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 Факти тижня 
під час штурму військової час-
тини в Сімферополі загинув 
український прапорщик. Мін-
оборони дозволило армійцям у 
Криму застосовувати зброю

Сепаратистський уряд  
у Криму заблокував ви-
плату пенсій українським 
громадянам. Останні пе-
рерахунки з Києва були 
здійснені 16 березня

україна почала готувати 
план виведення військ та 
евакуації громадян. Уряд се-
паратистів претендує на вій-
ськове майно й озброєння 

Членство Росії у 
G8 призупинили. 
Причиною стала 
агресія у Криму

військ, чому Путін такий ідіот, 
чому людям не дадуть зброї, 
скільки можна боятися цієї Росії, 
коли це все вже нарешті закін
читься?

Іноді видається, що люди на 
вулиці тонше відчувають важли
вість моменту, ніж ті, хто проголо
шує себе месіями. Нічим не при
мітні продавці, менеджери, домо
господарки, сантехніки та клерки 
в час «ікс» уміють організуватися, 
знають, що робити, як зарадити, 
можуть добами стояти на морозі, 
здатні долати перешкоди й роз
чищати собі шлях у майбутнє. Це 
вони насправді змінили країну, 
зламали систему, скинули Януко
вича і спалили йому шлях повер
нення. Це вони скропили своєю 
кров’ю українську землю, це 
вони, ті що вижили, нині знову 
опиняються біля розбитого ко
рита. Вони знову ніхто? Знову ста
нуть розмінною монетою в чиї
хось іграх?

«Рабів до раю не пускають», – 
написав один із героїв «Небесної 
сотні» в останньому пості на своїй 
сторінці в мережі. І це правда. Але 
їх пускають у парламент, в уряд, 
теплі чиновницькі крісла. Їм ви
дають мандати і право вирішу
вати долі мільйонів. Звичайні
сіньких рабів – наляканих, брех
ливих і підлих.

у
країни вже давно мало б не 
стати на карті світу, але 
вона є. Всупереч всьому. 
Навіть усупереч власним 

«діткам», які роблять усе, аби 
зжити неньку в небуття. Але 
ненька житиме, бо за неї запла
чено кров’ю…

Місяць тому сотня найкра
щих синів і доньок поклали свої 
голови на вівтар Батьківщини. 
Справжню ціну їхнього вчинку 
ми ще не склали. Йдеться ж бо не 
про статистику чи про злам істо
рії, а радше про душі. Про всесвіт 
почуттів, мрій, переживань, убиті 
надії, цілий космос нездійсненого 
і втраченого. Їхня жертва при
йнята. Їхній подвиг так перевер
нув світ, що він більше ніколи не 
буде таким, як доти. І ми більше 
ніколи не будемо такими, як 
були, – і це найважливіше. 
Смерть в онлайні змінює.

Тисячі років тому, коли Каїн 
убивав Авеля, ще не було інтер
нету. Світ не міг бачити, як на
справді виглядає братовбивство. 
Нині ласкаво просимо в прямий 
ефір. Здавалося б, після всього 
пережитого, народ мав би згурту
ватися в один міцний кулак, під
вести голову й розтерзати всіх 
своїх ворогів. Бо «нема юдея, ні 
грека, нема раба, ані вільного, 
нема чоловічої статі, ані жіночої,  
бо всі ви один у Христі Ісусі!». 
Єдиний народ який нарешті во
скрес із мертвих, щоб жити. Але, 
виявляється, якраз жити най
важче.

Цілий місяць на Майдані 
немає снайперів і не горять 
шини. Самооборона за компа
нію з ментами патрулює вулиці, 
але виключно заради розваги. 
Небезпеки немає. Десь трапля
ються дрібні ексцеси, та це 
життя. Нині їх набагато менше, 
ніж було в епоху стабільності… 
Цілий місяць, як у країні немає 
опудала царя і його почту, в сто
лиці спокійно, лінія фронту пе
ремістилася на схід і південь. 
Там трохи стрясається повітря, 
але радше, як запізніле від
луння. Якби не війна та не від
тяпаний «братами» Крим, 

Автор:  
Роман Малко

можна було б у відпустку. 
Можна… Але ж нерви…

Усе скидається на страшний 
сон, що ніяк не закінчиться. Хо
четься прокинутись і побачити, 
що все добре, ніхто не брязкає 
зброєю, немає мобілізації, не 
треба нікуди втікати чи виво
зити дітей. Так не хочеться вми
рати, надворі весна й синоптики 
прогнозують швидке поте
пління. Треба обрізати й білити 
дерева, садити грядки, готува
тися до Великодня. Треба 
обов’язково повести дітей у зоо
парк і в ботсад, коли зацвітуть 
магнолії, а вони обов’язково му
сять зацвісти… Дай Боже, щоб 
для всіх. Нерви і справді на межі. 
І найприкріше, що вплинути на 
все це божевілля здається не
можливо. Все, що могли зро
бити, зробили. Зробили навіть 
більше, ніж могли. Але, виявля
ється, мало…

Від новин уже нудить. А не 
дивитися їх немає сили. Вони що
раз нестерпніші. І щоразу глибше 
заганяють у безнадію. Коли ти 
знаєш, хто твій ворог, легше усві
домити, як із ним боротися. Але 
коли ворог невідомий, опуска
ються руки. Чому вони нічого не 
роблять, чому не виводять із 
Криму солдат, чому Європа мов
чить, чому Америка не вводить 

Нерви
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США, ЄС, Канада і Япо-
нія почали застосовувати 
санкції до Росії. Найчас-
тіше це заборона на в’їзд 
високопосадовцям

у східних регіонах сталися ма-
сові сутички, ініційовані сепара-
тистами. У Харкові й Донецьку 
вони призвели до загибелі чоти-
рьох людей, десятки поранено

у Москві відбувся 
50-тисячний мітинг 
солідарності з украї-
ною, проти окупації 
Криму

Рада ухвалила закон 
про створення Нацг-
вардії і розпочала 
часткову мобілізацію 
до війська

Важко зрозуміти, що коїться в 
головах цих обраних, призначе
них і самопроголошених слуг на
роду. Але неважко передбачити, 
чим може закінчитися їхня твор
чість, якщо їх не зупинити. Тижні 
рабського безглуздого вовту
ження перед лицем окупації вже 
мали б стати уроком. З такими 
провідниками далеко не заїдеш. 
Бо коли навіть сотні загиблих не 
змогли переформатувати їх жлоб
ську операційку, то сподіватися, 
що це вдасться зробити в якийсь 
людяніший спосіб, не варто. Кіна 
не буде. Безногий каліка не буде 
марафонцем, а раб ніколи не 
стане мудрим володарем. Така 
правда. Навіть коли в цього раба 
мільярди на рахунках, він ріже із 
себе респектабельного бізнесмена 
й купив одну з найдорожчих 
квартир Лондона.

Жодна влада, сказав повале
ний бовдур, не варта нічиєї 
смерті, й відразу дав наказ снай
перам убивати мирних людей. 
Лицемірство? Ні – підлість і 
страх. Бажання зберегти свою 
шкуру стає сильнішим від здоро
вого глузду чи людяності. Дивува
тися Путіну, який, намагаючись 
утриматись на плаву, перетворю
ється на божевільного, марна 
справа. Простежити його логіку – 
також. Але зрозуміти, хто з наших 
ллє нині на його колеса воду, таки 
варто. Надто бо штучною є вся ця 
безхребетність і бездіяльність, вся 
ця сепаратистська маячня, що 
шириться нині Сходом України, і 
надто дорого можуть коштувати 
нам чужі ігрища. Вже є вбиті й по
ранені, вже з’явилися страх, не
певність і ненависть. Усе знову 
дуже нагадує початок відтор
гнення Криму. Варто лишень щоб 
хтось скомандував «фас».

Чи так уже важко проявити 
силу волі українським урядовцям, 
перестати трясти штаньми перед 
лицем ворога й почати вирішу
вати реальні питання оборони? 
Чи так уже складно господарю 
Донбасу Рінатові Леонідовичу 
вберегти свій заповідник від не
прошених гостей, навести в ньому 
лад і спокій? Навряд. Було б ба

жання. Тільки-от бажання якраз 
немає. Надивившись, що сталося 
з межигірськими володіннями 
колеги, він усерйоз усвідомив, що 
така сама доля може чекати і його 
нажиті непосильною працею 
статки. Країна ж рухається не 
туди, куди планувалось. Правила 
змінились, треба домовлятися і 
можливо ділитися. А зважаючи 
на нові обставини й апетити «но
вих», перспективи на успіх доволі 
туманні. 

Ахметов лише один із тих, хто 
намагається нині знайти своє 
місце в нових реаліях. Хтось із 
його колег уже непогано влашту
вався, хоча й розуміє, що тимча
сово, хтось іще вичікує свого часу. 
Власне, тільки ліниві й роман
тики нині не мріють скориста
тися моментом. От тільки попит 
перевершує пропозицію. На всіх 
усе одно не вистачить. Але торгу
ватися обов’язково треба. І ті не
регулярні вихлопи сепаратизму 
на Донбасі якраз добре демон
струють, що торги ідуть. От 
тільки про ставки країна, мож
ливо, ніколи й не дізнається. До
мовитися про збереження запо
відника і недоторканність госпо
даря стає дедалі важче, але гра не 
припиниться, доки не вичерпа
ються всі козирі, яких іще чи
мало, і найцінніший із них – се
паратизм…

Чи втратить Україна Схід, чи 
полізе Путін на Київ, чи захлис
неться Нація в крові, ще не вирі
шено. Все буде вирішуватись по
ступово і нестерпно довго. Торги 
тривають. Ставки високі. Мож
ливо, усе затихне завтра, мож
ливо, після виборів, а можливо, 
країною трястиме ще дуже довго. 
Та хай там як, одна людина, дві, 
чи навіть кілька десятків не ма
ють права вирішувати долі цілого 
народу. Ми вже це перейшли. І чи 
палатимуть знову шини, чи дове
деться вдатися до більш рішучих 
кроків, аби змусити тих, хто уявив 
себе вершителями доль мільйо
нів, посунутись, українцям най
ближчим часом доведеться вирі
шувати таки самим. Головне, щоб 
не здали нерви… 

ФЕЙС-КОНтРОль

АРСЕНІЙ ЯЦЕНюК
шукає гроші
Прем’єр ініціює запровадження  
оподаткування депозитів у сумі  
понад 50 тис. грн

ГЕННАДІЙ КЕРНЕС
під арештом
Мера Харкова утримують під домаш-
нім арештом. Йому інкримінують ви-
крадення людей і катування

ДжО БАЙДЕН
констатував
На думку віце-президента США, Росія 
стала «на темний шлях ізоляції». Він 
також наголосив, що НАТО готове від-
повісти на будь-яку агресію проти чле-
нів Альянсу

ДМИтРО ФІРтАШ
під ковпаком
Українського олігарха заарештували 
в Австрії. У США його звинувачують у 
хабарництві та створенні злочинно-
го угруповання. Наразі він чекає екс-
традиції до Штатів

ЯН тОМБІНСьКИЙ
застерігає 
«Відколи озброєні люди захопили будівлю парламен-
ту й уряду Криму в Сімферополі 27 лютого, дедалі біль-
ше громадян України ставали жертвами серйозних пору-
шень прав людини. Помічені порушення включають на-
сильницькі зникнення, жорстоке по-
водження й катування, насильниць-
кі напади на журналістів, обмеження 
свободи ЗМІ, свободи пересування 
й свободи мирних зібрань. Випадки 
насильницьких зникнень людей пе-
ретворюють Крим під самопроголо-
шеною владою на один із найнебез-
печніших регіонів світу», – заявив по-
сол ЄС в Україні

ШтЕФАН ФюлЕ
відчув різницю
«Дії президента Путіна в Криму й на-
вколо Криму дають чітку відповідь про 
головні відмінності між ЄС і Євразій-
ським союзом», – зазначив комісар з 
питань розширення та європейської 
політики сусідства
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Агресія Росії:
генеза, мета, способи протидії 
та правові наслідки

З
бройна агресія Росії проти 
України, яка розпочалася 
27 лютого 2014 року сило
вим захопленням примі

щення Верховної Ради Автоном
ної Республіки Крим, супрово
джувалась окупацією півострова 
російськими збройними регуляр
ними та іррегулярними форму
ваннями. 16 березня 2014-го в 
умовах військової окупації там 
відбувся нелегітимний псевдоре
ферендум про входження Крим
ської автономії до Російської Фе
дерації, 17 березня Верховна Рада 
АКР, розпущена постановою ВР 
України, проголосила Крим неза
лежною державою, а 18 березня 
самозвані його представники 
підписали з президентом РФ 
Владіміром Путіним договір 
про включення його до складу 
Росії. Інакше кажучи, відбулася 
незаконна і поспішна оборудка, 
покликана створити видимість 
правомірності силового відтор
гнення Росією частини території 
України.

ГЕНЕЗА
Безпосередніми факторами, які 
спровокували збройну агресію 
Росії та анексію нею частини те
риторії України, були слабкість 
національного сектору безпеки 
та надто толерантне ставлення 
провідних західних держав до 
реваншистської неоімперіаліс
тичної політики РФ на постра
дянському терені.

Злочинне і тривале недофі
нансування українських Зброй
них сил у часи президентства Ле
оніда Кучми та Віктора Ющенка 
завершилося руйнацією всього 
сектору національної безпеки за 
режиму Януковича. Дії керованої 
ним команди, яка не лише грабу
вала країну, а й нищила її оборо
ноздатність, слід розглядати як 
державну зраду. Деградація армії 
та флоту, зовнішньої розвідки та 
контррозвідки, Служби безпеки, 
Ради національної безпеки і обо
рони відбувалася не без участі 

спецслужб та агентів впливу  
Росії, які були широко інфіль
тровані в структури державного 
управління всіх рівнів і діяли без
перешкодно й безкарно.

Починаючи сплановану агре
сію проти України, керівництво 
Росії чудово знало про незадо
вільний стан українських Зброй
них сил та інших компонентів на
ціональної безпеки. Проте агре
сія проти України стала також на
слідком цілковитої безпорадності 
західних демократій у протидії 
експансіоністській політиці РФ, 
що найяскравіше виявилося під 
час її агресії проти Грузії. Безкар
ність Росії за злочинні дії у серпні 
2008 року породила новий зло

чин – агресію проти України в бе
резні 2014-го. Російського вторг-
нення ні в Грузію, ні в Україну не 
відбулося б, якби обидві держави 
були членами НАТО або принай
мні мали План дії для членства в 
Альянсі (ПДЧ). Здавалося, що 
вони мали отримати його у 
квітні 2008 року на Бухарест
ському саміті НАТО. Однак уна
слідок позиції канцлера Німеч
чини Анґели Меркель, прези
дента Франції Франсуа Мітте
рана та прем’єр-міністра Ісландії 
Ґейра Хорде цього не сталося. 
Для блокування курсу України і 
Грузії на членство в Альянсі Росія 
мобілізувала весь арсенал своєї 
дипломатії та спецслужб і 

У протидії ро-
сійській агресії 
головну роль 
повинна віді-
гравати сама 
Україна. Лише 
тоді стане ре-
альною до-
помога інших 
держав. Ігно-
рування рушій-
них мотивів 
політики РФ та 
нерозуміння 
її геополітич-
них цілей – ось 
глибинні при-
чини безвід-
повідальнос-
ті української 
влади у питан-
нях безпеки 
та безпорад-
ності Заходу в 
протидії росій-
ській експансії
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досяг ла успіху. Виступаючи 29 
січня 2009-го в Москві на роз
ширеному засіданні співробіт
ників Федеральної служби без
пеки, президент РФ Дмітрій 
Мєдвєдєв сказав: «У низці су
сідніх держав зберігається не
стабільна соціально-політична 
обстановка, не припинялися 
спроби розширення НАТО, зо
крема й за рахунок так званого 
пришвидшеного вступу до 
Альянсу Грузії та України. Все це, 
цілком зрозуміло, потребувало 
чіткої та узгодженої роботи всіх 
спеціальних силових структур, 
правоохоронних органів і вельми 
високого рівня координації їхньої 
діяльності. Мушу одразу сказати, 
що Федеральна служба безпеки в 
цілому успішно виконала постав
лені перед нею завдання». 

Глибинна причина як безвід
повідальності української влади 
у гарантуванні безпеки країни, 
так і безпорадності Заходу в про
тидії російській експансії кри
ється в ігноруванні рушійних мо
тивів української політики РФ, а 
відтак у неспроможності адек
ватно оцінити її геополітичні 

цілі та зумовлену ними страте
гію щодо України.

В історії Росії Україна віді
грала особливу роль, тому її не
залежне існування є викликом 
російській імперській свідо
мості й психологічно травмує 
сучасних російських імпершові
ністів. Певний час у минулому 
вона була потужним духовним, 
культурним та ресурсним доно
ром і разом із тим рушієм транс
формації Московського царства 
в імперію. Після приєднання її 
території воно розширило свої 
межі до кордонів Східної Єв
ропи, а згодом проголосило себе 
імперією, адаптувало для себе 
назву української стародавньої 
держави – Русь – та привлас
нило всю історію України-Русі 
перед монголо-татарською на
валою. Відродження незалеж
ної державності України неми
нуче пов’язане з відновленням її 
національної пам’яті та окре
мішньої національної історії, ро
бить історію Росії урізаною, руй
нує міф про тисячолітню дер
жавність та споконвічну належ
ність останньої до європейського 
цивілізаційного простору. Ро
сійські імпершовіністи розумі
ють, що без України (з її терито
рією, ресурсами та людським 
потенціалом) будь-які спроби 
Росії відновити свій імперський 
статус є безперспективними. Як 
наслідок – тамтешня політична 
еліта й більшість громадян вва
жають, що:

– Україна є частиною Росії і 
не повинна існувати відокрем
лено від неї;

– Україна винна у дезінтегра
ції радянської імперії і спричине
них цим негараздах Росії;

– росіяни й українці є одним 
народом, їхнє возз’єднання в од
ній державі має завершитися 
формуванням потужного надет
носу та утворенням «Русского 
міра» з однією церквою, однією 
мовою та однією культурою;

– незалежна державність 
України є геополітичною анома
лією і становить стратегічну за
грозу для Росії;

– Росія без України є геополі
тично незавершеною і не може 
відродитись як світова наддер
жава.

Укорінені в російській мен
тальності антиукраїнські ідеоло
геми та реваншистські прагнення 
визначають зміст української зо
внішньої політики РФ, остаточна 

стратегічна мета якої передбачає 
тотальне знищення України як 
геополітичної реальності, націо
нальної одиниці та суб’єкта між
народного права. Відповідно за 
фасадом відносин, притаманних 
цивілізованим відносинам між 
суверенними державами, Росія 
здійснює щодо України спецопе
рацію, у якій домінують три клю
чових імперативи:

1) протидія інтеграційній по
літиці України в західному на
прямку, оскільки її членство в 
НАТО та ЄС роблять саму ідею 
відродження російської (під маш
карою євроазійської) неоімперії 
нездійсненною;

2) викорінення всього україн
ського в межах і поза межами Ро
сії, оскільки лише знищення 
української ідентичності може 
стати передумовою створення та 
запорукою існування такої імпе
рії;

3) постійне підтримання в 
Україні стану керованого хаосу та 
провокування сепаратистських 
рухів, спрямованих на послаб-
лення державних інституцій, роз

членування країни та руйнацію її 
державності.

Реалізація цих імперативів 
відбувається в тісній співпраці 
російської дипломатії і спец
служб з використанням радян
ських традицій. Головними мето
дами в їхньому арсеналі є під
ривна діяльність агентури та 
агентів впливу, дезінформація і 
шантаж, погрози й тиск, підкуп і 
залучення до спецоперацій кри
мінальних елементів.

Важливим фактором, що 
впливає на зміст, методи і спо
соби здійснення української полі
тики Росії, є особистість Влідіміра 
Путіна, який має чекістське ми
нуле, претендує на роль пожиттє
вого «національного лідера» й 

уКОРІНЕНІ в РОСІЙСьКІЙ 
МЕНтАльНОСтІ 
АНтИуКРАЇНСьКІ 
ІДЕОлОГЕМИ тА 
РЕвАНШИСтСьКІ пРАГНЕННЯ 
вИЗНАЧАють ЗМІСт 
ЗОвНІШНьОЇ пОлІтИКИ РФ.  
Її СтРАтЕГІЧНА МЕтА 
пЕРЕДБАЧАЄ тОтАльНЕ 
ЗНИщЕННЯ уКРАЇНИ
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демонструє параноїдальну нена
висть і зневагу до українців та 
України.

Не випадково з його обран
ням у 2000 році на посаду пре
зидента українська політика Ро
сії стала жорстокішою і підступ
нішою, масштабнішою та сис
темнішою. Окрім протидії курсу 
України на європейську та євро
атлантичну інтеграцію РФ стала 
на шлях розширення гуманітар
ної агресії, здійснюваної за до
помогою агентури та п’ятої ко
лони в інформаційній, мовній, 
культурній, історичній та кон
фесійній царинах. Таким чином 
Росія прагне зруйнувати іден
тичність українців, яка є систе-
мо утворю ючим складником 
Україн ської національної дер
жави, та забезпечити «оста
точне вирішення українського 
питання» в контексті традицій
них російських імперських 
праг нень.

Контрольована Кремлем укра
їнська влада, очільником якої 
став Віктор Янукович, продо
вжила термін перебування Чорно
морського флоту Росії в Криму, 
відмовилася від курсу на європей
ську та євроатлантичну інтегра
цію та виступала співучасником 
російської гуманітарної агресії 
проти України.

МЕтА
Крах режиму Януковича та усу
нення його від влади означали, 
що нова українська влада відно
вить курс на європейську і євро
атлантичну інтеграцію, протидія
тиме російській гуманітарній екс
пансії, спрямованій на руйнацію 
державності України через зни
щення її національної ідентич
ності, та вживатиме заходів для 
відновлення правопорядку, зміц
нення демократичних державних 
інститутів і збереження єдності 
країни.

Відчувши втрату контролю 
над Україною, Путін вдався до 
збройної агресії, наслідком якої 
стало відторгнення Криму від 
України. Це була помста україн
цям за Майдан і водночас масш
табна спецоперація, спрямована 
на упокорення України раз і на
завжди.

Агресивна акція Росії в Криму 
критично поглиблює конфліктну 
складову українсько-російських 
відносин і має більш далеко
сяжну мету, ніж позбавлення 
України частини її території. Під

твердженням цього є спроба ро
сійської дипломатії запропону
вати руйнівний для державності 
та єдності України план врегу
лювання українсько-російського 
конфлікту та залучити для його 
реалізації західні держави. Ще  
5 березня 2014 року міністр за
кордонних справ РФ Сєрґєй Лав
ров під час переговорів із держав
ним секретарем США Джоном 
Керрі виклав його основні еле
менти, а саме: непідписання Укра
їною Угоди про асоціацію з ЄС, 
відмова від вступу до НАТО, пере
несення дати президентських ви
борів з 25 травня 2014 року на 
пізніший термін, розробка нової 
Конституції, федералізація Укра
їни, надання російській мові ста
тусу другої державної. 

У більш розгорнутому і дещо 

модифікованому вигляді план 
Лаврова було викладено в за
яві МЗС Росії про Групу під
тримки для України, опубліко
ваній 17 грудня 2013-го. За 
своїм змістом і спрямованістю 

це план не врегулювання, а по
глиблення конфлікту, оскільки 
він позбавляє Україну права на 
участь у євроатлантичній сис
темі безпеки, залишає її сам на 
сам із Росією та створює під
стави для її втручання у вну
трішні українські справи.

План Лаврова – програма 
міжнародної ізоляції України, 
фрагментації та розколу, русифі
кації та знищення ідентичності 
української нації, а отже, і лікві
дації її державності. Ця програма 
передбачає відтермінування пре
зидентських виборів – очевидно, 
Кремль ще не знайшов подібної 
до Януковича маріонетки, якій 
можна доручити її реалізацію.

Хочеться вірити, що цей план 
буде відкинутий як українською 
владою, так і західними демокра
тіями.

Слід розуміти, що силове 
відторгнення Криму від Укра
їни не задовольнить апетитів 
Росії, а заохочуватиме кремлів
ського диктатора на подальші 
експансіоністські акції, спрямо
вані не тільки на фрагментацію 
України та руйнацію її держав
ності, а й проти інших країн. 
Свідченням цього є концентра
ція російських військ на схід
них кордонах України та мі
тинги під сепаратистськими 
гаслами, що їх прагнуть органі
зувати в обласних центрах 
окремих східних регіонів росій
ські спецслужби з допомогою 

БЕЗпЕКА ЗАхОДу НЕ МОжЕ 
БутИ ДОСЯГНутА ШлЯхОМ 
уМИРОтвОРЕННЯ АГРЕСОРА  
І ЗАДОвОлЕННЯ ЙОГО 
пРОтИпРАвНИх пРИМх  
ЗА РАхуНОК лЕГІтИМНИх 
ІНтЕРЕСІв уКРАЇНИ

16 березня 
проросійські 
активісти в 
Донецьку  
штурмували   
обласну 
прокуратуру 
та управління 
СБУ
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завезених туди із Росії політич
них провокаторів.

Владімір Путін, виступаючи 
в Кремлі 18 березня 2014 року, 
заявив, що в складі України є 
«значні території Півдня Росії». 
Отже, можна передбачити, що 
невдовзі РФ зробить спробу від
торгнути і їх.

Не виключено також, що в 
певний час російська агентура 
може бути задіяна для ство
рення хаосу і висунення непра
вомірних вимог у європейських 
країнах, на території яких при
сутні російські або російсько
мовні «соотєчєствєннікі», під 
приводом захисту їхніх прав.

СпОСОБИ пРОтИДІЇ
У цій ситуації українська влада 
має проявити рішучість у ней
тралізації та покаранні винних у 
зазіханні на територіальну ці
лісність України й роздмуху
ванні сепаратизму.

Водночас в. о. президента 
України Олександр Турчинов 
має публічно оголосити наказ 
Збройним силам України засто
сувати зброю в разі будь-яких 
спроб розширення агресії Росії 

поза межі Кримського півост
рова.

Як держава, що зазнала 
збройного нападу, Україна має 
право на індивідуальну і колек
тивну самооборону відповідно до 
ст. 51 Статуту ООН. Це означає, 
що проти Росії як держави-
агресора можуть і повинні засто
суватись індивідуальні та колек
тивні санкції військового, полі
тичного, дипломатичного та еко
номічного характеру.

Первинну роль у протидії ро
сійській агресії має відігравати 
сама Україна. Лише тоді можна 
сподіватися на допомогу інших 
держав та міжнародних організа
цій. На жаль, з огляду на відсут
ність рішучості та політичної волі 
у нового керівництва України та 
на підступність дій Росії силові 
структури України не спромог-
лися швидко нейтралізувати ма
ріонеткових лідерів кримських 
сепаратистів та придушити агре
сію Росії в зародку. Публічна за
ява Турчинова про вчинення Ро
сією акту агресії та оголошення 
мобілізації пролунали майже че
рез три дні після того, як 27 лю
того 2014 року російські військові 

без розпізнавальних знаків захо
пили приміщення кримського 
парламенту, в якому були ухва
лені нелегітимні рішення про 
відокремлення Криму від Укра
їни. Шевченківський суд міста 
Києва задовольнив клопотання 
Головного слідчого управління 
СБУ про затримання незаконно 
призначеного прем’єр-міністра 
кримської автономії Сергія Ак
сьонова та спікера Верховної 
Ради АРК Володимира Констан
тинова. Це сталося 5 березня 
2014 року, тобто вже тоді, коли 
вони перебували під охороною 
російських окупаційних сил. Оче
видно, що в разі вчасного затри
мання лідерів сепаратистів, ак
тивних дій Служби безпеки та 
швидкого розгортання підрозді
лів Збройних сил України в 
Криму на початку російської 
агресії Владімір Путін не нава
жився б на її продовження. 

Від часу відновлення неза
лежної державності Україна праг
нула розвивати з Росією добросу
сідські відносини і розглядала її 
як стратегічного партнера, а не 
потенційного супротивника. За
здалегідь спланована збройна 

З 23 по 30 березня 
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

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

Київ (вул. Лисенка, 3):
25 березня, 18:00 – презентація книжки Андрія Любки «Спати з 
жінками». Спільно з Meridian Czernowitz і видавництвом «Книги – ХХІ».
26 березня, 18:00 – літератори про Майдан: презентація книжки 
«Євромайдан. Хроніка відчуттів». Спільно з літературною агенцією 
Discursus.
27 березня, 18:00 – проект «Любіть українське, виховуйте українське»: 
розмова «Забуті імена. Родина Заклинських». Спільно з видавництвом 
«Богуславкнига».
30 березня, 12:00 – Дитяча субота: «На канікули в село». 
Спільно з агенцією «Дж. Дж.».

Львів (просп. Свободи, 7):
25 березня, 18:00 – презентація книжки «Сто загадок Симфосія. 
Переклад з латинської, коментарі-есеї Андрія Содомори».
26 березня, 18:00 – розмова про соціоніку з Іриною Зарицькою.
27 березня, 18:00 – «Сектор критики»: літературознавчі обговорення.
30 березня, 18:00 – презентація книжки Андрія Любки «Спати з жінками». 
Спільно з Meridian Czernowitz і видавництвом «Книги – ХХІ».

Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
25 березня, 18:00 – презентація книжки фінансиста Василя Даниша 
«Іду на Ви». Спільно з літературною агенцією «Піраміда».
27 березня, 18:00 – презентація книжки Слави Світової «Жменька слів 
для доброго настрою». Спільно з видавництвом «Брайт Стар 
Паблішинг».
28 березня, 18:00 – презентація книжки Андрія Любки «Спати з жінками». 
Спільно з Meridian Czernowitz і видавництвом «Книги – ХХІ».

Харків (вул. Сумська, 3):
23 березня, 18:00 – презентація книжки Андрія Любки «Спати з жінками». 
Спільно з Meridian Czernowitz і видавництвом «Книги – ХХІ».
24 березня, 9:00 – відкриття фотовиставки Мар� Слободенюк «Крізь 
призму святковості».
26 березня, 19:00 – дискусія «Про ораторське мистецтво». Робоча 
мова англійська. 
27 березня, 18:30 – презентація книжки Ксен� Дмитренко «Автосенси» 
та розмова про асиметрію.
28 березня, 18:30 – презентація унікального видання «Кобзаря» 
Тараса Шевченка. Спільно з видавничим домом «Школа».

Вінниця (вул. Соборна, 89):
26 березня, 18:00 – презентація книжки Андрія Любки «Спати з жінками». 
Спільно з Meridian Czernowitz і видавництвом «Книги – ХХІ».

Тернопіль (вул. Валова, 7–9):
25 березня, 18:00 – творча зустріч із письменницею Оксаною 
Кришталевою.

Збройна агресія 
поставила на 

порядок денний 
необхідність 
переоцінки 

Стратегії 
національної 

безпеки і Воєнної 
доктрини України. 

Ці документи 
повинні 

зафіксувати, що 
Росія є реальним, а 

не потенційним 
ворогом України.

Російська агресія 
порушує світовий 

правопорядок, 
підриває режим 

нерозповсюдження 
ядерної зброї, а 
отже, створює 
загрозу всьому 
міжнародному 
співтовариству, 

зокрема й 
особливо західним 

демократіям.
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ства, зокрема й особливо захід
ним демократіям. 

Безпека Заходу не може бути 
досягнута шляхом умиротворення 
агресора і задоволення його проти
правних примх за рахунок легітим
них інтересів України. Для гаранту
вання своєї безпеки та захисту своїх 
життєво важливих інтересів Захід 
не повинен допустити виникнення 
на геополітичному терені колиш
нього СРСР російської неоімперії, 
яка за визначенням буде агресив
ним тоталітарним утворенням, во
роже налаштованим до європей
ських цивілізаційних цінностей, 
принципів демократії і збереження 
фундаментальних прав та осново
положних свобод людини.

Потужним запобіжником 
розвитку ситуації за таким сце
нарієм має стати розширення ді
апазону й інтенсивності політич
них, дипломатичних та еконо
мічних санкцій, які США та їхні 
союзники вже почали застосову
вати проти Росії як держави 
агресора.

Радикальним засобом гаму
вання експансіоністської полі
тики Росії та гарантування без
пеки як Заходу, так і України має 
стати наше повноправне член
ство в Європейському Союзі та 
НАТО. Підписання Угоди про 
асоціацію з ЄС, яке планується на 
21 березня 2014 року, та наступне 
сумлінне її виконання Україною 
створюватимуть необхідні пере
думови для її членства в Євросо
юзі та отримання Плану дій для 
членства в Альянсі в осяжному 
майбутньому.

пРАвОвІ НАСлІДКИ
Силове відторгнення Криму не 
позбавляє Україну правового 
титулу на Кримський півострів, 
який юридично є частиною її 
території. Тим більше що і Укра
їна, і міжнародна спільнота ква
ліфікували кримський референ
дум як нелегітимний і не ви
знали його результатів. З по
гляду права результати нелегі
тимного референдуму, як і 
акти, якими оформлено анек
сію Криму, є юридично нікчем
ними. У практичному плані це 
означає, що Українська держава 
має всі підстави вимагати від
новлення свого територіального 
суверенітету щодо Криму і в 
майбутньому вжити заходів для 
реалізації такої вимоги.

Відповідно до Резолюції Ге
неральної Асамблеї ООН №3314 
(ХХІХ) «Про визначення агре
сії» від 14 грудня 1974 року та ст. 
5 Статуту Міжнародного кримі
нального суду акт збройної 
агресії Росії проти України є тяж
ким міжнародним злочином. Та
кий злочин не має терміну дав
ності й тягне за собою міжна
родну відповідальність усіх осіб, 
які належать до її вищого полі
тичного та військового керівни
цтва і які причетні до підго
товки, планування, розв’язання 
та ведення агресивної війни 
проти України. 

Україна як держава, потер
піла від агресії, має право вима
гати від Росії припинення цієї 
агресії, виведення окупаційних 
сил зі своєї території та відшкоду
вання завданих збитків, а також 
притягнення до відповідальності 
президента РФ Владіміра Пу
тіна, міністра оборони РФ Сєрґєя 
Шойгу, міністра закордонних 
справ РФ Сєрґєя Лаврова та ін
ших як військових злочинців. 
Співучасниками вчиненого Ро
сією злочину агресії слід розгля
дати і кримських маріонеток, які 
організували нелегітимний рефе
рендум для легалізації силового 
відторгнення Криму від України.

Сьогодні така постановка 
питання здається нереалістич
ною. Але слід пам’ятати, що 
свого часу поплічники Гітлера, 
які безкарно чинили злочини 
агресії проти європейських дер
жав, врешті-решт опинилися на 
лаві підсудних. Гітлер уник та
кої долі, покінчивши життя са
могубством. Отже, у Владіміра 
Путіна є вибір. 

агресія, яка є лише елементом 
масштабної спецоперації, спря
мованої на знищення України, 
виявилася моментом істини й по
ставила на порядок денний необ
хідність принципової переоцінки 
постулатів і пріоритетів Стратегії 
національної безпеки і Воєнної 
доктрини України. Ці документи 
повинні зафіксувати, що Росія є 
реальним, а не потенційним во
рогом України, який під при
криттям гасел про розвиток 
дружби з братнім народом гото
вий розв’язати проти нього бра
товбивчу війну. Відповідно до 
цього українська влада має 
вжити рішучих заходів, спрямо
ваних на системне відродження 
всього сектору національної без
пеки та його належне і постійне 
фінансування.

Для зміцнення і реформу
вання окремих елементів сек
тору національної безпеки від
повідно до сучасних вимог необ
хідно домовитися про надання 
Україні консультативної, тех
нічної та матеріальної допомоги 
державами, які є гарантами її 
безпеки відповідно до Буда
пештського меморандуму, а та
кож НАТО та ЄС.

Західні держави, якщо вони 
дбають про власну безпеку, 
повин ні стати пліч-о-пліч з Укра
їною в її протидії загарбнику. Ро
сійська агресія порушує світовий 
правопорядок, загрожує глобаль
ній безпеці та підриває режим не
розповсюдження ядерної зброї, а 
отже, створює загрозу кожному 
члену міжнародного співтовари

Задля світової 
безпеки не можна 

допустити 
виникнення 
російської 

неоімперії, яка 
буде агресивним 

тоталітарним 
утворенням,  

вороже 
налаштованим до 

європейських 
цивілізаційних 

цінностей та 
фундаментальних 

прав людини

Зустріч 
президента 
США Барака 
Обами  та  
прем є́р-
міністра 
України 
Арсенія 
Яценюка в 
Білому домі,
12 березня
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про автора: 
валерій  
примост – 
письменник, 
сценарист,  
телеведучий, 
креативник

жодних переговорів  
із ворогом!

З
араз, коли російська армія стоїть на наших 
кордонах, коли на сході України повно «турис
тів», а у владних коридорах відкрито діє п’ята 
колона, переговори з Кремлем багатьом зда

дуться порятунком. Мовляв, це може вберегти нас 
від навали – тисячі українців залишаться живими, 
цілі регіони не стануть руїною... 
На це я вам відповім: ніколи й за жодних обставин 
не можна вступати в переговори з імперією, окрім 
як із позиції переможця. І тим більше тепер, за крок 
до перемоги.
Cаме нашому поколінню випала нагода раз і наза
вжди утвердити місце України у світі, мимохідь за
валивши старе імперське опудало. Ми нарешті ма
ємо скласти наш задавнений іспит на незалежність 
від Росії.
Не раз українці намагалися скинути її ярмо, але 
через безпорадність еліти та пасивність низів 
програвали. Нам хронічно не щастить із елітою. 
Замість того щоб заарештовувати злочинців і 
боротися із саботажниками, вона ділить порт
фелі. Замість мобілізації армії і створення Наці
ональної гвардії опіку
ється мовними зако
нами. Ми добре 
па м’я таємо, чим це 
скінчилося у 1918–1919 
роках. 
Нам радять не робити 
різких рухів, аби не провокувати Росію. А вона 
вже зайняла Крим. Думаєте, зупиниться? Ні
защо! Київ – ось альфа й омега російської державної 
ідеології протягом п’яти століть. Імперія ніколи не 
відмовиться від Києва, бо саме звідти вимальовує 
своє походження.
Москву породили Орда і Русь. І цей лютий північ
ний Едіп зробив усе, як належить: убив батька 
(Орду) й оволодів матір’ю (Руссю). І намагатиметься 
робити це знову й знову. Його не відігнати голосін
ням і заклинаннями.
Треба добре знати історію Росії, і зокрема її відно
син з Україною, щоб не мати ілюзій. Слід нарешті 
звикнути до факту: Росія-імперія – це наш екзис
тенційний смертельний ворог. Вона ніколи не зу
пиниться. Вже конаючи, вона все ще тягтиметься 
до нашої Батьківщини, щоб останнім порухом уві
гнати пазурі в її плоть. І будь-яка наша миролюб
ність чи нерішучість лише «заводить» її: імперія 
сприймає це як слабкість.
Жодних переговорів з агресором! Бо переговори 
для нього – це лише спосіб надурити. Військова хи
трість. Москва порушувала всі договори й домовле
ності, які укладала з Україною. І завжди брехала 
нам. Уже на нашій із вами пам’яті – лише кілька 
тижнів тому! – цинічно порушила Великий договір 
і Будапештський меморандум. То в які ж перего
вори ми маємо намір знову вступати? Переговори 

між Україною та Росією зараз – поки ми ще не пе
ремогли – марні.
Історична логіка відносин України й Росії зумов
лена тим, що ці дві країни здаються схожими, а на
справді вони антиподи. Або імперська Росія, або 
вільна Україна. Третього не дано. Або ми відстоїмо 
своє право на існування раз і назавжди, або вона на
падатиме на нас знову і знову. Звикнімося з цією 
думкою: або ми, або вони.
За російської віри у «триєдиний народ» і росій
ського фундаменталістського антизахідництва укра
їнці, обравши шлях на Захід, руйнують усю кон
струкцію державної ідеології північного сусіда, всі 
міфи про його «особливий шлях». Що загрожує 
тим, хто замахнувся на імперію, ми знаємо. Достат
ньо згадати долю середньовічного Новгорода, Геть
манщини Нового часу або України ХХ століття. Від
тоді нічого не змінилося. Росіяни жадають Києва зо
всім не для того, щоб надати йому імперської величі. 
Вони прийдуть сюди, щоб покарати «зрадливих хох
лів» і випалити гніздо «агентів Заходу».
Зараз Путін у цугцванзі. Росія вмирає. З розпадом 

Союзу вона втратила всі 
завоювання на заході, 
набуті за останні чотири 
століття; дві третини її 
теперішньої території є 
мало придатними для 
людської діяльності; 

країна вибула з вищої ліги світової політики.
Імперія конає на наших очах. Цей «хворий Єв

разії» задихається в міазмах гниючої «імперської 
величі». Лік іде на роки. Щоб уникнути наглої 
смерті, Росія потребує «кисневої подушки». Та «по
душка» – це ми. Якщо імперія не отримає нас, вона 
помре. Якщо отримає, то оклигає... І наробить ще 
багато лих.
Тому нам треба готуватися до смертельного бою. І ні 
за що, за жодних обставин не вступати в перемо
вини з позиції слабкого. Не відступати і не здава
тися. Бо пощади нам не буде.
Але є і хороша новина: ми обов’язково переможемо. 
Ми просто приречені на перемогу, якщо триматиме
мося разом і хоробро боротимемося, не здаватиме
мося, не йтимемо на ганебний компроміс, не бояти
мемося.
Ми можемо. У нас стане сил. Ми могли це зробити 
завжди. У буремні часи Виговського. У сумні дні Ма
зепи. У повну зневіри і зради епоху Петлюри. Могли 
перемогти. Якби об’єдналися і боролися спільно.
Сьогодні нам буде набагато легше. У нас за спиною 
немає ворогів, як тоді. А в Росії більше немає друзів.
Така наша історична місія – перемогти це чудо
висько, перемогти імперію! Ніхто, крім нас, цього не 
зробить. Ми породили цю потвору тисячу років 
тому – нам її і вбивати! 
Слава Україні! 

Автор: 
валерій 
примост 

МИ пОРОДИлИ Цю пОтвОРу 
тИСЯЧу РОКІв тОМу – 

НАМ Її І вБИвАтИ!
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Автор: 
Олександр 

Крамар

висока ціна дешевого 
авторитету
Втягуючи Росію в повномасштабне протистояння із Заходом задля 
підтримання власного рейтингу, Владімір Путін, можливо, готує 
для країни черговий витверезний шок від поразки в конфлікті  
з усім світом 

О
станні соціологічні дослі
дження, проведені в Ро
сії, засвідчили стрімке 
збільшення підтримки 

дій Владіміра Путіна та його шан
сів виграти гіпотетичні прези
дентські вибори на тлі російської 
агресії в Криму. Так, за даними 
фонду «Общественное мнение» 
(ФОМ), лише за тиждень (кінець 
лютого – початок березня) сим
патії до нього у випадку прове
дення електоральних перегонів 
зросли на 5% – до 53%.

Цей факт укотре привернув 
увагу до характерної законо
мірності розвитку путінської Ро
сії останніх півтора десятиліття. 
Результати тривалих соціоло
гічних досліджень свідчать, що 
переважна частина населення 
РФ сприймала і сприймає Пу
тіна саме як силовика-імпе-
ріаліста, здатного «мочити в 
сортирі» чеченців, грузинів, а 
тепер уже й українців. Тим ча
сом із ним ніколи не по в’я зу-

вали якихось суттєвих позитив
них зрушень у соціально-еко-
номічній сфері, поліпшенні 
мо рально-психоло гічного клі
мату чи міжетнічних відносин у 
самій багатонаціональній фе
дерації, як і успіхів на міжна
родній арені (див. «Головні 
досягнення Путіна очима 
росіян»).

Для здобуття, а потім підтри
мання популярності серед нос
тальгуючої за імперською міццю 
частини російського суспільства 
Владімір Владіміровіч від по
чатку сходження на політичний 
Олімп виявляв готовність роз в’я-
зувати криваві війни, постійно 
шукав «зовнішнього ворога». 

Аналіз результатів дослі
джень Левада-Центру за період 
із кінця 1990-х засвідчує, що по
чинаючи від чеченської кампанії 
1999–2000-го рівень підтримки 
Путіна завжди різко зростав у 
конфліктних ситуаціях із сусід
німи пострадянськими держа

вами: конфлікт з Україною до
вкола острова Тузла, зрив на
дання ПДЧ в НАТО для Києва і 
Тбілісі навесні 2008 року, росій
ська агресія проти Грузії в серпні 
2008-го, торговельна блокада 
України в серпні 2013-го, а від
так зрив Угоди про асоціацію з 
ЄС, нарешті, вторгнення в Крим. 
Тоді як у періоди між ними за
звичай суттєво просідав (див. 
«Щоб боялись і не насміха-
лись…»).

У березні 2014-го максималь
них значень за весь час прове
дення відповідних опитувань 
сягнула частка респондентів, які 
розглядають сучасну Росію як 
«велику державу». 48% хочуть 
бачити її «великою державою, 
яку поважають і якої бояться». 
При цьому дві третини опитаних 
переконані, що їхня країна вже 
відіграє вирішальну (11%) або 
досить важливу (56%) роль у ви
рішенні міжнародних проблем.

Саме в цьому контексті дово
диться тлумачити логіку дій Пу
тіна в Криму. Адже суто із прак
тичного погляду анексія АРК (чи 
навіть її утримання в стані дру
гого Придністров’я) не дає Росії 
жодних суттєвих переваг, нато
мість створює колосальні про
блеми: загрожує дошкульними 
фінансово-економічними збит
ками для країни й наближених 
до Кремля еліт, посиленням ан
тиросійських настроїв у світі,  
зокрема й у донедавна лояльних 
до Москви столицях Європи, про
вокує нове посилення конфрон
тації зі США. Не кажучи вже про 
те, що вона об’єктивно знижує 
фактично до нуля шанси на при
хід будь-яких проросійських про
ектів до влади в Україні, за яку, 
власне, нібито й веде боротьбу 
Путін. Адже з місцевого електо

«Щоб боялись і не насміхались…»
Путін усвідомлює, що його авторитет у країні тримається лише на ілюз� нібито відновленої ним 
«величі» Рос� на міжнародній арені. Росіяни вбачають у ньому саме президента-силовика, відтак 
від підтримання відповідного іміджу залежать шанси на збереження прихильності до нього в країні.
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Великою державою, якої бояться і яку 
поважають інші країни 

Країною з високим рівнем життя, нехай 
і не однією з найсильніших країн світу

Важко сказати

Листопад 2005     Березень 2014
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рального поля виводяться регі
они, де за проросійські сили від
давали свої голоси до 80–90% ви
борців (див. стор. 24).

ГРОМОвІДвІД.UA
Росіян, навіть за використання 
тотального контролю над ЗМІ, 
значно складніше обманювати 
щодо ситуації в самій РФ,  
зокрема щодо корупції чи низь
кого рівня соціально-еконо міч-
ного розвитку, стрімкого погір
шення рівня життя. Але в рази 
простіше – у питаннях про ситу
ацію за кордоном, про яку біль
шість має стереотипне уявлення. 
Цим і користується путінська 
пропаганда, яка тотально домі
нує на федеральних телекана
лах, що формують позицію пере
важної частини російських оби
вателів. Настільки значний її 
вплив свого часу яскраво проі
люструвала різка зміна став
лення до українців у 2010-му. 
Лише за рік (2010-го порівняно з 
2009-м) унаслідок корекції ви
світлення у ЗМІ ситуації в Укра
їні, за даними опитування 
Левада-Центру, частка пози
тивно настроєних до нашої кра
їни росіян тоді зросла від 29% до 
52% респондентів, а негативно – 
зменшилася від 62% до 36%.

Агресія РФ в Україні справді 
відвертає увагу росіян від про
блем у їхній власній державі. Це 
чітко фіксують проведені остан
нім часом соціологічні дослі
дження. Наприклад, за даними 

Левада-Центру, частка опитаних 
росіян, які дуже або досить 
уважно стежать за подіями в 
Україні, зросла від 25% у грудні 
2013-го до 60% в березні 2014-го, 
а тих, хто зовсім не стежить або 
навіть нічого не чув про них, 
зменшилася за той самий час від 
35% до 8%.

Війна має списати і глибоку 
девальвацію рубля, і падіння 
життєвого рівня населення (яке 
набагато більш залежне від ім
порту споживчих товарів, аніж 
українське), і посилення еконо
мічної кризи. Приміром, темп 
зростання ВВП від 4,3–4,5% у 
2010–2011-му впав до 1,3% у 
2013-му, а цього року може бути 
близьким до нуля навіть без ура
хування всіх можливих негатив
них наслідків західних обме
жень. Зокрема, екс-міністр фі
нансів країни Алєксєй Кудрін за
значив, що санкції західних 
країн щодо РФ через ситуацію з 
Україною можуть вплинути на 
економіку більшою мірою, ніж 
прогнозує російський уряд.

Не менш важливою метою 
агресивної політики Путіна в 
цих умовах, вочевидь, є мотиву
вання стрімкого нарощення ви
датків на оборону, за допомогою 
яких Кремль сподівається дати 
поштовх економіці в умовах, 
коли потенціал зростання за ра
хунок енергоносіїв фактично ви
черпано. Витрати на ВПК зрос
тають дуже стрімко. Зокрема, 
кілька місяців тому – у листопаді 

2013-го – Владімір Владіміровіч 
піднесено заявляв, що лише «за
гальний обсяг асигнувань на 
держоборонзамовлення у 2013-
му перевищив 1,3 трлн руб. Це, 
прошу уваги, у півтора рази – не 
на якісь відсотки, а в півтора 
рази – більше за показники ми
нулого року». А загальна сума 
військових видатків у федераль
ному бюджеті (2,1 трлн руб. у 
2013-му) вже зіставна з витра
тами на освіту чи медицину ро
сійських бюджетів усіх рівнів. Не 
можна ж так активно нарощу
вати видатки на оборону без ре
альної картинки «великої ві
йни».

ЦІНА РЕЙтИНГОвИх ІГОР 
путІНА
Однак за політику «ведмедя у 
крамниці посуду», яку прова
дить для підтримання свого ав
торитету в Росії Адміністрація 
Путіна, країна платить високу 
ціну: цілком утрачає союзників 
і оточує себе дедалі тіснішим 
колом ворогів. Таким чином 
укотре підтверджується відома 
істина, що «в Росії на кордонах 
ніколи не може бути союзників, 
а лише васали або вороги». У 
нинішній кризовій ситуації, 
окрім «армії та флоту», союзни
ками не виявили себе навіть 
партнери по МС та ОДКБ. Адже 
кожен із них розуміє, що може 
стати наступним після України. 
Щодо Білорусі можливий «ан

шлюс», а щодо Казахстану як 
мінімум анексія північних та 
північно-східних регіонів, де 
переважають російськомовні 
нащадки переселенців із Єв
ропи. Усі, хто підтримав Путіна 
в конфлікті довкола України, – 
це напівповалений режим Ба
шара Асада, який контролює 
незначну частину власної кра
їни, та Північна Корея, приниз
лива й символічна. А ще такі 
самі, як і сучасний Крим, маріо
неткові режими окупованих Ро
сією самопроголошених Абха
зії, Південної Осетії та При-
дністров’я.

Паралельна реальність
Росіяни не просто живуть у паралельній реальності, створеній пропагандою підконтрольних Кремлю 
федеральних ЗМІ, а й здебільшого про це навіть не підозрюють

Як ви 
вважаєте, 

наскільки об’єктивно 
висвітлюють под
 
в Україні та Криму 

федеральні 
російські 
ЗМІ? (%)

47

25

67

9

16

5

2

22

16

Переважно 
об’єктивно

Не надто об’єктивно

Загалом 
об’єктивно

Цілком
необ’єктивно

4

Складно сказати

8

Який із поглядів на останні под
 в Україні найближчий до вашого? (%) 

Як ви вважаєте, хто зараз 
є легітимною владою 

в Україні? (%)

Як ви вважаєте, хто стоїть за загостренням ситуац
 в Криму? (%)

Владу в Україні захопили
радикальні націоналісти

В Україні немає єдиної влади

Серед тих, хто прийшов до влади 
в Україні, є і радикальні націоналісти,

але загалом це люди, які висловлю-
ють інтереси всіх груп населення

країни

                                                                     37

                                                                 36

9

Немає легітимної 
влади 

Віктор
Янукович

Нинішній 
уряд у Києві

Важко 
сказати

62 15 11 11

За даними опитувань Левада-Центру

Інше/важко відповісти

Радикальні українські 
націоналістичні організац� 

Кримськотатарські
націоналісти

Мафіозні структури

Прихильники Януковича

Керівництво Рос�
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вАжлИвОю МЕтОю 
АГРЕСИвНОЇ пОлІтИКИ 
путІНА Є ОБґРуНтувАННЯ 
СтРІМКОГО НАРОщувАННЯ 
вІЙСьКОвИх вИДАтКІв



Ймовірність наростаючих 
санкцій Заходу висока. А в разі 
їх запровадження країну може 
очікувати формат співпраці зі 
світом за формулою «нафта й 
газ в обмін на продовольство», 
як це вже колись було з режи
мом Саддама Гусейна. Адже, за 
даними Росстату в 2013 році, 
частка енергоресурсів у вар
тості російського експорту ста
новила 70,6% ($371,8 млрд). За
йве пояснювати, що втрата на
віть третини цих доходів здатна 
викликати потужний шок у ро
сійської економіки й, зокрема, 
федерального бюджету. На ЄС, 
США та інші країни Великої 
сімки, які засудили російську 
політику в Криму (Канада, Япо
нія), і Туреччину припадає 
майже 60% зовнішньої торгівлі 
РФ.

І якщо наразі для підтриму
ваного в штучному інформацій
ному вакуумі російського сус
пільства досить сумнівних «ви
довищ» на тлі дедалі більших 
проблем із забезпеченням «хлі
бом», то чи довго так триватиме? 
Особливо ж якщо на Росію чека
тиме не короткочасна «експре
сивна реакція» (на що так розра
ховує Кремль), а справді тривале 
й системне протистояння із краї
нами «золотого мільярда».

Звісно, в разі запровадження 
санкцій не виключений іще біль
ший спалах агресивності Кремля, 
наприклад спроба конфіскувати 
активи західних інвесторів чи пе
рейти до прямої агресії проти 
України. 

Однак у нинішній ситуації 
це може закінчитися для Росії 
вже зовсім катастрофічно 
включно з військовим втручан
ням США і НАТО. Там до остан
нього утримуються від публіч
них прямолінійних погроз, за 
інформацією деяких джерел, 
«аби не принижувати Росію». 
Однак останнім часом дедалі 
чіткіше дають зрозуміти, що «не 
виключають жодних варіантів 
розвитку подій». Зокрема, стар

ший помічник президента США 
Барака Обами Ден Пфайфер 
уже заявив, що підтримка нової 
української влади «будь-якими 
можливими засобами» є пріо
ритетом Адміністрації Обами.

Якщо тиск Заходу на Росію 
буде консолідованим і нехай на
віть не відразу, але задіяним на 
повну потужність, це цілком 
може завдати Путіну потужного 
удару й, не виключено, навіть 
викликати «палацовий перево
рот». Тут напрошуються пара
лелі із Кримською війною 1853–
1856 років. Тоді чергова планова 
гучна перемога імперії – «жан
дарма Європи» над завідомо зна
чно слабшим супротивником – 
Османською імперією – швидко 
перетворилася на ганебну по
разку, коли Росія зіштовхнулася 
з єдиним фронтом провідних на 
той час держав Європи. І саме та 
поразка, як відомо, дала по
штовх серйозному внутрішньому 
реформуванню імперії, якого так 
не вистачає зараз.

Цього разу, не виключено, 
війна буде без застосування вій
ськової сили. Тим більше що 
проти Путіна грає відома ци
клічність російської історії: 
після тривалих періодів жор
стких автократів до влади по
стійно приходять порівняно лібе
ральні реформатори. І навпаки. 
Сталін – Хрущов, Брєжнєв (і по
тім нетривале правління Андро
пова й Чєрнєнка) – Ґорбачов (а 
потім Єльцин). Тепер Путін, 
який, однак, керує країною вже 
15-й рік. 

Головні досягнення Путіна очима росіян

Поліпшення відносин між людьми 
різних національностей у Рос�

Зміцнення міжнародних 
позицій РФ

Поліпшення відносин Рос� 
із Заходом 

Створення прийнятних економічних 
і політичних умов для розвитку 
приватного підприємництва

Підвищення боєздатності 
та реформа Збройних сил 

Вирішення чеченської проблеми
 
Приборкання олігархів, обмеження 
їхнього впливу, боротьба з корупцією

Боротьба зі злочинністю

Що ви назвали б головним досягненням Владіміра Путіна за роки його правління, а з чим він справлявся найгірше? (%)

01.2004           01.2005 01.2006           01.2007 01.2008           01.2009 01.2010За даними опитувань Левада-Центру

3 3 3
4

34

25

19

28

3

1

3
4

27

20

14

27

4
3

4 4

18 18

16

28

4
3

4

6

13

23

20

33

3 3 3 3

7

17
18

32

3 3 3

5

9

19

23

35

2
3 3

5

10

18

24

37

Заперечуючи право на існування
Під дією путінської пропаганди більшість росіян повторюють 
переконання Владіміра Владіміровіча про те, що «росіяни 
та українці – один народ». У такий спосіб формується 
ідеологічне підґрунтя для аншлюсу України

За даними опитування Левада-Центру, що проводилося із 7 по 10 березня 2014 року

Як вам здається, росіяни 
та українці – це один народ 
чи два різних? (%)

Якими мають бути відносини Рос� з Україною? (%)

Один народ
Два різних народи
Важко сказати

Листопад
2005

Грудень
2013

Березень
2014

81

43

50
5638

6717
2

Мають об’єднатися 
в одну державу 

Країни мають бути 
дружніми державами 
з відкритими кордонами, 
без віз і митниць

Із закритими 
кордонами, візами, 
митницями 

Січень 2009         Січень 2014        Березень 2014

12     

51

     29

16     

59

     
19

28     

50

     

16
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«патриотический сифилис» російської 
інтелігенції у часи давні й сьогочасні 

у 
Росії вишиковуються черги «деятелей 
культуры», готових розписатися у своїй вір -
нопідданості Владіміру Путіну. Імениті 
кумири театральних сцен, концертних за

лів, кіноекранів блискавично, наче в якомусь хи
мерному маскараді, перетворюються на баналь
них імперіалістів a la Жиріновскій. Ось вони, за
хекані, мчать до Списку, що його благословив 
«височайший» перст, щоб і собі прикластися, за
свідчивши свою відданість «общей истории», 
«общим корням» і «духовным истокам». Вони зо
всім не проти, щоб Владімір Владіміровіч «по-
братськи» поставив на місце «хохлов», нага
давши їм (тобто нам!) про «общность народов»... 
Вони за окупацію України. За БТР і танки на наших 
дорогах, вулицях, полях.
Вони за те, щоб Путін «проковтнув» Крим, скорис
тавшись відомою методою Гітлера, який у 1938-му 
так само «поласував» Австрією і Чехословаччиною.
Вони – свідомі, стихійні чи ситуативні шовіню ги з 
метеликами на шиї – бі
жать, трюхикають, чим
чикують, шкандибають, 
крокують, повзуть: Бата
лов, Бєзруков, Ґоворухін, 
Лєщєнко, Расторґуєв, 
Сєнчіна, Соломін, Таба
ков, Хазанов... Попереду, 
звісно ж, «землячки»: Башмєт, Бистріцкая, Ла
новой...
Огидне видовище. Проте чи таке вже несподіване?
«Звільняти» чужі землі від неправильних влад, «за
хищати» по всьому світу «соотєчєствєнніков» – 
улюблене заняття імперій, зокрема й особливо Ро
сійської. І коли настає час «звільнення», на широ
ких теренах останньої серед інтелігенції завжди по
чинається моторошна, нестримна епідемія, яку 
Алєксандр Ґєрцен діагностував як «патриотический 
сифилис». Так було багато разів...
Далекого 1830-го, скажімо, Алєксандр Пушкін, ді
знавшись, що в Польщі почалося повстання (листо
пад 1830 року), написав доньці Кутузова Єлєні Хі
трово: «Известие о польском восстании меня совер
шенно потрясло. Итак, наши исконные враги будут 
окончательно истреблены. /…/ Мы можем только 
жалеть поляков. Мы слишком сильны для того, 
чтобы ненавидеть их, начинающаяся война будет 
войной до истребления или по крайней мере 
должна быть таковой». А 1 червня 1831-го в листі до 
Вяземського Пушкін висловився ще рішучіше: «Но 
всё-таки их (поляків. – Ред.) надобно задушить, и 
наша медленность мучительна».
Як вам ці «людинолюбні» імперативи і цей градус 
нетерпіння співця російської мілітарної потуги?  
Тоді ж таки, в 1831-му, Пушкін у патріотичному 
«контрпропагандистському» пориві звернувся до 

шефа жандармів Бєнкєндорфа з пропозицією за
снування політичного журналу: «Ныне, когда спра
ведливое негодование и старая народная вражда, 
долго растравляемая завистью, соединила всех нас 
против польских мятежников, озлобленная Ев
ропа нападает покамест на Россию не оружием, но 
ежедневной бешеной клеветою… Пускай позволят 
нам, русским писателям, отражать бесстыдные и 
невежественные нападки иностранных газет»...
Знайома риторика, чи не так? Про цю «озлоблен
ную Европу» (та ще, звичайно, сяку-таку Америку) 
й нині чуємо щодня. Путінський оракул Дмітрій 
Кісєльов навіть пригрозив Сполученим Штатам, 
що Росія може перетворити їх на «радіоактивний 
попіл»... 
Куди вже далі?! Розмах Пушкіна був усе-таки 
скромнішим, хоча теж загрозливим для ворогів із 
Європи: «Так высылайте ж к нам, витии, /Своих 
озлобленных сынов: /Есть место им в полях России, 
/Среди нечуждых им гробов», – лякав він французь

ких депутатів, які за
кликали підтримати по
ляків.
Тож коли російське вій
сько потопило Варшаву 
в крові, Пушкін тріум
фував... Разом із Васі
лієм Жуковскім вони 

навіть книжечку «На взятие Варшавы» (1831) 
видали. Сам Ніколай І вірші для неї замовляв...

Сильний спалах «патриотического сифилиса» був у 
Росії і в 1863-му, коли Польща знову збунтувалася. 
Придушувати повстання цар покликав Муравйова-
«вєшателя», і його призначення, писав Корнєй Чу
ковскій, «вызвало в русском обществе большой при
лив националистических чувств». Через якийсь час 
Петербург улаштував Муравйову урочистий при
йом, і серед тих, хто вітав «диктатора», був також ві
домий ліберал (син польки, до речі!) Ніколай Нє
красов. Він вручив диктаторові вірнопідданський 
мадригал, у якому порівнював Муравйова з «архан
гелом Михаилом»:
Вся Россия бьет тебе челом,
Чтобы ты виновных не щадил.
«Чтоб ты виновных не щадил» – це, звичайно, пуш
кінська традиція в російській поезії ХІХ століття, 
пряме продовження його незабутнього: «...их на
добно задушить, и наша медленность мучительна».
Голос Алєксандра Ґєрцена, який тоді, 1863-го, під
тримав поляків у їхньому праві на свободу, губився в 
могутньому хорі «сифілітиків»...
Нині голосів у ґєрценівської Росії, на щастя, більше, 
значно більше, ніж колись. Проте чи вистачить їх, 
щоб ідеал вашої й нашої свободи не був розчавле
ний путінським чоботом і модними туфлями його 
вірнопідданих? 

Автор: 
володимир 
панченко

КОлИ РОСІЙСьКЕ вІЙСьКО 
пОтОпИлО вАРШАву  

в КРОвІ, пуШКІН 
тРІуМФувАв...

«Но всё-таки их надобно задушить,  
и наша медленность мучительна...»

Алєксандр пушкін
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Д
ивний вигляд має війна в 
епоху інформаційних тех
нологій! На кордоні зосе
реджено сотні тисяч «бра

тів» у танках, у Криму пролилася 
перша кров, а в Києві у продажу, 
як і раніше, російські газети зі 
зворушливими репортажами про 
чемне поводження загарбників 
на окупованій території та їх ра
дісне вітання аборигенами. В де-
яких кабельних мережах досі 
транслюють російські телеканали 
(оператори їх не вимикають, по
силаючись на попит глядачів так, 
ніби доти до цього дослухалися). 
Ну й на довершення, на «Пер
шому» в прямому ефірі – шоу Ім
ператора із приводу приєднання 
нових земель (жест свободівців 
стосовно шефа «першої кнопки» 
огидний, але не тому, що він на те 
не заслуговує, а тому що це жест 
на камеру)... Шукаючи історичні 
аналогії, можна уявити ситуацію, 
коли в Британії 1940 року після 
бомбардування Ковентрі в кіос
ках і надалі вільно продається 
німецька Völkischer Beobachter, а 
радіостанція ВВС заради повноти 
інформаційної картини бере те
лефоном інтерв’ю в командувача 
Люфтваффе рейхсмаршала Ґе
рінґа. Але є все ж таки й позитив: 
можна безперешкодно дізнатися 
про плани та мотивацію против-
ника, оцінити його бойовий дух і 
наміри, скласти уявлення про те, 
що ж у нього в голові. А там таке!..

«Хотят ли русские войны?» – 
запитав 53 роки тому російський 
поет Євтушенко. Звучало це рито
рично: звісно ж, не хочуть, а якщо 
десь і грають м’язами, то це лише 
така боротьба за мир. Тепер Євґє
ній Євтушенко мешкає в місті 
Талса, штат Оклахома, на який 
того самого далекого 1961 року на
цілили радянські ракети з Куби, а 
російський «примус до миру» від
бувається не десь там у Закавказзі, 
а безпосередньо біля кордонів 
об’єднаної Європи. Тим часом сти-
 ль російської преси, яка в 1990-ті 
вже ніби була вилюдніла, нині 
знову невловно нагадує газету 
«Правда» часів холодної війни, а 
інтонації телеведучих скидаються 
на ті, що були в диктора Лєвітана, 
коли він читав заяви урядової 
агенції ТАРС, – ця естетика є без
помилковим знаком спадкоєм
ності як російської зовнішньої по
літики, так і суспільної свідомості. 
Таблоїди РФ слідом за чиновни
ками розповідають про фашистів, 
які після підступної кривавої пе
ремоги на Майдані заходилися рі
зати москалів на Харківщині, в 
Донбасі та в Криму, про 143 тис. 
біженців, які втікають від них до 
братньої Росії, про нещасних схід
няків, які не можуть дочекатися із 
хлібом-сіллю російського солдата-
визволителя, про економічні ви
годи від приєднання Криму до 
матінки-Росії. Про десанти гопни
ків напідпитку з Бєлгорода й Рос
това, які автобусами їдуть до об
ласних центрів Сходу бити пи ку 
бандерам і зривати українські 
прапори, навпаки, не пишуть ні
чого. Російська «якісна» преса 
змальовує події подекуди вибір
ково критично, але то вже десь 
там углибині, а на перших шпаль
тах газет, на головних сторінках 
сайтів усе більш-менш спокійно: 
закриття Паралімпіади, загубле

ний малайзійський літак, прем’є-
 ра другої серії «Німфоманки» фон 
Трієра. Адекватно поводи ться хіба 
що опозиційна «Новая газета», 
але вона одна...

Можна впевнено стверджу
вати, що ніякого особливого збу
рення від розпочатої війни гро
мадська думка «братньої» країни 
не продемонструвала. У перші дні 
агресії в Москві зібралося на Ма
нежній площі заледве кількасот 
людей – звісно ж, їх побили. Че
рез тиждень у столиці РФ протес
тували вже тисяч п’ятдесят. Доб-
 рі, щирі, відповідальні росіяни, 
але їхня кількість не витримує по
рівняння з натовпом, який мину
лого вівторка вийшов на Красну 
площу святкувати «возз’єднання» 
з маленькою частинкою України, 
кажуть, там було 120 тис. осіб… 
На противагу огидним листам 
підтримки «політики партії та 
уря  ду», ініційованим чи то Мініс
терством культури, чи то Спілкою 
кінематографістів, з’явилися за
яви письменників, правозахисни
ків, кіномитців, науковців, еколо
гів, рок-зірок... Дивно не те, що 
вони з’явилися, рятуючи саму ре
путацію відповідального звання 
російського інтелігента, а те, що в 
протилежному таборі крім при
стосуванців опинилися теж ціл
ком поважні люди, колишні улю
бленці, зокрема, й наших читачів 
і глядачів, постаті, які примудри
лися не заплямувати себе за часів 
СРСР... Навряд чи нещасній Росії 
після такого вдасться одужати в 
осяжному майбутньому.

Але слід зазначити, що навіть 
у виступах протесту йдеться пере
дусім про згубність агресивного 
курсу для економіки РФ та самої її 
державності, а також про те, чи го
тові російські матері посилати на 
смерть своїх хлопчиків. Питання 
про українських, яким нестимуть 

Автор: 
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жандарм  
і підпанки
Громадська думка «братньої» 
країни не продемонструвала 
особливого збурення  
від розпочатої війни
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смерть російські, порушують хіба що в 
другу чергу. Що ж стосується серед
нього росіянина, то його нова війна вза
галі не лякає. Тож виходить, що війну 
проковтнула за фактом уся Росія – не 
лише глибинна, футбольно-шансонна, 
а й ліберальна, «білострічкова». Нор
мальний росіянин попередніх епох, ви
хований чи то на Толстому, Нєкрасові, 
Салтикові-Щєдріні, чи то на Ґалічі, 
Окуджаві, братах Струґацкіх, мав би 
жахнутися.

Міхаіл Ходорковскій, колишній олі
гарх, колишній в’язень, а нині емігрант 
минулого тижня переконував Майдан і 
студентів Київської політехніки в існу
ванні «іншої Росії», яка Путіна ненави
дить, а агресії соромиться. Вочевидь, 
вона є. Навіть у залізобетонному СРСР 
знайшлося вісім сміливців, які вийшли 
на демонстрацію під мури Кремля 
проти окупації Чехословаччини, решта 
якщо й була, то мовчки обурювалася на 
кухнях. Тепер ризик не такий, тож смі
ливців побільшало, але як тоді, так і сьо
годні не вони визначають обличчя кра
їни. Його визначають ті фантастичні, 
недосяжні 71,6% громадян, які, згідно з 
опитуваннями, схвалюють політику 
Владіміра Путіна після початку крим
ської авантюри. І хоча виміри Всеросій
ського центру дослідження громадської 
думки (ВЦИОМ), як і колись бездоган
ного Ле вада-Центру, останніх кілька ро
ків доводиться сприймати з відповід
ною поправкою, зрозуміло, без термо
метра, що анексія Криму росіянам по
добається.

Говорити про вплив самої лише 
пропаганди важко. Цікаво дослідити 
публікації в лояльній пресі стосовно 
безпосередньо подій на півострові. Ре
портери, зокрема, знайшли обтічну 
формулу, як описувати вояків окупа
ційної армії: «чемні люди з автома
тами» (у нас знайшли дотепніший ви
раз – «зелені чоловічки»). Адже Путін 
на початку агресії запевнив, що росій
ської армії в Криму немає, самі лише 
сили самооборони. А оскільки трено
вані хлопці в одностроях РФ без відзнак 
із російською штатною зброєю на само
оборону якось не схожі, краще послуго
вуватися евфемізмами. Всі все розумі
ють і дістають неабияке задоволення. 
Це специфічний кайф від реалізації 
спокійної хамської безконтрольної си-
ли, якій нібито нічого протиставити. 
Росіянам до вподоби почуватися силь
ними, усвідомлювати, що жоден чурка, 
піндос і хохол нічого їм за це не зро
бить. «Наша Раша»...

Якщо офіційні представники жан
дарма Європи на кшталт Лаврова чи, 
перепрошую, Чуркіна змушені якось 
фільтрувати дискурс і через це постійно 
плутаються в свідченнях, решта навко

лопутінських артикуляторів не надто 
соромляться розставляти крапки над 
«і». Придворний політолог Сєрґєй Мар
ков відверто заявляє: «Росія ладна захи
щати права російськомовних не лише в 
Криму, а й скрізь в Україні, де вони по
рушуються». Ця теза провокує при
родне запитання: якщо РФ – багатона
ціональна держава, то чому вона опіку
ється, власне, лише російськомовними 
громадянами чужої країни й чому б не 
поцікавитися утисками чукотської, ко
ряцької чи ітельменської мови, припус
тімо, в сусідніх Сполучених Штатах? 
Зрозуміло, що йдеться не лише про па
раноїдальний страх від розширення 
НАТО на схід (саме такі дії його неми
нуче провокують), а й про нестримні 
претензії на відновлення всього про
стору колишньої імперії. Про ступінь рі
шучості на цьому напрямку свідчить 
вислів іншої цілком офіційної особи – 
колишнього думського фрика, а нині 
віце-прем’єра з оборонних питань Дмі
трія Роґозіна, який іще до Криму, в 
грудні, публічно ex cathedra заявив, що 
його країна готова застосувати ядерну 
зброю в разі, якщо її притиснуть. Ну й 
куди ж без новітнього імператорського 
фаворита Дмітрія Кісєльова (не проти 
ночи згадуючи), який навряд чи без від
повідних повноважень нагадав би про 
ядерний потенціал своєї Імперії зла? 
Зовсім у традиціях держави, про яку 
хтось колись влучно пожартував: «Вій-
 ни не буде, але буде така боротьба за 
мир, що каменя на камені не зали
шиться». Втім, після грузинської кампа
нії в кремлівському обігу перебуває вдо
сконалена формула: «примус до миру». 
Під таким гаслом можна дійти й до Гіб-
ралтара, й до Константинополя...

Невже російське суспільство на
стільки позбавлене імунітету від непри
стойної імперської хвороби, що самого 
слова «фашист» достатньо, аби забути 
рядки свого тепер уже класика й кида
тися захищати своїх братів скрізь, де 
про це не просили? Ні, інша Росія 
справді є, і українці мають бути вдячні 
й волонтерам, які стояли на Майдані 
під триколором, і нечисленним смілив
цям, які не побоялися заявити про свою 
незгоду з головним трендом. Їхній учи
нок тим більше гідний поваги, бо проти 
них були не лише й не стільки поліцей
ські з кийками, скільки прості росіяни, 
які вмикали режим sancta simplicitas і 
били єретиків, плювали в них, вири
вали в них плакати, стихійно й добро
вільно підтримуючи національного лі
дера. Ще раз і ще раз: саме вони, на 
жаль, представляють Росію, забуваючи, 
що їхня щира, завзята безкомпромісна 
поведінка найкраще описується нена
висним їм словосполученням «звичай
ний фашизм». 



павло Гудімов: 
«Ми не можемо вподібнюватися Росії»
Відомий галерист і музикант про убезпечення від тітушкізації 
суспільства, консолідацію митців та недоцільність фашистських 
методів у культурі

Спілкувався 
Богдан Буткевич

п
авло Гудімов не потребує 
зайвих представлень. Про
відний український гале
рист і арт-куратор, чия «Я 

Галерея» стала одним із символів 
незалежного сучасного мистецтва 
за 10 років свого існування, є ви
знаним авторитетом в україн
ській культурі. Окрім того, він був 
серед творців класичного складу 
гурту № 1 української музики – 
«Океану Ельзи», який торік у 

грудні влаштував вікопомний 
концерт на Майдані, що став 
одним із визначальних і по
воротних моментів усієї рево

люції. Тиждень спробував 
разом зі своїм співрозмовни

ком проаналізувати, яке місце 
повинна посідати культура в такі 
буремні часи, як зараз.

у. т.: Нині, фактично у воєнний 
час, як мають реагувати митці? 
Бути бійцями ідеологічного 
фронту як у Росії чи, навпаки, 

все-таки нагадувати людям про 
прекрасне?

– Зараз ми бачимо, що люди 
культури по обидва боки кор
дону як ніколи активно вислов
люють свою позицію у зв’язку з 
подіями. Дуже часто це при
зводить до глибокого обурення, 
особ  ливо коли якісь листи на 
підтримку не народного руху, а 
конкретного політика, тим біль-
 ше Путіна, підписують люди на 
кшталт Юрія Башмета (відомий 
музикант, родом зі Львова, що 
підписав звернення на підтрим-
 ку президента РФ. – Ред.). Хто-
 сь, навпаки, закривається, ство
рює навколо себе кокон, бо не 
хоче нічого бачити й чути, мов
ляв, це не дає сконцентруватися 
на творчості. Хоча коли ти за
криваєшся, то й творити не зда
тен. Загалом, не реагувати не 
можна, бо митець не може не 
бути в контакті й не відчувати 
своєї країни, адже на людей 
культури дивляться як на пев
ний лакмусовий папірець. На 
жаль, політики залишаються го
ловними зірками мейнстриму, 
тоді як художники мають віді
гравати набагато важливішу ро-
ль у соціальному житті країни.

у. т.: Але ж за останні роки куль-
туру майже витіснили ерзацом, 
який активно поширювала то-
дішня влада. Чи впорається куль-
турне середовище з такою відпо-
відальністю?

– Справді, останні чотири 
роки культуру навіть за україн
ськими мірками активно зсували 
в андеграунд: влада і провладні 

олігархи робили все, щоб уне
можливити спілкування мит
ців із народом. Так діяли із 

цілком меркантильних мір
кувань. Якраз революція 

може це змінити: власне, 
Майдан уже став дуже 
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вагомою і важливою комуніка
ційною платформою, що нарешті 
дала змогу митцям безпосеред
ньо говорити зі споживачами, без 
будь-яких прокладок у вигляді 
ЗМІ. Це в перспективі має убез
печити нас від тітушкізації сус
пільства, бо саме проплачені бій-
 ці і є обличчям безкультур’я, яке 
насаджували багато років, коли 
200 грн замінюють і виховання,  
і честь, а художник – якийсь 
фрик-одинак, який не має жод
ного впливу на події.

у. т.: Чи змінилося українське 
культурне середовище завдяки 
Майдану?

– Більшість людей культури 
були на Майдані. Понад те, в най
драматичніші моменти їхня ак
тивність тільки зростала. Однак 
від усіх цих подій культурне се
редовище загалом, безумовно, 
дістало шок. Багато хто й досі не 
може вийти з того колапсу, адже 
люди мистецтва живуть з оголе
ними нервами, вони не захищені 
перед такими речами. Не забу
ваймо, культура – вона все-таки 
пацифістська за своєю природою. 
Тому дуже цікаво, що ті самі події 
на Грушевського чи повалення 
пам’ятника Лєніну, явно прово
каційні від самого початку і спря
мовані на розкол і в усьому сус
пільстві, й у культурному середо
вищі на «нормальних людей» та 
«радикалів», навпаки, підштовх -
нули до ще тіснішого згурту
вання й консолідації. І ця консо
лідація тільки сильнішала й 
сильнішає зараз. Тож це явно по
зитивний вплив Майдану.

у. т.: Чи не здається вам, що нині 
у вітчизняної культури є шанс на-
решті прибрати в головах біль-
шості українців російське, не по-
боюсь цього слова, псевдокуль-
турне лайно, яке напихали туди 
сусідські та спраглі зайвої копійки 
доморощені ЗМІ донедавна?  
А з огляду на відверто антиукра-
їнську позицію багатьох митців 
РФ, може, варто адміністратив-
ними заходами усунути їх з укра-
їнської культурної території?

– Скажу так: у справжній 
культурі лайна немає, це стосу
ється навіть такої агресивної сут
ності, як російська культура. І в 
того ж таки Юрія Башмета, який 
є геніальним музикантом, варто 
поцікавитися, що спонукало його 
підписати сумнозвісний лист. Бо 
я абсолютно не виключаю, що 

більшість підписів там збирали 
відповідні органи під іншим соу
сом. Наприклад, пропонували 
підтримати росіян у Криму чи, 
скажімо, висловитись на захист 
своїх, якщо їм щось реально за
грожуватиме. Так, багато хто 
мене не зрозуміє, однак і в Баш
мета, і в Лунґіна (відомий режи
сер, іще один підписант листа. – 
Ред.), і в Табакова потрібно 
брати інтерв’ю. Я все-таки вірю, 
що багато хто з цих людей міг 
просто не до кінця розібратися в 
ситуації. Не махаймо шаблею, 
коли говоримо про геніїв: мов
ляв, підписався – значить назавж-
 ди відразу відкидаємо цю люди-
 ну, ніяких гастролей, виставок, 
геть її з України та й годі. Навіть 
коли виявиться, що вони справді 
підтримують усі дії Путіна, наша 
відповідь таки має бути асиме
тричною. Не можна забороняти 
артистів просто за їхню позицію, 
особливо якщо вона справді 
щира. О’кей, у них може бути 
інше бачення, але ж це не привід 
уподібнюватися російській істерії 
та дикому рівню політизації куль
тури на кшталт заборони на ви
ступ «Океану Ельзи». Хай навіть 
одіозний Кобзон чи театр Таба
кова приїздять до Києва, дають 
концерти/вистави для своєї ауди
торії і співають своїх пісень. Зви
чайно, якщо намагатимуться за
йматися якоюсь агітацією, то вже 
інша річ, але як митців ми не ма
ємо їх забороняти. Понад те, не 
варто їх закидати помідорами під 
час виступів, адже будь-які акти 
насильства неодмінно використа
ють проти України. Єдине, про 
що можна говорити, – щоб наші 
державні інституції були вільні 
від будь-чийого впливу й підви
щили ценз якості та відбору про
дукту, який там виставляється. 
Варто убезпечити себе від виста
вок людей на кшталт якогось 
Нікаса Сафронова, котрого, до 
ре  чі, пролобіював тодішній голо-
 ва КМДА Олександр Попов. Інша 
річ низькопробна російська теле
продукція із 25-м кадром та пев
ними культурними кодами, за
кладеними туди. Ось від цього 
справді варто відмовлятися яко
мога більшій кількості людей.

у. т.: Але ж у нас війна, 
а ці люди підтримують ворога.  
Як можна до цього спокійно 
ставитися?

– Культура в жодному разі не 
має перетворюватися на інстру

мент політизації суспільства, і це 
має бути прописано в усіх кодек
сах та законах, які тільки мож
ливо уявити. Саме через фаль
шивість та награність свого часу 
провалилася лагідна україніза
ція країни. Вільне висловлю
вання митця – це головний за
кон. Хоч би як хотілося швидких 
та радикальних рішень, але на
віть до росіян треба йти і з ними 
спілкуватися, так само як і з чи
малою кількістю наших співгро
мадян, які, на жаль, теж мають 
іншу позицію. Якщо ми хочемо 
побудувати нову, справді демо
кратичну країну, нам не можна 
користуватися фашистськими 
методами, які тільки і є в інстру
ментарії Росії. Згадаймо, як на 
виставку так званого дегенера
тивного з погляду нацистів арту 
в Мюнхені прийшло близько 
3 млн осіб, тоді як на виставку 
нацистського мистецтва – залед-
 ве 500 тис. І так буде завжди, хоч 
би як намагалися фашисти ми
нулого чи сьогодення лізти в 
культуру, в якій вони нічого не 

розуміють. Те саме стосується й 
відносин українських митців із 
державою: вони мають бути від 
неї максимально незалежними, 
бо художник на службі в держ-
апарату – це завжди щонай
менше кітч та псевдокультура, 
а щонайбільше, як зараз у РФ, 
просто «звичайний фашизм». 
Повірте, на російських митців та 
все їхнє суспільство у близькому 
часі чекає дуже болісний і дов-
гий процес лікування, що буде 
пов’язаний із депресіями, роз
чаруваннями. Натомість маємо 
показати, як революція полі
тична переходить у культурну. 
Європейські цінності – це черги 
до музеїв. Ми й так утратили 
фактично 23 роки, і не можна в 
запалі революційної ейфорії пе
ретворюватися на дзеркало на
ших сусідів. Не слід розгублю
вати відчуття толерантності й 
мудрос  ті, яке є нашою головною 
перевагою перед нинішнім ро-
сій  сь ким шабашем. Нам треба 
об’єд  нуватися навколо боротьби 
за щось, а не проти чогось, як це 
роблять північно-східні сусіди. 

Митці мають бути 
максимально 

незалежними від 
держави,  
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пороги російського 
«історичного лібералізму»
Як історики з Росії оцінюють події в Україні 

Я
к було сказано у «Воло
дарі перстенів», «світ 
змінився». Хоча, як на 
мене, то радше розді

лився. Ті сили, ідеї та люди, 
які зараз на бігу формують 
нову планетарну систему, 
були й раніше. Ми чули їхні 
голоси та думки, і, коли по
тім писатимемо історію 
«України, яка змінила світ», 
усе це згадаємо. Що виголо
шували та писали політики, 
публіцисти й усілякі «діячі», 
«експерти» та «володарі ду
мок». У 1939–1940 роках за
хідні політики з подивом 
констатували: слухайте, ми ж 
усі ідеї Гітлера могли прочи
тати ще 15 років тому в його 
«Mein Kampf»! Дехто й читав, 
але ж цікаві теорії одне, а 
танки Ґудеріана – трохи інше. 
Танки якось прояснюють зір і 
вносять таку саму ясність в 
інтелектуальні конструкції.

У геополітиці в нас зараз 
сильні всі, але мене цікавить 
вужчий фаховий цех – істо
ричний. Причому не україн
ський, а російський. Як там 
мої колеги, які є носіями му
дрості всесвітньої історії, 
оцінюють оте все? «Оте все» 
– то переважно ми. І вони. 
Розломи між старою та но
вою епохами проходять не 
територіями, а поміж людей. 
Тому «картографічне мис
лення», коли ми зафарбову
ємо якісь терени в чиїсь ко
льори – це лише схема, бо за
раз у Криму не де-юре, а 
де-факто співіснують і Росія, 
і Україна, і Європа, і Азія. 
Люди різні, й кожен виявляє 
чи принаймні чітко усвідом
лює свою позицію. Так само й 
з істориками.

Хто з моїх російських ко
лег прозвучав так, аби й до 
нас дійшов поголос? Першим 
назвемо професора Андрєя 
Зубова, редактора часопису 
«История России. ХХ век» із 
його статтею «Це вже було» 
(«Ведомости.ру», 1 березня), а 
відтак скандалом із його 
звільненням з університету. 
Якщо сьогодні нам цікаві дані 
цього дослідника про рефе
рендум із приводу гітлерів
ського аншлюсу Австрії (явка 
севастопольців його перевер
шила), то наступна системна 
думка пана Зубова важить на
багато більше: «І нарешті, 
здобувши Крим, роздертий 
внутрішньою ворожнечею, ми 
назавжди втратимо народ 
України: українці не проба
чать росіянам цього зрадни
цтва ніколи. Що, думаєте, не 

буде? Що це вже занадто, пе
ремелеться – борошно буде? 
Не сподівайтеся, російські 
шовіністи. Наприкінці ХІХ 
століття серби й хорвати вва
жали себе одним народом, 
тільки поділеним кордонами, 
конфесією та графікою алфа
віту… А зараз важко знайти 
народи, настільки озлоблені 
один проти іншого, як серби 
та хорвати…»

Утім, такі міркування з по
гляду історичної ерудиції ма
ють, так би мовити, загальний 
характер. Аналогії, мірку
вання, асоціації. Але ж пови
нні бути й думки фахівців, 
тобто тих, хто досліджує істо
рію України. Ця спеціалізація 
в Росії є вельми строкатою. 
Досліджувати можна по-
різному, і міра «глибини» до
слідження не впливає на сві

Алєксєй 
Міллєр – 
російський 
історик, один 
із небагатьох, 
чий фах 
– історія 
України та 
українського 
націоналізму
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тоглядні настанови. Окремий 
сюжет становлять ті, хто ви
вчає націоналізм та крайньо 
праві рухи, на які, власне, пу
тінська пропаганда й валить 
усі українські волелюбні 
прагнення.

Світову, судячи зі списку 
підписантів, петицію «Євро
майдан – це визвольна, а не 
екстремістська акція непо
кори» (початок лютого) не 
підписав жоден учений, міс
цем роботи якого є Росія. І за
значу, це ще до кримських по
дій, які могли б зачепити за 
живе російських патріотич
них учених. Працювати 
можна де завгодно, і деякі з 
авторів («групи дослідників, 
що складається із фахівців у 
галузі вивчення українського 
націоналізму й містить біль
шість нечисленних експертів 
із пострадянського правого 
екстремізму в Україні») мають 
російські прізвища, але я не 
наважуся лише по цьому су
дити про їхнє громадянство. 
Хоча, з погляду наближення й 
зацікавленості в українських 
справах, експертна спільнота 
РФ мусить стояти на чолі орі
єнтації в проблематиці.

Один із нечисленних фа
хівців з історії України в Ін
ституті вітчизняної історії 
РАН Андрєй Марчуков трима
ється дещо іншої позиції, ніж 
пан Зубов. Іще до очевидної 
анексії Криму (а саме 26 лю
того) «позицію Москви щодо 
ситуації в Україні» експерт 
назвав «млявою, цілком без
зубою і нікчемною». «За вели
ким рахунком, своїм невтру
чанням російське керівни
цтво кинуло напризволяще в 
лапи західноукраїнським на
ціоналістам народ Південного 
Сходу, Півдня України і 
Криму замість того, щоб ви
ступити публічно або навіть 
неофіційно вийти на лідерів 
цих регіонів і сказати, що на 
них чекають у Росії. Замість 
того аби сказати, що вони ба
жані, їх просто відкинули. 
Тому вся ця активність народу 
Криму, на жаль, піде в пісок і 
закінчиться нічим. Тому що 
явного руху з боку Росії, ого
лошення Криму російською 
територією або бажаності 
його повернення до складу 
Росії немає». Тепер, мабуть, 
колега з РФ щиро втішений. 

Якщо його текст можна вва
жати буквально опозиційним 
(бо ж владу критикує), то він 
своєю «опозиційністю» доволі 
виразно показує очікування 
низки «експертних кіл».

В «українському питанні» 
пан Марчуков відомий товсте
лезною монографією про на
ціональну політику в радян
ській Україні 1920–1930-х ро
ків. Йдеться про 500 сторінок 
аналізу літератури та архів
них джерел. Нервова й 
екза льтовано-носта льг ічна 
передмова автора містить ці
каві міркування про те, що 
українська мова – це щось на 
кшталт «кокні – жаргону 
мешканців східного Лон
дона», а також сум за тим, що 
українська нація була корот
козоро безпідставно створена 
радянською владою. Цілком 
зрозуміло, що ця категорія 
фахівців з «українського пи
тання» – це передова зграя 
(ой, перепрошую, авангард) 
російської провладної екс
пертної спільноти, яка ство
рює для ЗМІ інтелектуальне 
тло «суспільних очікувань 
громадян Росії». «Критика 
влади» з її боку має вигляд 
виляння хвостом і радісного 
гавкоту хатнього собачки з 
озиранням на ласкавого хазя
їна.

З огляду на те що колега 
Марчуков є очевидним «про
роком», який дуже точно пе
редбачає дії російської влади, 
не скидав би з терезів інші 
його критичні кпини. Раптом 
якісь їх наслідки будуть для 
нас відчутні?

Що стосується населення 
Криму, то, за словами істо
рика, це «передусім росіяни, 
українці та представники ін
ших національностей, такі як 
вірмени і греки». Когось явно 
бракує? Але ні, татари таки є: 
«Що стосується дій крим
ських татар, то, як зазначив 
Марчуков, кримськотатар
ський рух виступив на під
тримку Майдану й «держав
ного перевороту». У зв’язку із 
цим він констатував, що всі 20 
років незалежності України 
офіційний Київ та українські 
націоналістичні організації 
мали своєю опорою в Криму 
виключно кримських татар, 
настроєних проти Росії, які 
прагнули створити власну 

державу, подібну до Крим
ського ханства… Останнім ча
сом кримські татари пово
дяться відверто антиросій
ськи».

До чого тут такі розлогі 
цитати? А до того, що відбува
ється озвучення думок, «від
повідь» на які міститиме ро
сійська політика. Ми вже зна
ємо, що є мешканці Криму 
«хороші» й «погані». Що ро
битимуть із «поганими»? По
чекаємо на чергову критику 
Кремля з боку «експерта».

Було б некоректним об
межувати коло російських іс
ториків «українського пи
тання» таким одіозним пред
ставником. Є ще, наприклад, 
Алєксєй Міллєр, відомий кла
сичними працями про Укра
їну в політиці Російської імпе
рії. Саме в ці часи (28 лютого) 
він став одним із засновників 
російського Вільного історич
ного товариства, метою якого 
є сприяти формуванню 

справді якісної наукової істо
ричної спільноти в Росії без 
контролю державних струк
тур. Критерії підбору співзас
новників товариства були 
більш ніж об’єктивними – 
лише ті колеги, які за опиту
ванням інших, вважаються 
безперечними авторитетами у 
професійному середовищі. 
Тому тілька шана. Нам би так.

Пан Міллєр також поді
лився експертною думкою 
(«Газета.ру», 26 лютого). Його 
запитували про коріння укра
їнського націоналізму. Стаття 
називалася «Люди, готові за 
ідею вмирати, готові й уби
вати». На основі цитати екс
перта. Характерно: дата нам 
покаже, що ця думка історика 
пролунала невдовзі після роз
стрілу майданівців на Інсти
тутській. До російської агре
сії. Звісно, історик має у сво
єму арсеналі чимало аналогій 
із минувшини, і думка, вине
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сена в заголовок, небезпід
ставна.

Тільки бажано, щоб на тлі 
чужої трагедії людина, яка 
має чудову історичну еруди
цію, ще зважала на деякі 
морально-етичні настанови. 
Аналогії – річ чудова, але ре
альні смерті тих, «хто готовий 
убивати» озброєних людей 
дрючками та фанерними щи
тами, повинні дещо зміщу
вати акценти. Поки що, 
звісно, вони не почали самі 
вбивати, а вбивають їх. Але 
статус «фахівця з україн
ського питання» не передба
чає певної, бодай психологіч
ної співучасті чи розуміння. 
Це холодні констатації пер
сони, далекої від України та 
українців. Ті шановані моїми 
колегами класичні тексти 
московського історика були 
спостереженнями мікробіо
лога над чашкою Петрі. Ні, 
звісно, я не скаржуся. Країни  
різні, історики різні, люди  
різні. Але якщо ти вивчаєш 
якусь державу, ти відчуваєш 
за неї певну відповідальність. 
Це породжує якесь розуміння, 
а інколи – співчуття. А як же 
інакше второпати смисли її іс
торичного процесу, який здій
снюює місцева людність.

Зрозуміло, що в Києві від
чуття «українського менталі
тету» тепер відрізняється від 
того, що в Москві. Суто 
об’єктивно. Але тепер втямки, 
що цей «менталітет» є. І на
віть якщо згадати нарцисичні 
міркування класиків осяг
нення історії на кшталт Ге
ґеля чи Маркса, стає зрозумі
лим, що українці стали (якщо 
колись не були) «історичним 
народом». Справжня історія 
ХХІ століття починається з 
нас. Нова міжнародна сис
тема, нові стосунки, новий 
світ. Ми щодня і щогодини це 
відчуваємо. Але повернімося 
до експертних оцінок україн
ських справ.

Алєксєй Міллєр дає зва
жену оцінку проявам україн
ського націоналізму: «Є 
кілька варіантів українських 
націоналістів. Для одних за
хоплення Бандерою і Шухеви
чем – неприємна річ. При 
тому вони вважають, що Укра
їна мусить бути що більш не
залежною, то краще. Вони на
віть можуть бути радянського 

розливу. Радянська влада 
формувала українську іден
тичність, але не виховувала 
ворожості до Росії та росіян». 
Чи відбулося щось із україн
ським світосприйманням за 
останні 20 років, що було б 
помічене російським авто
ром? Чи не змінилося поко
ління, чи не поварилися ми у 
своєму власному, часом дуже 
смердючому казані? Чи не ви
никло щось нове?

Однак Алєксєй Міллєр із 
нашої новітньої історії знає 
лише «потужну виховну ро
боту в дусі того підходу до іс
торії, який запропонував 
Ющенко». Усі ми, місцеві 
мешканці трохи в курсі тієї 

«роботи». Оргазми від спо
глядання трипільських гле
чиків ми пройшли. Виявля
ється, нас тут «виховували». 
Промовчу.

«Інший варіант – це ті, хто 
схвально кричав на Майдані, 
– розмірковує Міллєр. – У за

хідноукраїнському націона
лізмі антиросійська складова 
очевидна. Він формувався у 
міжвоєнний період на тих 
землях, що були під владою 
Польщі. Для них поляки були 
ворогами, євреї були воро
гами і Радянський Союз був 
ворогом, причому від певного 
моменту головним ворогом…» 
І раптом дивна констатація 
про Майдан: «В останні два 
місяці частка киян, яка була 
на площі, дорівнювала при
близно 15%, решта були при
їжджі, переважно із Західної 
України». І я, як киянин, 
остовпів: останнім часом на 
Майдані не помітні кияни? 
Не знаю, що ще кияни пови
нні зробити для Майдану, аби 
їх помітив московський фахі
вець із «українського пи
тання».

Хоча це я занадто нервую. 
Просто Алєксєй Міллєр зро
бив певну «фахову» помилку: 
коли про щось судиш, поди
вися своїми очима, а потім го
вори. Або науковець мусив би 
звернутися до соціології чи 
ще чогось, що можна переві
рити дистанційно. Скільки, 
кого, звідки. Подивитися те
левізор про якесь народне 
віче. Там бувало трохи народу 
з Києва. Дивує дивний комп
лекс щодо «галичан». Це як 
«корінь зла», на тлі якого хо
четься не помітити триміль
йонне місто – батьківщину 
Майдану і, перепрошую, 
«мать городов русских». Але 
ж чомусь у 1823 році росій
ський мандрівник Ґлаґолєв 
писав: «Отже, добрі галичани 
ще не забули, що вони були 
колись дітьми Святої Русі й 
брати нам за походженням, 
мовою та вірою». Що ж від
тоді трапилося? Брати 
зблизька познайомилися? От 
і решта України тепер знайо
миться.

То які ж висновки робити з 
оцінок російських колег із 
приводу українських подій? 
Звісно, що їх набагато більше, 
аніж я процитував. Але вини
кає враження, що нас краще 
розуміють не «фахівці», а зви
чайні нормальні люди, для 
яких історія – це не лише ми
нуле, казенні схеми й товсті 
книжки з «німецькою нау
кою», а ще й сьогоденне та 
майбутнє життя. 

Павєл Мілюков 
– російський 
історик, який 
точно знав, що 
«російський 
лібералізм 
закінчується 
там, де 
починається 
українське 
питання»
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Бунт совєтських
Д

ії сепаратистів у Донецьку з кожним днем де
далі більше втрачають сенс. Уже зрозуміло, 
що початковий план проросійських сил вла
штувати масштабні безлади і спровокувати 

таким чином уведення в Донецьк російських військ 
провалився. Росія не наважується на повномасш
табну війну з Україною, а без її втручання та під
тримки офіційних органів місцевої влади сепара
тисти видаються загалом безпорадними і поводяться 
як банальні хулігани.
Ось уже майже три тижні вони б’ють скло, ламають 
двері, вриваються в кабінети, топчуть українські пра
пори, проте ніяких реальних плодів ця тактика поки 
що не дала. У руках загарбників побували Донецька 
ОДА, обласна прокуратура, СБУ і навіть офіс компа
нії «Індустріальний союз Донбасу», але щоразу по
гром був безглуздим і безрезультатним. Жодного 
осмисленого плану дій в екстремістів, схоже, немає.
Відсутність виразних алгоритмів є головною відмін
ністю проросійських протестів у Донецьку від недав
ніх київських подій. Очевидно, що вся схема, яка від 
початку була розрахована на те, щоб просто «дзерка
лити» Майдан й у відпо
відь на будь-які претензії 
казати: «А що, їм можна, 
а нам ні?», видавалася 
недієздатною ще на по
чатковому етапі. На 
Майдані люди не па
лили прапори своєї кра
їни. Вони також, як і люди в Донецьку, були не
задоволені урядом, але дозволяли собі зневаж
ливе ставлення лише до партійної символіки опо
нентів. Демонстранти на Сході України ставлять за 
мету приниження і знищення Української держави, 
маскуючи це під неприйняття Яценюка. Держави, у 
якій вони прожили більш як 20 років. Держави, герб 
і прапор якої надруковані в їхніх паспортах. Саме 
проти неї спрямована їхня агресія, а в промовах від
чувається ненависть не до політиків, а до простих 
громадян з інших українських областей. Якщо Май
дан захищав право кожного на свободу, то доне
цький антимайдан ставить за мету придушувати сво
боду тих, хто в меншості. Карати їх за відмінність. 
Українська революція, що сталася в лютому 2014 
року, разом розітнула усі нариви, які роками визрі
вали на державному тілі. Один із них – національне 
питання в регіонах з переважаючим совєтським на
селенням. Не російськомовним, не російським, а 
саме совєтським. Різниця, сподіваюся, зрозуміла.
Довгий час совєтські правили Україною. Вона була 
їхньою країною, і тому ніякої потреби в її руйнуванні 
вони не бачили. Були совєтськими президенти, 
прем’єр-міністри, депутати, мери. Вони були повно
правними господарями України і розпоряджалися 
нею на власний розсуд. Їхня країна, само собою, не 
подумувала ні про яку незалежність і завжди була 
придатком іншої великої совєтської країни. Матко
вої країни, до якої надійно була прив’язана міцною 
пуповиною. До початку 2000-х років українські теле
канали транслювали російські новини як свої. По 
«Інтеру» щовечора йшла програма «Время». У Но
вий рік транслювали привітання російського прези

дента. 2004-й добряче налякав совєтських, але не 
звалив їх. Тож, трохи спробувавши розхитати ситуа
цію, вони заспокоїлися і притихли. Зрозуміли, що 
Україна – це все ще їхня країна. Що Ющенко недо
статньо сильний, щоб їх задавити. Совєтські легко 
взяли реванш уже через рік, повернувши у владу 
свого головного кандидата. А потім, через п’ять років 
після програшу, закріпили перемогу. Як їм здава
лося, назавжди. І ось тепер совєтські зрозуміли, що 
програли остаточно. Що їхньої країни, затишної та 
затхлої УРСР, давно підкореної ним, більше немає і 
ніколи не буде. Що другого реваншу їм не взяти. І 
тоді вони перестали вдавати, що Україна їм потрібна. 
Тепер це вже не їхня країна.
Донецьк, як головний оплот совєтчини, виступив в 
авангарді сепаратистського руху. Проросійські сили 
тут відзначилися особливою нетерпимістю і лютістю 
до політичних опонентів. Минулого тижня в бійці 
обірвалася людське життя. Загинув Діма Черняв
ський. Мирний демонстрант, який прогнівив екстре
містів лише тим, що не хотів уведення на Донбас ро
сійських військ.

Агресія та ненависть – ві
рні супутники совєт
ських, і вони тепер щедро 
насичують Донецьк і 
тим, і іншим. Втрачаючи 
владу, вони метаються і 
зривають злість на 
всьому, що має хоч якусь 

належність до України. Проросійським екстре
містам здається, що вони роблять те саме, що й 

демонстранти в Києві. Але насправді в їхніх діях не
має головної складової – творення.
Майдан у столиці зібрався і боровся з єдиною метою 
– створення нової України. Совєтські сепаратисти зі 
Сходу займаються не створенням, а руйнуванням. 
Їхня мета – розвал, хаос, деструктив. Приєднання де
пресивного, замученого регіону до смердючого 
трупа СРСР. Будучи породженням минулого, вони 
тягнуть у минуле із собою все, що їх оточує, і самі за
нурюються в тлін. Атмосфера їхніх масових акцій, на 
яких майорять червоні прапори і лунають пісні 
Алєксандра Харчікова і Жанни Бічєвской, вселяє 
зневіру і бажання якнайшвидше помитися. Носталь
гічний надрив ораторів не лишає сумніву: демон
страції в Донецьку за минуле, а не за майбутнє. За 
повернення в холодну війну, самоізоляцію, дружбу з 
Північною Кореєю. Незгодних ріжуть і б’ють. Не
згодним – смерть. Незгодним – репресії.
Однак без втручання верховного вождя всіх совєт
ських Владіміра Путіна совєтсько-сепаратистські по
туги Донецька не варті й ламаного гроша. І в цьому 
ще одна відмінність деструктивних виступів на Сході 
країни від Майдану в Києві, який здолав Януковича 
тільки завдяки сміливості та стійкості його учасни
ків. Совєтські без підтримки «зелених чоловічків» 
досить швидко перетворюються на чоловічків синіх. 
А за наявності у влади відповідного бажання легко 
придушуються малими зусиллями правоохоронців.
На жаль, мало хто з них усвідомлює, що вони відігра
ють роль декорації в політичному шоу російського 
лідера. І потрібні лише доти, поки це шоу триває. 
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ДОНЕЦьК, ЯК ГОлОвНИЙ 
ОплОт СОвЄтЧИНИ, 

вИСтупИв в АвАНГАРДІ 
СЕпАРАтИСтСьКОГО Руху



Колабораціонізм на марші
Перед невідворотним ослабленням проросійських сил  
в Україні після відторгнення Криму Путін намагається нав’язати 
угоду про перетворення держави на позбавлену суверенітету 
тимчасову буферну зону

О
тже 17 березня, розпу
щена ВР АРК ухвалила 
рішення про незалежні-
сть Криму, Владімір Пу

тін підписав указ про її визнан-
 ня, а 18 березня – договір про 
входження півострова разом із 
Севастополем до складу РФ. За 
словами першого віце-прем’єра 
Віталія Яреми, «якщо російські 
війська звідти не підуть і за 
своєю чисельністю переважати
муть українські, а Росія не реагу
ватиме на вимоги світової спіль
ноти, отже, Крим перебуватиме 
якийсь час у такому стані, як за
раз. Але згодом ми досягнемо 
позитивного результату, і Крим 
повернеться до того статусу, в 
якому він перебував».

Але якщо Крим проголосять 
суб’єктом РФ, то ймовірність 
його повернення до складу Укра
їни може з’явитися лише за 
умови розпаду Росії. Тому що 
будь-який російський уряд і 
склад парламенту, навіть найлі
беральніший та найдемократич
ніший, створений після режиму 

Путіна, не наважиться ухвалити 
рішення віддати вже російський 
регіон Києву. «Не анексувати» й 
«віддати» вже інтегрований на 
той час до РФ суб’єкт із біль
шістю російського етнічного на
селення – це велика різниця.

Відтак наразі більше зна
чення має не факт утрати Криму, 
якому сьогодні ніхто вже не за
радить, а правильні висновки з 
цього й використання здобутих 
можливостей.

По-перше, анексувавши Крим, 
Путін сильно підірвав електо
ральні позиції на загальноукра
їнському рівні будь-якої проро
сійської партії чи кандидата у 
президенти. Аналіз результатів 
як президентських, так і парла
ментських перегонів в Україні 
за останнє десятиліття одно
значно свідчить: якби їх прово
дили без участі виборців АРК й 
Севастополя, ані Янукович, ані 
ПР із союзниками жодного разу 
не здобули б влади. До речі, у 
разі спроб повторення крим
ського сценарію на Донбасі про

російські сили в Україні будуть 
повністю маргіналізовані.

По-друге, в ЄС знову почали 
обговорювати доцільність роз
ширення ЄС на схід, і зрозуміло, 
що йдеться насамперед про 
Україну. Водночас зараз відкри
вається унікальний шанс для ін
теграції Києва до системи колек
тивної безпеки з нашими захід
ними союзниками. Адже втрата 
Криму й загроза російського 
вторгнення до південно-східних 
регіонів виявилися можливими 
саме тому, що Україна так і не 
стала членом НАТО чи бодай 
не уклала військово-політичного 
союзу із країнами цієї організа
ції, які були до цього готові.

плАН путІНА
У Кремлі, схоже, добре усвідом
люють ці ризики для свого 
впливу в Україні. Тому Москва 
намагається нав’язати Заходу 
щодо України угоду, проект якої 
ще до оприлюднення результа
тів кримського «референдуму» 
глава МЗС РФ Сєрґєй Лавров 
передав держсекретареві США 
Джону Керрі.

Він передбачає «визнання 
права на самовизначення» Кри-
 му та ухвалення нової Конститу
ції України, що зафіксувала б 
«федералізацію» решти країни, 
а по-суті перетворення її на кон
гломерат фактично не контро
льованих Києвом (на відміну від 
Москви) регіонів-суб’єктів, ста
тус державної для російської мо -
ви, відмову від вступу до вій сь -
ково-політичних блоків (із про
зорим натяком на НАТО), кон
сервацію залежності української 
православної церкви від Москов
ського патріархату. Ок ремі регі
они після цього обирали б усі ор
гани своєї законодавчої та вико
навчої влади, мали б широкі по
вноваження в питаннях еконо
міки й фінансів, соціальної сфе  ри, 
мови, освіти, зовнішніх зв’язків. 
Окрім іншого це фактично озна
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Без шансів на перемогу
Гіпотетичний розподіл місць у парламенті за умови існування пропорційної 
системи й без урахування Криму та Севастополя, а також перевага в результатах 
проєвропейського висуванця над проросійським

Розподіл місць у парламенті Відсоток голосів, здобутих
на президентських виборах



чало б, що навіть економічна 
частина асоціації з ЄС, не ка
жучи про перспективу членства 
у Євросоюзі, ставала б неможли
вою.

Імовірно, згоду на такий ва
ріант «переоблаштування» Украї  
 ни у фактично позбавлену суве
ренітету тимчасову буферну 
зону Москва називає як умову 
неповторення на Донбасі та в ін
ших регіонах Південного Сходу 
кримського сценарію. І, на жаль, 
м’якість санкцій Заходу на цьому 
етапі може свідчити про доміну
вання там ілюзій щодо перспек
тиви умиротворити агресора й 
уникнути необхідності реагувати 
на дальшу експансію Путіна в 
південно-східні регіони України. 
Однак у такому випадку ситуа
ція дедалі більше нагадуватиме 
Мюнхенську змову 1938 року, а 
нав’язаний Кремлем сценарій 
нормалізації лише полегшить 
повну ліквідацію за певний час 
України як держави.

НЕвИвЧЕНІ уРОКИ
За даними останнього дослі
дження соціологічної групи «Рей -
тинг», більшість жителів Укра
їни виступають за унітарну дер
жаву (61%). І лише на Донбасі 
домінують прихильники феде
ралізації (59%), а за відокрем
лення регіону висловлюється 31% 
респондентів. Проте останні за
яви прем’єр-міністра Арсенія 
Яценюка свідчать, що нинішня 
влада фактично готова прийня-
 ти нав’язуваний Москвою сцена
рій «переоблаштування» Украї-
 ни, можливо, у дещо видозміне
ній формі, але з тією самою 
суттю.

По-перше, задекларовано від -
мову від вступу до НАТО й готов
ність заморозити питання еко
номічної інтеграції з ЄС навіть у 
межах зони вільної торгівлі. Як 
бачиться, до очікуваного Моск -
вою переформатуван  ня країни 
на основі нової Конституції «з 
розширеними правами регіо
нів». При цьому використано аб
сурдні формулювання, які став
лять під сумнів здатність пре-
м’єр-міністра адекватно сприй
мати дійсність.

Наприклад, чого варте лише 
твердження, що «виключно за
ради збереження єдності Укра
їни питання про вступ в НАТО не 
стоїть на порядку денному. Захи
щати країну буде сильна, сучас-
 на українська армія». Якими ма

ють бути ця армія та видатки на 
неї, щоб захистити країну від 
мільйонних збройних сил РФ із 
військовим бюджетом, більшим 
за консолідований бюджет Укра
їни? Скільки часу для цього зна
добиться і чи буде він у держави? 
Як можна робити такі заяви 
після того, що країна і світ спо
стерігали впродовж останнього 
місяця?

Або інше – «ми поки від
клали підписання економічного 
розділу цього документа (Угоди 
про асоціацію з ЄС. – Авт.), бе
ручи до уваги переживання і по
боювання, чи не призведе зона 
вільної торгівлі до негативних 
наслідків для індустріальних ре
гіонів, а це в першу чергу Схід». 
У вищеописаному контексті й у 
зв’язку з анонсованим розши
ренням прав регіонів «відкладен-
 ня» бачиться синонімом «відмо-
 ви». Чи Арсеній Яценюк вважає, 
що за нової Конституції згоду 
східних регіонів буде здобути 
простіше, аніж зараз?

Не витримує критики в ни
нішній ситуації і його заява про 
те, що «зв’язки з ЄС і Росією ми 
не розглядаємо за принципом 
«або-або». В умовах, коли РФ є 
однозначно ворогом, який оку
пував частину території України, 
веде проти нас різні війни, зок-
рема вже і з використанням вій
ськової сили, агентура якого 
вчиняє підтверджені цілеспря
мовані провокації з метою кро
вопролиття на Південному Сході 
та подальшого вторгнення туди 
російських військ, врешті, від
мовляється мати справу із тим-
таки урядом Яценюка, така пози -
ція є абсурдною. А як сприймати 
заяву Арсенія Петровича, що він 
зробить «усе можливе, щоб по
будувати з Росією справді парт
нерські й добросусідські відно
сини»? В умовах продовження 
окупації Криму?

Анонсоване 18 березня Яце
нюком розширення повнова
жень регіонів після конституцій
ної реформи свідчить, що ни
нішнє керівництво країни таки 
готується виконувати російський 
план і в іншому. Так, за його сло
вами, управління регіонами буде 
передано виконавчим комітетам 
їхніх рад, а не ОДА. В умовах, 
коли ми й так спостерігаємо 
вкрай низьку контрольованість 
міліції в південно-східній час
тині держави, прем’єр-міністр 
заявляє про наміри створення 

муніципальної міліції, яка пов-
ністю перебуватиме під контро
лем місцевої влади. Кожен ре
гіон зможе проводити власну по
літику ідентичності («культури, 
історії та героїв»).

У такому форматі повто
рення нещодавнього кримського 
сценарію буде різко спрощене в 
будь-якому південно-східному 
регіоні, особливо у прикордон
них. Однак не менш принципово 
й те, що навіть без відокрем
лення від України ці області ста
ватимуть у таких умовах щороку 
більш відчуженими від решти 
країни. У надрах нібито «єдиної 
та унітарної держави» кристалі
зуватимуться передумови для її 
швидкого розпаду за чергової 
сприятливої нагоди.

Збереження статусу фактич-
 но єдиної державної за росій
ською в семи південно-східних 
регіонах зумовить дальшу руси
фікацію місцевого україномов
ного населення. Річ-бо не у від
мові від дерусифікації Півден
ного Сходу, а в тому, що без за
кону про підтримку української 
мови та її носіїв там, а головне, 
дієвих механізмів його реаліза
ції, мільйони досі україномов

них мешканців, які все ще пере
важають за межами обласних 
центрів та великих міст у Дні
пропетровській, Херсонській, 
Миколаївській, Харківській, За
порізькій областях і на півночі 
Луганської та Одеської прире
чені на дискримінацію і втрату 
своєї мови.

Це, своєю чергою, послаблю
ватиме позиції української в дер
жаві загалом, підмиватиме одну 
з базових підвалин національної 
ідентичності. Проросійськи на
лаштована частина населення 
Південного Сходу після цього 
навряд чи стане менш проросій
ською. Натомість за 20–30 років 
ці регіони за співвідношенням 
україномовних та російськомов
них нагадуватимуть сучасний 
Донбас чи Крим із усіма наслід
ками, які звідси випливають. 
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Автор:  
Майкл Бініон

Як далеко зайде Захід?
Нині головна мета США та ЄС – завадити дальшим зазіханням Росії 
на територію України

З
ахід рішуче настроєний 
продовжувати тиск на Мо
скву через кримський кон
флікт у вигляді санкцій, за

мороження активів і можливого 
виключення з Великої вісімки. 
Утім, Крим вважають безнадій
ною справою: практично жод
них шансів на скасування ре
зультатів проведеного на півост
рові «референдуму» немає. Нині 
головна мета Заходу – завадити 
новим зазіханням Росії на тери
торію України, а також донести 
до росіян думку про те, що будь-
які військові дії на підтримку 
проросійських демонстрантів у 
Східній Україні призведуть до 
набагато серйознішої кризи. За 
словами західних політиків, така 
криза може навіть спричинити 
військове протистояння між 
Сходом і Заходом, що стане най
серйознішим конфліктом від ча
сів холодної війни.

Політики Заходу цілком усві
домлюють, що Владімір Путін 
власне й розраховував на їхню 
нерішучість і байдужість у відпо
відь на несподівану окупацію 
Криму. Вони знають, що Москва 
враховувала розкол між чле
нами НАТО, зацікавленість єв
ропейських країн в економічних 
та енергетичних зв’язках із Ро
сією, а також побоювання гро
мадськості щодо подальшої ес
калації. Путін планував, що з 
огляду на всі ці фактори Захід 
реагуватиме мляво. Фактично 
так і вийшло. І все-таки західні 
лідери переконані, що очільник 
РФ мусить заплатити за свої дії, 
й рішуче настроєні демонстру
вати обурення, аби стримувати 
його дальшу агресію.

Такий сигнал Захід надіслав 
Росії відразу після недільного 
«референдуму». Європейські лі
дери відреагували суворіше, ніж 
очікувалося: ухвалили низку за
ходів, спрямованих проти най
ближчого оточення Путіна та 
посадовців, відповідальних за дії 
Росії в Криму. Захід усвідомлює, 
що санкції навряд чи змусять ро
сіян відступити. Однак вважає за 

необхідне тиснути і далі, навіть 
попри ризик виникнення нової 
холодної війни, що може на ба
гато років обірвати нормальні 
відносини Росії з Європою та 
Америкою.

Західні політики досі нама
гаються лишатися відкритими 
для переговорів. Вони вважа
ють, що навіть незначні санкції 
(ухвалені на сьогодні) справді 
стурбують Москву, особливо 
коли Кремль побачить, що 
страждає економіка Росії, інвес
тиції скорочуються, а Європа за
проваджує довгострокову про
граму послаблення залежності 
від російського газу. Як попере
див міністра закордонних справ 
РФ Сєрґєя Лаврова держсекре
тар США Джон Керрі (і не 
тільки він), будь-які дальші про
вокації або інтервенція в Укра
їну будуть зустрінуті Заходом 
набагато рішучіше.

Західний світ прагне без га
ласу схилити Москву до перего
ворів (прямих або через посе
редників) з українським урядом, 
а також переконати в необхід
ності подолати напруженість у 
Східній Україні й відігравати 
конструктивну роль у забезпе
ченні цілісності України (без 
Криму). Ще залишаються 
сподівання, що Ро
сія все-таки приєд
нається до контак
тної групи або 
компромісного ва
ріанту від Заходу, 
що передбачає роз
ширення повнова
жень регіонів і на
дання Україні зо
внішньої еконо
мічної підтримки.

Однак проблема 
в Путіні. Ключова мета його 
політики – відновлення росій
ського впливу в Україні. Він 
вирішив помститися за прини
ження, якого зазнала Москва 
внаслідок усунення Януковича. 
Підозріливість лідера 
РФ щодо мотивів За
ходу вийшла з-під 

контролю, особливо на тлі ак
тивної антизахідної, а надто ан
тиамериканської пропаганди, 
тож дати задній хід, не втра
тивши при цьому обличчя, йому 
буде важко.

Отже, нині західна політика 
має дві стратегії. По-перше, ви
значитись із наступними санкці
ями, що можуть бути запрова
джені, й донести до кремлів
ських можновладців та путін
ського оточення думку про 
шкоду, якої такі кроки можуть 
завдати аж ніяк не стабільній ро
сійській економіці. По-друге, об
межити потенціал Росії для 
тиску на будь-які країни світу че
рез створення проблем на Близь
кому Сході чи завдання шкоди 
економічним інтересам західних 
держав.

Для цього Захід має проде
монструвати єдність і солідар
ність, а це непросто. США жор
сткіше реагують на дії Москви  
частково через те, що мають 
менше економічних інтересів у 
Росії, й частково – бо Барак 
Обама, який здобув репутацію 
слабкого керманича, має щось 
протиставити своїм внутрішнім 

ворогам, які називають його 
недієздатним лідером, що не 
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може уособлювати американ
ську міць. Натомість у Європі є 
розкол. З одного боку – країни 
Балтії та колишні члени кому
ністичного блоку, котрі стриво
жені діями Росії і побоюються, 
що Москва може почати підбу
рювати російські меншини й у 
них. Із другого – більші країни 
Заходу, на кшталт Німеччини, 
Великої Британії та Франції на
разі не готові жертвувати влас
ними важливими економічними 
зв’яз ками з Росією. У випадку 
ФРН ідеться про постачання 
енергоресурсів, Сполученого Ко
ролівства – про фінансову діяль
ність росіян у Лондоні, а Франції 
– про продаж військової техніки.

Утім, досі Захід був солідар
ний у реакції на події в Криму. 
Та чи буде одностайність у жор
сткішому протистоянні Росії, 
якщо остання спробує вторгну
тися до Східної України?

Чи слід очікувати військо
вого втручання НАТО в разі на
паду на Україну? Швидше за все, 
ні. По-перше, вона не є членом 
Альянсу, а отже, ст. 5 про спільне 
реагування у випадку нападу на 
будь-яку країну-члена на неї не 
поширюється. По-друге, попри 
обурення громадськості Заходу 
Путіним та його диктаторським 
стилем правління, українські по
літики також не викликають 
особливого ентузіазму: вони за
недбували економіку й посла
блювали демократію країни 
практично весь час. По-третє, 
втручання в регіональну війну 
передбачає великий ризик ви

никнення масштабної конфрон
тації між Сходом і Заходом.

Тим часом одностороннє рі
шення Росії змінити кордони 
Європи стривожило громад
ськість і створило небезпечний 
прецедент: незважаючи на те 
що Захід колись підтримав од
ностороннє проголошення не
залежності Косова від Сербії. 
Країни Заходу можуть дати Ки
єву військові консультації і на
віть зброю. Однак наразі ба
жання пропонувати офіційне 
членство у НАТО немає. Це ще 
більше розлютить Москву, а та
кож, імовірно, загострить роз
кол між Сходом і Заходом 
України. Наприклад, британці 
не надто підтримували ідею 
вступу Грузії до Альянсу ані до, 
ані після російської інтервенції 
2008 року.

Останні два тижні кримська 
криза й питання про реакцію 
Заходу були топовими нови
нами у Великій Британії. Але 
ані уряд, ані опозиція не пропо
нують відправляти війська на 
боротьбу з Москвою. Водночас 
британські політики заклика
ють новий український уряд 
сприяти подоланню внутрішніх 
розколів, усунути праворади
кальні елементи від влади, за
лишити право на використання 
російської мови як регіональної 
і не піддаватися на провокації 
проросійських активістів у До
нецьку, Харкові та інших схід
них містах.

Вважається, що це найкра
щий шлях до збереження ціліс
ності України (без Криму), а та
кож запобігання її економічному 
колапсу. Захід, певно, тепер уже 
готовий виділити суттєву фінан
сову допомогу Києву, щоправда, 
не $35 млрд, яких той нібито по
требує для відвернення еконо
мічного краху.

Ті, хто каже про обов’язок 
Сполученого Королівства втру
титись у конфлікт на боці 

України в межах підписа
ного ним Будапештського 
меморандуму, оп тимісти. 
Велика Британія була од

ним із трьох гарантів ціліс
ності Кіпру відповідно до 
угоди, підписаної після здо
буття ним незалежності. Однак 
британці не чинили військо
вого опору турецькій інтервен
ції 1974-го, натомість вони вже 
впродовж 40 років перекону
ють обидві сторони в необхід

ності безпосередніх перегово
рів.

Днями Велика Британія і 
Сполучені Штати оголосили про 
призупинення військової спів-
праці з Росією, а Франція зая
вила, що розглядає можливість 
такого кроку. Тим часом НАТО 
вирішило переглянути всі ас
пекти своїх відносин із Москвою. 
Це рішення має радше симво
лічне, аніж стратегічне зна
чення, адже країни Заходу не 
мають особливих інституційних 
зв’язків із РФ у військовому 
плані. Однак таким чином росій
ські командувачі будуть ізольо
вані від свіжих західних страте
гічних ідей, і Кремль не матиме 
певності щодо тактики й намірів 
НАТО.

Велика Британія призупи
нила запропонований проект із 
продажу озброєнь Росії на суму 

£80 млн. Це лише невеличка 
частка військового бюджету РФ, 
однак ішлося про спеціальне 
спорядження, необхідне для мо
дернізації збройних сил остан
ньої.

2008-го НАТО теж не надто 
активно співпрацювало з Росією, 
а після її інтервенції в Грузію кра
їни Заходу припинили будь-яку 
військову взаємодію. Рік потому 
її було потихеньку відновлено.

Тож виникає більш гло
бальне питання: як може забез
печуватися дотримання міжна
родного права, коли не викону
ються міжнародні угоди? Зре
штою, подібні проблеми вирішу
ються лише в межах Організації 
Об’єднаних Націй, а Москва має 
там право голосу і, що головне, 
право вето. Наразі світ відправив 
Росію в ізоляцію у зв’язку з її ді
ями в Криму. Однак чи змусить 
це президента Путіна змінити 
політику в довгостроковій пер
спективі? 

№ 12 (332) 21–27.03.2014|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|27

захід і Україна|поліТИКА

РІШЕННЯ пРИЗупИНИтИ 
вІЙСьКОву СпІвпРАЦю  
З РОСІЄю МАЄ РАДШЕ 
СИМвОлІЧНЕ, АНІж 
СтРАтЕГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ,  
АлЕ ІЗОлюЄ Її вІД СвІжИх 
ЗАхІДНИх СтРАтЕГІЧНИх 
ІДЕЙ тА ІНФОРМАЦІЇ  
пРО НАМІРИ НАтО



Спілкувався 
Роман Малко

Олег Махніцький:
«хоч би з чийого боку зараз порушувався 
закон, ми на всі ці факти реагуємо»

п
отрапити на інтерв’ю до 
нового очільника Генпро
куратури Олега Махніць
кого – справа не проста, 

але цілком реальна. Важче зна
йти його кабінет, ретельно захо
ваний у лабіринтах відомства. 
Попередник нашого співрозмов
ника Віктор Пшонка, який 
власне і вив гніздечко, мабуть, 
прискіп ливо вибирав собі місце 
в прокурорському кварталі, аби 
не тільки добре працювалося, а й 
було безпечно. Вибирав надовго, 
може, й назавжди. Обставляв із 
любов’ю та шиком, щоб серце ті
шилось і гості заздрили. Тільки 
не вийшло. Довелося втікати. 
Нині в розкішному кабінеті з 
важкими добротними меблями 
– новий господар. Уже освоївся, 
приймає відвідувачів. Олег Іго
рович у ГПУ людина нова. Що

правда, встиг попрацювати в 
системі прокуратури, але, ма
буть, і не мріяв, що посяде ко
лись крісло самого генераль
ного. Але так сталося. Тепер зму
шений не тільки швидко зви
кати до нової ролі, а й виснаж
ливо працювати. Часи в країні 
непевні, проблем накопичилось 
безліч. Те, що прокуророві дрі
мати ніколи, було зрозуміло з 
його дещо втомленого вигляду і 
щільного графіка, в який ледь 
пощастило втиснутись. Гово
рили з в. о. генпрокурора Олегом 
Махніцьким про роботу: про 
стан прокуратури, спроби її ре
формування, про люстрацію, 
стан розслідування резонансних 
справ і, звичайно, про зброю.

у. т.: Місяць тому ви вперше за-
йшли до свого нового робочого 

кабінету. що вам залишив попе-
редник віктор пшонка?

– Порожні папки, канцеляр
ські прилади на столі, особистих 
речей не було. Усе було чисто, 
підметено, навіть не відчувалося, 
що тут хтось працював.

у. т.: Як вас зустріли нові під-
опічні?

– Частина заступників зу
стріла нормально, частина 
стримано. Коли я приїхав у 
перший день сюди з віце-
спікером Кошулинським, який 
мене представляв, деякі з них 
взагалі не прийшли. Пізніше з 
частиною довелося попроща
тися, провести кадрові зміни, і 
зараз уже призначені нові за
ступники: Голомша, Баганець, 
лишилася ще одна відкрита ва
кансія. 

БІОГРАФІЧНА НОтА
Махніцький Олег Ігорович – в.о. генерального 
прокурора України. Народився у Львові 15 березня 
1970 року в сім’ї службовців. Одружений. Виховує 
двох дітей. Навчався на юридичному факультеті 
Львівського державного університету імені Івана 
Франка. Спеціальність «Правознавство». 1996-го 
стажувався у прокуратурі Львівської області, на ва-
кантній посаді помічника прокурора Франків-
ського району міста Львова. Від 1997-го до 1998-го 
працював слідчим у прокуратурі того самого ра-
йону. 1998–1999 роки — слідчий відділу слідчого 
управління прокуратури Львівської області, яке зго-
дом було реорганізовано в управління нагляду за 
додержанням законів органами, які проводять 
оперативно-розшукову діяльність, дізнання та до-
судове слідство прокуратури Львівської області. 
Після реорганізації – старший слідчий. Від 1999 до 
2001 року – юрист на ПП «Агентство безпеки 
«Скорпіон». Упродовж 2001–2003 років мав індиві-
дуальну адвокатську практику. В листопаді 2003-го 
став співзасновником та керуючим партнером ад-
вокатського об’єднання «Валько і Махніцький». У 
2006-му обраний депутатом Львівської міської 
ради за списками ВО «Свобода», член постійної де-
путатської комісії землекористування. У 2012-му 
став народним депутатом України за списком ВО 
«Свобода» під номером 21. Перший заступник го-
лови Комітету ВР з питань верховенства права та 
правосуддя. 22 лютого 2014 року парламент при-
значив Олега Махніцького уповноваженим здій-
снювати контроль за діяльністю Генеральної проку-
ратури України. 24 лютого 2014 року став викону-
вачем обов’язків генерального прокурора України.
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у. т.: Не секрет, що органи про-
куратури були одним зі стовпів 
режиму Януковича. Як так ста-
лося, що саме вам, свободівцю, 
доручили очолити це відомство?

– Так вирішила коаліція. 
Можливо, тому, що «Свобода» 
завжди декларувала проведення 
люстрації. Можливо, тому, що я 
раніше працював у цій системі. 

у. т.: ви комфортно почуваєтеся 
на цій посаді, не помічаєте сабо-
тажу з боку працівників? 

– По-перше, я одразу перед
бачив можливість саботажу, тож 
провів кадрові зміни. Це стосува
лося і заступників прокурора, і 
ключових начальників самостій
них структурних підрозділів, а 
також прокурорів областей. 
Прийшли нові люди, які готові 
працювати і знають, заради чого 
вони це роб лять. Тобто ймовір
ність саботажу я виключив.

у. т.: у якому все ж таки стані об-
ласні прокуратури, особливо на 
сході? вони виконують свої за-
вдання? 

– На сході призначені проку
рори областей: Луганської, До
нецької, Харківської, Чернігів
ської. Звичайно, повністю ще всі 
зміни не проведені, бо залиша
ються заступники, але сьогодні 
прокурори вже мають свої про
позиції щодо них. Наступний 
етап – це прокурори районів і 
міст. Поетапно ми здійснюємо 
кадрові зміни. 

у. т.: А кримські структури вам 
ще підконтрольні?

– Усі місцеві територіальні 
прокуратури безпосередньо 
пов’язані та співпрацюють із 
Генпрокуратурою. Це на рівні 
районів і міст. Що стосується 
прокуратури республіканської, 
то там є проблема, вона не пра
цює. Частина співробітників ско
їли злочин і перейшли на бік во
рога. Щодо них прийняті рі
шення й відкриті кримінальні 
провадження.

у. т.: Можна стверджувати, що 
в прокуратурі нині відбува-
ється певна люстрація?

– Сама кадрова політика ще 
не означає люстрації. Ми також 
зараз реформували управління 
внутрішньої безпеки, яке раніше 
було під головним управлінням 
кадрового забезпечення, зро
били його окремим структурним 

підрозділом, що підпорядкову
ватиметься безпосередньо генп
рокуророві. Також будуть виве
дені представники внутрішньої 
безпеки з підпорядкування об
ласних прокурорів і підпорядко
вані начальникові цього управ
ління. Воно повинно займатися 
внутрішніми розслідуваннями, 
зокрема й тими, що стосуються 
люстрації.

у. т.: ви вже місяць працюєте на 
посаді в. о генпрокурора. Є якісь 
конкретні здобутки?

– Прокуратура зараз розслі
дує дуже багато справ, і перед-
усім щодо масових убивств. Сьо
годні прийшов до мене заступ
ник генпрокурора Баганець, 
який керує слідством, повідо
мив, що є потреба створити ще 
один підрозділ, бо слідчі не всти
гають. Стільки справ і об’єктів 
розслідування, що не вистачає 
навіть кадрів. Зокрема, і по еко
номіці, і по корупції, і по облас
тях дуже багато. Щодня ведеться 
робота, щодня щось нове. Не ра
хуючи тих справ, які пов’язані з 
Майданом, із сепаратистами. 
Тим більше сьогодні фактично в 
державі відбувається війна, тож 
у прокуратури роботи вистачає.

у. т.: Яка зараз ситуація з ухва-
ленням закону про прокуратуру 
і з реформуванням відомства?

– Закон прийняли лише в 
першому читанні. Там було дуже 
багато пропозицій, але цей етап 
свідомо загальмували, бо знали, 
що угода не підписуватиметься. 
Прокуратура мала бути на той 
час каральним інструментом, 
тому закон тоді не ухвалили. Пи
тання повернення до нього в 
компетенції Верховної Ради. 
Звичайно, реформування по
трібне, але чи вже сьогодні воно 
на часі, мені важко сказати. Хоча 
певні зміни відбуваються. У нас є 
зараз консультанти із США та 
ЄС, які надають допомогу в пи
танні реформування органів 
прокуратури. 

у. т.: Минув місяць від часу тра-
гічних подій на Майдані. ви та-
кож були їх учасником, кажуть, 
допомагали виносити поране-
них?

– Брав участь. Двічі був, ска
жімо так, на межі життя. Пер
ший раз, коли ми визволяли з 
автозаків побитих, поранених. 
Тоді «Беркут» упізнав у нас на

родних депутатів і почав кидати 
камінням. Рейки, фаєри летіли. 
А вдруге під час штурму Інсти
тутської. 

у. т.: у якому стані розсліду-
вання? у справі про масовий роз-
стріл мирних демонстрантів фі-
гурує більш як 50 підозрюваних 
на чолі з Януковичем. Скількох із 
них уже затримано?

– Є підозрювані, люди в роз
шуку. Є встановлені особи і ті, 
що встановлюються. Прово
дяться слідчі дії, працює велика 
слідчо-оперативна група, дослі
джуються всі обставини,  
зокрема те, хто стріляв, звідки. 
Ще дуже багато таких, які треба 
встановити. Тобто на сьогодні 
можна говорити приблизно про 
50 осіб, але цей список не є за
критим і в ході провадження 
кількість змінюватиметься.

у. т.: Скільки ще потрібно на це 
розслідування часу? Зрозуміло, 
що питання не дуже коректне, 
але йдеться про людський біль. 
понад сотня загиблих…

– Я розумію. Але сказати про 
якісь часові межі важко, бо ще 
проводиться дуже багато оглядів 
місця подій. Ми ще Будинок 
профспілок досліджуємо. Там 
ще є багато чого. Також зале
жить від того, коли будуть затри
мані певні особи. 

у. т.: власне, чому досі нікого не 
затримано?

– Ними займаються відпо
відні оперативно-розшукові під
розділи. Прокуратура виконала 
низку слідчих дій, повністю за
безпечила розслідування у справі 
й доручила органам СБУ та МВС, 
які мають у своїй структурі такі 
підрозділи, розшукати цих осіб і 
затримати. Прокуратура не має 
оперативно-розшукових підроз
ділів. У нас є тільки слідчі та 
прокурори. Ми повинні розу
міти, що ситуація з міліцією за
раз трохи складна. Багато демо
ралізованих людей, чимало та
ких, які саботують, є ті, хто не 
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хоче працювати на Україну. 
Складна ситуація сьогодні й у 
державі, але якось даємо всьому 
тому раду. 

у. т.: Затримання Януковича 
було реальним?

– Прокуратура зробила все. 
Ми відкрили кримінальне про
вадження, тобто винесли підо
зру, подали в суд клопотання 
про його затримання і достав
лення під вартою. Всі слідчі дії 
було виконано. Решта не в нашій 
компетенції. 

у. т.: Багато хто з колишніх резо-
нансних персонажів досі перебу-
ває в україні, той самий Клюєв 
чи Медведчук, але, схоже, про 
них забули?

– Ні, робота ведеться. Я вам 
багато чого не можу повідомити. 
Ще зарано висвітлювати деякі 
речі. Триває розслідування, є та
ємниця слідства, і щоб певні 
особи не знали, що нам про них 
відомо, ми не можемо оприлюд
нювати цю інформацію.

Що стосується знову ж таки 
затримання певних осіб, то про
куратура дала доручення відпо
відним оперативно-розшуковим 
підрозділам зробити це. Тобто 
виконала всі необхідні процесу
альні дії, передбачені законом. 

у. т.: Наскільки зараз можна ви-
магати від прокуратури швид-
кого реагування? Механізм пра-
цює чи все ж таки розбалансова-
ний? Є нарікання, що управління 
на Сході надто повільно реагу-
ють на певні протизаконні дії, 
скажімо, вияви сепаратизму... 

– Ми реагуємо відразу, пору
шуються кримінальні справи, 
проводяться слідчі дії. Відпо
відно вже є затримані, які підо
зрюються в сепаратизмі. Тобто 
що стосується прокуратури, то 
вона мобілізована і як механізм 
працює. Порівняно, скажімо, з 
міліцією та Службою безпеки, 
які є деморалізовані.

Міліція ще місяць тому 
була по інший бік від україн
ського народу і виконувала зо
всім інші функції. Вони це ро
зуміють. Ситуація змінилася. 
Вони розгублені, багато кого 
можна зрозуміти. У прокура
турі завдяки вчасно проведе
ним кадровим змінам ситуа
цію певною мірою вдалося ви
рівняти. Не скажу, що по
вністю, але ми і далі працюємо 

над тим, процес триває. У пер
ший же день я налаштував усіх 
прокурорів на ті позиції, на 
яких зараз повинна стояти 
прокуратура. Це не те, що 
було раніше. Взагалі виключа
ється можливість будь-яких 
замовних справ. Усе має бути 
об’єктивно, всі кримінальні 
провадження повинні бути пе
реглянуті й там, де немає вини 
особи, прийняті рішення про 
виправдання. Чи це відмова 
від обвинувачення, чи за
криття справи, чи виправдаль
ний вирок у суді.

у. т.: Генпрокуратура дала до-
звіл на затримання кримських 
сепаратистів Константинова, Ак-
сьонова, Березовського, а також 
зрадників із правоохоронних 
структур? Чи робляться в цьому 
напрямку якісь кроки і чи взагалі 
реально це в нинішніх умовах?

– Питання не до мене, це 
знову ж таки компетенція СБУ і 
МВС. У них є спецпідрозділи 
«Альфа» та інші.

Кримінальна справа окрім 
притягнення до відповідаль
ності має ще й превентивний 
характер. Коли людина бачить, 
що одразу вживаються відпо
відні заходи, відкриваються 
кримінальні провадження, в неї 
починає проявлятися страх не 
робити цього, бо вона знає, що 

рано чи пізно доведеться відпо
вісти. Ми, скажімо, спостеріга
ємо таке на прикладі двох хар
ківських осіб.

у. т.: А до них не занадто по-
блажливо поставилися?

– По-перше, суд приймав рі
шення про обрання для них за
побіжного заходу. По-друге, там 
стаття до п’яти років, а згідно з 
КПК по такій санкції фактично 
нереально застосувати взяття 
під варту. Вже внесено законо
проект щодо збільшення санк
цій за тією статтею. Але знову ж 
таки це суд приймає рішення. 
Хоча, як ви бачите, вони вже 

змінили свою поведінку, навіть 
виступили із заявою, що за суве
ренну Україну, за недоторкан
ність і цілісність держави. Тобто 
тут також зіграв превентивний 
фактор.  

у. т.: Як ви розцінюєте пору-
шення Слідчим комітетом РФ 
справи проти посадовців із Генп-
рокуратури? що це означає?  
то така гра?

– Це насамперед заляку
вання, спроба тиску, втручання у 
внутрішні справи України. Дії 
головнокомандувача Чорномор
ського флоту РФ учинені на те
риторії України, тож даємо від
повідну оцінку їх співвідно
шенню з нормами Криміналь
ного кодексу нашої держави, які 
передбачають відповідальність 
за такі діяння, і приймаємо рі
шення. А коли ми порушили 
кримінальну справу і через те 
Слідчий комітет у себе теж пору
шив кримінальну справу, то 
стривайте… Так можна дійти до 
абсурду. Зараз на їхнє рішення 
можемо порушити своє, але це 
безглуздо. Ми розцінюємо такі 
дії як спробу тиску і втручання у 
внутрішні справи України.

у. т.: Нещодавно в Австрії було 
затримано Дмитра Фірташа, од-
ного з українських олігархів, і 
проведено обшук в офісі ін-
шого – Ріната Ахметова. З вами 
контактували із цього приводу? 
українська прокуратура має 
якийсь стосунок до тих дій?

– Ні. Ми звернулись у відпо
відні компетентні органи іно
земних держав із листами про 
можливість співпраці в питанні 
відстеження, арешту й забезпе
чення повернення незаконно 
виведених коштів з України, але 
спецслужба кожної країни про
водить свої окремі розсліду
вання, і ми могли навіть не 
знати, що там триває перевірка 
за тими справами. В них є певні 
дані. Компетентні органи іно
земних держав виконують свою 
функцію. В тому випадку насам
перед про це було повідомлено 
Міністерству закордонних справ 
і вже потім прокуратурі. Вони 
можуть проводити розсліду
вання, ми можемо співпрацю
вати щодо певних моментів, але 
щодо деяких – вони не 
зобов’язані ставити нас до ві
дома, коли йдеться про обста
вини власних розслідувань.
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в ІДЕАлІ тРЕБА БулО Б, щОБ  
ЗБРОю ЗДАлИ, АлЕ МИ 
РОЗуМІЄМО, щО тОГО НІхтО 
НЕ ЗРОБИть,  
тОМу Її НЕОБхІДНО 
хОЧА Б лЕГАлІЗувАтИ

Кримінальна 
справа окрім 

притягнення до 
відповідальності 

має ще й 
превентивний 

характер. Коли 
людина бачить, що 
одразу вживаються 
відповідні заходи, 

відкриваються 
кримінальні 

провадження, в неї 
починає 

проявлятися страх 
не робити цього, бо 
вона знає, що рано 

чи пізно 
доведеться 
відповісти



у. т.: у людей на руках сьогодні купа 
зброї. що, на вашу думку, з цим ро-
бити: легалізувати чи вилучати?

– Те, що зараз відбувається в дер
жаві, зокрема ходить багато без
контрольної зброї, – це ненор
мально. Навіть із тієї причини, що, 
коли буде скоєно якийсь злочин, ту 
зброю треба якось ідентифікувати. А 
це неможливо, якщо вона не зареє
стрована, невідомо за ким числиться 
і в кого фізично перебуває. Тут треба 
якось із такої ситуації виходити. 
Проблема має вирішуватися на 
рівні держави. На рівні РНБО, 
уряду, парламенту. Бо це пропози
ції щодо законодавчих ініціатив. 
По-перше, зброю треба інвентаризу
вати, щоб знати, де й за ким вона є. А 
по-друге, мусить бути якийсь поря
док. Не можна, щоб деякі особи мали 
цілий арсенал зброї і ходили з нею 
вулицями, лякали людей і робили 
безчинства. Це неприпустимо.

Звичайно, в ідеалі треба було б, 
щоб цю зброю здали, але ми розумі
ємо, що того ніхто не зробить, тому її 
необхідно хоча б легалізувати, щоб 
контролювати використання. Зараз 
прийнято рішення про створення На
ціональної гвардії, і хто йде зі зброєю 
туди, той легалізується, а хто ні, той 
буде розцінюватись як злочинець. 
Або ти захищаєш країну, бо ми на ста
дії війни, або тобі та зброя для чогось 
іншого потрібна.

у. т.: Чи знаєте, де зараз ваш попере-
дник віктор пшонка?

– У розшуку, який здійснюють 
оперативно-розшукові підрозділи. 
Більшої інформації вам дати не можу.

у. т.: Чому він так швидко втікав, 
що залишив хату без нагляду й на-
віть нічого з нажитого непосильною 
працею не вивіз?

– Значить були для цього під
стави. Недарма ми кримінальну 
справу проти нього порушили. 
Отже, йдемо в правильному на
прямку?

у. т.: А чому дозволили розграбу-
вати його будинок і домівки інших 
утікачів? Адже це майно можна 
було продати й кошти спрямувати 
на щось корисне…

– Звичайно. В нас теж до таких ви
падків негативне ставлення. І проку
ратура діє адекватно. Хоч би хто зараз 
порушував закон, ми на всі ці факти 
реагуємо. Відкрито кримінальні про
вадження. І на останній випадок, на
пад на банк, коли були затримані 
особи, котрих випустили невідомо 
яким чином, теж. Щодо цього ми та

кож проводимо розслідування і буде 
прийнято рішення. Дуже дивні речі 
сталися. Тому що, коли є напад на 
банк, хоч би чий він був, навіть якщо 
гроші здобуті злочинним способом, 
вони повинні бути стягнуті на користь 
держави, на користь скарбниці, а не в 
кишені окремим фізичним особам. 

у. т.: уже знаєте, як зробити проку-
ратуру іншою?

– Звичайно, викорінення коруп
ції із прокуратури є проблемою но
мер один. Це питання професій
ності, правової позиції прокурора в 
будь-якому кримінальному, ци
вільному чи господарському про
цесі. Адже ми знаємо, що стосовно 
як господарських, так і цивільних 
справ були випадки, коли проку
рори виконували чиїсь замовлення, 
зокрема в рейдерських схемах пере
розподілу власності й майна. Певна 
річ, що тут прокурор повинен бути 
тільки на боці закону і будь-який 
вплив на нього має бути виключено. 
Якщо він діятиме тільки з позиції 
закону, тоді прокуратура буде не ка
ральним інструментом, як раніше, а 
засобом для забезпечення верховен
ства права.

у. т.: Але прокурор хоче їсти…
– Так. Держава має забезпечити. 

Для того повинні бути відповідна за
робітна плата й умови праці. Сьогодні 
Кабмін розглядає можливості усу
нення, скажімо так, багатьох засобів 
матеріального забезпечення прокура
тури. Бо не можу назвати пільгою те, 
що слідчий прокуратури, виконуючи 
свою роботу, має право безкоштов
ного проїзду. Йому треба або виді
ляти на це гроші, а отже, з’являються 
додаткові витрати, або залишати таке 
право. За рівнем забезпечення, згідно 
з рейтингом Ради Європи, Україна на 
останньому місці щодо забезпечення 
прокурорів. Так само щодо зарплат і 
всього іншого. У більшості цивілізо
ваних країн вони отримують при
близно на 10% менше від суддів або 
скільки само. Тобто ці два органи 
прирівнюються. У нас зовсім інша 
картина. Я розумію, що потрібна 
економія, але, мабуть, треба диви
тися з іншої позиції, на чому заоща
джувати. Бо зараз, якщо все обрізати 
й люди на місцях отримуватимуть по 
2 тис. грн зарплати, то, звісно, що 
ніхто не захоче працювати за такі ко
шти або шукатиме інші шляхи заро
бітку, що породжуватиме корупцію. 
Палиця має два кінці: з одного боку, 
заощадити, з другого – розвалити 
систему і ще більше загрузнути в ко
рупції. 



Записав 
Богдан 

Буткевич

юрій луценко: 
«Необхідно зупинити 
квотно-партійну анархію»
Екс-міністр внутрішніх справ про необхідність 
покарання совка, зупинення українсько-
української війни та три кримінальні 
провадження, що очистять країну

ю
рій Луценко був од
ним із чільних акти
вістів Майдану, однак 
у владу не пішов, хоча 

пропозиції були. Протягом року 
після звільнення з тюрми він був 
у ролі граючого тренера, підкида
ючи ідеї лідерам опозиції. Але за 
годину до запису цього інтерв’ю 
заявив, що не виключає свого ба
лотування на посаду київського 
міського голови та створення но
вої політичної сили. Тиждень 
поспілкувався з Юрієм Віталійо
вичем про те, як можна заспоко
їти Схід і віднайти нарешті комп
роміс, що дасть змогу досягти 
гармонії в розбурханій країні.   

у. т.: Як заспокоїти Схід?
– По-перше, необхідно термі

ново припинити українсько-
українську війну, бо це саме той 
механізм, до якого вдаються усі 
загарбники, що приходять на 
нашу землю, зокрема й Москва. 
Крім того, саме згаданий фактор 
використовують кримінально-
радянські еліти Сходу, що дає їм 
можливість утримуватися при 
владі. Ця технологія діє дуже 
чітко: я за українську мову, УПА 
та ЄС – вперед у владу, а я за за
хист російськомовного насе
лення, подвиг батьків та Митний 
союз – вперед у владу. І саме та
ким чином ті 20% радянсько орі
єнтованого кримінального еле
мента, який є в нашому суспіль
стві, панували над усіма іншими 
понад два десятиліття незалеж
ності, тож більше жодних аргу
ментів з приводу мови, історії та 
релігії. Варто нарешті зрозуміти, 
що наш спільний ворог – це гоп
ники й рагулі, яких особливо 
культивує Росія. Знаєте, я люблю 
Андруховича, а хтось – російсько

мовного Куркова. Але це аж ніяк 
не завадить нам порозумітися і 
знайти спільний знаменник 
проти войовничого українофоба 
Бузини. 

у. т.: Але ж ті, хто зараз бунтує на 
Сході, – це класичні люмпени, які 
не те що Бузини, а й узагалі кни-
жок у руках давно не тримали.

– На мій погляд, в україн
ському суспільстві є такий розпо
діл: приблизно 45% україномов
них носіїв культури, 35% росій
ськомовних і ті 20% совків та гоп
ників, про яких ми вже казали. 
Так ось, нарешті треба визнати за 
російськомовними українцями 
право на український патріотизм. 
Знаєте, як написав у Facebook ак
тивіст Ігор Гузь: «Я все життя ду
мав, що єдиним фундаментом 
українськості є українська мова. 
Але на Грушевського зіткнувся з 
тим, що три чверті з тих, хто ки
дав «коктейлі Молотова», були 
російськомовними, й задумався, 
чи так усе просто в житті». І нам, 
усім культурним людям, нарешті 
треба домовитися. Однак пи
тання із совками залишається. 
Пам’ятаю, як у 2002 році, коли 
комуністи, як завжди, відмови
лися голосувати за відставку 
генпрокурора Потебенька, ми 
вдягли на всі їхні мікрофони в се
сійній залі презервативи, мовляв, 
щоб не розмножувалися голосом. 
Але зараз треба діяти жорсткіше: 
кримінальний совок має бути ізо
льований від суспільства. Совок – 
це в сучасних умовах вибір ізоля
ціонізму проти культури. Тому 
коли вони у себе вдома дивляться 
російські канали та моляться на 
портрет Лєніна – Сталіна, то це 
їхні особисті проблеми, хай ізо
люються. Але коли починають за
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хоплювати державні будівлі та 
дестабілізувати ситуацію в країні, 
тоді потрібні публічні поперед
ження та каральні методи. 

у. т.: А хто ці методи запроваджу-
ватиме, враховуючи демораліза-
цію та відвертий саботаж у право-
охоронних структурах на Сході?

– Моя порада як колишнього 
керівника МВС така. Спецпідроз
діли «Альфа», «Омега», «Сокіл», 
«Титан» із мирної частини кра
їни мають бути негайно передис
локовані в прифронтову зону й 
допомагати місцевій міліції та 
СБУ боротися з організаторами 
сепаратистських шабашів. Усі ці 
підрозділи створені для антите
рористичної діяльності, затри
мання озброєних груп екстреміс
тів і зуміють навести порядок до
сить швидко. Що стосується ло
яльності, то можу сказати точно: 
підрозділи з Центральної та За
хідної України змиватимуть із 

себе сором і ганьбу, у які їх вки
нули Янукович із Захарченком. Я 
особисто знаю цих людей, їх не 
так і багато, але вони справжні 
професіонали. Але ж й організа
торів всіх тих акцій, як і п’ятої ко
лони, також зовсім небагато. По
над те, вони працюють відкрито, 
тому «закрити» їх для таких під
розділів – справа однієї доби. Як 
тільки ми проведемо 10 таких 
успішних операцій, побачите, як 
почнуть підтягуватися й місцеві 
міліціонери. Не варто робити ши
року передислокацію правоохо
ронців із західних областей на 
Схід. Це призведе до непри
йняття як місцевих міліціонерів, 
так і мешканців. Повірте, місцеві 
готові служити, але їм треба да
вати зрозумілі команди: трошки з 
матом, з прямою постановкою за
вдання. І головне – пояснювати 
перспективу. Я мав таку нагоду 
під час оборони Одеської ОДА. 
Радив забарикадувати перший 
поверх і не пустити туди росій
ських та придністровських «каза
ків». Довелося для оборони під
тягти трудові колективи Оде
щини. Дійшло навіть до того, що 
покликали докерів із жовто-
блакитними прапорами, які й 
урятували ситуацію. А що ж інші 

20% 
радянсько 

орієнтованого 
кримінального 

елемента, який є в 
нашому 

суспільстві, 
панували над усіма 
іншими понад два 

десятиліття 
незалежності
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КРИМІНАльНИЙ СОвОК  
МАЄ БутИ ІЗОльОвАНИЙ  
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й допомагати 
місцевій міліції та 

СБУ боротися з 
організаторами 
сепаратистських 

шабашів



міліцейські підрозділи? Як ска
зали мені хлопці з «Титана» 
(спецпідрозділ Державної служби 
охорони. – Ред.): «Ми вже так 
осоромилися в Києві, ви ще хо
чете, щоб нас і тут залили лай
ном?». А я їм: ви ж давали при
сягу й отримуєте за це зарплату. 
Вони відповідають: «Юрію Віта
лійовичу, зробіть, будь ласка, так, 
щоб нас хоч тут не кинули проти 
людей». Необхідно враховувати, 
що оті 20% совків – це також 
мешканці Одеси, понад те, їх там 
навіть більше. Ну й ще одне. Ді
яти треба комплексно. А то всі пи
тають міліцію, але чомусь ніхто 
не говорить про прикордонників, 
які взагалі-то й мають передусім 
відповідати за те, щоб жоден екс
тремальний «турист» із Росії не 
потрапив до України. Що всі ці 
роки відбувалося на кордоні? 
Чому на гранти ЄС кордон із 
Молдовою побудований, а на 
Сході й кінь не валявся? Невже в 
цьому винен тільки Аваков?

у. т: А що робити з тим, що багато 
працівників міліції на місцях ло-
яльні не так до свого керівництва, 
як до своїх олігархічних патронів?

– Ось вам знову історія з мого 
міністерського минулого. Колись 
у 2005-му тоді ще полковник 
Куп’янський із Донецька, людина 
Ахметова, очолив миколаївську 
міліцію і був дуже успішним у по
шуку фактів фальсифікацій на 
виборах 2004 року. Коли я пішов, 
він став заступником міністра й 
під його орудою провели прово
кацію з нібито зброєю в офісі 
«Народної самооборони», яка по
тім, зрозуміло, зникла. Як тільки 
повернувся, він одразу прийшов 
до мене з рапортом на звіль
нення. А я його відправив керу
вати міліцією в Донецьку, ска
завши: знаю, що ви людина Ах
метова й глибоко донецька за 
ментальністю. Але ви винятковий 
профі. У Донецьку потрібна не ві
йна, а мир, і ви можете це забез
печити. І забезпечив – тамтешня 
міліція в боротьбі зі злочинністю 
була однією з найкращих. Зрозу
міло, що 2010-го його зняли, він 
зараз працює в СКМ. І ось сказав 
мені нещодавно: єдине пра
вильне, про що ви заявили після 
виходу з тюрми, то це план «На
палм». Тобто повне перезаванта
ження міліції, яка цілковито 
згнила. Це, повторюся, сказала 
людина плоть від плоті радян
ської міліцейської школи. Це я до 

того, що домовитися для резуль
тату потрібно. Знаю, що ниніш
ній керівник донецької міліції та
кож є людиною Ахметова, у мої 
часи керував тамтешнім УБОЗ. 
Думаю, він цілком здатен опану
вати сепаратистів і злочинність 
загалом у цей перехідний період. 
А радикальне оновлення МВС на
стане лише після ухвалення за
кону про поліцію, набір нового 
персоналу через детектор брехні 
й уведення права провокації ха
бара проти силовиків.

у. т.: Але ж позиція того самого 
Ахметова наразі незрозуміла.

– Так, його позиція досі неви
значена. Бо наразі він став жерт
вою системи, яку й створювали за 
його сприяння. Це вона привчала 
до колорадських стрічок, особли
вого статусу Донбасу та нібито 
ущемлення його прав, плодила ті
тушків під охороною міліціонерів. 
І тепер давати команду арештову
вати цих тітушків тим самим 
правоохоронцям дуже складно. 
Своєю чергою, і тітушки не розу
міють, чого це вони раптом мають 
виконувати закони України, а не 
команди клану. Плюс його бізнес 
серйозно пов’язаний із РФ. Знаю, 
що він дуже стурбований і багато 
консультується, зі мною зокрема, 
тому намагаюся давати йому пра
вильні поради. Насамперед не 
варто піддаватися на провокацію 
Росії вирішувати питання «стінка 
на стінку». Це шлях до жертв, які 

відчинять ворота для агресора. 
Організаторів сепаратистських 
мітингів мають вгамувати спецпі
дрозділи. Інших треба заспокоїти 
політикам. Важливо, щоб меш
канці Сходу зрозуміли: ніхто не 
збирається їх завойовувати чи 
підкоряти. Особисто пишаюся, 
що запропонував на посаду губер
натора Ігоря Коломойського й 
Сергія Таруту. Вважаю, це дуже 
потрібний і правильний крок. То 
три сигнали в одному: сигнал Пу
тіну про наявність економічного 
українського націоналізму неза
лежно від національності, сигнал 
Сходу, що ніякі бандерівці не 
нав’язують вам свій стиль життя, і 
сигнал Заходу, що жодного ра
сизму, нацизму та антисемітизму 
в Україні немає, бо зробити з Ко
ломойського фашиста навіть Кі
сєльову не вдасться. Звичайно, 
обидва вони підуть після виборів, 
щоб це не видавалося олігархіч
ним переворотом. Але для двох 
ключових областей Сходу це дуже 
важливо в плані якраз їх заспоко
єння. Знаєте, як жартувала Юля 
під час призначень: «У вас є вели
чезний шанс отримати знижку на 
майбутніх судах». А я додав: «Та й 
зарплата там велика».

у. т.: утім, спокою там немає. 
про Крим навіть згадувати не хо-
четься…

– Наше керівництво постійно 
відстає приблизно на два тижні. Я 
справді вважаю, що критикувати 
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владу під час війни не можна. Але 
питання «чому» й «до якої межі» 
в мене виникають постійно. 
Останньою краплею, яка змусила 
все ж вийти з публічною крити
кою, став партійно-квотний прин
цип під час призначень у силових 
структурах. Гаразд, нехай губер
натори, але міліція, СБУ, прокура
тура – про це мовчати просто не 
можна, тому й сказав. Вважаю, що 
більшість проблем нової влади 
пов’язана саме з цим принципом. 
З повагою ставлюся до всіх ни
нішніх керівників силових орга
нів, однак знову розповім історію. 
У найгарячіші дні з Данії спеці
ально прибув Валерій Іващенко 
(колишній перший заступник мі
ністра оборони в уряді Єханурова 
та довгорічний начальник Гене
рального штабу МО, за Януковича 
потрапив до в’язниці. – Ред.). Це 
при тому, що він там дістав полі
тичний притулок, мав хороше вже 
місце роботи при тамтешньому 
міністерстві. І от Іващенко прилі
тає, щоб допомогти. Намагаюся 
звести його з керівництвом, до
ношу його записки про те, що ро
бити, а він, повірте, знає, бо це 
справжній кадровий військовий. 
Наприклад, одразу пропонував, 
щоб аеромобільні війська термі
ново створили авіасполучення з 
оточеними частинами, влашту
вати за допомогою наших захід
них країн-гарантів режим «чи
стого неба» над Україною, морські 
навчання з членами НАТО в Кер
ченській протоці, щоб зупинити 
безконтрольний підвіз військ із 
Росії, гуманітарні конвої Черво
ного Хреста для вивезення родин 
військовослужбовців тощо. Його 
один раз викликали в РНБО, по
говорили кілька хвилин, і на тому 
питання закрилося. Це все партій
ний принцип у дії, і він убив голо
вне – вертикаль прийняття швид
ких та ефективних рішень. До 
того ж лава запасних силовиків у 
партій, що прийшли до влади, не 
така вже й довга. Те саме стосу
ється й захоплення героями мину
лих часів – тією самою кучмів
ською гвардією. Так, вони можуть 
радити, але не керувати, бо еле
ментарно вже не в курсі оператив
них військових питань. У будь-
якому разі потрібно діяти рішуче. 
Відключили світло нашим вій
ськовим у Севастополі чи забира
ють Чорноморнафтогаз? Пре
красно, в Україні вісім обленерго 
належать росіянам, аеропорти, 
ЗМІ тощо. Це не приватні бізнеси, 

а питання держбезпеки. Так, я 
противник націоналізації в прин
ципі, але чому б у ці системні 
компанії та об’єкти не ввести 
державного наглядача, який ди
вився б за тим, щоб не порушу
валися українські національні 
інтереси. Це рішення одного 
дня, але його досі немає. Варто 
розуміти, що Кримом російська 
експансія не обмежиться, ця за
гроза не є одноразовою. І водно
час треба збагнути, що Крим 
буде там, де будуть кращі стан
дарти життя. І не тільки Крим, 
бо головне завдання Росії – мак
симально блокувати тут ре
форми й постійно відкушувати 
нові й нові території. І якщо нова 
влада не займатиметься рефор
мами, а просто крастиме, то ми 
цілком реально втрачатимемо 
область за областю. Хоча вірю, 
що ми вистоїмо.

  
у. т.: Чи потрібно для пацифікації 
країни домовлятися з партією ре-
гіонів?  

– Головною помилкою по
маранчевої влади стало те, що 
замість покарання злочинців 
Ющенко проводив із ними кру
глі столи. Як казала Ліна Кос
тенко, непокаране зло регене
рує себе. У 2005 році, та й потім, 
особисто в мене була велика про
блема – Генпрокуратура постійно 
перебувала в руках Партії регіо
нів. Тепер усі силові структури 
представлені одним політичним 
табором. Тому як можна домов
лятися з людьми, які були голо
вними дійовими особами всіх не
подобств у країні? І от зараз по
трібно провести три кримінальні 
провадження, які стануть, по суті, 
люстрацією. По-перше, це справа 
про узурпацію влади в 2010-му, 
яку руками керівника апарату 
Верховної Ради, суддів робили за 
прямою вказівкою з Банкової. 
По-друге, справа про фашистські 
закони від 16 січня. Допитати 
всіх, хто нібито голосував, нібито 
рахував, писав їх і, головне, реалі
зовував. І не тільки суди, а й про
куратура, міліція, чиновники 
тощо. По-третє, справа про по
биття, катування та масові вбив
ства людей на Майдані. Знову ж 
таки замовник – організатор – 
виконавці. Треба розуміти, що 
фігурантами згаданих справ ста
нуть сотні тисяч осіб, без пере
більшення. Фактично ми зараз 
маємо картину, як у Німеччині 
1945 року: винен був не тільки 

Гітлер, у нашому випадку не 
лише Янукович, а й усі штурм
банфюрери, які виконували його 
накази. І всі повинні відповідати. 
Саджати всіх, безумовно, не 
треба, бо не можна перетворити 
країну на ГУЛАГ. На відкритих 
судах присяжних необхідно засу
дити замовників на реальні тю
ремні строки з конфіскацією 
майна. Усім тисячам виконав
ців – умовні терміни з конфіс
кацією всього незаконно нажи
того майна та заборону на дер
жавну службу. Ось вам і очи
щення країни. Гарантую, що зро
блю все, що в моїх силах, щоб це 
відбулося. Що стосується безпо
середньо брендів ПР та КПУ, то 

дуже багато залежатиме від їхніх 
найближчих з’їздів. У них є шанс 
провести їх, радикально змінити 
все керівництво партій і фракцій 
та визнати власну відповідаль
ність, задекларувати новий етап у 
своїй діяльності. Якщо вони не 
підуть на оновлення, то впевне
ний, що в межах вказаних кримі
нальних проваджень слідчий 
має винести постанову про забо
рону діяльності згаданих органі
зацій, які саме на рівні партій 
винні у підготовці та реалізації 
явно неконституційних рішень. 
Мені здається, що вони це розу
міють. Однак усе одно, безу
мовно, потрібні й дострокові ви
бори до парламенту одночасно з 
президентськими, щоб Україна 
отримала справді нову владу й 
міцну вертикаль, а не нинішню 
злякану так звану більшість у 
Верховній Раді, від якої годі очі
кувати реальних кроків і реформ. 
Які насправді будуть дуже болю
чими, багато хто постраждає. 
Люди просто не терпітимуть та
кого від нинішнього керівни
цтва. У нас зараз знову відчини
лася брама можливостей – зга
дайте лишень заяву Штефана 
Фюле про надання Україні пер
спективи членства в ЄС. І тільки 
владі з реальним мандатом на
родної довіри до снаги не втра
тити його. 
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Золоті яйця олігархів: 
чи різати курку, яка несеться не туди?
Екс-голова ФДМУ Олександр Бондар: «Відсутність обговорення 
варіантів деолігархізації – це велика, можливо, навіть фатальна 
небезпека!»

Н
а тлі патріотичної хвилі, 
пов’язаної із зовнішньою 
загрозою, дедалі менше 
стає людей, що ризикують 

висловлюватися критично про 
тактику дій уряду. А тим більше 
про його стратегію. Адже будь-
який сумнів відтепер легко трак
тувати принаймні як нестачу па
тріотизму.

Мало хто усвідомлює, що 
ціна за повернення до нерефлек
сивного, тоталітарного способу 
мислення, до всезагальної під
тримки будь-чого заради навіть і 
найпатріотичніших цілей може 

бути зависокою. Останні події –
від прямого надання значущих 
посад у виконавчій владі пред
ставникам олігархату до роз’єд-
нання Міністерства доходів і збо
рів на податкову та митницю, 
як це було за «любих друзів», або 
ж до категоричної відмови у ска
суванні абсолютно провальної 
«пенсійної реформи» – доволі 
чіт  ко демонструють «вектор спо
взання».

Поки що маємо той самий 
звичний олігархат із розподілом 
повноважень та зон впливу, а 
відтак і майна – лише не в анфас, 

а в профіль. У цьому сенсі навіть 
уряди інших держав демонстру
ють більше розуміння джерел 
українських проблем, як це ви
пливає з арешту в Австрії на під
ставі ордера США «громадянина 
України Дмитра Ф.» у середу, 12 
березня...

Тим цікавіше зустріти фа
хівця, що не відступається від 
професійних принципів заради 
політичної кон’юнктури. В еко
номічній царині таким сьогодні 
є екс-голова ФДМУ Олександр 
Бондар, який і далі наполягає на 
терміновому розгляді двох зако
нопроектів: «Про повернення 
капіталів...» та «Про ліквідацію 
приватних монополій».

.
у. т.: поясніть, чому ви хочете 
проводити реприватизацію, 
адже відомо, що великий капі-
тал (Microsoft, General Motors, 
Shell та ін.) є опорою національ-
ної економіки. відомий навіть 
вислів: «що добре для General 
Motors, те добре і для Америки», 
то чого ж «що добре для Коло-
мойського, Фірташа й Ахме-
това» не добре для україни? 
хіба варто різати курку, яка несе 
золоті яйця?

– Ніхто не пропонує різати 
курку. Варто лише змусити ту 
курку нести золоті яйця не до су
сідського, а до власного сідала!

Між олігархією і великим біз
несом є суттєва відмінність. При
клади, які ви навели, – це вели
кий бізнес. Та аж ніяк не олігар
хічний.

Насамперед він не має безпо
середнього впливу на органи 
влади, власних медіа, за допомо
гою яких опосередковано впли
вав би на керівництво держави 
чи суспільство. У нього немає на
стільки диференційованих ре
сурсів, тобто це не трести чи кар
телі, що якраз типово для нашої 
ситуації. Вони тримають кошти в 

Спілкувався 
юрій 

Радченко 
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банках країн присутності або у 
філіях, які працюють легально, а 
не переховують їх на Кіпрі чи в 
офшорах. Зрештою, вони на сьо
годні не підтримують злочинних 
режимів на кшталт Януковиче
вого...

Запропонованими законо
проектами саме намагаюсь пере
творити олігархію на великий 
капітал. Інакше кажучи, повер
нути олігархів до патріотизму та 
ринкової економіки. Я не є лю
диною соціалістичних поглядів, 
вірю в культурний, соціально 
орієнтований капіталізм. 12 ро
ків пропрацював у Фонді держ
майна, із них 5 його очолював; 
20 займаюсь приватизацією. 
Отже, виступати проти великого 
бізнесу, який у країні за моєю 
участю формувався, не можу. На 
капітали ніхто не зазіхає: за
вдання – повернути їх до країни.

Якщо ви вітчизняні бізнес
мени, якщо пов’язуєте своє май
бутнє з Україною, то й тримайте 
кошти саме тут, а не за кордоном, 
адже це основа здорової еконо
міки. Але наші олігархи живуть 
поза межами держави, там само 
купують нерухомість, навчають 
дітей, тобто з Україною їх не 
пов’язує нічого, крім викачу
вання грошей. Але є ж на кого 
орієнтуватись! Той самий Metal 
Steel не створював офшорної 
структури: він заснував в Україні 
дочірнє підприємство. Так само 
«Сибирский алюминий», безліч 
західних компаній. То що ж на
шим бізнесменам заважає пра
цювати культурно?

Ще один аспект: на Заході 
немає монопольного становища 
на ринках, окрім природних мо
нополій. А в нас економіка ціл
ком монополізована приватни-
 ми структурами. Отже, закон про 
повернення капіталів повинен 
діяти разом з іншим – про по
дрібнення приватних монополій. 
Усе прозоро.

Чи це боротьба з олігархами? 
Так, я пропоную, щоб замість 
олігархату ми мали впливових, 
заможних бізнесменів. Але це аб
солютно не «боротьба з бага
тими».

у. т.: Як у цьому сенсі сприймати 
рішення уряду, коли бізнесмен 
офіційно дістає державну посаду 
на рівні голови ОДА?

– Олігархи при владі – най
страшніше, що може бути. Воче
видь, ішлося про тимчасовий за

хід, спрямований на згуртування 
суспільства під час зовнішньої 
агресії. Але не певен, що це подіє. 
Знаючи особисто й Таруту, й Ко
ломойського, не думаю, що вони 
справді здатні згуртувати регі
они, де працюють, і є для тих 
країв компромісними постатями. 
Щоб поставити «своїх людей» на 
ключові посади в області, не по
трібно багато часу. Питання, чи 
існує зворотний шлях...

Зауважте: після цих призна
чень ані в парламенті, ані у фа
ховому середовищі про повер
нення капіталів немає жодної 
дискусії, як і про повну монопо
лізацію наших ринків приват
ними структурами. Альтернатив 
ніхто не пропонує. Хоча на Май
дані народ цю тему порушував 
дуже активно. Отже, є реальна 
небезпека, що з часом «старі-но-
 ві» олігархи закріпляться на цих 
місцях і порочна економічна 
система працюватиме, як і пра
цювала.

Вважається, що зараз час за
хищати Батьківщину, а не займа
тися поверненням грошей. Хоча 
економічна безпека – це теж за
хист країни, її не лише можна, а 
й потрібно поєднувати з військо
вою. Я не знаю, як економіка ви
живе без таких заходів. Те, що ми 
бачимо, – це велика, можливо, 
навіть фатальна загроза!

у. т.: Чи ваші пропозиції не за-
надто радикальні з огляду на 
50-відсоткову конфіскацію кош-
тів та націоналізацію в разі від-
мови від добровільної перереє-
страції підприємств в україні?..

– Коли на цю тему точилася 
дискусія в межах партії «Свобо-
 да», казали, що це занадто лібе
рально, а коли ці самі питання 
дискутують у форматі нинішньої 
коаліції, «Свободу» звинувачують 
у радикалізмі...

Йдеться ж не про остаточні 
цифри; мова про загальний 
принцип! Є процедура розгляду 
законопроекту в комітетах, пер
шого, другого читання: пропо
нуйте, покращуйте!  Нехай за
платять «десятину», як казав 
Кличко. Або залишать 100% ко
штів на рахунках підприємств... 
Тут може бути будь-яке консен
сусне рішення, проте саму про
блему необхідно терміново вирі
шувати.

Кредити, які сьогодні залучає 
уряд, мусимо віддавати. Як і ті 
величезні, що їх набрано за Яну

ковича. Ось США дають цілий 
мільярд, від Європи отримано 
600 млн; МВФ обіцяє 15 млрд під 
дуже суворі умови. І все при 
тому, що, за оцінками Мінфіну, 
фінансова лакуна на 2014–2015 
ро  ки становить близько $35 млрд. 
Це без урахування термінової 
необхідності відновлення пов-
ноцінної армії, без витрат на мо- 
дернізацію виробництва тощо... 
А в той самий час на рахунках 
українських, за фактом, підпри
ємств накопичено понад $100 
млрд! То чи не логічно було б 
використати таку фінансову по
тугу? Тим більше це в інтересах і 
власників підприємств також.

Специфіка ситуації в тому, 
що коли ви не погоджуєтеся на, 
умовно кажучи, «правий», дого
вірний варіант вирішення про
блеми офшорних активів, то за 
певний час починають викрис
талізовуватись і використовува
тись «ліві» – від тотальної ре
приватизації до націоналізації, 
а то і якихось гірших речей. Бо 
зупинити трансформацію сус

пільства у громадянське, карди
нальну зміну принципів і норм 
ведення бізнесу всередині кра
їни вже неможливо, як і сам 
суспільний розвиток. Зовнішні 
санкції теж можуть бути шоком 
для представників олігархату, 
як це було у випадку Лазаренка 
і є у випадку Фірташа. Навіщо ж 
доводити ситуацію до крайно
щів, коли є можливість вирі
шити проблему в межах сус
пільної угоди із власним наро
дом, легалізуватись, а головне –  
зберегти основні активи? Влас  - 
не, вимагається проста перереє
страція бізнесу з офшорів на 
Україну. Відтак усі доходи зали
шатимуться тут. Це вирішува
тиме тактичні й стратегічні 
економічні проблеми держави 
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й, нарешті, допомагатиме самим 
бізнесменам.

Бути зареєстрованим і три
мати кошти в країні, де ведете 
бізнес, – це просто культурна 
норма. Зауважте, що в низці 
країн Євросоюзу взагалі немає 
мільярдерів і водночас (і зав-
дя  ки цьому!) населення там 
живе набагато заможніше, ніж 
в Україні. А секрет є простим: 
прогресивний податок та чітка 
робота антимонопольного зако
нодавства.

у. т.: Наскільки прозорою взагалі 
була приватизація активів олігар-
хічними групами в україні? 

– Останнім часом я навмисне 
не торкаюся цієї теми із двох 
причин. По-перше, визначення 
законності чи незаконності при
ватизації завжди суб’єктивне. 
По-друге, масштабний перегляд 
її результатів – це міжнародний 
скандал. Понад те, в умовах су
часної України це гарантовано 
призведе до корупції та перероз
поділу майна від одних олігар
хічних груп до інших. Тим біль-
 ше в ситуації, коли олігархи здо
були пряму виконавчу владу. На
магатися щось змінювати в ми
нулому – це точно нажити біль
ших проблем, ніж маємо.

У такому сенсі запропоновані 
законопроекти працюють наба
гато м’якше: не порушуючи ба
зисних принципів капіталістич
ної економіки, вони дають змогу 
мінімізувати негативні аспекти 
«великої приватизації». У сенсі 
вирівнювання умов це й макси
мальне розширення кола влас
ників тих підприємств, які пере
продаватимуться в результаті де
монополізації. Водночас кошти, 
залучені до бюджету в процесі 
повернення капіталів, піднімати
муть рівень забезпеченості маси 
населення через соціальні про
грами, державні програми роз
витку. Скориставшись ними, мож-
 на надати імпульс розвиткові й 
малого підприємництва.

у. т.: Активи олігархату є дивер-
сифікованими: рознесеними по 
десятках юридичних структур, 
більшість із яких мають не укра-
їнську юрисдикцію. Як ви збирає-
теся вирішити питання віднай-
дення виведених із нашої країни 
активів суто технічно? Де гаран-
тія, що частину бізнесу не прода-
дуть пов’язаним бізнес-
структурам?

– У цьому й суть пропозиції. 
Якщо діяти примусом, то це 
справді майже нереально, і таке 
завдання буде чимось схоже на 
мало не сторічні пошуки «скар
бів Рейху»... Саме тому і пропо
нується добровільний механізм: 
схема є цікавою для олігархів, бо 
залишає в їхній власності під
приємства. У будь-якому іншому 
варіанті вони втрачають або за
води й фабрики, або (як бачимо!) 
волю. І що довше затягувати рі
шення, то більші потенційні 
втрати.

Інших варіантів практично 
немає. Якщо знову «заморо
зити» систему, замінивши «їх
ніх» олігархів «нашими», мати
мемо вибух, нестабільність, де
фолт, знецінення активів, не
безпеку цілковитої націоналі
зації...

«Пов’язані структури» – це 
якраз зі сфери антимонополь
ного законодавства, із законо
давства про приватизацію. Вони 
відстежуються навіть за реє
страційними кодами, бо задля 
того й було введено міжнародну 
систему реєстрації бізнесу. Тех
нічних проблем тут немає, вико

ристовуються багаторазово пе
ревірені методики доведення по-
  в’язаності бізнесів. І в Антимоно
польному комітеті, і в податковій 
усі добре знають, де чиє підпри
ємство. До речі, існує не гір  ша 
методика доведення змови за 
участю навіть не пов’язаних біз-
нес-структур. Яскравим прикла
дом є скасування конкурсу із 
продажу Одеського припортово-
 го заводу через відсутність про
позиції суттєво більшої ціни від 
«конкурентів».

у. т.: у відгуках експертного 
управління вР на ваші законо-
проекти сказано, що будь-яка 
націоналізація проводиться 
лише за умов крайньої суспільної 
необхідності, форс-мажору...

– Що може бути форс-
мажорніше, ніж ситуація, коли 
ми фактично перебуваємо у ста-
 ні війни, а наша економіка – на 
межі дефолту? У таких умовах за
хідні країни свого часу застосову
вали набагато серйозніші заходи. 
У Грузії олігархів просто заареш-
товували – і ніхто нічого не ка
зав... Окрім того, в законопроек
тах особливо підкреслено норму 
повернення коштів (номінальна 
сума на момент приватизації ак
тиву) колишнім власникам на
віть під час націоналізації. Отже, 
немає жодних суперечностей із 
нормами Конституції та міжна
родним законодавством.

у. т.: Багато хто переймається 
питанням доцільності приватиза-
ції інфраструктурних галузей, бо 
приватний менеджмент не від-
різняється своєю ефективністю 
від державного...

– Це питання політичного й 
економічного устрою країни. 
Поза сумнівом, ідея про карди
нальну відмінність приватного 
менеджменту від державного є 
міфом: обидва працюють в од
них і тих самих умовах, обидва 
використовують одні й ті самі 
можливості для зловживань... 
Але в такому стані, в якому ми 
нині перебуваємо, ні це пи
тання, ні взагалі питання даль
шої приватизації не на часі. 
Щоб визначити, який менедж
мент ефективніший у кожному 
конкретному випадку, однаково 
мусимо спершу: а) створити 
конкуренцію; б) ліквідувати мо
нополії; в) змусити кошти пра
цювати в країні. В Україні, а не 
за кордоном! 

щО пРОпОНують ЗАКОНОпРОЕКтИ БОНДАРЯ?
Законопроект «про повернення капіталів, що перебу-
вають та зареєстровані в Республіці Кіпр, офшорних зо-
нах та інших юрисдикціях, звільнених від подвійного 
оподаткування, або тих, що мають пільговий режим 
оподаткування»
1) У тримісячний термін від моменту прийняття закону фі-
зичні та юридичні особи, що зареєстровані на Кіпрі та в ін-
ших юрисдикціях пільгового оподаткування, добровільно 
(як підкреслено в законопроекті!) передають права влас-
ності на засоби виробництва, рухоме й нерухоме майно в 
Україні та кошти, що перебувають на їхніх рахунках, 
суб’єктам підприємницької діяльності на території України 
(тобто здійснюють переведення активів під українську юрис-
дикцію). При цьому 50% коштів перераховується до Держ-
бюджету, а решта 50% можуть застосовуватись виключно з 
метою розвитку суб’єкта підприємницької діяльності.
2) У разі, якщо добровільну перереєстрацію не виконано у 
тримісячний термін, суб’єкт підприємницької діяльності ви-
ключається з Єдиного державного реєстру, а права влас-
ності на його підприємства переходять до держави.

Законопроект «про ліквідацію приватних монополій»
Якщо частка приватної монополії на ринку (у тексті законо-
проекту використано термін із чинного антимонопольного 
законодавства «частка у майні», що є контроверсійним, 
оскільки обсяг майна монополії може й не бути тісно 
пов’язаним з обсягом ринку її товарів, а тим більше з обся-
гом робіт та послуг!) перевищує 25% загальнодержавного 
та/або регіонального ринку товарів (робіт, послуг), монопо-
ліст повинен знизити контрольований відсоток ринку до 
25% або менше способом добровільного відчуження (пере-
дачі, продажу) власного майна (і таким чином позбутись 
монопольного становища).
Якщо власник відмовляється «демонополізуватися», його 
активи переводяться в державну власність. При цьому дер-
жава компенсує вартість майна, сплачену на момент прива-
тизації.
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Михайло Гончар: 
«україна платить гігантську ціну за нерозуміння  
її політикумом азів економіки та безпеки»

Е
нергетичний сектор завжди 
був тією больовою точкою, 
на яку тиснула Росія щоразу, 
коли Україна заходила «за

надто далеко» у використанні 
своєї незалежності. Через це 
Кремлю завжди вдавалося при
струнити «непокірних хохлів». 
Так було дотепер. Але нині укра
їнці перестали боятися болю й 
дістали шанс докорінно рефор
мувати енергетику в інтересах 
суспільства. Про грядущі зміни в 
енергетичному комплексі ми роз
мовляємо з президентом Центру 
глобалістики «Стратегія ХХІ» 
Михайлом Гончаром, який є од
ним із небагатьох глибоко фахо
вих українських експертів, що 
розглядають цей сектор не крізь 
призму задоволення шкурних ін
тересів та наповнення власних 
кишень, а в контексті інтересів 
українського суспільства та 
націо нальної безпеки.

у. т.: Останнім часом у зв’язку з 
революційними подіями в укра-
їні Євросоюз декларує серйозні 
наміри допомогти нам у подо-
ланні тих чи інших проблем, 
пов’язаних з енергетикою. Чи 
може ЄС запропонувати нам 
щось нове?

– На мою думку, нічого но
вого тут не буде й не має бути, 
оскільки порядок денний україн-
сько-європейської енергетичної 
співпраці існує вже майже дев’ять 
років. Він був вперше визначе
ний у документі стратегічного 
плану, меморандумі Ющенка – 
Блера від 1 грудня 2005-го, де 
окреслено сфери взаємодії в 
енерге  тичному секторі між Укра
їною та ЄС. Підсумки цієї дев’я-
тирічної співпраці досить скром-
 ні. З наміченого реалізовано 
менш як третину. Принаймні пе
релік того, чого не виконали, 
більший, ніж того, що зроблено. 
По-суті, знято з порядку денного 
лише питання ядерної безпеки 
(надійного функціонування укра
їнських атомних енергоблоків).

У питанні нафти та газу про
грес мінімальний і має здебіль
шого паперовий вимір. Напри
клад, Україна приєдналася до до
говору Європейського економіч
ного співтовариства (ЄЕС) аж у 
2011 році, хоча це мало відбутися 
раніше. Та відчутних результатів 
той крок не мав. Чому так ста
лося? Не тому, що європейська 
сторона змінила свої підходи. А 
тому, що українська влада неза
лежно від того, хто був президен
том та очолював уряд, займалася 
радше імітаційною діяльністю, а 
не реальною.

Візьмімо дуже практичний 
проект модернізації української 
газотранспортної системи (ГТС). 
23 березня виповнюється рівно 
п’ять років, відколи підписали 
Брюссельську декларацію з мо
дернізації ГТС (до речі, за прем’є-
р    ства Юлії Тимошенко), що стала 
майже миттєвою реакцією Єв
ропи на газову кризу січня 2009-
го. За цей період жодних кроків із 
її реалізації не зроблено. Якби 
Україна невідкладно взялася вті
лювати в життя цей проект за на
явності фінансування з боку Єв
ропейського банку реконструкції 
та розвитку (ЄБРР) та Європей

ського інвестиційного банку (ЄІБ), 
то на сьогодні ми вели б мову про 
його завершальний етап, бо ви
конання найбільш тривалих під
проектів (заміна ділянок лінійної 
частини ГТС та газоперекачу
вальних агрегатів) у його межах 
займало сім років. 

у. т.: Чим спричинена така іміта-
ційна діяльність з українського 
боку?

– В умовах тієї економічної та 
політичної системи, яка була в 
Україні до цього часу, – сподіва
юся, що відтепер вона зазнає 
трансформації, – у керівництва 
держави були інші пріоритети. 
Олігархономіка потребує тіньо
вого сектору для свого відтво
рення. Щоб були масштабні дер
жавні замовлення, з яких потім 
левову частку коштів можна ви
тягнути й перерозподілити в не
прозорий спосіб між приватними 
гравцями за принципом «гроші 
собі, а борги й проблеми дер
жаві». Європейські проекти, які 
фінансують Єврокомісія, ЄБРР, 
ЄІБ, є прозорими. Там нічого не 
вкрадеш, бо всі витрати чітко про
писують. Тому апріорі такі ініціа
тиви непривабливі для ключових 
суб’єктів олігархономіки, і не 
тільки в енергетичному секторі.

у. т.: виходить, якщо україна за-
раз запустить такі прозорі про-
екти, то вони стануть лакмусовим 
папірцем, який на реальних 
справах засвідчить зрілість укра-
їнської політичної системи?

– Так, абсолютно. Україна 
платить гігантську ціну за неро
зуміння її політикумом азів еко
номіки та безпеки. Лише два 
приклади. По-перше, один із на
ріжних принципів ведення біз
несу – диверсифікація. Це стосу
ється не лише енергоресурсів, а й 
усієї економіки загалом. Ви 
повин ні мати диверсифікований 
бізнес, щоб, якщо один сектор 
провалюється, бізнес не пропав 
як такий. По-друге, днями мі

Спілкувався 
любомир 
Шавалюк
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ністр оборони заявив, що Україна 
не готова до збройної відсічі Ро
сії, бо ми ніколи не очікували, що 
звідти може прийти загроза. Але 
влада та військові не можуть так 
мислити апріорі. Вони мають 
бути готовими до того, що за
гроза прийде з того напрямку, 
який є найменш імовірним. Не
має вічних друзів – є інтереси, які 
змінюються.

Тому на 23-му році незалеж
ності ми нарешті відчуваємо, яку 
ціну заплатимо за нерозуміння 
тих азів. Хоча все це прописано в 
підручниках, які читали всі люди 
із вченими ступенями, ті, хто за
кінчував академії державного 
управління чи генерального 
штабу. Та в практичній діяль
ності вони керувалися принци
пом «авось» – тепер настає час 
розплати для суспільства зага
лом. Бо воно дозволило таким 
людям прийти до влади, розподі
ляти суспільний ресурс і прова
дити таку політику.

у. т.: Якщо порівнювати вплив 
українських олігархів та Росії на 
те, що україна не гарантувала 
собі енергетичної безпеки, то 
який чинник важить більше?

– Я не порівнював би назва
них вами чинників, бо не це важ
ливо. Якби російський вплив мав 
лише 1%, отже, українська влада 
піддалася. Якби 99%, то, вихо
дить, була змушена, бо не мала 
іншого вибору. Питання в ін
шому. Зрозуміло, що для бізнесу 
важливо отримувати прибуток. 
Але ж не за будь-яку ціну! Націо
нальні інтереси та пріоритети, 
безпекові питання в нормальних 
економіках формують червоні лі
нії, за які не можна переходити, 
навіть якщо йдеться про високий 
прибуток. Оскільки протягом 
останніх 15 років бізнес функціо
нував за тотально корумпованої 
влади, то ці червоні лінії за допо
могою певних впливів або зміщу
вали, або просто прибирали.

Росія не лише цим скориста
лася – вона культивувала це. Вона 
також має олігархономіку. Єдина 
відмінність між їхніми й нашими 
скоробагатьками полягає в тому, 
що російські олігархи, як і влада 
РФ, мають певну геополітичну ві
зію «Вєлікой Россіі», «собіранія 
земель русскіх». Водночас наші 
великі капіталісти є українськими 
за місцем ведення бізнесу, але не 
по духу, тому вони легко здавали 
національні інте реси в обмін на 

бариші. І Росія культивувала це. У 
газовому секторі – через схеми 
типу РосУкр Енерго, раніше – че
рез Уралтрансгаз. Вона не просто 
давала можливість окремим осо
бам вести бізнес із високими при
бутками, а завжди  додавала ще 
й політичне навантаження. На
тискаючи на згаданий важіль, 
Кремль змушував українську вла-
 ду ухвалювати рішення, які су
перечать національним інтересам 
України, але відповідають геопо
літичним візіям РФ. Харківські 
угоди, незрозумілі московські 
угоди груд  ня минулого року – 
яскраві приклади. Мало хто 
пам’я  тає, але поява схеми РосУ
крЕнерго пов’я   зана з тим, що 
Кучма своїм указом вивів із Воєн
ної доктрини положення про 
вступ України до НАТО. Це ста
лося за два тижні до його ялтин
ської зустрічі з Путіним у липні 
2004-го, коли вони «благосло
вили» появу РУЕ. Себ  то Росія не 
тільки запровадила схему збере
ження газової залежності Укра
їни, а ще й купила політичне рі
шення стратегічного характеру.

Ось вам поєднання бізнесу, 
корупції, великої політики для 
Росії та «прагматичної» політики 
української влади. Тепер може-
 мо сказати, чим це обернулося. 
Україна – позаблокова держава, 
яку ніхто не зобов’яза ний захи
щати. А створити власні збройні 
сили, розбудувати систему без
пеки й оборони ми виявилися не
здатними. Бо не було усвідом
лення того, що позаблоковість 
вимагає ще більших витрат на 
підтримання обороноздатності, 
адже тоді треба розглядати всіх 
як потенційних супротивників. 
Бо працював ось цей ланцюжок. 
Нас переконували, що Україна і 
Росія – стратегічні партнери, що 
наші народи братські, що не 
може бути ніякої агресії тощо. 
Хоча прецедент Тузли вже був…

у. т.: Нещодавно Росія заявила, 
що може припинити постачати 
блакитне паливо україні. На-
скільки це реально, адже вона 
має перед європейськими сторо-
нами контрактні зобов’язання, 
які повинна виконувати?

– Вона може це зробити і, на 
мою думку, технічно готова до 
цього. Але в тому якраз і криється 
пастка. Наступним кроком, як ми 
вже знаємо, буде звинувачення 
України в крадіжках газу з тран
зитного потоку. Це не будуть кра

діжки, але у зв’язку з тим, що 
тиск у трубах зменшиться, сис
тема відбиратиме більше газу для 
того, щоб підтримати потік. Далі 
Москва намагатиметься пустити 
якомога більше блакитного па
лива через «Північний потік» 
(потужність – 55 млрд м3 газу на 
рік, на сьогодні прокачують мен-
 ше ніж 20 млрд м3). Для цього до
биватиметься від Єврокомісії ви
нятку для газопроводу OPAL, 
який є продовженням «Північ
ного потоку» на півночі Німеч
чини, щоб його завантажити пов-
ністю, максимально рятуючи Єв
ропу від «ненадійної та неперед
бачуваної України». У РФ готові 
здійснити такий маневр, але вод
ночас сумніваються в його ефек
тивності. По-перше, росіянам 
мало хто вірить. По-друге, зараз 
не січень, а березень, причому те
плий. По-третє, Європа має над
лишкові запаси газу у своїх ПСГ. 
За підрахунками експертів, на 
сьогодні своїх запасів вистачає на 
40 днів, тож катастрофічних на
слідків вдасться уникнути.

У ЄС розуміють, що Росія ро
битиме все, щоб схилити Євроко
місію до зміни підходів стосовно 
«Південного потоку», третьої та 
четвертої ниток «Північного по
току», про які заговорили знову, 
газогону Ямал – Європа-2 в обхід 
України тощо. Але, на мою думку, 
РФ вже перестаралася з цим. Бо 
днями єврокомісар із питань 
енергетики чітко заявив, що пе
реговори про статус газопроводів 
OPAL і «Південний потік» сто
совно виключення з третього 
енергопакета відкладено на неви
значений час. РФ вважала, що, 
спровокувавши кризу в Україні, 
підштовхне ЄС до швидких рі
шень. І наприкінці січня Євроко
місія практично була готова їх 
ухвалити, але, побачивши, що 
відбувається, взяла паузу. Це той 
випадок, коли європейська бюро
кратія пішла на користь і Євросо
юзові, і Україні.

РФ не просто 
давала можливість 

окремим 
бізнесменам вести 
бізнес із високими 

прибутками, а 
завжди створювала 

ще й політичне 
навантаження. 
Натискаючи на 

згаданий важіль, 
Кремль змушував 
українську владу 

ухвалювати 
рішення, які 
суперечать 

національним 
інтересам України, 
але відповідають 

геополітичним 
візіям Росії

уКРАЇНСьКА влАДА 
НЕЗАлЕжНО вІД тОГО,  
хтО Був пРЕЗИДЕНтОМ  
тА ОЧОлювАв уРЯД, 
ЗАЙМАлАСЯ РАДШЕ 
ІМІтАЦІЙНОю ДІЯльНІСтю,  
А НЕ РЕАльНОю
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випадок, коли 
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бюрократія пішла 
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і Євросоюзу,  
і Україні
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Однак у Європі не виключа
ють можливості вчинення дивер
сійними групами з Росії чи ради
кальними угрупованнями в Укра
їні дій проти енергетичної інфра
структури. Це тривожить євро
пейців і не може не тривожити й 
українців – тих, хто розуміє, що в 
тих самих трубах міститься і тран
зитний газ для Європи, і газ, за
куплений нами в Росії, і газ влас
ного українського видобутку. 
Себто у випадку, коли комусь із 
«секторантів» спаде на думку 
щось «утнути на трубі», то по
трібно розуміти: передусім ці дії 
будуть на шкоду Україні.

у. т.: Митний союз уводить санк-
ції на постачання нафтопродуктів 
в україну. До того ж через схеми 
Курченка та «Сім’ї» торік офіцій-
ний імпорт нафти й нафтопро-
дуктів в україну зменшився чи не 
на 80%. Чи не загрожує це дефі-
цитом бензину?

– Я розцінюю це як один із 
важелів тиску на Україну. На до
даток до військового тиску пішла 
хвиля економічного: підвищення 
цін на газ, а тепер ще й можливе 
блокування постачання нафто
продуктів. Москва розуміє, що ми 
забезпечуємо себе переважно за 
рахунок імпорту готових нафто
продуктів, адже своя нафтопере
робка стоїть, бо зусиллями росій
ських власників українських НПЗ 
наші заводи тепер нерентабельні. 
Основна частина – до 40% – ім
портується з Білорусі, на яку РФ 
натисне для отримання бажаного 
ефекту. Але якщо взяти преце
дент минулого року, коли Мозир
ський НПЗ, основний постачаль

ник в Україну, був закритий на 
місяць на ремонт, то катастрофи 
не трапилося. Білоруські обсяги 
було заміщено іншими постачан
нями: з Румунії, Литви. Якщо пе
рекриють логістичний канал, 
можна імпортувати нафтопро
дукти через Польщу. Тобто цю 
загрозу ми здатні нейтралізу
вати. Не виключені певні тимча
сові цінові сплески, але не більше. 
Ситуація, ймовірно, стане про
блемною, якщо ЧФ РФ влаштує 
блокаду українських портів чи 
якщо відбудеться інтервенція в 

південні області України (Хер
сонську, Миколаївську, Одеську), 
через яку перекриють шлях від 
моря. Тоді в нас залишиться 
лише західний напрямок, звідки 
можемо отримати нафтопродук-
 ти і не тільки. Ми повинні про це 
думати зараз.

у. т.: Наскільки швидко в україні 
можна збудувати завод із вироб-
ництва ядерного палива? Чи ре-
ально у світлі останніх подій від-
новити технології збагачення 
урану, щоб повернути собі 
ядерну зброю?

– Відновлення ядерного по
тенціалу країни робиться не
швидко й недешево. Крім того, 
виникає багато питань міжнарод-
но-правового характеру. Ми при
єдналися до Договору про нероз
повсюдження ядерної зброї як 
без’ядерна країна. Безперечно, 
поведінка наших гарантів без
пеки розв’язує нам руки де-фак-
 то, але де-юре вони залишаються 
зв’язаними. Тому я розглядаю 
такі розмови не як привід для ре
альних дій, а як засіб створення 
такого собі політико-психологіч-
ного контртиску. Можна розгля
дати інший варіант: отримання 
ядерної зброї в нелегальний спо
сіб. Але це потребує високого 
рівня роботи державної машини. 
На сьогодні Україна не готова 
тримати в руках ядерну зброю.

Практично з 1990-х років, 
коли йшлося про будівництво за
воду з виробництва ядерного па
лива, було зрозуміло, що він по
трібен. Але моя оцінка незмінна: 
ми не маємо права робити це 
спільно з Росією. бо маємо в ядер
ній енергетиці стратегічну залеж
ність від неї, тож навіщо її збіль
шувати? Повертаємося до того, з 
чого починали… Партнером об
рали російську компанію. Чи реа
лізовуватиме вона зараз згада
ний проект? І навіть якщо так, то 
який вигляд матиме потім цей 
завод і що він вироблятиме? У 
тому, що вони хочуть з’їсти гроші 
й повісити борг на Україну, ніхто 
не сумнівається. Тому зараз ми 
бачимо, що такі проекти не мо
жуть бути лише бізнесовими, 
треба розглядати й безпекові ас
пекти. 

Продовження 
інтерв’ю  
читайте  
в наступному  
номері

ЄвРОпЕЙСьКІ пРОЕКтИ, ЯКІ 
ФІНАНСують ЄвРОКОМІСІЯ, 
ЄБРР, ЄІБ, Є пРОЗОРИМИ. 
тОМу АпРІОРІ тАКІ 
ІНІЦІАтИвИ НЕпРИвАБлИвІ 
ДлЯ КлюЧОвИх СуБ’ЄКтІв 
ОлІГАРхОНОМІКИ І НЕ тІльКИ 
в ЕНЕРГЕтИЧНОМу СЕКтОРІ
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Бурлакова

віталій Запорожець: 
«Я за собою борг відчуваю»
«Народний месник» про Майдан крізь ґрати, віддачу в плече, 
улюблену книжку свого дитинства та відповідальність перед 
Небесною сотнею

С
емиполки, село на межі Ки
ївщини та Чернігівщини, 
тануть у темряві березневої 
ночі. Ліхтарів тут майже не

має. Є відблиски фар поодиноких 
машин на стінах старих сільських 
будинків. І, звісно, зорі – зовсім 
не такі, як у великому місті. 
Яскраві. Величезні.

Три роки тому цією вуличкою 
він прийшов додому. Прийшов зі 
щойно зламаною рукою. Взяв 
рушницю. Повернувся в кафе 
«Лелека». Там вистрелив у ма
йора міліції.

Потім Віталія Запорожця за-
арештували. Били так, що не міг 
ходити. «Моя донька тоді сиділа 
на кухні й плакала кілька годин 

поспіль. Повторювала: мамо, але 
ж Віталій правильно зробив», – 
згадує місцева жінка. Вустами 
дитини говорила істина. У Семи
полках вона тоді була своя, вища 
за «не убий». Покійний майор 
щодня старанно перетворював на 
пекло життя мешканців позачер
гової української Врадіївки. Віта
лія Запорожця тут охрестили 
«народним месником». І подей
кували, що всім колись урветься 
терпець...

Він не палає бажанням роз
мовляти. Зрештою погоджується, 
але каже, що це його останнє 
інтерв’ю. Більше не вірить ЗМІ: 
такою мірою кілька журналістів 
уже примудрилися перекрутити 

його слова. «Вибачте...» – нама
гаюсь перепросити за колег. «Та 
чого ви... Вам особисто нізащо 
вибачатись... Я сподіваюсь», – 
усміхається Запорожець.

«НЕ пО СОБІ»
Його Майдан розділений на дві 
частини тонкою червоною лі
нією. Вона не така, як наші чис
ленні «до» й «після». Особлива. 
Спочатку це був Майдан крізь 
ґрати. Вже потім – справжній. 
Той, на який він прийшов у день 
повернення із в’язниці.

«У камері...» – починаю.
«Ні, – перебиває Віталій За

порожець. – Камера – це слідчий 
ізолятор. А я вже відбував тер
мін ув’язнення у виправній коло
нії, на так званій зоні. Там усе 
інакше...»

Для людини, позбавленої 
волі, різниця надсуттєва. «У ко
лонії не камери. Там, можна 
сказати, бараки – щось на кшталт 
казарм у армії. По 80, 100, 120 
осіб... Є спортзали. Ти можеш ви
ходити в локальний дворик. А ка
мера – закрите приміщення. Три 
на чотири. І осіб сорок у ньому».

На екрані ТБ він бачив чи
мало. «Барикади. Цегла. «Кок
тейлі Молотова». Стрілянина... – 
зітхає. – Знаєте, що обурило? 
Вже на Грушевського «Беркут» 
використовував зброю. Дробо
вики, мисливські рушниці вони 
називали «спецзасобами». Я сам 
мисливець. І кожен мисливець 
розуміє, які набої використову
ються, за віддачею в плече. Від 
гумової кулі слабка віддача. Від 
серйозного патрона сильніша. 
Об’єктив наближається. Все ви
дно. Всі бачать, що відбувається. 
«Правоохоронці» в людей стріля
ють, хоч і кажуть, що це не так... 
Стріляли ще до Інститутської. До 
автоматичної зброї, до снайпе
рів...»

Зрозуміти, чому люди не роз
ходилися, йому неважко. Як і 
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тим, хто був тоді з ним поруч. 
«Ув’язнені як ніхто інший від
чули це на собі, зіткнувшись із 
каральною системою – інакше її 
не назвеш. Маю на увазі МВС, 
прокуратуру, суди, – розмірковує 
Віталій Запорожець. – І корупція 
всюди. Від пологового будинку 
до цвинтаря. Всюди «дай». У са
дочку – дай, у школі – дай, у 
виші – дай, у військкоматі – дай. 
Після вишу на роботу влаштува
тись? Дай! Це всім набридло. 
Люди почали прокидатись, роз
плющувати очі. Це і привело до 
Майдану. Деякі політики кажуть, 
що нинішня влада нелегітимна. 
Але ж ніхто не скасовував Кон
ституції. Влада – це народ. Нині 
він нагадав про себе. Прийшов 
час – і люди вигнали тих, кому 
«делегували повноваження». 
Про це не варто забувати персо
нам, які сидітимуть у великих ка
бінетах завтра».

«Надія якась з’явилась, – 
каже. – Але таким чином... Мені 
якось не по собі». Йдеться про 
смерті людей.

«ЗвІльНЯть –  
тАК ЗвІльНЯть»
Про можливість свого звільнення 
Віталій Запорожець дізнався за 
кілька днів до виходу із в’язниці. 
«Біжучий рядок про це був на 
«5 каналі», ще на якомусь. І поча
лось: Вєталь, а ти бачив, ти ба
чив?! Вєталь, тебе мають звіль
нити!.. Тільки в нашому загоні 
було 130 осіб. Уся зона – це понад 
800, – згадує він. – Тричі на день 
перевірка, тричі на день водять 
до їдальні, вся зона тричі на день 
бачиться... То хтось обов’язково 
скаже. Я відповідав, що не знаю, 
час покаже. Не хотів загадувати. 
Думав, звільнять – так звільнять».

За хвилину визнає: «Хоча... 
іскорка якась була. Чогось такого 
неймовірного. Це тяжко описати. 
Адже спочатку справа проти ме -
не кваліфікувалась як навмисне 
вбивство працівника міліції при 
виконанні ним службових обо в’я -
зків. Це передбачало довічне. На
віть не знаю, як пояснити... Я ще 
досі... І зараз не можу реально 
оцінити те, що сталося. Якось і не 
віриться.

Розумію: щось у житті відбу
вається. Сподіваюся, це на краще. 
Починається весна. Починається, 
надіюся, розбудова держави...»

У день, коли його звільнили, 
Віталій Запорожець приїхав на 
Майдан. Виступив. Приніс квіти 

загиблим. Згадує, відвідував 
якісь намети, люди щось розпові
дали йому. «Але ніхто не розумів, 
що я тільки-но звідти. Що тут 
сонце інакше світить. Люди 
інакше розмовляють. Повітря 
інше... Більше нічого в той день я 
не міг сприймати. Потім іще ра
зів п’ять був на Майдані... Дуже 
страшно. Цей погорілий асфальт. 
Ця бруківка. Люди загинули. Ми 
всі ще, певно, не усвідомлюємо, 
що відбулося. Загинули люди, які 
стояли на захисті своїх прав. І не 
побоялися, пішли під кулі.

Мені як нікому іншому… не те 
що не по собі... Я за собою борг 
відчуваю. Відчуваю, що маю від
стоювати права не тільки свої, а й 
людей, які живуть поруч», – каже 
Запорожець.

«І НІхтО НЕ вИЙШОв...»
У те, що в країні все може зміни
тись на краще, він вірить. Чи то 
хоче вірити. На ситуацію ди
виться тверезо. Він, юрист за осві
тою, переконаний: варто скасу-
ва ти депутатську недоторканні -
сть у частині кримінальної відпо
відальності. Встановити певну 
ме  жу «захищеності» депутатів. 
Іще до виборів провести перепис 
населення, щоб через «мертві 
душі» не розкрадався бюджет і не 
відбувалися фальсифікації. А ще 
зробити прозорим підрахунок 
голосів. «Добре, коли під час ви
борів людина голосує таємно, в 
кабінці. Але після того як прого
лосували й о 20:00 дільниці зачи
нилися, має бути доступ громад
ськості до підрахунку бюлетенів. 
Виносьте на середину зали – і не
хай люди дивляться, із п’яти ме
трів чи з десяти, як ви їх рахуєте. 
Нехай дивляться, чи ви там га
лочки не ставите. Дозвольте гро
мадянам бути присутніми».

Справжньому покращенню 
могло б сприяти й безпосереднє 
обрання людьми тих, кого вони 
хочуть бачити біля керма, – від 
посадовців з обласних рад до ке
рівників районної міліції, проку
ратури. «Щоб люди обирали, а не 
їм призначали керівництво. Не 
так, як зараз: хлопчика, татко 
якого прокурор у Києві чи об
ласті, ставлять прокурором ра
йону. Кругова порука! Гордіїв ву
зол, – пояснює Віталій Запоро
жець. – Потрібно, щоб народ усе 
контролював і мав право вибору. 
Обрали прокурора. Час минув – 
переглянули. Влаштовує? Добре. 
Не влаштовує? До побачення! 

Були якісь порушення, переви
щення службових повноважень? 
Притягнути до кримінальної від
повідальності».

Утім, на його думку, навіть 
зміна людей на місцях нічого не 
дасть без політичної волі вер
хівки. «Навіть якщо керівника 
міліції, прокуратури чи суду обе
руть громадяни, це ще не озна
чає, ніби він сам зможе щось зро
бити, коли верхівка буде корум
пованою. Він за законом вирішу
ватиме, а корупціонер вище – за 
гроші...»

Ще важливіша воля самих 
людей. «Залякати їх легко. Всі бо
яться. Підписати свідчення під 
примусом нічого не варто: осо
бисто за себе кажу. Але вже на
став час щось змінювати. Час змі
нюватись. Потрібно, щоб наш на
род багатостраждальний поди
вився на себе. Подивився, до чого 
ми дійшли...»

Хіба людей не змінив Май
дан?

«Це моя особиста думка... Але 
Майдан вистояв Захід України, – 

каже чоловік із Київщини. – Під 
час першої стрілянини людей на 
площі було не так уже й багато. 
Минула ніч. День. Ну, думаю, за
раз Київ вийде! Багатомільйонне 
місто! Тисяч двісті вийде – і буде 
нормально. Цієї кількості виста
чить, буде критична маса, щоб за
давити цей «Беркут». І ніхто не 
вийшов... Аж поки із Західної 
України підтягнулися люди. Ду
маю, все це завдяки їм».

Що буде далі й завдяки кому 
з нас, Віталій Запорожець судити 
не береться. Про ситуацію на пів
острові говорити не хоче. «Добре, 
якщо Кримом обійдемося...» – 
проскакує в розмові.

Питаю про улюблену книжку. 
«Це «Прапороносці» Олеся Гон
чара. Я їх багато перечитував. Із 
дитинства подобаються. Хоча ба
гато змінилося відтоді...» – відпо
відає Віталій Запорожець. І обі
цяє: якщо призовуть, піде на 
фронт.

«Випробуваний всім. Готовий 
до всього», – саме такими сло
вами завершується його улюбле
ний роман. 
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люДИ пОЧАлИ 
пРОКИДАтИСь, 
РОЗплющувАтИ ОЧІ. 
ЦЕ І пРИвЕлО ДО МАЙДАНу
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любов, не війна
Німецькі експортери проти економічних санкцій для Росії

Д
ипломатам цікаво: чи під
тримає ФРН жорсткі санк
ції проти Росії за вторг-
нення в Крим. На процес 

прийняття рішення Німеччи
ною тисне досвід Другої світової 
війни. Тисне й економіка. Країна 
отримує близько третини нафти 
і газу з РФ й спрямовує туди ба
гато своєї продукції. Лише на 
ФРН припадає майже третина 
всього експорту з ЄС до Росії. 
Для Німеччини Росія – 11-й за 
розміром експортний ринок, який 
торік оцінювався у €36 млрд, 
або $48 млрд.

Комітет з економічних відно
син зі Східною Європою (лобіст
ська група, яка представляє ве
ликий бізнес) заявляє, що в Ні
меччині 300 тис. робочих місць 
залежні від торгівлі з Росією, на 
теренах останньої працюють 
6,2 тис. компаній, які належать 
німцям, і що ці компанії вклали 
там €20 млрд. Тож не дивно, що 
голова Комітету називає санкції 
«безглуздими».

Найбільша стаття експорту – 
автомобілі та комплектуючі. На 
ринок РФ пробиваються Daimler, 
BMW і Volkswagen. Тож, попри 
зменшення загального експорту 
Німеччини в цю країну торік на 
5%, продаж німецьких автомобі
лів зріс на 22%. Лідером тут є 
VW, який реалізує там щороку 
понад 200 тис. автівок. На пу
бліку очільники автоіндустрії 
поводяться стримано, але можна 
побитися об заклад, що вони ло
біюють свої інтереси через кон
такти в уряді.

Машинобудування – друга 
за розміром стаття експорту 
ФРН до Росії (у 2013 році про
даж становив майже €8 млрд). 
Це робить РФ найбільшим 
(після Китаю, США і Франції) 
ринком збуту німецької техніки. 
Багато продавців – невеликі сі
мейні фірми, середній клас, які 
дуже постраждали б у випадку 
згортання торгівлі внаслідок 
санкцій. Ульріх Аккерман, фі
нансовий директор Об’єднання 
машинобудівних підприємств 
Німеччини, зазначає, що ні
мецький експорт техніки до Ро

сії, на відміну від експорту авто
мобілів класу «люкс», триває ще 
від радянських часів. Багато 
компаній у середньому бізнесі 
не такі потужні, щоб витримати 
затяжний конфлікт. Як і інші 
представники галузі, Аккерман 

уникає натяків на те, що про
мисловці повинні визначати зо
внішню політику. Але далі 
каже, що «немає жодного при
кладу, коли санкції допомогли б 
досягти бажаної для політиків 
мети».

Оскільки Росія експортує пе
реважно енергію та енергоносії, 
а імпортує готові вироби, енерго
місткі промислові експортери з 
Німеччини зазнають подвійного 
удару за будь-якого зменшення 
торгівлі. Хімічна продукція – 
третя за обсягом стаття експорту 
до РФ, яка торік (після зростання 
на 13%) сягнула €3,2 млрд. Хі
мічний гігант BASF використо

вує російський газ і як джерело 
енергії, і як сировину. Своєю чер
гою, 2013-го він продав росіянам 
продукції на €1,4 млрд (загалом 
за рік реалізував її на €74 млрд). 
Щоб убезпечитися від підви
щення цін на енергоносії, велику 
частину електрики для власних 
потреб BASF виробляє сам у 
Людвігсгафені на південному за
ході Німеччини. Але для цього 
використовує газові турбіни.

Особливо стурбовані компа
нії, які працюють у самій Росії. 
Мережа гіпермаркетів Metro з 
дочірньою мережею магазинів 
побутової техніки Media Markt 
торік продала там товарів на 
€5,3 млрд. Вона готувалася ви
йти на Лондонську фондову 
біржу з акціями свого росій
ського підрозділу гуртових су
пермаркетів. Але реалізацію цих 
планів, напевно, доведеться від
класти або й узагалі скасувати. 
Багато німецьких виробників 
(наприклад, Siemens, який будує 
локомотиви для російської дер
жавної залізниці) мають заводи 
в РФ. Законопроект про дозвіл на 
відчуження активів іноземних 
фірм, який розглядає російський 
парламент, може виявитися бле
фом. Але він лякає тих, у кого ве
ликі інвестиції в нерухомі ак
тиви у цій країні.

Антон Бьорнер, президент 
Федерації німецької гуртової і 
зовнішньої торгівлі та послуг 
(ще однієї лобістської групи), 
каже: «Хоча припинення тор
гівлі буде для Німеччини болю
чим, воно стане екзистенційно 
небезпечним для Росії, яка від
чує наслідки негайно». Газосхо
вища ФРН заповнені на кілька 
місяців наперед. Утім, як і керів
ники інших асоціацій підприєм
ців, Бьорнер закликає до негай
ної деескалації, а не до санкцій, 
мотивуючи це тим, що «Путін – 
лише частина проблеми». До 
нього щодня телефонують із 
компаній-членів і висловлюють 
свою стурбованість. Він відпові
дає: «Готуйтеся. Буде ще важче». 
Не буде, якщо він та інші ні
мецькі бізнес-лобісти доможу-
ться свого. 
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пРИпИНЕННЯ тОРГІвлІ  
З РФ БуДЕ ДлЯ НІМЕЧЧИНИ 
БОлюЧИМ, АлЕ СтАНЕ 
ЕКЗИСтЕНЦІЙНО 
НЕБЕЗпЕЧНИМ ДлЯ РОСІЇ, ЯКА 
вІДЧуЄ НАСлІДКИ НЕГАЙНО

Автомобілі 

Медикаменти, 
дозовані або для 

роздрібного продажу

Комплектуючі
для автомобілів

Вертольоти, 
літаки і космічні 

кораблі
Медичні 

інструменти, 
апарати і прилади

Принтери 
і комплектуючі до них

Автомобільні 
кузови

Яку продукцію найбільше купує РФ у Німеччини
Найважливіші статті німецького експорту до Рос� 
у 2013 році, € млн

За даними 
Федеральної 
статистичної 

служби Німеччини,
�ati�a,

Frankfurter Allgemeine

3264,4

1655,1

1654,5

599,1

584,3

560,2

461,7
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Російська рулетка для Азії
Події в Україні показали слабкі місця правителів авторитарних 
середньоазійських країн – і вони добре відомі їм самим

Р
уйнівна корупція, кишень
кові суди, злидні за мурами 
президентських палаців: па
ралелі між режимами се

редньоазійських автократів і пова
леного президента Віктора Януко
вича муляють очі. В українських 
подіях криються дві проблеми для 
владних старців із Середньої Азії.

Перша – успіх антиурядових 
протестів у Києві, які скинули 
Януковича, що може надихнути 
революції в регіоні. Друга – ці 
правителі розуміють, що реакцію 
російського президента Владіміра 
Путіна у вигляді захоплення 
Криму можна вважати шаблоном 
для майбутніх вторгнень Росії. Усі 
п’ять колишніх радянських респу
блік Середньої Азії мають популя
ції етнічних росіян. Ці меншини 
давно почуваються ще більш мар
гіналізованими, ніж ті, які зараз у 
Криму «захищає» Путін.

Росія, до того ж, має значну 
військову присутність у Середній 
Азії. У Казахстані розміщені кос
модром «Байконур», що нале
жить РФ і кілька навчальних вій
ськових частин. У Киргизстані – 
російська авіаційна база. А в Та
джикистані дислокуються 
близько 7 тис. російських військо
вих – це найчисленніші сухопутні 
сили Москви за межами батьків
щини.

Більшість середньоазійських 
правителів майже не коментували 
подій в Україні на публіку. Це де
лікатна спроба балансування. 
Вони не бажають ні заохочувати 
сепаратизм у своїх державах, ні 
відштовхнути Росію з її величез
ними економічними важелями 
впливу. За словами політичного 
оглядача з Таджикистану Парвіза 
Муллоджанова, підтримка Росією 
сепаратизму може бути небез
печна для середньоазійських дер
жав. «Вони знають, що можуть 
стати наступними». Через кілька 
днів після вторгнення російських 
військ у Крим Узбекистан висло
вив занепокоєння із приводу «су
веренітету й територіальної ціліс
ності» України. Таджикистан 
роз пливчасто закликав до «об’єк-

тив ної оцін  ки». Киргизстан ви
бився із загальної маси, засу
дивши 11 березня «дії, спрямовані 
на дестабілізацію» України.

Конкретно Росію не згаду
вали. І справді, ЗМІ в цих країнах 
майже не висвітлюють кримської 
кризи. Але, до більшого занепоко
єння тамтешніх правителів, Росія 
готує законопроект, який полег
шить отримання її паспортів ро
сійськомовним громадянам будь-
якої колишньої радянської респу
бліки й відкрито гарантуватиме їм 
захист за межами Росії.

Мрія Путіна, в яку вписується 
загарбання Криму, – створити су
перника ЄС. Його Євразійський 
економічний союз задуманий як 
група авторитарних колишніх ра
дянських республік, які відкида
ють західний лібералізм.

Двоє охочих – Білорусь і Ка
захстан – уже підписалися. Вірме
нія і зубожілий Киргизстан, де 
після народної революції 2010 
року до влади прийшов проросій
ський уряд, іще ведуть перемо
вини про вступ. Таджикистан, 
який разом із Киргизстаном одна
ково залежить від грошових пере
казів своїх гастарбайтерів у Росії, 
теж висловив зацікавленість. Але 
без відновлення російського 
впливу в такій важливій еконо
мічно й геополітично Україні Пу
тін ніколи не зможе реалізувати 
свої грандіозні амбіції.

Багатий на нафту Казахстан 
ілюструє слабкі місця цього регі
ону. Це один із засновників Мит
ного союзу, його економіка тісно 
пов’язана з російською. 

У Казахстані живе велика ро
сійська діаспора, зосереджена 
вздовж 6800-кілометрового кор
дону з РФ. Російські націоналісти 
інколи завляють, що ці землі на
лежать їхній державі. Якби Путіна 
попросили врятувати етнічних ро
сіян, чи не відхопив би він шмат 
Казахстану? Назарбаєв не хоче 
ризикувати. Після візиту до 
Кремля 5 березня він наказав по
силювати армію. Та водночас об
рав непевну, навіть незграбну лі
нію, заявивши 10 березня, що 
«розуміє» потребу Путіна втрути
тися в справи України.

У бідніших регіонах Середньої 
Азії в Путіна ще більше впливу. 
Він міг би знищити економіки 
Киргизстану, Таджикистану й 
Узбекистану, запровадивши обо-
в’яз кові візи для гастарбайтерів, 
чиї перекази становлять значну 
частину ВНП цих країн. Взаємоза
лежність їхніх економік прояви
лася вже в перший робочий день 
після появи російських військ у 
Криму. Захиталися не лише росій
ські ринки й рубль; киргизький 
сом упав на 15%, хоча потім дещо 
піднявся.

А от у багатому на газ Туркме
нистані Москва має менше 
впливу. Її давно дратує політика 
тамтешнього уряду стосовно ро
сійської діаспори. Чи можуть і ет
нічні росіяни в Туркменістані теж 
попросити захисту? Напевне, хоча 
навряд чи Путін раптом вдався б 
до військової інтервенції в Серед
ній Азії. До того ж він і так має до
статньо впливу в більшій частині 
цього регіону.

Але випадок із Кримом пока
зав, що кремлівському очільни
кові не потрібно особливо заморо
чуватися із приводами для ви
правдання інтервенції, коли вона 
йому вигідна. Лідерам Казахстану 
та Узбекистану давно за 70, але 
вони ще не розкрили своїх планів 
(якщо такі взагалі існують) сто
совно наступників. Якщо після їх
ньої смерті почнеться хаос, то Пу
тін цілком зможе вирішити, що 
російськомовним «соотєчєствєн
нікам» конче потрібен захист. 
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Росіяни в Середній Аз�
Етнічні росіяни й люди, що володіють або розмовляють 
російською в країнах Середньої Аз�, %

Казахстан

23,7% 12,5% 5,5% 1,1%

14,2% ДАНІ ВІДСУТНІ

***12,5%**

4%

95%* 12%

ВІДСОТОК ЕТНІЧНИХ РОСІЯН 

ВОЛОДІЮТЬ/РОЗМОВЛЯЮТЬ РОСІЙСЬКОЮ

За даними Всесвітньої книги фактів ЦРУ, дані актуалізовано станом на 11 березня 2014 року, якщо не вказано 
іншого; Вікіпед�

*Дані станом на 
2001 рік
Офіційною мовою 
Казахстану є казах-
ська, однак, за Кон-
ституцією 1995-го, 
російська вперше 
дістала статус 
«офіційно вжива-
ної в держорганіза-
ціях і органах міс-
цевого самовряду-
вання». 2006 року 
оголосили, що весь 
документообіг пе-
рейде на державну 
до 2010-го, однак 
російську активно 
вживають у бізнесі і 
вважають осно-
вною мовою між-
народної комуніка-
ції. У російськомов-
ного населення 
низький рівень во-
лодіння казах-
ською і невелика 
мотивація до ї ї ви-
вчення. 2012-го 
президент країни 
Нурсултан Назар-
баєв заявив, що 
«Казахстан до 2025 
року має намір пе-
ревести алфавіт із 
кирилиці на лати-
ницю». До 2025-го 
казахська повинна 
стати повсюдною і 
головною в усіх 
сферах життя кра-
їни
**Російська має 
статус офіційної
***Офіційна мова 
– таджицька, хоча 
російська широко 
використовується в 
державних структу-
рах і бізнесі



Обережно: імперія!
Сучасна путінська Росія є реліктом і прямою спадкоємицею  
«імперії зла» з її людиноненависницькою філософією

З 
легкої руки президента 
США Рональда Рейґана 
Радянський Союз назвали 
імперією зла. Але колиш

нім громадянам СРСР важко 
усвідомити, що таке імперія. 
Адже в домі повішеного не го
ворять про мотузку. В радян
ській історичній науці вивчен-
 ня устрою імперських держав, 
м’яко кажучи, не заохочува
лося. 

Чим же був насправді СРСР 
– демократичною державою ро
бітників та селян чи тоталітар
ною імперією? 

ЕКОНОМІКА  
тА ДЕРжАвНИЙ уСтРІЙ
Імперія – надцентралізована, 
мілітарна держава, володіння 

якої є конгломератом націо
нальних територій кількох під
корених народів. Перші імперії 
з’явилися в часи фараонів і по
чали масово розпадатися з по
ширенням ринкових капіталіс
тичних відносин.

Більшість із них займали 
певний природно-економічний 
регіон. Вихід за його межі не
рідко ставав причиною загибелі 
держави. Так, римляни завою
вали Середземномор’я, але спро  -
 би приєднати землі лісової смуги 
Європи закінчилися для Рим
ської імперії крахом. Під силь
ним впливом Золотої Орди фор
мувалося Московське царство, 
на якому постала Російська імпе
рія. Тому її європейські колонії 
(Польща, Фінляндія, Прибал

тика, Україна), що мали тісні 
економічні та культурні зв’язки з 
Європою, традиційно виявляли 
сильні відцентрові тенденції. Це 
стало однією з головних причин 
розпаду СРСР. 

Економічною основою кла
сичних імперій був азійський 
спосіб виробництва, якому не 
притаманна приватна власні-
сть. Все в країні належало дер
жаві в особі імператора, царя чи 
фараона. Відбувалося одержав
лення суспільства. Позбавлені 
засобів існування підлеглі були 
в рабській залежності від воло
даря і вважалися його холо
пами. «Раб – це людина, позбав-
 лена май  на», – казали давні 
греки. Ступінь залежності гро
мадян від держави став абсо
лютним, як це було в СРСР.

Імперські режими від Старо
давнього Єгипту до країн розви
неного соціалізму, як правило, 
базувалися на державній влас
ності, а приватну під різними 
приводами нищили. Так, наро
дження Третього Рейху знаме
нувалося послідовним обме
женням приватної ініціативи і 
націоналізацією підприємств. 
При цьому Ґеббельс перекону
вав населення, що власність пе
редається трудівникам країни, а 
держава лише захищає та від
стоює їхні інтереси. Ця пропа
гандистська формула універ
сальна для всіх тоталітарних ім
перій ХХ століття, зокрема й 
СРСР.

Усі імперії трималися на 
примусовій праці. А праця рабів 
не буває продуктивною, казав 
Карл Маркс. Тому економіка 
імперій неефективна порівняно 
з державами європейського, рин -
кового способу виробництва. Це 
й стало основною причиною 
краху останніх імперій ХХ сто
ліття.

Примусова праця в імперіях 
набувала різних форм рабства 
та кріпацтва. Радянський кол
госпник трудився на новітню 
імперію сім днів на тиждень 
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«ДВОРЕЦ СОВЕТОВ». 
Нереалізований план 

радянського керівництва зі 
зведення найвищої споруди світу 
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майже безплатно. Такого рівня 
експлуатації не знала навіть крі
пацька Росія за часів царату. 

Усі імперії – держави міліта
ризовані. Термін «імператор» 
виник у Стародавньому Римі й 
спочатку означав «володар вій
ська». З моменту народження 
імперії армія в ній відіграє вирі
шальну роль. Адже йдеться про 
конгломерат народів, які 
спочат  ку завойовуються, а потім 
утримуються в покорі. Імпер
ська економіка, що базується на 
примусовій праці, теж потребує 
великого війська. 

За допомогою армії імперія 
не тільки придушує націона  - 
ль но-  визвольні повстання, а й 
переселяє непокірні народи в 
слаборозвинені регіони країни. 
Масові депортації завойованого 
населення – один із головних 
інструментів демографічної по
літики імперських режимів із 
моменту їх виникнення і до ста
лінського великого переселення 
народів у середині ХХ століття. 

Державні структури в імпе
рії перетворюються на окремий 
організм, що стоїть над суспіль
ством і паразитує на ньому. 
Тому інтереси імперії збіга
ються з інтересами її численної 
бюрократії. У жертву останній 
приносять економіку країни, 
добробут і саме життя її гро-
мадян. Економічно ефективні 
прямі горизонтальні зв’язки 
між виробниками і провінціями 
неприпустимі. Усі офіційні зв’я-
зки в імперії вертикальні, тобто 
їх контролює та оподатковує ад
міністрація метрополії. Її всев
ладдя та нерозвинені ринкові 
відносини зумовлюють розпо
діл продукції не через ринок, а 
через бюрократію.

КультуРА
Для імперій характерне про
тистояння імперської культури 
міста і національної культури 
села. Денаціоналізація провін
ції починалася з міст. Оскільки 
резиденцією імперської адмі
ністрації в завойованих про
вінціях стають саме вони, то 
першима й перетворюються на 
осередки культури та мови па
нівної нації. Національна своє
рідність підкорених народів 
поступово витісняється на 
село. Його відстала культура 
не витримує конкуренції з 
міською культурою завойовни
ків, яка має могутню підтрим-

 ку держави. Розпорошене і від
стале, воно стає невичерпним 
джерелом продуктів, дешевої 
робочої сили та гарматного 
м’яса. Яскравий приклад цих 
процесів дає історія України.

Імперська влада увічнює 
себе в помпезних та економічно 
безглуздих спорудах, які пови
нні демонструвати її невми
рущість: єгипетські піраміди, 
монументальні пам’ятники на 
кшталт Батьківщини-матері в 
Києві. З примхи імператорів на 
голому місці була побудована 
столиця Золотої Орди Сарай, а 
на гнилих північних болотах – 
столиця Російської імперії 
Санкт-Петербург. 

Імперії формувалися не в ре
зультаті природної, економічної 
та етнічної інтеграції людей в 
єдину державу. Інструментом їх 
творення було насильство над 
народами. Відповідно держав
ний устрій імперій завжди має 
форму ієрархічної піраміди, яка 
є оптимальною для насильниць
кого, командно-адміністратив-
но  го правління. На вершині цієї 
адміністративної піраміди обо
жнюваний верховний володар, 
що мешкає у священній столиці. 
Остання – еталон для провінції. 
Кремлівський палац з’їздів із си
вими ялинками був розтиражо
ваний по всій країні в тисячах 
обкомів, міськкомів та райкомів 
партії. Вулиці Лєніна, горького, 
були в кожному місті СРСР, а 
помпезні ВДНГ – у всіх провін
ційних центрах імперії: Києві, 
Мінську, Алма-Аті тощо.

В імперських столицях кон
центрувався головний творчий 
потенціал держави. Чингізхан і 
Батий вивозили до своєї сто
лиці із завойованих культурних 
центрів Китаю, Ірану, Середньої 
Азії, Русі найкращих майстрів: 
архітекторів, учених, художни
ків. Їхній творчий набуток при
власнювала панівна нація, жив
лячи свою культуру. Імперії за
вжди нищили духовний потен
ціал підкорених народів і за їх
ній рахунок розбудовували куль
туру метрополії.

Україна, як будь-яка провін
ція кожної імперії, була доно
ром культури метрополії. Вона 
відіграла для культури Москви 
приблизно таку саму роль, як 
завойована римлянами Греція в 
становленні культури Риму.

Біля джерел великої російсь -
кої літератури стояв українець 

Феофан Прокопович, музики – 
Максим Березовський, Дмитро 
Бортнянський, Артем Ведель. 
Письменник Федір Достоєвський 
походить із сім’ї поліського свя
щеника. Філософ Володимир Со
ловйов вийшов із роду Сково
роди. Українцями були такі ви
датні діячі російської культури, 
як Володимир Короленко, Антон 
Чехов, Олексій Толстой, Микола 
Гнєдич, Всеволод Гаршин. 

Українське коріння мали ви
датні поети Анна Ахматова (Го
ренко) та Максиміліан Волошин 
(Корнієнко). До слави російсь-
кого малярства традиційно зара
ховують цілу плеяду видатних 
художників-українців: Дмитро 
Левицький, Михайло Врубель, 
Володимир Боровиковський, 
Ілля Рєпін, Микола Ге, Володи
мир Маковський, брати Мясоє
дови та багато інших. Україн
цями були знамениті компози
тор Петро Чайковський, актор 
Михайло Щепкін, співаки Лео
нід Собінов, Іван Козловський, 
скульптор Іван Мартос. Навіть 
знаменитий російський флото
водець адмірал Павло Нахімов 

пишався своїм походженням з 
українського роду запороз
ького старшини Нахімовського. 
До чис  ла геніальних росіян ім
перські ідеологи зарахували 
численних українських вчених, 
як-от Володимир Вернадський, 
Софія Ковалевська, Микола 
Мик  лухо-Маклай, Ігор Грабар, 
Микола Пржевальський, Кос
тянтин Ушин  ський, Сергій Коро
льов та ін.

Відоме твердження против-
ників української незалежності, 
що якби діячі російської куль
тури Петербурга не викупили 
Шевченка з кріпацтва, то Укра
їна не мала б свого геніального 
поета. По-перше, сам Петербург 
у 1783 році закріпачив Україну. 

В усіх імперіях світу 
послідовно 

проводилася 
політика етноциду 
– народонищення. 

Якщо на початку 
ХХ століття в 

Російській імперії 
налічувалося 
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пРИНЦИпОвОю 
ОСОБлИвІСтю ІМпЕРСьКОЇ 
ІДЕОлОГІЇ Є Її 
АНтИГуМАННІСть. 
НАЙвИщОю ЦІННІСтю 
ввАжАлАСЯ ДЕРжАвА,  
А люДИНА – ЦЕГлИНКОю, 
МАтЕРІАлОМ, ІЗ ЯКОГО  
вОНА БуДуЄтьСЯ



Адже дід Тараса ще був віль
ним козаком, а його онук уже 
став кріпаком. По-друге, хто по
рахує незчисленних Шевченків 
та Гоголів, які не доїхали до сто
лиці імперії, так і не змігши 
проявити талант в Україні, яку 
метрополія цілеспрямовано пе
ретворювала на глуху провін
цію, свідомо нищачи її куль
турні та освітні центри (Києво-
Могилянську академію, тисячі 
шкіл).

Культурні діячі підкорених 
народів могли реалізувати свій 
творчий потенціал тільки в не
численних імперських центрах 
і, як правило, мовою «старшого 
брата». Саме тому шотландець 
Бернс став великим англій
ським поетом, а українець Го
голь – фундатором російської 
прози. До речі, Пушкін називав 
Гоголя «хохликом», а Володи
мир Даль писав про нього: «Его 
творчество можно понять, если 
пом нить, что он до мозга костей 
малорос». 

Як наслідок – живлені за ра
хунок потенціалу підкорених 
провінцій, культури імперських 
націй видаються велетами на 
тлі карликових культур біль
шості поневолених народів.

ІМпЕРСьКА ІДЕОлОГІЯ
Агресивність імперій щодо сусі
дів породжує філософію про
тистояння наддержави всьому 
світові. Тому громадяни імпе
рії ставляться до людей поза її 
межами як до варварів, істот 
другого ґатунку, яких імперія 
повинна цивілізувати. Римляни 
вважали варварами всіх, хто не 
був громадянином їхньої імпе
рії. А громадянин СРСР не сум
нівався у праві поширювати 
свою єдино правильну, на його 
думку, ідеологію по всьому 
світу.  

Могутня державна пропа
гандистська машина насаджує 
імперські стереотипи серед на
селення. Свідомість носія такої 
ідеології спрощена, чорно-біла. 
Він ділить людей на «наших» і 
«чужих», вважаючи перших 
джерелом усього позитивного, 
а других – носіями зла. Нетер
пиме ставлення до інакодумців 
поєднується з безініціативні-
стю, підсвідомим бажанням 
роз  чинитися в колективі, від
сутністю власної гідності. Утри
мати різноетнічну людність в 
антигуманній, деспотичній дер

жаві допомагають «образ во
рога», ефект «обкладеної фор
теці», що в усі часи пропагува
лися імперськими режимами 
серед підлеглих.

Принциповою особливістю 
імперської ідеології є її антигу
манність. Найвищою цінністю 
вважалася держава, а людина – 
цеглинкою, матеріалом, із якого 
вона будується. Складається 
враження, що народи імперії 
живуть майбутнім. Увесь час 
вони будують або Велику Росію, 
або всесвітнє царство трудящих, 
або щасливе комуністичне май

буття. Усе це приховані форми 
експлуатації рядових мешкан
ців імперії її привілейованою 
бюрократією, що, як ми знаємо, 
не схильна до особистих жертв 
заради майбутнього.

В усіх відомих імперіях спо
стерігалося загальне зубожіння 
населення. Причому якщо екс
плуатація призводила до мате
ріального збідніння, то імпер
ський ідеологічний контроль – 
до духовної злиденності грома
дян. Їхні інтереси зводяться до 

задоволення елементарних по
треб. «Хліба та видовищ» – 
гасло плебеїв усіх імперій світу. 
«Ковбасна» філософія так зва
ного совка – типовий приклад 
деградації свідомості під тиском 
наддержави.

Імперія – це конгломерат 
народів. Тому її ідеологи завжди 
наголошують на інтернаціона
лізмі, рівності та розквіті націй, 
чого насправді не знала жодна 
наддержава. Усі вони без ви
нятку мали «старшого брата», 
тобто панівну націю. Імперії не 
плекають народи, а нищать їх. 
Національна своєрідність про
вінцій смертельно небезпечна 
для централізованої держави, 
оскільки є постійним джерелом 
національно-визвольних змага-
 нь. Тому в усіх імперіях світу по
слідовно проводилася політика 
етноциду – народонищення. 
Якщо на початку ХХ століття в 
Російській імперії налічувалося 
190 народів, то в 1980-х роках у 
СРСР – лише 100.

Міф про злиття націй і наро
дження принципово нової ет
нічної спільноти – «радянсь-
кого народу» – прикривав бру
тальну загальносоюзну русифі
кацію, що відбувалася за потуж
ної адміністративної, ідеологіч
ної, фінансової підтримки ім
перського центру. За всіма пара
метрами так званий радян
ський народ – це продукт асимі
ляції Російською імперією поне
волених етносів, яким насильно 
прищеплювали елементи офіцій -
ної імперської культури. Радян
ська людина – це або росіянин, 
або зрусифікований представ
ник підкореного Москвою на
роду. Адже її рідна мова, як пра
вило, російська або провінцій
ний діалект, вона усвідомлює 
себе часткою російської історії, 
найбільш знані нею й улюблені 
діячі – носії російської менталь
ності (Пушкін, Толстой, Ґорь
кій, Лєнін та ін.).

Реліктом і прямою спадкоє
мицею імперії зла з її людино
ненависницькою філософією є 
сучасна путінська Росія. Про це 
красномовно свідчить її імпер
ська агресія в Чечні, Абхазії, 
Осетії, Грузії, Криму і на сході 
України. Сотні років нищення 
імперією українців, їхньої мови 
і культури свідчать, що нова 
окупація Кремлем загрожує са
мому існуванню українського 
народу. 

уСІ ІМпЕРІЇ тРИМАлИСЯ  
НА пРИМуСОвІЙ пРАЦІ. 
 А пРАЦЯ РАБІв НЕ БувАЄ 
пРОДуКтИвНОю. 
ЦЕ І СтАлО ОСНОвНОю 
пРИЧИНОю КРАху ОСтАННІх 
ІМпЕРІЙ хх СтОлІттЯ

Україна, як будь-
яка провінція 

кожної імперії, 
була донором 

культури 
метрополії. Вона 

відіграла для 
культури Москви 
приблизно таку 

саму роль,  
як завойована 

римлянами Греція 
в становленні 
культури Риму

БРОНЗОВИЙ 
«ГОСУДАРь». 
Пам’ятник 
Алєксандру 
ІІІ, помпезно 
відкритий 
1912 року в 
Москві біля 
храму Христа 
Спасителя 
(зруйнований 
більшовиками 
1918-го)
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«Мама, мы все тяжело больны!» 
віктор Цой 

З
аправлені численними ремінісценціями та 
каламбурами новини російських телекана
лів кидають виклик законам логіки. Вони ж 
таки демонструють неабияку слабкість но

винарів у сенсі пишномовності. Елегантності в 
них не позичиш, адже їхня дотепність – продукт 
не іронії, яка зазвичай супроводжує цікавість, а 
в’їдливого сарказму, що ефективно слугує емо
ційною поживою для мас, які вже повірили у 
хрестовий похід українських неонацистів і споді
ваються на заступництво свого президента – 
«божої роси».
Сьогодні Путін, як запевняють допущені до ефіру 
соціологи, – найпопулярніший у Росії політик, 
його рейтинг зростає. І, вочевидь, ведучий «Вес
тей недели» на «Первом канале» Дмітрій Кісє
льов вважає, що не останньою чергою – завдяки 
його вечірнім імпрезам. Здається, навіть Девідові 
Копперфільду є чого повчитись у кремлівського 
штукаря, який цього разу дістав із рукава… маг
нітик на холодильник! Цей сувенір йому привіз 
із Майдану колега Євґєній Рожков. 20 грн запла
тив за безцінний речовий доказ того, що ведучий 
назвав «картинкою з майданутої підсвідомості – 
суперего тих, хто захопив владу в Києві»: тут і по
рожня Красна площа, і зірвана зі Спаської вежі 
зірка, і собор Василія Блаженного без хрестів… 
Активіст, зображений на магнітику, як автори
тетно заявляє Кісєльов, до речі, реальний персо
наж, який не припиняє жбурляти каміння. «На
ціоналізм – інструмент хаосу», – вторує йому на
пис на екрані.
Є чим приголомшити глядача й Кіріллові Позня
кову – обличчю програми «Сегодня. Итоги не
дели» на НТВ. Вирване з контексту словосполу
чення активіста-май да-
нівця «...стріляти в го
лову снайперами!..» він 
коментує так: «Міські 
божевільні в урядовому 
кварталі Києва примі
щень в оренду поки що 
не здають, але, коли з 
Майдану на адресу крим -
чан звучать такі погро  зи, 
Цой усім нам у поміч! 
«Мама, они сошли с 
ума!» (от тільки в оригі
налі було не «они», а «мы»).
Кореспондент Роман Соболь не припускає, а 
знає, що Київ готував масштабні провокації, щоб 
завадити «референдуму» в Криму. Його репортаж 
починається з того, як аквалангісти оглядають ак
ваторію порту в Севастополі: «Сьогодні нічого, 
окрім іржавого анкера, не знайшли, але треба 
бути напоготові». Ну-ну. Далі автор сюжету наво
дить злите в мережу невідомо ким листування 
Джейсона Ґреша, помічника військового аташе 
США, із працівником Генштабу Збройних сил 
України Ігорем Проциком, які буцімто обговорю
вали план диверсії на аеродромі в Мелітополі за 

участю бойовиків «Правого сектору», перевдягне
них у російську форму.
Цитата в дусі серіалів про будні «малинових пі-
джаків» у 1990-ті: «Треба заплямувати наших за
клятих друзів і хороших сусідів. Думаю, ти зрозу
мів мене...» Звідки така інформація? Кореспон
дент зазначає, що перевірити справжність листу
вання складно, бо в Києві таке навряд чи розсліду
ватимуть. Он як! А отже, чого не можна запере
чити, те доведене саме собою.
Аналогічний прийом використали і в сюжеті про 
візит до Білого дому українського прем’єра: його 
запідозрили в тому, що він вивіз із України скіф
ське золото. Скарб, за легендою, мав слугувати 
Обамі гарантією повернення кредитів США. 
«Батьківщина фабрики мрій та доктрини керова
ного хаосу Яценюка облеліяла, але одружуватися 
ніхто не обіцяв», – посміхнувся Позняков і далі 
заговорив уже зовсім по-езопівськи про Європу, 
котра опинилася ніби між Сциллою і Харібдою. 
Коли мова про демонізацію російського ведмедя, 
мало яка старосвітська пташка заокеанський мо
тив не підхопить. Але вийшло інакше. І хотілося, 
і кололося, але санкції, якими погрожували Мо
скві, як бумеранг, прилетять назадоньки!» Корес
пондент Вадім Ґлускєр до мікрофона запросив 
лише представників лівих сил та Алена Корве, 
колишнього радника міністра закордонних справ 
Франції, який ситуацію в Криму охарактеризував 
як спробу Штатів та їхніх союзників завадити Ро
сії знову стати великою державою.
Тим часом прямі включення «Первого канала» із 
кримських міст, що беруть участь у «референ
думі», – це катарсис для «русской души», яка нині 
так прагне розширення. Кореспондент рапортує: 

явка неймовірно висока – 
понад 70%, ідею стати 
84-м суб’єктом Російської 
Федерації тут сприйма
ють із неабияким ентузі
азмом, як повернення до
дому. У Сімферополі бук
вально за годину до за
вершення «референ
думу» люди все ще схо
дяться на виборчі діль
ниці, як прочани. Лунає 
музика, ніби на свято.

Яке ж майбутнє в Криму тепер? На НТВ пере
конані, що з огляду на його ресурси, воно ви

значене і прекрасне, бо тут чекають передусім ро
сійських інвесторів і туристів. Показують, як на 
одному зі старовинних виноробних підприємств 
екскурсовод розповідає про переваги місцевої 
лози й порівнює смак спиртового напою, що його 
пропонують скуштувати гостям, зі своїм першим 
поцілунком, від якого ледь не знепритомнів.
Чомусь це був єдиний аргумент, наведений 
журналістом на підтвердження його тези, ніби 
з натяком на невибагливість свого глядача-
співвітчизника. 

Автор: 
Славка Куцай

пРЯМІ вКлюЧЕННЯ 
«пЕРвОГО КАНАлА»  
ІЗ КРИМСьКИх МІСт,  
щО БЕРуть уЧАСть  

у «РЕФЕРЕНДуМІ», –  
ЦЕ КАтАРСИС  

ДлЯ «РуССКОЙ ДуШИ»
Кілька днів тому 

завдяки зусиллям 
російських 

опозиціонерів у  
РФ з’явилася своя 

«крапля в океані» –  
спільнота 

«Антипропаганда», 
в якої вже кілька 

тисяч підписників у 
Facebook та 

«Вконтакте». Її 
модератори за 

допомогою 
інфографіки 

демонструють 
маніпуляції, які 

застосовують 
російські ЗМІ

Українські 
активісти для 
розвінчування 

міфів щодо подій у 
Криму запустили 

платформу 
stopfake.org
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