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 Факти тижня 
Російська Держдума ухвали-
ла, а Путін підписав денонсацію 
Харківських угод. Україна цьо-
го рішення не визнає, бо воно су-
перечить міжнародному праву

Активісти «Правого сектору» вчини-
ли «попереджувальний» штурм ВР. У 
такий спосіб вони вимагали прозорого 
розслідування загибелі Сашка Білого. 
МВС надалі обстоює версію, що він за-
стрелився під час затримання

У багатьох українських містах відбули-
ся жалобні заходи з нагоди сороковин по 
«Небесній сотні». На Сході цими днями 
мали місце також сепаратистські мітинги, в 
Донецьку блокували залізницю

ник московський не може забути. 
А тому, зібравши в кулак рештки 
своєї пихи, що миттю вивітри-
лася, взяв у руки телефон і раз по 
раз почав набирати друга Обаму 
й просити про зустріч. А позаяк 
той був зайнятий обідом, то царя, 
як і належить, просили передзво-
нити пізніше, коли абонент знову 
буде на зв’язку.

Усе закінчилося тим, що на 
українсько-російському кордоні 
трохи прояснилося. Кілька десят-
ків тисяч кремлівських ратних 
людей почвалали подалі в тил, 
щоб не маячити, і війна помалу 
перестала бути першим пунктом 
порядку денного. Її привид, 
звісно, нікуди не подівся, але по-
блід. Продовження, очевидно, 
буде, до того ж незабаром, тільки 
чи матиме вже аж такий масш-
таб, сумнівно. Активності слід 
очікувати ближче до президент-
ських виборів в Україні, проти 
яких так ревно виступають у 
Кремлі, справедливо вважаючи 
їх зрив своїм останнім шансом 
відновити контроль над збунто-
ваним васалом.

А тим часом вибори таки бу-
дуть. Принаймні до них в Україні 
не готується хіба лінивий. Вражає 
не так кількість претендентів, – 
більш як два десятки, – як бар-
вистість букета. Тож сумувати 
найближчими місяцями не дове-
деться. Бо самі лишень прізвища 
кандидатів вселяють чималий 

Автор:  
Роман МалкоЯ

к обід у короля може зіпсу-
вати грандіозні плани 
царя московського, тепер 
знає не тільки сам цар, а й 

ті, кого він так люб’язно збирався 
перетворити на своїх холопів.

Путін обламався, і війни най-
ближчим часом не буде, а це хо-
роша новина. Принаймні доки 
цар не порахує всіх можливих 
збитків від своєї захланності, 
брехливості й бажання проковт-
нути те, чим обов’язково пода-
виться. Цинізм ситуації в тому, 
що самого царя на обід не запро-
сили, і якими делікатесами часту-
вали, він може хіба що здогадува-
тися, давлячись слиною. 

Останні ночі березня 2014 
року в Україні обіцяли бути гаря-
чими. Чи то з п’ятниці на суботу, 
чи то із суботи на неділю браві во-
яки імперії планували перетнути 
кордон братньої, але бунтівної 
країни й почати її умиротворення. 
Не так умиротворення, як захист 
співвітчизників, яким, за леген-
дою, загрожує небезпека. Вдало 
провівши тренування на крим-
ському плацдармі, цар був більш 
ніж переконаний, що операція 
вдасться пречудово. Можливо, на-
віть без стрілянини. Кілька краси-
вих маневрів – і оточена «Мать го-
родов русских» мала б затрястися 
від страху й накласти в штани. 
Звісно, полетіли б телеграми обу-
рення з цілого світу, але кого це 
може злякати. Хай обурюються.

Але трапилося непоправне. 
Мудрішого з мудріших і хитрі-
шого з хитріших обкрутили до-
вкола пальця. Та ще й як. За всім 
відомим старим рецептом, іден-
тичним тому, від якого посипа-
лася могутня колись імперія-
попередниця, володарка однієї 
шостої світу, яку нині якраз і на-
магається знову зібрати докупи 
цар московський. Класику не пе-

Путін-облом 
Війна переноситься  
до виборів

ревершиш. Бо що може бути 
більш класичним, аніж нафта…

Як стверджують злі язики, 
поки військо царя грало м’язами 
під кордоном, вимотуючи нерви 
потенційних жертв, добрі люди, 
вкотре переконавшись, що «умом 
Россию не понять» і заклики до 
здорового глузду їй не допомо-
жуть, бо глузд ущент пропитий, 
вирішили взяти тайм-аут і пере-
кусити по-королівськи. Прези-
дент США Барак Обама, скорис-
тавшись славетною східною гос-
тинністю, подався нарешті таки 
до давнього приятеля – короля 
Саудівської Аравії Абдалли, бо 
робота роботою, а смачно пообі-
дати не зашкодить. Про що гово-
рили за обідом, не надто й важ-
ливо, можливо, і про нафту. 
Тільки вже сам факт трапези ви-
кликав у Москві легкий невроз, 
бо ще до її початку нишпоркам 
ФСБ ненароком підкинули 
крихти таємної інформації, що 
проти Росії знову готується сві-
това змова, і ці крихти відразу по-
клали на царський стіл. Хоч яка в 
царя паскудна пам’ять, та хіба він 
зможе забути той чудесний день, 
коли світ, втомившись від афган-
ської бійні, вмовив саудівського 
короля скинути, на закуску хо-
лодної війни, ціни на нафту і все-
могутній СРСР, що й так прогнив, 
як корито, красиво пішов на дно, 
булькаючи та виділяючи трупні 
гази. Чого-чого, а такого помаза-
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Росія розпочала 
процес передачі 
Україні захопленої 
військової техніки

У центрі Києва сталася стрі-
лянина за участю активіста 
«Правого сектору». Після ін-
циденту міліція змусила чле-
нів організації піти з готелю 
«Дніпро» без зброї

оптимізм. У списку такі знаме-
ниті фігури, як Михайло Добкін, 
Олег Царьов, Ренат Кузьмін, Олег 
Ляшко та Валерій Коновалюк. 
Старі добрі друзі, які завжди 
здатні потішити і дати привід ли-
хословити. 

Намалювалися і лідери, яких 
у цьому букеті не так вже й ба-
гато, лише двоє. «Шоколадний 
король» Петро Порошенко і 
«жінка з косою» Юлія Тимо-
шенко. Хто переможе – задачка з 
багатьма невідомими. Рейтинги 
демонструють одне, а результат 
може бути доволі несподіваним. 
Зважаючи на цілий оберемок 
факторів, інтрига зберігати-
меться до фінішу. Він чи вона – 
побачимо згодом, і трапиться це 
не без допомоги темних конячок. 
Бо хоч їх і називають технічними 
кандидатами, не слід ставитися 
до них із погордою. Всяке може 
трапитися. Дивись, і вистрелять. 
Головне ж бо завдання – не так 
відтягти голоси в лідерів перего-
нів, як допомогти. Забезпечити, 
наприклад, присутність у комі-
сіях потрібної кількості своїх лю-
дей для результативнішого під-
рахунку голосів чи фальсифіка-
цій. Стосується це, звісно, не всіх, 
бо не всі технічні, але як уже до-
мовляться. 

Усі дорослі люди і чудово ро-
зуміють: більшості в цьому ви-
падку світить хіба що результат у 
межах статистичної похибки. 
Тож стати учасником перегонів 
навряд чи штовхає тільки олім-
пійський азарт. Є ще щось, і не 
виключено, що це щось – баналь-
ний порив патріотизму. А чому б і 
ні. Розуміючи, у якій глибокій 
дірі опинилася країна, і не з бала-
чок знаючи, як порожньо в бю-
джеті, можливо, ті лицарі вирі-
шили бодай якось допомогти 
Батьківщині, поділившись сво-
їми статками. Чесно заробле-
ними, звісно. А що не так багато 
законних способів це зробити, то 
вирішили скористатися найдо-
ступнішим: зареєструватися кан-
дидатом у президенти й запла-
тити 2,5 млн внеску, який, зви-
чайно, ніхто ніколи не поверне. 

Ось така хитра комбінація. Чи не 
з цієї причини так багато нині в 
списку технічних кандидатів від 
колишньої влади? Щонайменше 
десяток: Королевська, Бойко, Ті-
гіпко, Цушко… Кому, як не їм, 
знати всю трагічність становища 
України. Кому, як не їм, нині так 
болісно й соромно за те, що тра-
пилося в часи правління улюбле-
ного Віктора Федоровича. Вони ж 
йому вірили…

До речі, про Федоровича. Його 
поява ніколи нічого доброго ні-
кому не віщувала. І третє його не-
сподіване явлення в ефірі одного з 
російських, хоч і опозиційних, ка-
налів також нічим приємним не 
пахне. А те, що трапилося акурат 
після того, як цар московський 
дав задній хід, не може означати 
нічого іншого, як початок нового 
етапу в безглуздій військовій кам-
панії Кремля щодо України, приу-
роченої якраз до виборів. Не-
дарма ж Федорович так несподі-
вано воскрес і заявив, що сумніва-
ється в легітимності майбутньої 
кампанії і її результаті. 

Можна, звісно, на його заяви 
начхати, коли б не було в словах 
кремлівського заручника прихо-
ваного змісту. Бо хоч нічого ін-
шого Федорович сказати апріорі 
не міг, але недооцінювати його 
балаканину все ж не варто, бо 
вустами в’язня нині говорить сам 
цар. У них-бо справжня відповідь 
на запитання, навіщо стільки ко-
лишніх лізе у список, чого очіку-
вати в процесі кампанії, якою 
буде реакція, незважаючи на ре-
зультат, і коли наступного разу 
залягати вздовж дороги, що веде 
до кордону на околицях Черні-
гова, Харкова, Луганська і Доне-
цька з базуками та протитанко-
вими гранатами.

Далі обов’язково буде. Справ-
жня передвиборча бійня ще на-
віть не починалася. Знову розхи-
туватимуть країну тепер не тільки 
ряджені козачки та гопники. На 
«дєло» виходять масштабніші фі-
гури: кандидати в президенти. А 
там, дивись, і цар підтягнеться зі 
своєю раттю. І все буде як завжди. 
Хоча є ще ж і нафта…  

ФЕЙС-КОНТРОЛЬ

Європейська організація з без-
пеки аеронавігації заборонила 
авіакомпаніям країн континен-
ту польоти до Криму, зокрема в 
Сімферополь і Севастополь

ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
розвиває активність
Упродовж тижня екс-президент дві-
чі нагадав про себе: письмовим звер-
ненням, у якому закликав Україну до 
федералізації, та в інтерв’ю росій-
ським телеканалам, котрим розповів 
про свою «непричетність» до розстрі-
лів у центрі Києва

АРСЕН АВАКОВ
розкошує 
Журналісти зняли, як очільник МВС на 
величезній швидкості пересувається 
кортежем по Києву. Сам міністр нама-
гався відхреститись від цього, за що був 
попереджений прем’єром про «остан-
ній кортеж»

ЕДУАРД СТАВИЦЬКИЙ
скромно прибіднявся
Екс-міністр енергетики у 220 разів змен-
шував свої статки, звітуючи перед подат-
ківцями. Дані моніторингу в межах кампа-
нії «Декларації без декорацій» під егідою 
Transparency International

ПЕТРО МЕЛЬНИК
під арештом
Ректора Податкового університету, який 
торік улітку втік із-під домашнього аре-
шту, знову заарештовано. Досі вважа-
ли, що Мельник переховувався у США. 
Його затримали в «Борисполі», куди 
він прилетів із Лондона

ДМИТРО ЯРОш
багач-бідняк
Лідер «Правого сектору» виявився не-
байдужим до подорожей на автомобілі 
з колекції Януковича-молодшого. Однак 
згодом відмовився від «ворожої» маши-
ни й оприлюднив декларацію з річним 
доходом на родину… 803 грн

СЕРГІЙ КУРЧЕНКО
наслідив
У Німеччині триває розслідування за 
підозрою у відмиванні грошей та ухи-
лянні від сплати податків у зв’язку з ак-
тивами, придбаними, згідно з попере-
дньою інформацією, українським мі-
льярдером, якого вважали касиром 
«Сім’ї» Януковича

На Генасамблеї ООН 100  
країн підтримали резолюцію 
щодо територіальної ціліс-
ності України. 11 країн, серед 
яких РФ, проголосували проти
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Для тих, чиї прапори нині 
майорять над Кримом, 
півострів – це легка здо-
бич, яку ще належить 

поділити. Усім, хто цим невдово-
лений, щонайменше затулять 
рота чи виштовхають їх у шию на 
материк.

У мережі з’явився анекдот. 
Кримчанин кається українському 
родичеві у тому, що підтримав 
приєднання до Росії:

– Думали, нарешті заживемо. 
А тепер гроші з банку зняти не 
можна. Вийти на вулицю, щоб 
висловити свій протест, не 
можна…

– Шкодуєш?
– Ні, шкодувати в нас теж не 

можна…
Мабуть, схожі анекдоти роз-

повідали і в радянські часи. Мож-
ливо, вони популярні на Корей-
ському півострові. Нині сумний 
гумор набуває актуальності на те-
риторії, що донедавна на правах 
автономії входила до складу 
України. Російський класик 
Салтиков-Щєдрін позаздрив би 
такому сюжетові: минув трохи 
більш як тиждень після «воссоє-
дінєнія», а в Керчі вже заборо-
нили мітинг проросійських (!) 
сил. Мовляв, заявку на прове-
дення акції подали несвоєчасно, 
не так, як передбачено росій-
ським законом, тож висловлю-
вати солідарність із сепаратис-
тами південно-східних регіонів 
України зась.

Хоча, те, що не вкладається в 
межі звичної логіки, може вияви-
тись частиною міфології, якою 
досі жив і живе Крим. На зміну 
байкам про страшних бандерів-
ців, що їдуть підкорювати півост-
рів, прийшла легенда про висо-
кий рівень життя в Росії, якого 
він тепер досягне. Кремлівська 
пропаганда так розкрутила тему 
«покращення» на анексованій 
території, що мешканці депре-

сивних центральноросійських 
областей усерйоз замислилися, 
чи в тій самій РФ, про яку гово-
рять із телеекрана, вони живуть.  
І доки ТБ-наркоз іще діє, Крим 
ріжуть по-живому: Аксьонов і К° 
«віджимають» українську держ-
власність укупі з нафтовими 
виш ками Чорноморнафтогазу, 
ділки з РФ придивляються до не-
рухомості, «що погано лежить», 
російські військові заселяють 
квартири, де ще вчора мешкали 
родини українських офіцерів.

На півострові, де жителі ні-
бито панічно бояться будь-яких 
проявів націоналізму й неофа-
шизму, де сам Путін обіцяв три 
«рівноправні» мови, зникають 
будь-які написи українською чи 
кримськотатарською. Заговорити 
тут мовою, котра ще місяць тому 
була де-юре в статусі державної, 
небезпечно для здоров’я. Як і ви-
словлювати в будь-який спосіб 
своє невдоволення новим поряд-
ком, відмовлятися від російського 
паспорта, вимагати національної 
автономії. Ба більше, просто зні-
мати на камеру кримське «благо-
дєнствіє» теж вельми ризиковане 
заняття, бо легко може знайтися 
«казачок», що затулить своєю ла-
пою об’єктив і буде, за місцевими 
«понятіями», правий.

Крим стає територією терору. 
Адже основою будь-якого терору 
є страх. Не обов’язково чинити 
масові розстріли чи підкладати 
бомби, щоб колективно залякати 
людей. Достатньо в найкращих 
кримінальних традиціях проде-
монструвати, хто тут тепер госпо-
дар (гопник, «казачок», «зеле-
ний чоловічок»), і біженці поки-
датимуть край навіть тоді, коли 
там не лунатимуть постріли.

До речі, про постріли. Усе ще 
можливо. Мустафа Джемілєв, 
один із лідерів кримських татар, 
виступаючи в ООН, заявив, що 
кровопролиття в Криму та півден-

них областях імовірне, якщо Росія 
тільки наважиться просунутись на 
територію материкової України. В 
такому випадку годі сумніватися, 
що моральний терор на півострові 
швидко переросте в реальний із 
величезною кількістю жертв.

Україна відходить від больо-
вого шоку: втрачено майже весь 
військовий флот, частину армії, 
з’явилися перші біженці, почалася 
перша за роки незалежності мобі-
лізація, російські диверсанти – на 
сході, на півдні, в Києві. Серйозні 
питання: як компенсувати май-
нові утрати, як організувати обо-
рону, знаючи, що союзники не 
прийдуть допомагати нам ані за-
втра, ані післязавтра, як забезпе-
чити вихід з Азовського моря, як 
допомогти людям, що залиша-
ються з українськими паспортами 
у ворожому середовищі, із при-
марними правами й реальними 
загрозами? І популістські відпо-
віді політиків: повернути Крим 
уже завтра, відновити територі-
альну цілісність, нічого не визна-
вати й перемагати Путіна.

Штучно відторгнена терито-
рія зберігає з Україною тисячі 
різних зв’язків. Згодом вони ста-
нуть у пригоді. Марно сподіва-
тися на якийсь бодай трохи кон-
структивний діалог із угрупован-
ням Аксьонова, яке бавиться в 
«законну владу Криму». Як пока-
зав досвід Києва, бандитські ре-
жими на нашій землі не прижи-
ваються. Хоч би який Лас-Вегас 
чи Місто Сонця на півострові обі-
цяли місцеві функціонери та їхні 
кремлівські шефи, уже зрозу-
міло: всі проекти будуть орієнто-
вані на «освоєння бюджетів» ко-
лом обраних, яке матиме свої 
«хонки» і яхти на Південному 
узбережжі доти, доки їм це дозво-
лятимуть кримчани. А вони ма-
тимуть нагоду прозріти вже цього 
літа, коли почнеться «нечува-
ний» туристичний сезон. 
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Декларації та аусвайси
Сподівання кримських татар як корінного народу на автономію  
в контексті права й сили

С
итуація змінилася, у чо-
мусь кардинально. Мину-
лої суботи Курултай (наці-
ональний з’їзд, вищий 

представницький орган) крим-
ськотатарського народу заявив 
про «початок політичних та 
правових процедур зі ство-
рення (відтворення) національ-
но-територіальної автономії 
кримськотатарського народу на 
його історичній батьківщині – 
в Криму». Поки що незрозу-
міло, на які території претен-
дує гіпотетична автономія, 
адже колись кримцям нале-
жали найласіші шматки землі, 
які нині ніхто їм не віддасть. 
Так само незрозуміло, який від-
соток представництва у владі 
вимагається й який буде здо-
буто. Питання не в самій авто-
номії, а в чиєму складі. Звісно, 
Російської Федерації.

Ні, кримські татари не ви-
знали результатів «референ-
думу» (в лапках це слово стоїть 
і в постанові Курултаю), у якому 
вони не брали участі. Так само 
не йдеться про офіційне визна-
ння окупаційного режиму, 
але... «Фактично ми виходимо з 
того, що існує в реальності на 
цей момент», – заявляє заступ-
ник голови Меджлісу Наріман 
Длелялов. І додає: «Ми втоми-
лися шукати своє місце у відно-
синах між двома державами. 
Тому поклопоталися передусім 
про захист інтересів власного 
народу».

Таку позицію можна зрозу-
міти. Офіційний Київ ніколи 
однозначно не ставав на бік 
кримців у їхніх постійних су-
перечках із попередньою вла-
дою автономії в складі України. 
Повернення їх починаючи з 
1989 року на свою історичну 
батьківщину після сталінської 
депортації ніколи не відбува-
лося організовано, тим більше 
ані пізній СРСР, ані незалежна 
Україна жодного разу не зафік-

сували відновлення їхніх прав 
включно з реституцією майна 
(втім, це слово не вживалося й 
на решті української території). 
Нині кримські татари станов-
лять близько 13% населення 
півострова, й головне їхнє за-
вдання – виживання.

На користь нинішньої 
кримськотатарської ініціативи 
– засадничі документи, почи-
наючи від Статуту ООН і закін-
чуючи Декларацією ООН «Про 
права корінних народів» від 13 
вересня 2007 року, у яких 
ідеться про фундаментальне 
право народів на самовизна-
чення, зокрема на автономію, 
самоврядування, а також «за 
власним вибором на повно-
цінну участь у політичному, 
економічному, соціальному та 
культурному житті держави 
свого проживання». Водночас 
керівництво Російської Федера-
ції в ході агресії наочно проде-
монструвало, як воно поважає 
міжнародне право й саму ООН. 
Воно також не менш наочно по-
казує приклади ставлення до 
прав інших корінних народів 

РФ, починаючи від Чечні й за-
кінчуючи так званими малими 
народами Півночі й Далекого 
Сходу. До того ж, потрапивши 
під владу Москви, Крим, як 
було сказано, потенційно знову 
стає полем битви за перерозпо-
діл Південного узбережжя, де з 
інтересами місцевого насе-
лення ніхто не рахуватиметься 
за визначенням.

Але на боці кримців розгу-
бленість окупантів. Здається, 
розробляючи плани приєд-
нання території, московські 
стратеги не врахували крим-
ськотатарського фактору як та-
кого. Наявність на півострові 
аборигенів, не схожих на масу 
ностальгуючих совків ані мо-
вою, ані поведінкою, ані став-
ленням до окупантів, вияви-
лася для «зелених чоловічків» 
неприємним сюрпризом. Крас-
номовне свідчення того, на-
скільки Кремль не уявляв, із 
ким має справу, – стрімке 
ввімк нення в ефір регіональ-
ного татарського телеканалу з 
Казані: виявляється, окупанти 
вважали, що волзькі та крим-

Курултай зая-
вив про «по-
чаток політич-
них та право-
вих процедур 
зі створення 
(відтворення) 
національ но-
територіальної 
автономії 
кримськота-
тарського на-
роду на його 
історичній 
батьківщині – 
в Криму»
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ські татари – це те саме! Нічого 
дивного, така зверхність – вияв 
магістрального уявлення типо-
вих представників імперії до 
всяких там меншин як до «чу-
рок», які не заслуговують на те, 
щоби на них знатися і якось їх 
розрізняти, а російська вер-
хівка, точно за прислів’ям, вже 
така розбещена абсолютною 
владою, що не вважає за по-
трібне звертатися до експерт-
ного середовища по справжню 
картину світу.

Тож із політичного погляду 
розгубленістю треба скориста-
тися. Тим більше що кадровий 
склад нового маріонеткового 
уряду Криму залишає бажати 
кращого. Не без непорозумінь, 
але Курултай прийняв поста-
нову про делегування крим-
ських татар до органів місцевої 
влади. Не як виняток представ-
ник громади Рустам Темірга-
лієв уже з перших днів агресії 
погодився стати заступником 
«гобліна» Аксьонова, а на по-
стійних засадах: в ідеалі крим-
ські татари претендуватимуть 
на третину всіх посад в адміні-
страції півострова. Можливо, 
далася взнаки відсутність на 
з’їзді морального авторитета 
Мустафи Джемілєва (тиждень 
тому росіяни не пустили його 
додому, а в день Курултаю він 
мав переконувати в Нью-Йорку 
членів Ради Безпеки ООН), 
можливо, з кимось із членів 
Меджлісу, постійно діючого ор-
гану кримських татар, уже вда-
лося попрацювати, але випад-
ковістю такий вибір не назвеш. 

Понад те, визнаний крим-
ськотатарський лідер і голова 
Меджлісу Рефат Чубаров ви-
словився на користь прийняття 
охочими російських паспортів. 
Щоправда, він дозволив собі 
красномовний коментар: «Оку-
паційна влада в місті – й усе на-
селення, яке опинилося під 
окупацією, вимушене жити так, 
як установила влада: і аусвайси 
беруть, і на роботу ходять, і ло-
комотивами керують, і корчма-
рями працюють, і двірниками 
– живуть за аусвайсами... Вони 
змушені жити за тим законом, 
який тут встановлено». Пара-
лель між двома окупаціями 
зрозуміла, та й опортунізм не 
від хорошого життя. Обпікшись 
одного разу, відповідальні полі-
тики не хочуть піддавати свій 
народ зайвим випробуванням. 

Звісно, відвертих етнічних чи-
сток у Криму не дозволять, але 
в разі загострення ніхто не за-
вадить втілити в життя випро-
бувані рецепти провокацій, ви-
користавши ну хоча б «казаків» 
або міфічні «сили самообо-
рони». На міжнародну спіль-
ноту тепер уже можна не зва-
жати, а ще одного випробу-
вання 250-тисячний народ, не 
виключено, й не витримає.

Тож намір колаборації з 
окупантами позначено – хай з 
обмовками, хай зціпивши зуби, 
але це факт. До речі, Курултай 
ушанував своєю присутністю 
президент Татарстану (того, що 
на Волзі) Рустам Мінніханов, 
який посилався на свої повно-
важення безпосередньо від 
Владіміра Путіна й закликав 
присутніх до компромісу. Тож 
Кремль, як і до того, поклада-
ється на посередництво «двою-
рідних братів» і дає зрозуміти, 
що найближчим часом не 
схильний до різких рухів. При-
пустімо.

Тепер залишається стежити 
за подальшими діями Медж-
лісу. Зокрема, йшлося про орга-
нізацію окремого кримськота-
тарського референдуму (як ві-
домо, у терміновому «загально-
кримському» самі кримці 
участі практично не брали, та й 
реальна явка становила ніяких 
не 80%, а не більше ніж 34% 
усього населення півострова), 
але йому має передувати важка 
робота з узгодження початко-
вих позицій і формулювань від-
повідно до політичних реалій. 
Можливо, виявивши, що отри-
мала непосильну валізу без 
ручки, Москва погодиться на 
будь-які умови згідно з леген-
дарною формулою Бориса Єль-
цина «беріть суверенітету, 
скільки можете проковтнути», 
колись потім усе одно воно уні-
фікується й вертикалізується. 
Крім того, вочевидь, уже триває 
посилена обробка рядових чле-
нів Меджлісу, щоб посунути 
надто принципових непохит-
них патріархів на користь 
більш молодих, реалістичних і 
компромісних. Не забуваймо 
ще фактор гоблінської адміні-
страції – звісно, вона маріонет-
кова, але в конкретних питан-
нях на місцях, передусім май-
нових, від неї залежить чимало 
й так чи так вона залишається 
однією з вершин трикутника. 

Тож доводиться дбати про рів-
новагу всієї хиткої конструкції 
нової імперської провінції.

Нарешті, слід нагадати про 
міжнародний фактор. При-
близно половина всіх крим-
ських татар (орієнтовно ще 250 
тис.) перебуває в діаспорі у Ту-
реччині. З цією країною вони 
мають безліч напівофіційних 
та особистих зв’язків, не ка-
жучи про схожість мов. Не те 
щоб спадкоємиця колись спіль-
ної з Кримом Оттоманської дер-
жави досі висловилася щодо 
останніх подій на повний голос, 
але передбачити поведінку 
члена НАТО з 1952 року не так 
важко. За будь-якого помітного 
загострення втручання Туреч-
чини практично гарантовано, й 
залишається вираховувати 
його міру – від перекриття Бос-
фору (прозорий натяк уже про-
звучав) до кооперації з іншими 
сусідами Росії. І ще одне: крим-
ські татари – мусульмани-
суніти, тож у разі чого можна 
чекати створення потужного 
фронту з державами Близького 
Сходу проти невірних, а там 
можливості для маневру на 
межі з фантастикою (уявімо 
хоча б узгоджене зниження цін 
на нафту, що означатиме прак-

тично негайну смерть кремлів-
ського Кощія, залежного від на-
фтової голки).

У будь-якому разі українці 
мають почуватися відповідаль-
ними за долю своїх братів (а те, 
що кримці – наші брати, за-
йвий раз засвідчив Майдан). 
Нікого не має зупиняти факт 
вимушеного примирення з оку-
пантами. У недавньому мину-
лому Україна зробила для 
кримських татар, безумовно, 
недостатньо, і від того, на-
скільки вони стануть тепер од-
ним із пріоритетів української 
міжнародної політики, зале-
жить, зокрема, подальша доля 
як Криму, так і в чомусь усієї 
держави. 

Нині кримські 
татари становлять 

близько  

13% 
населення 

півострова, й 
головне їхнє 
завдання – 
виживання

Курултай уша-
нував своєю 
присутністю 
президент Та-
тарстану (того, 
що на Волзі) 
Рустам Мін-
ніханов, який 
посилався на 
свої повнова-
ження безпо-
середньо від 
Владіміра Пу-
тіна й закли-
кав присутніх 
до компромісу
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Зберегти себе
Муфтій Духовного управління мусульман 
України «Умма» Саїд Ісмагілов: «У нас 
становище мусульман набагато краще, ніж в РФ»

Т
ривалий час однією з го-
ловних екстремістських за-
гроз в АРК вважали крим-
ських татар, які повернули-

 ся додому. Утім, революційні по-
дії на Майдані показали, що 
українські мусульмани, зокрема 
й цей народ, є не меншими 
патріо тами нашої держави, ніж 
самі українці. «Якщо бандерів-
цями називають людей, які лю-
блять Україну, виступають за гід-
ність, свободу й рівні права, то 
українських мусульман і, зокре-
 ма, кримських татар із певною 
мірою гумору можна назвати іс-
ламобандерівцями», – зазначає 
муфтій Саїд Ісмагілов, котрий 
розповів Тижню про нинішню 
ситуацію, проблеми своїх одно-
вірців у Криму під російською 
окупацією та позиції ісламу в не-
визнаних республіках.

У. Т.: Які релігійні управління му-
сульман та ісламські духовні течії 

діють на території АРК і яким чи-
ном вони пов’язані з політич-
ними організаціями та 
об’єднаннями кримськотатар-
ського народу?

– До 2010 року на півострові 
офіційно існувало тільки Духовне 
управління мусульман Криму 
(ДУМК) як прямі спадкоємці від-
повідних традицій і структур 
Кримського ханства. Потім під 
впливом проповідників різних 
течій, які діють здебільшого нео-
фіційно, почали виникати інші 
напрями, як-от «Хізб-ут-Тахрір» 
(Партія ісламського визволення). 
Класичний варіант останнього 
мав на меті відродження паніс-
ламського халіфату. Проте су-
часні прихильники руху розумі-
ють, що в немусульманських кра-
їнах це неможливо, тож вони там 
проповідують іслам і закликають 
допомагати будувати халіфат у 
мусульманських. У Криму є при-
хильники старого «Хізб-ут-Тах-

рі ру» та його нові послідовники. 
Утім, у відвертій бесіді ніх  то не 
каже, що є адептом цього вчення. 
Він так і не дістав реєстрації на 
рівні якихось організацій.

Пізніше в АРК з’явилися са-
лафітські напрями та рухи, дуже 
неоднорідні й різнопланові. Вони 
сповідують консервативні по-
гляди, принесені з Аравійського 
півострова, що в тих краях поши-
рені й популярні. Носії цих наста-
нов вважають, що дослухатися 
потрібно лише до їхніх релігій-
них авторитетів. Салафіти трима-
ються окремо й перебувають у не 
надто добрих стосунках із реш-
тою мусульман. У Криму їх неба-
гато, і вони не радикальні.

А найбільша проблема для 
мусульман півострова виникла 
через хабашитський рух, поши-
рений тільки в Україні та Лівані. 
Його представники проповідува-
 ли свої ідеї в Криму, де здобули 
певну кількість прихильників, за-
реєстрували кілька громад у Єв-
паторійському та Сакському ра-
йонах. 2010 року, попри всі засте-
реження ДУМК та Ради муфтіїв 
України, Державний комітет у 
справах релігії за день до своєї 
ліквідації зареєстрував Духов ний 
центр мусульман Криму. Тож 
нині є два Духовні управлін  ня, 
які юридично цілком незалежні 
одне від одного й мають однакові 
права. Для мусульман Криму це 
певна трагедія, бо в релігійному 
плані, попри існування різних 
напрямів і течій, організаційно 
вони були єдині.

У. Т.: Якою є ситуація зі свободою 
віросповідання, зокрема ісламу, 
на окупованих та невизнаних те-
риторіях, як-от Абхазія, Нагірний 
Карабах тощо? Які проблеми ма-
ють тамтешні мусульмани?

– У цих регіонах ситуація 
складається по-різному і здебіль-
шого залежить від місцевих ду -
ховних лідерів. Якщо ті достатньо 
авторитетні, вболівають за збе-
реження релігійних національ-
них звичаїв, то становище краще. 
Десь мусульман майже немає, 
приміром у Придністров’ї. Там 
мешкають татари, які не мають 
ані своїх мечетей, ані муфтіїв. 
В Абхазії від ісламу зосталася 
лише назва. Тамтешні люди вва-
жають себе мусульманами, але 
це дуже й дуже світська форма 
ототожнення себе з релігією. В 
Абхазії не дотримуються найба-
зовіших ісламських релігійних 

Спілкувалася 
Ганна Трегуб
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принципів, там майже немає від-
повідних культових будівель, 
ніхто відкри  то не проповідує.

Що в такому контексті може 
статися з мусульманами Криму, 
окупованого РФ? Вони прагнути-
муть зберегти свою автономію, 
зокрема й релігійну, так широко, 
як тільки буде можливо. До ни-
нішньої російської окупації крим-
ські татари мали досить великі 
можливості для розвитку духов -
ного життя. Зокрема, в кожному 
селищі, де мешкають мусульма-
 ни, побудовано мечеті. Відкрито 
кілька медресе, закладів початко-
вої релігійної освіти як для чоло-
віків, так і для жінок; відрестав-
ровано історичні святині, яким 
уже не одна сотня років. Та й Ко-
ран видрукувано кримськотатар-
ською мовою. Окрім того, крим-
ські мусульмани відстояли своє 
право побудувати соборну мечеть 
у Сімферополі, за що дуже багато 
років судилися із владою міста та 
керівництвом АРК. Вже є затвер-
джений проект, і Туреччина обі-
цяла інвестувати в це будівни-
цтво гроші. Що з цими планами 
буде тепер, не знає ніхто.

У. Т.: Очевидно, що РФ усіляко 
впроваджуватиме свої порядки й 
у духовну сферу окупованого пів-
острова. А яка ситуація з ісламом 
у самій Росії, зокрема на Поволжі 
й Північному Кавказі?

– На мою думку, в нас стано-
вище мусульман набагато краще, 
ніж в РФ. Там тривалий час відбу-
валися теракти, в яких звинува-
чували ісламських радикалів. Та-
кою була офіційна риторика там-
тешніх державних інституцій, 
які стверджували, що за справою 
Невського експреса 2007 і 2009 
років, замахом на муфтія Іль-
дуса Файзова та вбивством його 
заступника Валіулли Якупова 
2012-го в Татарстані, а також за 
вибухами на залізничному вок-
залі у Волгограді стоять мусуль-
мани Кавказу та росіяни, які не-
щодавно прийняли іслам. Росій-
ська побутова ісламофобія – це 
не секрет. Мусульман із Кавказу 
та Центральної Азії сприймають 
доволі вороже, особливо у Мо-
скві. У РФ мають місце етнічні по-
громи, знущання і вбивства на ет-
норелігійному ґрунті. Це те, чого 
ніколи не коїлося в Україні.

Усе релігійне життя мусуль-
ман у Росії дуже прискіпливо 
контролює держава. Дехто з там-
тешніх мусульманських лідерів 

каже, що відкрито висловлюва-
тись, розмовляти, проповідувати 
не варто, аби не наражатися на 
небезпеку. Доводиться дотриму-
ватися панівної офіційної ідео-
логії. І так у Росії всюди. На Пів-
нічному Кавказі ситуація ще 
складніша, бо там практично по-
стійно відбуваються сутички так 
званих кавказьких бойовиків із 
силовими структурами РФ. Висо-
кий рівень контролю поясню-
ється загрозою поширення екс-
тремізму.

Є і випадки заборони мусуль-
манської теологічної літератури, 
яку чомусь вважають екстреміст-
ською, навіть коли йдеться про 
класичні книги середньовіччя. 
Зокрема, про один із найпопу-
лярніших перекладів Корану ро-
сійською, що його зробив Ельмір 
Кулієв. Це абсолютний нонсенс, 
такий самий як заборона Біблії 
або Тори. Мусульманам окупова-
ного Росією Криму є над чим за-
мислитися, бо ніхто не знає, чи не 
чекає їх схожа ситуація.

У. Т.: Якими змінами російська 
окупація загрожує кримським та-
тарам як мусульманам? Що 
Кремль може намагатися зро-
бити руками підконтрольних 
йому духовних осіб у Криму?

– Минулого тижня муфтій 
Криму Еміралі Аблаєв зустрі-
чався з делегацією Ради муфтіїв 
Росії, зокрема її головою, шей-
хом Равілем Ґайнутдіном, до-
статньо авторитетним і лібе-
ральним лідером російських му-
сульман. Ця зустріч відбулася з 
ініціативи кримської сторони. 
Складається враження, що при-
хильники ісламу в Криму почи-
нають діалог із найавторитетні-
шими одновірцями з Росії, аби 
обговорити свій статус і стано-
вище. Як на мене, то кримська 
сторона вимагатиме, щоб му-
сульманські релігійні спільноти 
РФ не втручалися в її справи. 
Можливо, відбудуться перего-
вори з іншими ісламськими ду-
ховними лідера  ми, аби засвід-
чити взаємну повагу й домови-
тися про збереження традицій-
них релігійних відмінностей у 
Криму. Російський іслам нео-
днорідний. Мусульмани Північ-
ного Кавказу – це суфії, а ще є 
мусу льмани ханафітського мас-
хабу, між якими існують супер-
ечки. Тому дії кримського муф-
тія – це своєрідні превентивні 
кроки.

У. Т.: Кого ви бодай номінально 
визначили б як союзників крим-
ських татар серед мусульман РФ, 
якщо такі є? І яку реакцію у гло-
бальному ісламському світі може 
викликати окупація росіянами 
Криму?

– Не знаю, хто може бути 
для кримських татар союзни-
ком у Росії. Мене це непокоїть, 
бо ж останні кілька місяців там-
тешня пропаганда була спрямо-
вана проти кримських татар 
після того, як вони відкрито 
підтримали Євромайдан. Їх у 
РФ показали як відвертих про-
тивників Кремля та проросій-
ського вибору Криму.

Із друзів кримськотатар-
ського народу у світі залиша-
ються турки. Нещодавно Мус-
тафа Джемілєв мав кілька візи-
тів до Туреччини, де спілку-
вався із прем’єр-міністром Ре-
джепом Таїпом Ердоганом, зо-
крема і про певні гарантії для 
кримських татар, і щодо моні-
торингу ситуації в Криму ту-
рецькою стороною. Сприяють 
як можуть і кримськотатарські 
діас пори Польщі, Лит  ви, Біло-
русі, Румунії та ін. Крім того, 
буквально днями Організація 
іслам  ського співробітництва 
(най   біль  ша урядова міжна-
родна у світі) висловила своє за-
непокоєння долею мусульман 
Криму.

У. Т.: Із Криму надходить інфор-
мація, що серед російських оку-
паційних військ є значний відсо-
ток чеченців. Чи можна сказати, 

що навіть ті з них, хто підтримує 
Кадирова, поголовно прихильні 
й до імперських амбіцій Путіна?

– Присутність чеченських 
військових контингентів у Криму 
пояснюється легко: вони знають, 
як контролювати мусульман, бо 
роблять це на Північному Кав-
казі й можуть успішніше реагу-
вати на конфлікти з татарами в 
інтересах Росії. Якби таке проти-
стояння виникло, жертви були б 
точно. Кримським татарам цього 
не потрібно, бо вони намага-
ються зберегти себе на своїй те-
риторії. 

«Журналісти таких 
телеканалів, як 
«Аль-Джазіра», 

«Аль-Арабія» 
тощо, усіляко 

сприяли тому, щоб 
конфлікт на 

півострові був 
показаний саме як 
протистояння Росії 
з Україною або ж зі 

світовою 
спільнотою, а не з 
мусульманами – 

кримськими 
татарами. Це 

зроблено з тієї 
причини, що 

завжди 
знаходяться 

екстремістські 
рухи, які шукають 

зони 
нестабільності, аби 

почати бойові та 
інші радикальні дії 

під приводом 
допомоги 

одновірцям. Для 
кримських татар це 

особливо 
небезпечно й 

непотрібно, бо 
страждатимуть 

насамперед вони 
самі. А їм за будь-
яких обставин не 

хочеться полишати 
Крим»
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РОСІЙСЬКА ПОБУТОВА 
ІСЛАМОФОБІЯ – ЦЕ НЕ СЕКРЕТ.  
ТАКОГО НІКОЛИ  
НЕ КОїЛОСЯ В УКРАїНІ



Автор:  
Ігор Лосєв

Кримінальна політика  
і політична кримінальщина
Російська агресія в Криму висвітлила цікаві аспекти політичного 
використання злочинних середовищ

Н
е випадково формальним 
лідером сепаратистського 
російського проекту на 
кримській землі став діяч 

зі своєрідною кредитною істо-
рією зразка 90-х років минулого 
століття на прізвисько Гоблін, він 
же лідер партії «Русское един-

ство» (з рівнем підтримки вибор-
ців 4%), він же призначений 
Моск вою на посаду «прем’єра» 
окупованої української території. 
Давні зв’язки з місцевими ка-
драми характерної зовнішності 
дали йому змогу очолити так 
звану кримську самооборону, що 

діяла під чуйним керівництвом 
спецслужб РФ і разом із росій-
ськими військами під час загар-
бання Криму. Її дещо посилили 
привезеними з Кубані, Дону і Те-
река маргіналами, що називають 
себе «казакамі».

Треба зазначити, що роль 
криміналу в політиці досі висвіт-
лена не дуже глибоко і докладно. 
Наявні розвідки переважно при-
свячені його впливу на внутріш-
 ню політику (феномен мафії) і 
значно менше його участі в гео-
політиці, міждержавних кон-
фліктах. Хоча червоний тоталі-
тарний режим мав свої традиції 
співпраці з кримінальниками, 
яких у СРСР, на відміну від по -
літв’язнів, уважали меншим 
злом – «соціально близькими».

Тому в радянських концтабо-
рах зеки-кримінальники мали 
чи    мало привілеїв порівняно з по -
літв’язнями. Саме їхніми руками 
начальники ГУЛАГу організову-
вали терор проти політичних 
в’язнів. Після 1945 року цю добре 
відпрацьовану машину управ-
ління зеками з опертям на кримі-
нальників зламали нові «жителі» 
ГУЛАГу – члени ОУН – УПА. Як 
стверджував Алєксандр Солжені-
цин у його найзнаменитішому 
творі, табірна адміністрація боя-
лася тільки двох категорій ув’яз -
нених: бандерівців і чеченців.

Після краху СРСР у деяких ре-
гіонах колишньої імперії, 
зокре ма в Придністров’ї, Півден-
ній Осетії, Абхазії, робилися 
спроби поставити кримінальний 
світ на службу політичним інтер-
есам Кремля. Не став винятком і 
Крим. На початку 1990-х це був 
один із найбільш криміналізова-
них регіонів України, що зма-
гався з Донбасом за пальму пер-
шості щодо масштабів злочин-
ності.

Чи не найяскравішою сторін-
кою злочинної історії Кримсь -
кого півострова була діяльність 
севастопольського кримінального 

ОЗБРОЄНІ ТА НЕБЕЗПЕЧНІ. 
Так звані загони 
самооборони Криму

12|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 14 (334) 4–10.04.2014

ТЕМА НОМЕРА|анексована батьківщина

ф
о

т
о

: у
н

іа
н



авторитета Поданєва, який вирі-
шував спірні питання з конкуру-
ючими бандами за допомогою 
автоматів і кулеметів. Інколи то-
чилися справжні бої з дотриман-
ням тактики армійських підроз-
ділів. Поданєв одним із перших 
«авторитетів» вирішив конвер-
тувати фізичну силу і гроші в по-
літичну діяльність, створивши 
Християнсько-ліберальну партію 
Криму. Однак йому не пощас-
тило, його самого і ХЛПК було 
знищено, що дало підстави міс-
цевим аналітикам із чорним гу-
мором назвати останню «партією 
розстріляних (за аналогією з 
формулою героїчного міфу Фран-
цузької комуністичної партії ча-
сів нацистської окупації).

Інші аналогічні формування, 
наприклад «Сейлем» і «Баш-
маки», також не відмовлялися 
від активної співпраці з проросій-
ськими організаціями та спец-
службами РФ. Усе це сприяло по-
літизації місцевої криміналь-
щини, яка в політиці на користь 
Москви вбачала непоганий біз-
нес і джерело фінансування. Від-
повідні українські органи, офі-
ційний Київ не брали до уваги 
особливу роль кримського кримі-
налітету, що, керуючись як влас-
ними інстинктами, так і підказ-
ками Кремля, насаджував своїх 
людей у депутатський корпус ав-
тономії та місцевих рад, вико-
навчі структури, правоохоронні 
органи тощо. 

Кримінальники охоче вико-
ристовували такі кримські пара-
мілітарні формування, як «ка-
закі», кидаючи їх проти крим-
ських татар, на придушення про-
українських мітингів, залякуван  ня 
політичних опонентів. За часів 
«президента» Криму Юрія Мєш-
кова кримінальні угруповання 
ще не були такі політизовані, як 
нині. Все прийде згодом. Трива-
лий час фінансуючи всілякі про-
російські формування, Москва 
явно розчарувалася в цій нена-
жерливій до грошей, але не дуже 
ефективній публіці й зрештою 
зробила ставку на конкретних 
людей, яким можна дати зброю і 
поставити завдання. Що, власне, 
й було зроблено у лютому – бе-
резні 2014 року в Криму.

Якщо за часів Геннадія Мос-
каля, який був ще до каденції 
Януковича шефом кримського 
Управління МВС, гопоту по-
справж  ньому пресували, то за 
«донецького генія» вона активно 

відродилася, насолоджуючись 
безкарністю. Наступник Москаля 
на цій посаді Анатолій Могильов 
ставився до неї толерантно. Ро-
сійські інтервенти успішно вико-
ристали гопників як прикриття і 
політичну «піхоту», як виконав-
ців усіх найбрудніших акцій про-
 ти українських активістів та вій-
ськових частин в автономії. Те, 
що сталося, продемонструвало, 
що організовані (й не дуже) зло-
чинні угруповання можуть бути 
важливим елементом політич-
них стратегій.

Виявилося, що криміналь-
ники доволі легко переходять від 
суто злочинної діяльності до 
ідейно-політичного бандитизму і 
терору проти опонентів своїх 
ляльководів, беруть на озброєння 
потрібні їхнім господарям полі-
тичні гасла й діють у межах ви-
значеного ідеологічного «кори-
дору». Причому межа між полі-
тикою і кримінальщиною є 
вельми умовною. Як писав Ісаак 
Бабель в «Одеських оповідан-
нях» про знаменитого бандита 
Бєню Крика: «Ніхто не знав, де 
закінчується Бєня і де почина-
ється поліція…»

Ці «кадри» дають російським 
військам та адміністрації змогу 
без особливої потреби не брудни-
тися самим, не підставлятися і не 
дискредитувати власні структури. 
Недаремно тривалий час усі агре-
сивні дії Росії в українському 
Криму Путін оголошував діями 
«місцевих формувань», не ка-
жучи, ясна річ, хто їх озброїв, ор-
ганізував, навчив і керує ними. 

Нині в автономії на небажане 
для загарбників населення чини -
ться тиск, створюються нестерпні 
повсякденні умови насамперед із 
допомогою гопників із кримської 
самооборони. Саме вони погро-
жують кримським татарам новою 
депортацією, захоплюють чуже 
майно, викрадають людей. Росій-
ській владі дуже зручно діяти з-за 
лаштунків руками цієї нібито 
«некерованої» озброєної публі  ки. 
Якщо завтра на півострові Кре -
мль захоче провести етнічну за-
чистку, то це робитиметься пере-
важно зусиллями гопоти і не без 
матеріального зиску для неї. 
Принаймні заяви «прем’єра» Ак-
сьонова про конфіскацію україн-
ської власності на півострові за-
свідчують наявність потужних і 
міцно закорінених інстинктів. Є 
підстави вважати, що так званий 
перехідний період, оголошений 

окупантами до 2016 року, буде 
часом тріумфу і всевладдя крим-
ського криміналітету, без якого 
спецоперація Кремля навряд чи 
була б такою успішною.

Росія використала об’єднану 
потугу кримських промосков-
ських сил та організованих зло-
чинних угруповань, між якими 
важко провести чітку демарка-
ційну лінію. Зрозуміло одне: те-
пер криміналізованість півост-
рова різко зросте, що аж ніяк не 
сприятиме його економічному, 
зокрема туристичному, розвитку. 
Так звана самооборона стане ле-
гальною формою бандитизму, 
від якої годі буде шукати захисту, 
хіба що створювати свої анало-
гічні структури. Автономія деда -
 лі більше ставатиме «піратською 
рес   публікою» на кшталт Придніс -
тров’я, Південної Осетії, Абхазії.

З кримських подій можна і 
треба зробити висновки для 
реш ти України: організована 
злочинність здатна підхоплю-
вати політичні «віруси», або їх 
можуть їй прищепити. Власне, 
те, до чого йшла наша держава 
під орудою Януковича, дуже на-
гадувало кримську ситуацію, 
тільки значно більшого масш-
табу. Інша річ, що цілу Україну 
через її розміри важко було пе-
ретворити на кримінальний за-
повідник, де зрослися «урки» з 
бюрократами, як це сталося на 
маленькому півострові.

Мирне співіснування держа-
 ви з організованою злочинністю, 
що легалізується і стає мало не 
складовою державно-управлін-
ського апарату, рано чи пізно 
приводить таке суспільство до ка-
тастрофи. 

Україну врятував Майдан-    
2013–2014. Для Криму такого 
рятівника не знайшлося – і він 
упав під ноги державі, де 
кримінально-олігархічна сис-
тема давно легалізувалася, зміц-
нилася і наклалася на багатові-
кові антидемократичні й антигу-
манні традиції. 
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ВИЯВИЛОСЯ, ЩО 
КРИМІНАЛЬНИКИ ДОВОЛІ 
ЛЕГКО ПЕРЕХОДЯТЬ ВІД СУТО 
ЗЛОЧИННОї ДІЯЛЬНОСТІ  
ДО ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНОГО 
БАНДИТИЗМУ І ТЕРОРУ

Організована 
злочинність здатна 

підхоплювати 
політичні «віруси», 

або їх можуть їй 
прищепити



Спілкувалась 
Оксана 

Хмельовська 

Львівщина й 
надалі при-

ймає та надає 
тимчасовий 

притулок меш-
канцям Кри-
му, зокрема 

багатодітним 
сім’ям

Максим Буткевич: «Механізмів 
урегулювання проблем  
переселенців із Криму не існує» 

П
ро дві хвилі внутрішньо 
переміщених осіб, гостин-
ність українців, які посе-
ляють у своїх домівках 

цілі родини, про найуразливіші 
групи й збільшення кількості бі-
женців із Росії розповів правоза-
хисник, координатор проекту 
«Без кордонів» Максим Бутке-
вич. 

У. Т.: Чи можемо говорити, що 
після так званого референдуму й 
«прийняття» АРК до складу Ро-
сійської Федерації розпочалася 
перша хвиля вимушеного пере-
селення з Криму?

– На жаль, наші побоювання 
справдилися, і перша хвиля пе-
реселенців (або внутрішньо пере-
міщених осіб) розпочалася ще до 
й посилилася відразу після «ре-
ферендуму». Вона охопила най-
уразливіші групи: кримських 
татар, родини українських вій-
ськовослужбовців, людей, які 
пов’язують себе з українською 
громадою. 

Не виключено, за якийсь час 
матимемо другу хвилю мігрантів, 
які зрозуміють, що в умовах оку-
пації вони не хочуть і не будуть 
жити. Це може статися через по-
гіршення соціально-економічної, 
кримінальної ситуації, збіль-
шення тиску формальних і не-
формальних збройних угрупо-
вань та окупаційних сил. За дея-
кими прогнозами, може йтися 
про десятки тисяч людей. І Укра-
їна має бути готова до цього.

У. Т.: Скільки людей уже поки-
нули півострів і відповідно стали 
вимушеними переселенцями?

– Кількість запитів про пере-
селення, які ми отримуємо зараз, 
більша, ніж тиждень-два тому. 
За останніми даними, зареєстру-
валися в різних регіонах України 
й звернулися до громадських ор-
ганізацій понад 3 тис. осіб. Але 
ми не знаємо, скільки людей виї-
хало до родичів, нікого не пові-
домивши про це, тобто повної 
картини немає. І хоча деякі об-

ласні адміністрації, зокрема 
Львівська, реєструють людей, 
про формальну державну реє-
страцію сьогодні не йдеться. 
Тому одна з цілей новоствореної 
координаційної ради громад-
ських ініціатив, до якої ми вхо-
димо, – зібрати якнайповніші 
дані про внутрішніх біженців.

У. Т.: Із якими проблемами най-
перше стикаються внутрішньо 
переміщені особи?

– У них одразу виникають ло-
гістичні проблеми через відсут-
ність реєстрації, роботи, місць у 
дитсадках і школах; вони не мо-
жуть пройти медобстеження, 
підприємці не знають, куди пла-
тити податки. Ця проблема абсо-
лютно нова для України, на від-
міну від Молдови чи Грузії. Зро-
зуміло, що механізмів урегулю-
вання ситуації наразі не існує і їх 
треба швидко розробляти, краще 
ухвалювати на законодавчому 
рівні. Проблема громадських ор-
ганізацій у тому, що дещо вони 
не можуть зробити замість полі-
тиків, а ті вирішувати питання не 
поспішають. Не розібравшись у 
ньому, дехто робить абсурдні за-
яви, мовляв, десятки тисяч пере-

селенців із Криму потрібно роз-
містити на базах відпочинку в 
Херсонській області. Хіба не зро-
зуміло, що для людей, які поки-
дають півострів, Херсонська об-
ласть у разі найгіршого розвитку 
ситуації найнебезпечніший ре-
гіон? До того ж як проживання 
на базах відпочинку сприятиме 
соціальній адаптації? Адже зали-
шаються невирішеними ті самі 
проблеми: у які школи підуть 
діти, де шукати роботу, як прого-
дуватися?

Нещодавно Мінсоцполітики 
відкрило гарячу лінію для пере-
селенців. Але, за нашою інфор-
мацією, ті, хто на неї телефонує, 
дістають загальні поради, як за-
реєструватися на новому місці за 
звичним порядком. Але ж у 
цьому випадку  він не працює.

У. Т.: Тобто для врегулювання си-
туації потрібна державна воля?

– Так, громадський сектор 
може знайти тих, хто розмістить 
у себе переселенців на тиждень, 
навіть на півроку, тих, хто їх году-
ватиме, але він не може забезпе-
чити цим людям формальну реє-
страцію за місцем проживання, 
не допоможе поставити на об-
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лік працевлаштування, домог-
тися затвердження спрощеного 
порядку прийому дітей до шкіл, 
а студентів – до вишів. Як на 
мене, потрібна людина в Кабміні, 
яка координуватиме зусилля різ-
них відомств, щоб максимально 
полегшити облаштування життя. 
Це потребує не грошей, а швид-
кої та грамотної роботи. 

Громадські організації готові 
допомогти, адже ми опікувалися 
біженцями протягом років, а ці 
самі механізми з певними змі-
нами працюють і для вимушених 
переселенців. До речі, у другій 
половині 1990-х Кабмін ухвалив 
спеціальну постанову про тимча-
совий статус для грузинських бі-
женців з Абхазії (їх було кілька 
тисяч, зараз вони адаптувалися, 
працюють, багато з них дістали 
українське громадянство), на 
підставі якої до прийняття сучас-
ного закону про біженців, до ра-
тифікації Конвенції 1951 року 
про статус біженців люди могли 
реєструватися, жити. Бодай за-
вдяки цьому документу держава 
їм не заважала і вони мали хоча б 
формальний статус. Найпро-
стіше врахувати той досвід і за-
провадити особливий статус для 
переселенців із Криму. 

У. Т.:  Як ви прокоментуєте зако-
нопроект Сергія Соболєва про за-
безпечення прав і свобод пересе-
ленців? 

– Перший варіант цього за-
конопроекту викликав хвилю 
цілком заслуженої критики з 
боку громадських організацій, 
юристів і самих переселенців. 
Попри те що за назвою він спря-
мований на забезпечення прав і 
свобод, у ньому йшлося передов-
сім про їх обмеження. Крім того, 
автори документа взяли до уваги 
не найкращий регіональний до-
свід, а саме той, який не відпові-
дає нашій ситуації: обмежувальні 
частини грузинського законо-
давства. Але до нього внесли в 
результаті понад 200 правок. 

У. Т.: Але ж насправді Україні не-
байдужа доля переміщених 
кримчан?

– Та кількість громадських 
ініціатив, які допомагають пере-
селенцям своїми силами й ресур-
сами, показує, наскільки народу 
України важливі кримчани. Ми 
маємо щонайменше 10 ініціатив, 
які цілодобово працюють абсо-
лютно безплатно, облаштувавши 

Call-центри, допомагаючи звести 
між собою тих, хто надає житло, і 
тих, хто його потребує. Показово, 
що до минулого тижня пропози-
ція перевищувала попит у рази: 
умовно на кожних 10 осіб, які по-
требували поселення, було 30 
тих, хто пропонував. Тепер і по-
пит, і пропозиція фактично ви-
рівнялися, а запити дедалі склад-
ніші, тобто йдеться не про кіль-
кість людей, а про особливі ситу-
ації. Нам надходять запити від 
великих родин із 8–12 осіб, що 
дуже поширено, зокрема, у 
кримськотатарському середо-
вищі. І для таких сімей запропо-
нована, приміром, однокімнатна 
квартира не вихід із ситуації.

У. Т.: Які регіони найгостинніші й 
куди найчастіше хочуть потра-
пити вихідці з Криму?

– Пропозиції надходять дуже 
різні, проте попит найбільше на 
міста, особливо на Київ та Київ-
ську область із дуже банальної 
причини: ринок праці. Зараз 
найгостиннішим регіоном є 
Львівщина, друга за популяр-
ністю, як нам відомо, Київщина 
(але зазвичай люди сюди їдуть 
самі, вони ніде не реєструються), 
а далі Івано-Франківщина, Тер-
нопільщина, Вінниччина, Жито-
мирщина. Хоча в селах є дуже 
велика пропозиція, є і покинуті 
будинки, які сільські ради мо-
жуть передати в користування, 
але переселенці-кримчани зде-
більшого не займалися сіль-
ським господарством. Є пропо-
зиції зі Сходу, але ті, хто їде на 
Луганщину чи Донеччину, бо-
яться, що виявляться в тій самій 
ситуації, які і в Криму. Є навіть 
пропозиції з Білорусі. До нас на-
дійшло звідти, наприклад, таке 
повідомлення: «Поселимо ро-
дину (не «Беркут», не Партія ре-
гіонів)».

Але проблема насправді сер-
йозніша, бо ми маємо внутрішніх 
переселенців не тільки з Криму, а 
й зі східних регіонів, де родини 
активістів, щоб не стати мі-
шенню, були вислані самими ак-
тивістами до Центральної чи За-
хідної України. 

У. Т.: Наскільки відомо, можна 
говорити й про перших біженців 
із Криму, адже люди виїжджа-
ють і за кордон?

– Це поки що нечисленні ви-
падки, але вони є: люди виїздять 
із півострова, але не в Україну, бо 

не вірять Києву. Зараз ідеться 
про східноєвропейські держави 
– члени Євросоюзу: Словаччину, 
Чехію, Польщу, Угорщину, кра-
їни Балтії. Найгучніший випадок 
– понад 30 кримських татар, які 
подали заявку на статус біженця 
до Польщі. Ці люди не вважають, 
що їх переслідує держава Укра-
їна, але, вочевидь, побоюються, 
що Україна буде неспроможна їх 
захистити.

У. Т.: Чи є випадки, що пересе-
ленцям перешкоджають виїхати 
з Криму, наприклад, не хочуть 
знімати з реєстрації в паспорт-
ному столі? 

– На сьогодні в мене немає 
такої інформації. Більшість із 
тих, хто виїздив, не зверталися 
по виписку, бо сподіваються, що 
не їдуть надовго. Були повідо-
млення, коли люди, які виявили 
бажання залишити українське 
громадянство, діставали відмову, 
мовляв, це неможливо. Але то 
інша тема.

У. Т.: Попри гучні заяви росій-
ських ЗМІ про людей, які тікають 
з України, які потім не підтверди-
лася, чи можемо говорити про 
зростання кількості біженців із 
Росії?

– Протягом останніх двох 
місяців ми отримали набагато 
більше запитів від громадян Ро-
сійської Федерації про надання 
статусу біженця, ніж за мину-
лий рік. Частина з них зазнає 
переслідувань у Росії (йдеться 
про «болотну» справу та інші 
акції), частина – люди, помічені 
на Майдані, ті, хто був на бари-
кадах і дістав бойове поранення. 
Ми отримували повідомлення, 
що інформацію про таких гро-
мадян збирали спецслужби Ро-
сії. Зараз вони потребують на-
шої особливої уваги. Кілька 
тижнів тому активісти висло-
вили ідею допомогти їм здобути 
українське громадянство як по-
дяку від України, але поки що 
це лише ідея. 

Повну версію 
інтерв’ю 

читайте  
на сайті 

www.tyzhden.ua

Максим Буткевич – 
правозахисник, 

координатор 
проекту «Без 

кордонів», закінчив 
Університет 

Сассексу (Велика 
Британія) та 

Київський 
національний 

університет імені 
Тараса Шевченка. 

Працював 
журналістом, 

викладачем Києво-
Могилянської 

академії
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НЕ ВИКЛюЧЕНО, ЗА ЯКИЙСЬ 
ЧАС МАТИМЕМО ДРУГУ 
ХВИЛю МІГРАНТІВ, 
ЯКІ ЗРОЗУМІюТЬ, ЩО  
В УМОВАХ ОКУПАЦІї ВОНИ 
НЕ ХОЧУТЬ І НЕ БУДУТЬ жИТИ



Сергій Куніцин:  
«Єдине, що змусило кримську 
еліту підтримати Москву, –  
це 20 тис. російських військ»
Екс-прем’єр-міністр Криму про фатальну втрату чотирьох днів, 
побутові причини зрадництва силовиків АРК та спроби підкупу  
кримських татар

С
ергій Куніцин – один із най-
поважніших кримських по-
літиків часів незалежності. 
Шість років був у АРК 

прем’єр-міністром, кілька разів – 
представником президента. Що-
правда, останній вояж на півост-
рів став невдалим – саме в цей час 
Україна втратила Крим. Він подав 
у відставку й має відкритий кон-
флікт із нинішнім керівництвом 
країни із приводу подій у автоно-
мії. Куніцин – корінний кримча-
нин, тому всі ці події стосуються 
його особисто: просто під час роз-
мови йому, зокрема, повідомили, 
що його син, який поїхав до Сім-
ферополя відвідати матір, був за-
арештований на вокзалі аксьо-
новцями й запроторений до ФСБ. 
Тиждень поспілкувався із Сер-
гієм Куніциним про перипетії 
кримської кризи.

У. Т.: Багато хто вважає, що пів-
острів опинився під окупацією на-
самперед через зволікання ви-
щого керівництва країни. Ви були 
призначені Постійним представ-
ником президента в Криму, через 
деякий час, за власної ініціативи, 
подали у відставку, але, замість 
прийняти її, вас було звільнено з 
формулюванням «за неналежне 
виконання службових 
обов'язків». Охарактеризуйте дії 
центральної влади та свої.

– Ті керівники, які стоять 
вище, завжди намагаються зро-
бити тих, хто нижче, цапами-
відбувайлами, часто прикрива-
ючи цим власну недієздатність. 

Я не рвався до Криму, й велику 
роль у тому, що взагалі туди пої-
хав, відіграв Віталій Кличко, який 
особисто попросив розібратися в 
ситуації. Понад те, за тиждень до 
цих подій я саме захищав у Сім-
ферополі дисертацію. І тоді на 
мене вийшла група депутатів із 
Верховної Ради АРК, які, розумі-
ючи, що Майдан переміг і гряде 
зміна влади в автономії, вийшли 
із пропозицією зібрати підписи в 
місцевому парламенті за те, щоб 
призначили прем’єр-міністром 
мене, а не якогось чергового «ма-
кедонянина» на кшталт Моги-
льова. До речі, останній сам казав, 
що був готовий передати мирно 
владу мені. Турчинов і «Батьків-
щина», керуючись партійною до-
цільністю, хотіли від початку від-
правити до Криму Андрія Сен-
ченка за партійною квотою, хоча 
ставлення там до нього вельми 
недоброзичливе. У відповідь я за-
значив, що після мітингу 26 лю-
того, коли кримським татарам 
вдалося відкласти сепаратист-
ський сценарій, право вирішаль-
ного голосу,  тобто ініціативи у 
призначенні тамтешньої влади, 
має належати саме їм. І вони за-
явили, що решта кандидатур, 
окрім моєї, їх не влаштовує. По-
вірте, питання не моїй персоні, а 
виключно в тому, що я мав засоби 
комунікації, вкрай важливі у та-
кому становищі. Однак, поки 
йшли політичні торги, ми втра-
тили найважливіші чотири дні. 
Коли я прилетів до Сімферополя, 
то аеропорт уже був захоплений 
снайперами. Так само і представ-
ництво президента – спочатку ак-
сьоновською самообороною, а по-

тім і російськими автоматниками. 
Щоразу мені доводилося ночу-
вати в іншому місці, та й узагалі я 
не затримувався ніде більш ніж 
на дві години, бо стежила ФСБ. 
Відразу починали оточувати й 
блокувати. Наприклад, щойно я 
приїжджаю в офіс союзу крим-
ських «афганців», де ми прийма-
ємо рішення стати щитом між ро-
сійськими та українськими вій-
ськовими, як через півгодини бу-
динок блокується й починається 
штурм бандами Аксьонова під ке-
рівництвом «зелених чоловіч-

Спілкувався 
Богдан Буткевич
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ків». Й далі щойно «афганці», які 
створили коридор, дали нам з 
хлопцями з ДСО виїхати, хоча ма-
шину нам побили камінням, за-
ляпали фарбою. Зате картинка 
для російських каналів була пре-
красна – як не люблять представ-
ника України в Криму, адже 
об’єктивно я тоді залишився там  
останнім оплотом законної укра-
їнської влади. Хоч час було втра-
чено, я встиг провести робочі зу-
стрічі з усіма, з ким лише було 
можливо: силовиками, Меджлі-
сом, послами, чиновниками. 
Кільце стискалося щодня вужче, 
зреш тою, мене вичавили, бо для 
Аксьонова був як скабка в дупі. 
Постійно казали: «Сергію Воло-
димировичу, ми вас поважаємо, 
але життя так склалося. Вам 
краще поїхати, бо гарантувати ні-
чого не можемо». Одного разу на-
віть спитали, мовляв, яка у вас 
власність у Криму? Відповідаю, 
що ніякої. А той каже: «Хлопці 
можуть піти палити магазини, 
підприємства, ніхто ж не убезпе-
чить і вашого». Виїхав тільки тоді, 
коли зрозумів, що мене просто 
захоп лять і потім вимінювати-
муть на когось, наприклад на се-
паратистів із Південного Сходу чи 
російських диверсантів, затрима-
них СБУ. Зрештою, згодом сам пі-
шов з посади, бо відчуваю й свою 
відповідальність у тому, що втра-

тили територію, флот й боєздатні 
частини сухопутних сил.  І на цей 
момент я єдиний, хто вибачився 
перед солдатами в Криму за нена-
лежні дії центральної влади. Ці-
каво, чому цього досі не зробило 
сьогоднішнє вище керівництво 
України.

У. Т.: Але ж пан Сенченко каже, 
що якраз комунікували ви мало, 
зокрема із силовими структу-
рами, через що вони так швидко 
перейшли на бік окупантів. А він, 
мовляв, мав розмову із крим-
ським «Беркутом». Вам також 
ставлять у провину призначення 
Авруцького керівником крим-
ської міліції.

– Так, пан Сенченко багато 
чого розповідає. Зустрічатися 
можна будь із ким, головне – 
сприймають тебе чи ні. Першим 
моїм кроком по приїзді було зі-
брати силовиків – прийшли всі: й 
міліція, й армія, й військові, й 
СБУ. Відразу стало зрозуміло, що 
між ними цілком утрачена коор-
динація: вони самі збиралися, об-
говорювали становище, але не 
було старшого, який дав би 
коман ду. Начальник міліції Се-
вастополя Радченко з Донецька 
та всієї кримської міліції Гонча-
ров одразу подали рапорти на 
звільнення й, незважаючи на мої 
прохання залишитися хоча б на 
пару днів для владнання ситуації, 
заявили, що брати участь у бар-
даку не хочуть. Була й пряма 
зрада: керівник севастополь-
ського СБУ Петро Зима, людина 
Якименка, зараз очолює СБУ-
ФСБ в Криму. Пана Авруцького я 
особисто із Феодосії запросив. 
Знав його ще керівником місце-
вого УБОЗу під час моєї 
прем’єрської каденції. Але на-
ступного дня міліцейський главк 
захопили, і все посипалось оста-
точно. Потім два дні був у СБУ, 
однак зайняли й цей будинок. 
Зрештою, були захоплені всі си-
лові структури, і в мене вже про-
сто не стало доступу до спец -
зв’язку. Я особисто дуже добре 
знаю керівництво й «Альфи», й 
«Беркута» в Криму. Впевнений: 
якби приїхав на чотири дні ра-
ніше, то зміг би їх переконати за-
хищати країну взамін за амністію. 
Адже відповідати мають лише ті, 
хто справді скоював злочини. Си-
туація із цим кримським підроз-
ділом узагалі неоднозначна, 
сформований він переважно саме 
з українців, колишньої Ізяслав-

ської бригади спецназу ГРУ. На-
скільки я знаю, зі 150 людей по-
над 100 не перейшли на бік ро-
сіян і переїхали в Україну. Коли з 
ними зустрічався, вони казали: 
«Сергію Володимировичу, ви ж 
бачите, всюди про нас кажуть, що 
вбивці, нас усіх треба люстру-
вати». Були цілком деморалізо-
вані, зачинилися на своїх базах і 
вирішили, що нікого не впустять, 
ні червоних, ні білих, усіх «мочи-
тимуть». Із «Беркутом» уже запіз-
нилися, ті вже присягнули й отри-
мали перші російські паспорти. А 
ось внутрішні війська в Криму, 
навпаки, порадували: половину 
складу виведено в Україну, і жо-
ден, навіть із тих, хто залишився, 
не присягнув окупантам. Це при 
тому, що вони були опалені Май-
даном і не мають жодних причин 
любити нову владу. Взагалі біль-
шість силовиків, які там залиши-
лися, зробили це виключно через 
те, що там у них квартири та сім’ї, 
а не тому що вони такі зрадники. 
Певен: якби вчасно вдалося ви-
бити ті два загони російського 
спецназу, які захопили будинки 
кримських парламенту й уряду, 
то дальших дій росіян могло вза-
галі не бути. Адже як вони ро-
били? Після першого кроку че-
кали на реакцію. Коли її не було, 
робили наступний. Цікаво, що 
військові з першого дня казали: в 
нас достатньо сил і засобів проти-
діяти окупантам, але ніхто не дає 
команди. В мене є підозра, що 
взагалі була команда навпаки, не 
відкривати вогонь, навіть після 
формального дозволу на вико-
ристання зброї.

У. Т.: Оце, мабуть, найболючіше 
питання. Чому не було команд? 
Справді, боялися спровокувати 
росіян на повномасштабне втор-
гнення й на сході країни? Хотіли 
виграти час для підготовки?

– Пан Турчинов воліє саме 
так пояснювати свої дії. Але як 
військовий, можу вам сказати, що 
якби Росія справді хотіла, то, не-
зважаючи на ті наші гарнізони в 
Криму, що трималися, вона пішла 
б на територію материкової Укра-
їни. У них на початку березня 
було сконцентровано понад 200 
тис. солдатів на кордоні. Що їм те 
кримське угруповання, яке вони з 
повітря та моря за півгодини 
«розкатали» б? Повторюся, най-
важливіший утрачений момент – 
це той, коли силами «Альфи» 
можна було вибити російський 
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спецназ із урядових будівель, а 
феодосійськими та керченськими 
морпіхами перекрити Керченську 
переправу. Але, на жаль, серед 
нинішніх керівників держави у 
армії ніхто, здається, не служив, 
тому вони не розуміють, що під 
час бою найважливіше приймати 
рішення швидко, а дії на кшталт 
«як би чогось не сталося» – це по-
разка. Так само не розумію, чому 
ще спочатку було не прийняти бо-
дай у першому читанні закон про 
російську мову, не повернути 
Криму повноваження 1992 року, 
також у першому читанні, й не 
підписати указу про створення 
там вільної економічної зони. 
Зрештою, це дало б моральне 
право Україні говорити, що ми не 
залишили АРК напризволяще і 
щось робимо, водночас не при-
ймаючи остаточних рішень. Ні-
чого не зробили. Так само пропо-
нував десь на кордоні з автоно-
мією, в Каланчаку наприклад, 
створити Штаб із ситуації в 
Криму, куди направити представ-
ника президента, кримських си-
ловиків, які не перейшли на бік 
супротивника, для координації 
біженців тощо. Я вже мовчу, що 
за 20 днів ні мене, ні Джемілєва 
жодного разу не запросили навіть 
на засідання РНБО. А що казати 
із приводу військових та їхніх ро-
дин, фактично покинутих заради 
високих міркувань? Чому було не 
вивести кораблі з тієї донузлав-
ської калюжі, де їх потім ганяли, 
як курчат по курнику? А чому із 
Севастополя судна тільки-но ви-
йшли, як їх відправили назад? 
Були плани операції, захисної, 
але військово-політичне керівни-
цтво їх не затвердило. Слава Богу, 
бодай Перекоп перекрили де-
сантниками.

У. Т.: Чому кримська еліта, що 
була така незадоволена постій-
ним пануванням чужих, тих са-
мих донецьких, настільки легко 
«злилася» під росіян? Адже вона 
втрачає весь свій вплив…

– Кримські еліти були просто 
розчавлені з моменту приходу Ва-
силя Джарти у 2011 році. Януко-
вич тоді сказав, мовляв, спікера 
віддаю вам, хай буде цей Констан-
тинов, який нічого не вирішує, 
але тепер я сам вирішуватиму пи-
тання.

Мене з посади представника 
президента звільнили, бо я нама-
гався Януковичу довести інфор-
мацію про те, що Джарти за два 

місяці панування встиг завезти 
понад 200 «македонців» і що 
кримська еліта цього не сприйме. 
Тодішній глава держави пого-
дився на словах, а через два мі-
сяці звільнив, коли я лежав у лі-
карні після операції. Однак варто 
зрозуміти, що кримська еліта не 
особливо й пручалася. Багров, Бо-
рис Дейч, Євген Михайлов (керів-
ник Кримтуру. – Ред.), Олек-
сандр Мельник та ін., вони лягли 
під донецьких. Це все так, хоча я 
впевнений на 100%, що якби не 
було російських військ, то ніякої 
здачі Москві не сталося б. Не за-
буваймо про Тузлу, коли була 
перша перевірка Криму на воши-
вість: тоді в Кремля геть нічого не 
вийшло, «російський» Крим ніяк 
не підтримав дій східного сусіда. 
Так само було б і зараз, тому Росія 
і пішла на збройну агресію, вона 
розуміла, що це її останній шанс 
– Крим інший, він російський за 
національним складом, але не за 
менталітетом. Єдине, що змусило 
кримську еліту підтримати 
Моск ву зараз, – це 20 тис. росій-
ських військ. Знаю точно: під час 
вікопомного засідання ВР АРК 
наприкінці лютого, коли звіль-
няли Могильова, доходило до 
того, що російські автоматники 
супроводжували депутатів навіть 
у туалет. З огляду на цей переляк і 
на те, що кримська еліта як ціліс-
ний організм була розчавлена 
вже кілька років, маємо такий ре-
зультат: ні в кого на півострові не 
було стрижня для спротиву. До 
того ж кожен із цих людей мав що 
втрачати. А щодо впливу, то марі-
онеткам на кшталт Константи-
нова, окрім погашення його міль-
йонних боргів, нічого й не треба. 
Аксьонова просто розіграли в 

темну, використавши, а тепер ви-
кинуть. Уже зараз, під час візиту 
Мєдвєдєва їх, до речі, навіть не 
посадовили в президії. Це багато 
про що говорить, дуже скоро їх 
приберуть. Понад те, за моєю ін-
формацією, вони навіть не знали, 
що будуть захоплені урядові бу-
дівлі, і це для них стало шоком.

У. Т.: А що із кримськими тата-
рами? В умовах фактично відсут-
ності реальних кроків України, 
спрямованих на підтримку пред-
ставників цього народу, чи ефек-
тивною буде тактика Росії щодо 
їх скуповування?

– У кримських татар є дві 
еліти. Перша, стара, – це ті, хто 
ще пам’ятає депортацію 1944 
року, й живе у такій системі коор-
динат. Вони фактично азіатські за 
своїми поглядами. Але є цілий 
пласт європеїзованих сучасних 
татар, які вже 20–30 років у 
Криму, побудували бізнес і стали 
там головною проукраїнською си-
лою. На жаль, їхній народ завжди 
сприймали як людей, що по-
стійно бунтують і чогось вимага-
ють. Відповідною була й політика 
щодо них. І татари це прекрасно 
розуміють, як і те, що Крим – їхня 
земля і їхати звідти їм нікуди. Ро-
сія робить зі свого боку все, щоб їх 
підкупити, як морально, так і ма-
теріально. Виходить, РФ дає їм 
усе, хай і на словах, а ми – нічого.

У. Т.: Що робити Україні, щоб 
таки повернути собі Крим?

– Ухвалити державну про-
граму щодо нього і призначити 
відповідного віце-прем’єр-
міністра, який має замкнути на 
цьому всі структури в державному 
апараті. Зрозуміло, що йдеться і 
про силовиків: МЗС, РНБО, МО. 
Обов’язково потрібно звертатися 
до міжнародних судів і активно 
продовжувати роботу по лінії 
ООН та ОБСЄ. І головне, не забу-
вати, що всередині Криму в нас 
сотні тисяч громадян України, 
тому наша найперша мета – га-
рантувати їхню безпеку, дотри-
мання всіх прав, зокрема голосу-
вання на виборах 25 травня, від-
кривати там свої представництва. 
Ті, хто вирішить поїхати до Укра-
їни, в жодному разі не мають по-
чуватися сиротами, слід при-
йняти програму облаштування бі-
женців. Найголовніше – це пока-
зати, що материкова частина дер-
жави живе краще, ніж Крим. До 
речі, варто піти на проміжний ва-
ріант цілковитої демілітаризації 
півострова з обох боків і встанов-
лення поки що подвійного 
російсько-українського контролю 
над цією територією. Це дасть 
змогу в майбутньому все повер-
нути, бо наразі ситуація там нага-
дує повну поразку, а так не має 
бути, ми повинні обов’язково це 
змінити. 

Найважливіший 
утрачений момент 

– це той, коли 
силами «Альфи» 

можна було вибити 
російський спецназ 

із урядових 
будівель, а 

феодосійськими та 
керченськими 

морпіхами 
перекрити 
Керченську 

переправу. Але, на 
жаль, серед 

нинішніх 
керівників держави 

у армії ніхто, 
здається, не 

служив, тому вони 
не розуміють, що 

під час бою 
найважливіше 

приймати рішення 
швидко, а дії на 
кшталт «як би 

чогось не сталося» 
– це поразка
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УСЕРЕДИНІ КРИМУ В НАС 
СОТНІ ТИСЯЧ ГРОМАДЯН 
УКРАїНИ, ТОМУ НАшА 
НАЙПЕРшА МЕТА – 
ГАРАНТУВАТИ їХНю БЕЗПЕКУ, 
ДОТРИМАННЯ ВСІХ ПРАВ



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

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

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

РЕДАКЦІЙНА ПЕРЕДПЛАТА!

Оберіть зручний для вас спосіб передплати:
РЕДАКЦІЙНА:
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реквізитами. 
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(з 9:00 до 18:00, оператор скине 
Ваш виклик і перетелефонує)

У ВІДДІЛЕННЯХ УКРПОШТИ: 

«Український тиждень» 
за індексом 99319;

«Світ у 2014» 
за індексом 68098
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www.portmone.com.ua

ВАРТІСТЬ РЕДАКЦІЙНОЇ ПЕРЕДПЛАТИ: 
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▪ на 1 міс. – 45 грн
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▪ на 12 міс. – 540 грн

«Світ у 2014» – 40 грн
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Передплатний індекс «Світ у 2014» 68098

**

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



Піратство  
державних 
масштабів
До чого призведе «націоналізація» українських 
активів «владою» Криму?

Я
кось герой російського се-
ріалу сказав: «Можна по-
цупити велосипед і все 
здоров’я віддати у в’язниці, 

а можна грабувати вагонами й за-
вжди залишатися на плаву. У Ро-
сії розкрадати вагони значно без-
печніше, ніж велосипеди». Тоді, 
на початку 2000-х, наші північні 
сусіди ще не знали, що можна 
красти території. Але культ бан-
дита, посіяний у них за допомо-
гою таких серіалів, відплатив сто-
рицею. Пожинати плоди нині до-
водиться Україні, у якої Путін за 
цілковитої підтримки росіян 
(82,3%) поцупив Крим і з допо-
могою місцевих бандитів під при-
водом «націоналізації» грабує 
українську власність. Такі дії від-
чинили скриньку Пандори й при-
зведуть до втрат усіх залучених 
сторін.

10 березня «прем’єр-міністр» 
АРК Сергій Аксьонов заявив, що 
державну власність України на 
території півострова буде «наці-
оналізовано». Це сталося до про-
ведення «референдуму», появи 
«декларації про незалежність» 
та інших документів, які нібито 
змінюють статус півострова. 
Отже, державне майно було од-
нією з основних видимих цілей  
російсько-кримської бандитсь-
кої спецоперації. Відтак крим-
ська криза – це, по суті, грабіж 
території, бо інші її аспекти – по-
літичні, культурні, етнічні – ма-
ють набагато менше значення. І 
хоча злодії очікували легкої на-
живи, аналіз засвідчує, що в кін-

цевому підсумку не виплатиться 
шкура за виправу.

жЕРТВИ «НАЦІОНАЛІЗАЦІї»
Першим не випадково «націона-
лізували» Чорноморнафтогаз 
(ЧНГ) разом із газотранспортною 
системою Криму. Tyzhden.ua 
писав, що найціннішим активом 
компанії є доступ до шельфу Чор-
ного моря (див. «Прагма-
тичне «божевілля» Путіна»). 
За оцінками експертів, запаси 
блакитного палива в морі станов-
лять 45–75 трлн м3, більша час-
тина яких лежить під водами 
України, зокрема Криму. Та не 
все так просто. ЧНГ може ре-
ально збільшити видобуток газу в 
півтора-два рази й цілком забез-
печити потреби півострова в бла-
китному паливі. Але основні за-
паси вуглеводнів у Чорному морі 
лежать на глибині понад 2 км, що 
є технологічно недосяжною для 
компанії. Газпром, якому, ймо-
вірно, відійде ЧНГ, також не має 
відповідних потужностей. А гло-
бальні енергетичні компанії, які 
володіють технологіями, а поде-
куди й контрактами з Україною, 
не мають права розробляти родо-
вища на спірних територіях. Від-
так ці величезні поклади вугле-
воднів буде законсервовано до 
кращих часів.

Тому «влада» Криму навряд 
чи виграє від «націоналізації» 
ЧНГ. Вона може навіть програти, 
якщо Україна у відповідь підніме 
ціни на електроенергію та водо-
постачання, від імпорту яких за-

лежний півострів, до світового 
рівня (про це вже заявила україн-
ська сторона). Понад те, компанія 
має перед НАК «Нафтогаз Укра-
їни» зобов’язань на 11 млрд грн, 
зокрема боргових. І хоча «віце-
прем’єр-міністр» Криму Рустам 
Теміргалієв заявив, що АРК їх не 
визнає, він це муситиме аргумен-
тувати в судах.

Єдиною стороною, яка виграє 
від «націоналізації» ЧНГ, буде 
РФ (Газпром). Якщо родовища не 
розроблятимуть, залежність Єв-
ропи від російського газу та ви-
сока ціна на нього збережуться 
довше, ніж могло би бути. Але й 
ця перемога Кремля виявиться 
короткотривалою, адже Європа, 
навчена гірким досвідом співп-
раці з РФ, робить конкретні 
кроки для диверсифікації джерел 
постачання енергоресурсів. При-
наймні збільшення капіталізації 
Газпрому на $50 млрд (на 55% 
проти теперішнього рівня), на 

Автор: 
Любомир 
шавалюк 
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яке розраховувала Москва після 
привласнення нафтогазових ро-
довищ у Криму, точно не буде.

Майно української армії, зо-
крема Військово-Морський флот, 
іншу зброю та боєприпаси, також 
«націоналізували». Наразі незро-
зуміло, що саме конфіскують, а 
що Україні вдасться вивезти, од-
нак без матеріальних втрат, на 
жаль, не обійдеться. Найімовір-
ніше, всю цю власність прибере 
до рук РФ, бо довірити її крим-
ським бандитам – це те саме, що 
дати мавпі гранату. За різними 
оцінками, вартість військового 
майна у Криму становить від 18 
млрд грн до понад $11 млрд. 
Сума, помітна для України, Росії 
забезпечить мінімальну вигоду. 
Річ у тім, що Кремль реалізує 
масштабну програму переозбро-
єння, тому багато зразків, які пе-
ребувають на озброєнні ЗСУ, мо-
жуть просто не вписатися в кон-
фігурацію оновленої російської 

армії. Зате в реалізації цієї про-
грами РФ критично залежить від 
українських заводів, які працю-
ють на оборонку. Спровокувавши 
Укроборонпром на відмову від 
постачання зброї до Росії, Москва 
у підсумку матиме набагато 
більше втрат, ніж здобутків. На-
віть суднобудівні та судноре-
монтні заводи, які Путін поцу-
пить разом із Кримом, своїми по-
тужностями не компенсують тих 
прогалин, які їхня оборонка діс-
тане в авіаційній, ракето-
космічній та інших галузях у 
зв’язку з припиненням експорту 
нашої зброї до РФ. Україна зазнає 
економічних збитків, але зму-
шена піти на це з огляду на націо-
нальну безпеку.

«Влада» АРК «націоналізує» 
транспортну інфраструктуру, пе-
редусім залізницю та порти, а та-
кож автошляхи й аеропорти. Зда-
валося б, від використання цих 
активів Крим матиме непогані 

грошові надходження, але й тут 
не все однозначно. Стан автомо-
більних доріг не кращий, ніж на 
континентальній Україні, тому 
Росії доведеться вкладати мі-
льярди доларів. Доходи від ро-
боти аеропортів залежать від ту-
ристичного потоку, який може 
суттєво зменшитися. А ось заліз-
ниця та морські порти – потен-
ційно ласі шматки, адже обслуго-
вують український бізнес, тому 
чимало заробляють. Але є певні 
нюанси.

Передусім український біз-
нес, зокрема олігархи, є монопо-
лістом у користуванні послугами 

кримських портів та залізниці. 
Поряд із цим він має багато аль-
тернативних виходів до моря 
(Південний, Іллічівськ, Бер-
дянськ тощо) на континенталь-
ній Україні, які значно швидше 
розвиваються. Тому прибутко-
вість кримських портів та заліз-
ниці залежить від волі вітчизня-
них олігархів, причому ця залеж-
ність одностороння. Наші мі-
льярдери можуть скористатися 
таким становищем, щоб дикту-
вати кримським бандитам свої 
умови. І не лише в транспортних 
перевезеннях. Україна не пови-
нна проґавити в цьому.

Анексія Криму стала пробле-
мою для КНР. У грудні Україна 
домовилася з Піднебесною про 
будівництво на півострові глибо-
ководного порту потужністю 500 
млн т на рік для прийому китай-
ських вантажів, призначених для 
Європи. Через кримську кризу 
цей проект заморожено, й наразі 
невідомо, що з цього приводу ду-
має Китай. Якщо він відмовиться 
від будівництва порту, автономія 
втратить колосальні можливості. 
Відтак «націоналізація» тран-
спортної інфраструктури також 
не гарантує швидких грошей і 
легкого життя.

Невід’ємним елементом «на-
ціоналізації» стали державні ре-
креаційні об’єкти. Курортний се-
зон є основним годувальником 
півострова, тож відпочивальні 
мають забезпечувати хороший 
дохід. Однак і тут є нюанси. По-

За оцінками 
експертів, запаси 

блакитного палива 
в Чорному морі 

становлять  

45–75 
трлн м3

, 
більша частина 
яких лежить під 
водами України, 
зокрема Криму
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перше, через кризу сезон-2014 
зірвано, тож заклади відпочинку 
півострова матимуть величезні 
збитки. По-друге, українці, які 
створювали основ ний попит на 
курортні послуги Криму, відмов-
лятимуться відпочивати там і 
надалі. Частина з патріотичних 
міркувань, а інші з огляду на те, 
що є безліч місць (Чорногорія, 
Туреччина тощо) зі значно кра-
щим сервісом за ту саму ціну. 
Побічним ефектом буде розви-
ток рекреаційних зон континен-
тальної України: у Карпатах та 
на узбережжі за межами півост-
рова. По-третє, Росія взялася 
піднімати рівень зарплат і пен-
сій в автономії. Але в такому разі 
ціни на товари й послуги зрос-
туть, бо зарплата закладена в со-
бівартість. Ті, хто хоч раз відпо-
чивав на півострові, й раніше на-
рікали, що ціни там кусаються. 
Але тепер вони можуть стати за-
хмарними. Тоді навіть росіяни, 
які щоліта відвідують півострів, 
віддаватимуть перевагу відпо-
чинку на російських курортах: 
Сочі, Туапсе тощо. Звідки тоді 
кримські бандити візьмуть ту-
ристів, як це вплине на бюджет 
півострова та в скільки разів 
зростуть дотації АРК уже тепер із 
російського бюджету? Відповідь 
на ці запитання повин ні отри-
мати не лише кримчани, а пере-
дусім росіяни, які схвалюють дії 
Путіна.

ІНшІ АСПЕКТИ АНЕКСІї
Ще один економічний аспект – 
територіальний. З анексією 
Криму Кремль отримує новий 
клопіт. Передусім Москва мусить 
вкласти мільярди доларів в інф-
раструктуру півострова. Пріори-
тетною стає побудова транспорт-
ного каналу через Керченську 
протоку, який тепер включатиме 
не лише автомобільний та заліз-
ничний шляхи, як планувалося 
раніше, а й потужну лінію елек-
тропередач, водопровід, а також, 
можливо, кабель зв’язку. Усе це 
суттєво збільшить тривалість і 
вартість будівництва, яку досі 
оцінювали в $1,5–3,0 млрд. За-
гальна потреба у фінансуванні, 
зокрема й на реконструкцію ін-
ших інфраструктурних об’єктів, 
як-от автошляхи та порти, може 
сягнути близько $10 млрд. І все 
це бюджетні кошти РФ.

Крім того, є питання балансу 
електроенергії та води півост-
рова. Доки транспортний канал 

через Керченську протоку не збу-
довано, Крим купуватиме елек-
трику та воду в України за світо-
вими цінами, тож це влітатиме 
Росії в копієчку, адже йдеться про 
мільярди доларів на рік. Та навіть 
якщо магістраль прокладуть, по-
стане питання про створення ре-
зервів цих ресурсів на півострові 
на випадок форс-мажору. І якщо 
водний резервуар можна збуду-
вати (за окремі гроші), то з елек-
троенергією складніше. Саме 
тому росіяни заговорили про спо-
рудження атомної електростанції 
на території Криму. Такий проект 
колись уже розглядали, але хоч 
би де в Криму поставили АЕС, це 

буде близько до моря і сейсмоне-
безпечних зон, що може відляку-
вати туристів, а в перспективі 
призвести до катастрофічних на-
слідків.

Крім того, анексувавши 
Крим, РФ також отримала майже 
2 млн осіб із поганим матеріаль-
ним становищем, критично за-
лежних від доходів у курортний 
сезон. Якщо наплив туристів іс-
тотно зменшиться, на півострові 
дуже гостро постане проблема за-
йнятості. І хоча Мєдвєдєв під час 
візиту до автономії заявив, що 

Росія стимулюватиме створення 
там робочих місць, виникає пи-
тання: а чи здатні це зробити ре-
зиденти держави, у якій за 
останні 10 років з’явилося лише 4 
млн нових робочих місць? І як 
вони вживатимуться з крим-
ськими бандитами, які завдяки 
«націоналізації» звикають до 
легкої наживи, але не звикли 
працювати й нічого не тямлять в 
економіці? Перспективи масово 
працевлаштувати кримчан вида-
ються примарними. Загальне зу-
божіння населення АРК може 
призвести до такого розгулу бан-
дитизму, за якого теперішні дії 
Аксьонова і Ко видаватимуться не 
надто вже й страшними. І тоді 
вже Росії доведеться вгамовувати 
тих, із ким сьогодні Кремль за-
ймається піратством у державних 
масштабах.

Однією з небагатьох страте-
гічних переваг Росії від анексії 
Криму є те, що тепер вона контр-
олюватиме Керченську протоку. І 
матиме змогу зловживати цим 
так само, як Туреччина – контро-
лем над Босфором. Відтак у дов-
готривалій перспективі для Ки-
єва важливо не розбудовувати 
транспортну інфраструктуру, яка 
виходить до Азовського моря 
(порти в Бердянську, Маріуполі 
тощо), а робити ставку на чорно-
морське узбережжя. Інакше бу-
дуть постійні конфлікти з північ-
ним сусідом щодо перетину Кер-
ченської протоки. Крім того, те-
пер Росія не платитиме нам за 

КРИМСЬКА 
ДИЛЕМА. 
Мєдвєдєв 
та Аксьонов 
роздумують 
над тим, 
скільки грошей 
доведеться 
закопати
у кримський 
пісок, щоб 
забезпечити 
розвиток 
півострова
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У ФІНАНСУВАННІ МОжЕ 
СЯГНУТИ БЛИЗЬКО $10 МЛРД.  
І ВСЕ ЦЕ БюДжЕТНІ КОшТИ РФ



оренду бази ЧФ РФ і, денонсу-
вавши Харківські угоди, не нада-
ватиме стодоларової знижки на 
природний газ. Це безумовна 
втрата для України, яка, однак, 
змусить активніше зайнятися пи-
танням диверсифікації джерел 
енергії та збільшенням енергое-
фективності економіки.

Наслідки анексії Криму, «на-
ціоналізації» державного майна 
та передачі частини його Росії 
вже вийшли за межі півострова. 
Україна заявила про те, що готує 
судові позови майнового харак-
теру до РФ та проводить інвента-
ризацію об’єктів російської влас-
ності на своїй території, які кон-
фіскують за рішенням міжнарод-
них судів. Суму претензій оціню-
ють у 250 млрд грн, деякі екс-
перти називають значно більші 
цифри. Ситуація вельми 
серйоз на. Приміром, російський 
Альфа-Банк переводить 19,9% ак-
цій Альфа-Банку Україна, які 
були в його власності, на кіпр-
ський Alfa Bank Holding Ukraine, 
сподіваючись, що його не вважа-
тимуть російським і не включать 
до списку майна, яке підлягатиме 
конфіскації.

Крім того, Україна порушила 
питання про розподіл майна 
СРСР. Річ у тім, що Кремль висту-
пає за так званий нульовий варі-
ант, згідно з яким Росія є єдиною 
спадкоємицею всіх активів та 
зобов’язань Союзу. Київ раніше 
прийняв цей сценарій, але 
Верхов на Рада так і не ратифіку-
вала його. Це дало можливість 
Україні змінити власну думку й 
регулярно нагадувати Москві про 
свої претензії на 16,37% радян-
ського спадку. За оцінками екс-
пертів, ідеться щонайменше про 
$80 млрд закордонного майна, 
не враховуючи боргів російського 
Ощадбанку перед громадянами 
України, а це $80 млрд без індек-
сації. Разом із тим свого часу РФ 
сплатила українську частку бор-
гів СРСР в обсязі $6,8 млрд. Зараз 
ця цифра зросла до $20 млрд, 
про які одразу нагадав Кремль, 
висунувши умову негайно спла-
тити їх для того, щоб лише розпо-
чати переговори про розподіл ра-
дянського майна не за схемою ну-
льового варіанта. Якщо Москва 
накрутила такі відсотки на борг, 
то на яку суму компенсації може 
претендувати Київ?

Так чи так, але йдеться про 
сотні мільярдів доларів, які РФ не 
захоче втрачати за жодних обста-

вин. Навіть якщо ми виграємо 
справи в усіх міжнародних судах, 
чи можна розраховувати на отри-
мання від Кремля живих гро-
шей? Чи можна очікувати зако-
нослухняності від країни, яка 
знехтувала Будапештським ме-
морандумом? Питання рито-
ричне, але коли реально йти-
меться про такі гроші, то може 
назріти конфлікт, який за масш-
табом перевершить не тільки 
кримську кризу.

Україні потрібно створити 
ґрунт для повернення Криму. Для 
цього передусім слід стрімко роз-
вивати економіку й за деякий час 
запропонувати кримчанам якісну 
альтернативу тим реаліям існу-
вання, які чекають на них протя-
гом наступних кількох років. 
Українські олігархи стануть у 
пригоді. І не лише своїм тиском 
через інфраструктуру. Аксьонов 
заявив, що приватний бізнес не 
«націоналізуватимуть», але по-
просять його перереєструватися, 
щоб платити податки в Криму. 
Відтак і далі в АРК працюватиме 
не лише лояльний до Росії Фір-
таш («Кримський титан», Крим-
ський содовий завод), подальшу 
долю якого наразі важко прогно-
зувати, а й Ахметов (Укртелеком, 
Крименерго), Коломойський 
(ПриватБанк) тощо. За певної по-
літики держави присутність укра-
їнського бізнесу разом із зусил-
лями кримськотатарського на-
роду може створити на півострові 
такий внутрішній опір, проти 
якого російські окупанти та міс-
цеві бандити не встоять і будуть 
змушені повернути автономію 
Україні. Наша влада має усвідом-
лювати це.

Якщо українці вже обрали не-
насильницький опір як свою візи-
тівку, то повинні застосувати всі 
доступні важелі (юридичні, ін-
формаційні, економічні) для того, 
щоб він був ефективним у проти-
дії не тільки внутрішнім тиранам, 
а й зовнішньому агресорові. Й 
тоді ми покажемо всьому світові, 
що будь-яка агресія, якщо вона 
не проникає в серця людей і не 
нищить їх, приречена на по-
разку в довготривалому періоді. 
Коли люди в усьому світі це зро-
зуміють, то зміцняться в нама-
ганнях шукати добра і захову-
вати свою душу перед злом. Це 
може створити підґрунтя для 
нової, мирної епохи існування 
людства та піднести Україну до 
небачених висот. 
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Спілкувався 
Богдан 

Буткевич

Джамала:  
«Нікому не віддам  
свого Криму»
Кримськотатарська  
співачка про зв’язок  
між джазом  
і кримськотатарською  
мелодикою, свою  
патріотичну місію  
митця та розумні  
речі простими  
словами

Джамала – одне з най-
яскравіших явищ україн-
ської музики та водно-
час символ нової укра-

їнської нації, що формується в 
нас на очах. Ця найвідоміша 
кримськотатарська виконавиця 
з вірменським корінням співає 
чотирма мовами абсолютно ін-
тернаціонально яскраву суміш із 
соулу, класичного ритм-н-блюзу та 
джазу з домішками кримськота-
тарської музики. При цьому є пал-
кою патріоткою своєї країни та ма-
лої батьківщини – Криму, який за-

раз перебуває у фокусі всього 
світу. Про те, як музична візи-
тівка кримських татар та України 
планує боротися за свою землю й 
при цьому далі творити, Тиж-
день і поговорив із Джамалою.   

У. Т.: Наступні два концерти 
у вас мають бути в Москві  
та Санкт-Петербурзі. Чи немає  
бажання скасувати їх? І як узагалі 
бути далі з виступами в Росії,  
враховуючи Крим та вашу  
активну позицію неприйняття 
його окупації  росіянами?

– Дуже довго сумнівалася, чи 
взагалі вони відбудуться. Тим 
більше очікувала, що через мою 
громадянську позицію зна-
йдеться черговий Мілонов чи як 
його там (депутат Держдуми РФ, 
через звернення якого заборо-
нили концерт «Океану Ельзи». – 
Ред.). Особливо після мого ви-
ступу на кримськотатарському 
Вічі на Майдані 23 березня. Та й 
узагалі я ж і на Майдан після об-
ману всіх нас щодо євроінтеграції 
вперше вийшла ще в листопаді. 
Ніколи не робила таємниці зі 
своїх поглядів, тому постійно до-
сить активно «запощую» у 
Facebook власні думки з приводу 
окупації Криму. А вони дуже про-
сті: не можу спокійно жити, коли 
частина моєї рідної країни захо-
плена окупантами, там чужий 
прапор, чужі солдати. Питання 
Криму для мене найболючіше, 
адже там мої рідні, мій дідусь, мій 
тато, який усе життя повертався в 
те село, звідки його корені, мій 
будинок, мій горіх, айва, оливка. 
Останніми роками мені здава-
лося, що нарешті ситуація покра-
щилася, люди навчилися жити 
одне з одним, кримських татар 
стали сприймати не як «понае-
хавших», а як тих, хто просто по-
вернувся на свою Батьківщину. І 
тут із мого народу російські ЗМІ 
знову роблять ворога, як у 1944-
му. А в мене одразу спливають у 
пам’яті розповіді моєї прабабусі, 
як її ще один, окрім дідуся, син 
помер у неї на руках під час де-
портації до Середньої Азії і його 
просто викинули по дорозі з по-
тяга. Як голодні та босі приїхали, 
а їх там не вважали за людей, бо 
так казала пропаганда, і хлопчик 
у садочку підходив до бабусі й шу-
кав у неї хвіст. Я надто добре знаю 
на прикладі власної родини, чим 
загрожує для мого народу росій-
ська окупація. Тому не можу бути 
спокійною, коли чую: «Та грець із 
ним, із тим Кримом, віддали та й 
годі». Зрозуміло, з такими погля-
дами чекала й чекаю на «привіт» 
від Росії, але поки що все в силі, 
та й російські прихильники пи-
шуть зі словами підтримки, що не 
вірять тамтешнім новинам. За-
певняю вас, якби хоч хтось неко-
ректно висловився з приводу моєї 
країни, ніяких концертів не відбу-
лося б. Так, від початку всієї цієї 
ситуації було бажання взагалі пе-
рестати виступати в РФ, але там 
також є багато прекрасних лю-
дей, які не згодні з Кремлем. І я 
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підтримуватиму їх як можу. До 
того ж усе ще сподіваюся, що там-
тешнє керівництво схаменеться. 
Якщо ж ні, то в мене є моя країна 
– Україна, де відбувається біль-
шість моїх концертів, є зацікавле-
ність моєю музикою на Заході, є 
Туреччина, куди мене нерідко та-
кож запрошують. Прорвемося.

У. Т.: Чи плануєте боротися за свій 
Крим? І взагалі що робити мит-
цям у такій нелегкій ситуації?

– Звичайно, планую. Мітингу-
вати, як мені здається, вже немає 
сенсу, та й це не моє, якщо чесно. 
Я не політик, тому вважаю, що від 
мене буде більше користі, якщо 
заспіваю пісню в тому самому 
ООН, вдягнена в національний 
костюм. Та й щиро вірю, що наші 
лідери Мустафа Джемілєв, Рефат 
Чубаров зможуть вплинути на си-
туацію. Як митець і донька влас-
ного народу, свою головну функ-
цію вбачаю в тому, щоб постійно 
привертати якомога більше уваги 
до України, Криму, кримських та-
тар, розповідати правду про те, 
чому кримці не хочуть бути з Ро-
сією і які права вони мають на 
кримську землю. Зокрема, нещо-
давно виступала з програмою 
кримськотатарських і турецьких 
пісень «Ана Ватан» («Мати-
Батьківщина» з кримськотатар-
ської. – Ред.) на фестивалі тюрк-
ських народів у турецькому місті 
Ескішехір, який транслювали в 
прямому ефірі 150 телеканалів у 
всіх тюркських країнах. Зверну-
лася до глядачів, щоб вони не за-
бували про своїх братів у Криму. 
Постійно даю інтерв’ю з цього 
приводу всім, кому тільки можна, 
навіть із китайським каналом 
CCTV говорила. І все те хочу під-
креслювати музикою, бо я все ж 
співачка. Власне, намагалася це 
робити завжди. У всіх моїх альбо-
мах більшість пісень англійською, 
але є українською, російською й 
обов’язково кримськотатарською. 
Дуже важливо, щоб люди у 
всьому світі дізнавалися про 
кримських татар, які, як кожен 
малий народ, потребують захисту. 
Для мене Крим – мірило всього. 
Навіть друзі підколюють, що, хоч 
би куди потрапила, коли мені там 
подобається, завжди кажу: «Як у 
Криму». Тому мовчати й розпові-
дати про аполітичність митців 
просто фізично не можу. 

У. Т.: Давайте про музику. Ви 
працюєте в царині джазу та со-

улу, що є, мабуть, одними з най-
складніших у вокальному та му-
зичному сенсі напрямами. При 
цьому кримськотатарська мело-
дика досить складна, з лама-
ними ритмами та цікавою гармо-
нією. Чи впливає ваша вроджена 
національна традиція на вибір 
музичного стилю?

– Знаєте, ви перший ставите 
мені це запитання, і я абсолютно 
впевнена, що маєте рацію: тут є 
зв’язок. Давайте згадаємо, що ще 
в часи СРСР найкраще грали джаз 
кавказці: вірмени, грузини та 
азербайджанці. Так виходило 
тому, що саме в мелосах східних 
народів закладені складна му-
зична ритміка та мелодика. 
Голов не, що ріднить соул і крим-
ськотатарську музику, – це так 
звана мелізматика (спосіб роз-
співу тексту, за якого на один його 
склад припадає багато, чотири й 
більше, звуків мелодії. – Ред.) та 
швидкі зміни ритму. Дуже часто в 
кримськотатарських піснях змі-
нюєш нахил складу – і виходить 
той-таки соул, який, зрештою, так 
само виріс із народної музики 
темношкірих американців.    

У. Т.: Ви співаєте багатьма мо-
вами. Яка є для вас найкомфорт-
нішою з музичного погляду? Тим 
більше коли виконуєте пісні росій-
ською чи українською, то здається, 
що це та сама англійська, тільки 
заспівана іншими словами.

– Сама пісня завжди диктує 
мені мову, якою її варто співати. А 
якщо трошки потеоретизувати, то 
задумайтеся: чому ми знаємо ба-
гато російського та українського 
року, а з джазом величезні пи-
тання? Проблема в тому, що у 
слов’янських мовах слово забирає 
на себе дуже багато уваги. Тоді як 
у джазі ти можеш заспівати 
«Baby…» – і всі зрозуміють, що 
маєш на увазі. А тепер давайте за-
співаємо «Детка…» – і відразу ж 
побачимо, що виходить музика 
зовсім іншого жанру. Англійська 
мова дуже зручна для співу, бо в 
ній купа коротких слів. Keep, deep, 
make, take – усі вони дуже зручно 
лягають для розспіву. Натомість 
українська вельми мелодична, бо 
в ній багато букви «і», яка дуже 
співоча, тому ця мова також 
вельми зручна для співу. Що-
правда, є певні обмеження в мело-
диці, яка іноді надто прямолі-
нійна. Взагалі я співачка, а не 
поет, тому в піснях прагну пере-
довсім співати. От, наприклад, та 

сама Земфіра, навпаки, робить ак-
цент на прекрасному, майже че-
канному слові у своїх піснях, тому 
для мене вона більше поет і ве-
лика особистість біля мікрофона. 
Коли ж пишу російською, намага-
юся займатися такою собі музич-
ною математикою: уникаю дуже 
складних, дов гих слів, шукаю 
зручні для співу. При цьому не 
втрачати сенсу, не перетворюва-
тися на попсу, співати розумні 
речі простими й зручними сло-
вами. До речі, коли виконую 
кримськотатарські пісні у своїй ін-
терпретації, то деякі люди не зо-

всім сприймають це, мовляв, зі-
псувала пісню. Я їх розумію: ну 
дуже мало в кримських татар му-
зикантів, є Джамала, і та якось не 
так співає. Люди бояться втратити 
свою ідентичність.

У. Т.: Ви вважаєте себе поп-
співачкою чи все ж джазвумен? 
Яка ваша мета в музиці?

– Я займаюся поп-музикою 
в сенсі популярної музики, але 
не попси. Так, користуюся поп-
методами в рекламуванні своєї 
творчості, зокрема знімаю 
кліпи. Хоча зараз за великим 
рахунком і джазовики їх зніма-
ють – часи змінилися, необ-
хідно відповідати їм. Потрібно 
бути в соціальних мережах, 
спілкуватися з людьми та коле-
гами. Щодо мети, то дуже хо-
четься довести всім, що Україна 
– це не якісь бідні задвірки світу 
і не країна біля Росії, а повно-
правна держава, де є своя цікава 
культура, музика, мода. Хочу, 
зрештою, навчитися творити 
такі пісні, які зачаровують неза-
лежно від того, якою мовою 
вони звучать. 
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Я НАДТО ДОБРЕ ЗНАю НА 
ПРИКЛАДІ ВЛАСНОї РОДИНИ, 
ЧИМ ЗАГРОжУЄ ДЛЯ МОГО 
НАРОДУ РОСІЙСЬКА ОКУПАЦІЯ

БІОГРАФІЧНА НОТА
Джамала (справжнє ім’я Сусана Джамаладінова) – 
українська співачка (лірико-драматичне сопрано). Ви-
конує авторську музику, яка поєднує елементи соулу, 
попу й джазу, а також народну музику, джаз та оперу. 
Народилася в місті Ош (Киргизія) 1983 року. Батько 
кримський татарин, мати вірменка. Закінчила Націо-
нальну музичну академію імені П. І. Чайковського в Ки-
єві. Популярність Джамалі приніс виступ на Міжнарод-
ному конкурсі молодих виконавців «Нова хвиля-2009» 
у Юрмалі, де вона отримала Гран-прі. Випустила дві 
студійні платівки та один концертний альбом. Дипло-
мант багатьох конкурсів і премій.



Спілкувався 
Роман Малко

Аудрюс Буткявічюс: 
«Ви повинні швидкими темпами  
під дулами рушниць ворога 
створювати свої війська»

А
удрюс Буткявічюс, пер-
ший міністр оборони Ли-
товської Республіки в 
1990–1994 роках, підпи-

сант відновлення незалежності 
своєї країни. Його називають 
практиком «кольорових» рево-
люцій. Один із найбільш високо-
оплачуваних політтехнологів у 
світі й найкращий учень знаме-
нитого теоретика психологічної 
війни Джина Шарпа, лікар-
психотерапевт за освітою, він, по-
дейкують, приклався до багатьох 
гучних світових подій, і в його по-
служному списку можна знайти 
розробки, пов’язані як із Пома-
ранчевою революцією в Україні, 

так і з Грузією та Киргизстаном. 
Та найепохальнішим проектом 
Буткявічюса завжди лишати-
меться перша «кольорова» рево-
люція на пострадянському те-
рені, коли була організована і 
блискуче проведена операція з 
дискредитації Радянської армії в 
Литві, відновлення незалежності 
Литовської Республіки та розвалу 
імперії зла – СРСР.

У розмові з Тижнем Аудрюс 
Буткявічюс провів історичні па-
ралелі подій у Литві та Україні, 
поділився досвідом розбудови 
армії та власним баченням мож-
ливості розвитку українсько-
російського протистояння.

У. Т.: Ви були одним із керівників 
опору в часи відродження литов-
ської незалежності. Бачите якусь 
схожість між тодішніми подіями 
у вашій країні й теперішніми в 
Україні?

– Початок агресії всюди має 
дуже багато подібного. Осо-
бливо, коли атакують країну, яка 
не встигла згрупуватись і підго-
туватися. З Україною якраз така 
ситуація. Поруч із людьми, які 
не думали, що проти них може 
бути використано збройну силу, 
й оголосили про наміри жити 
по-іншому, раптом з’являється 
жандарм Європи, Путін, який 
виконує стару місію російських 
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царів і починає всіх лякати. Що-
правда, ви після розпаду СРСР 
мали 23 роки, щоб країна нарос-
тила куди більшу могутність. Але 
виявилося, що якраз ті напрями, 
на яких тримається держава, зо-
крема силові структури, розхи-
тані, бо Росія тримала все у своїх 
руках. Ви мали свої Збройні 
сили, однак виявилося, що в 
Криму більшість їх перейшла на 
бік супротивника. Схожа ситуа-
ція може бути й в інших ваших 
військових частинах. І з того 
треба зробити висновок. Ви по-
винні швидкими темпами під 
дулами рушниць ворога створю-
вати свої війська. Ті, що залиши-
лися, – не армія, а кістяк, який 
може бути використано для її 
формування. Вона має з’явитися 
майже нізвідки.

У. Т.: Литовці, на початку 1990-х 
активно готувалися до спротиву, 
виникло підпілля, творились від-
діли самооборони… В нас усе 
відбувалося трохи інакше.

– Ми практично прийшли з 
підпілля. Воно було в Литві до 
1960 року. Потім наших пере-
били, а в 1980-х ми знову почали 
розмовляти зі своїми дідами, 
з’явилися перші структури, ми 
заповзялися робити новий полі-
тичний клімат, якому завдячу-
ємо виникненням руху «Саю-
діс», що підготував народ до 
проголошення незалежності. В 
1990-му литовці вже абсолютно 
легально з нуля створювали свої 
структури, зокрема й армію, 
хоча в нас іще стояли радянські 
війська. Наша з вами схожість не 
тільки в тому, що криза, а в тому, 
що ви фактично щойно вирва-
лись із СРСР, незважаючи на ті 
два десятки років. Вирвались 
ваші молоді люди, які раптом 
зрозуміли, що існувати так, як 
раніше, не можна й зажадали 
свого права на нормальне життя.

У. Т.: Як ви формували відділи 
самооборони? Чи готувалися до 
повномасштабного збройного 
опору?

– Ситуація була набагато 
складніша за вашу. СРСР у 1987–
1988-му залишався доволі силь-
ним. Зброя не продавалася так 
легко. І тим паче, ми розуміли: 
маленька країна не переможе, 
використовуючи стратегію вели-
кої (тобто якщо захищатимемося 
тільки мілітарно). У нас був 
грандіозний досвід. Литва чи-

нила збройний опір від 1944 до 
1960 року. Як і у вас, точилася 
партизанська війна. Ми втра-
тили тоді близько 100 тис. лю-
дей, а СРСР загубив на наших 
землях практично три повно-
кровні дивізії НКВД. Але само-
стійності не здобули. Тож усвідо-
мили, що треба використовувати 
інший метод: увесь народ, усе 
суспільство перетворити на дієву 
структуру, яка бореться за неза-
лежність. Зрозуміли: вороги не 
зможуть контролювати країну 
політично, якщо люди не пого-
дяться з ними співпрацювати. 
Як керівник оборонного відом-
ства, я робив ставку на психоло-
гічну та інформаційну війну. 
Було використано всі можли-
вості припинити колаборацію 
між населенням і окупаційною 
владою. І лише коли СРСР вико-
ристав проти нас у Вільнюсі вій-
ськову силу, тоді, аби показати, 
що держава обов’язково пови-
нна захищатися, інакше буде як 
нині з Путіним, коли він каже: 
«Яка анексія, хіба був хоч один 
постріл?», ми вирішили борони-
тися збройно. Але лише в од-
ному місці – в парламенті, якщо 
його штурмуватимуть. Тобто об-
рали такий символічний акт са-
мооборони, що мав би стати ви-
димий для преси всього світу. 
Нам вдалося використати те, що 
до Вільнюса радянські керів-
ники самі запросили дуже багато 
іноземних журналістів, бажаючи 
показати картинку, як литовці 
б’ють російськомовне населення, 
а Радянська армія приходить на 
допомогу й рятує його від банди-
тів. Але так сталося, що кар-
тинка, яку показували журна-
лісти, була зовсім інша. Весь світ 
бачив, як більшовицькі танки 
без будь-якої причини ввірва-
лись у спокійне місто. Це стало 
основним початком і нашої пе-
ремоги над СРСР узагалі, і кон-
кретно в цій операції. Деморалі-
зація радянських військ тоді 
була величезна. Думаю, висно-
вки психологічної війни ви та-
кож мусите врахувати, організо-
вуючи оборону.

У. Т.: Як ви оцінюєте останні по-
дії в Україні?

– На мою думку, все що у вас 
відбувалося, – це заздалегідь 
спланована російська агресія. 
Янукович був не лише ставлени-
ком Москви, а і її заручником.  
З одного боку, Путін притискав 

його економічно, а із другого – 
лякав, мовляв, тебе народ розі-
рве на шматки, якщо не попро-
сиш допомоги й не покличеш 
Росію навести порядок. І тут ке-
рівник РФ помилився, бо не вра-
хував, що Янукович використає 
типовий маневр кримінального 
елемента. Ляже на дно, замість 
того щоб, як годиться політику, 
боротися й, іще залишаючись 
президентом, вчасно запросити 
Путіна. А що він просто кинув 
карти й утік, то в останнього 
зник основний привід легітимно 
зайти в Україну. Довелося роз-
крити карти, показати без ви-
димої причини «зелених чоло-
вічків», яких завів у Крим.  
І оскільки гри не вийшло, госпо-
дар Кремля зрозумів, що обма-
нути нікого не вдалося, тому 
Шойгу вже роздавав медальки, 
знявши маски й показуючи пе-
ред світом, що це була військова 
операція.

У. Т.: А Путін піде далі?
– Я думаю, що Путін підрахо-

вує можливі збитки. Реакція 
США доволі скромна. ЄС не по-
казав, що є монолітною структу-
рою; багато країн, які мають 

справи з Росією, бояться вводити 
жорсткі санкції, на словах вика-
зуючи негатив стосовно її прези-
дента, але далі ніхто не піде.  
І той розуміє, що це перемога. 
Єдине, що здатне змусити його 
підраховувати збитки – питання, 
наскільки Україна готова захи-
щатись. Якщо ви дасте йому 
чітке уявлення, що спроба взяти 
під політичний контроль вашу 
країну обернеться для нього не 
лише величезними втратами на 
міжнародній арені, а й смертю 
його людей, що він не зможе 
ввести політичного контролю, 
це означає, що є дуже серйозна 
можливість його зупинити.

У. Т.: Українські політики пово-
дились адекватно під час рево-
люційних подій у Києві чи 
можна було спрацювати якіс-
ніше?

Янукович був не 
лише ставлеником 

Москви, а і ї ї 
заручником.  

З одного боку, 
Путін притискав 

його економічно, а 
із другого – лякав, 

мовляв, тебе народ 
розірве на шматки, 
якщо не попросиш 

допомоги й не 
покличеш Росію 

навести порядок. І 
тут керівник РФ 

помилився, бо не 
врахував, що 

Янукович 
використає 

типовий маневр 
кримінального 

елемента. Ляже на 
дно, замість того 
щоб, як годиться 

політику, боротися

Якщо ви дасте 
Путіну чітке 

уявлення, що 
спроба взяти під 

політичний 
контроль вашу 

країну обернеться 
для нього не лише 

величезними 
втратами на 

міжнародній арені, 
а й смертю його 

людей, що він не 
зможе ввести 
політичного 

контролю, це 
означає, що є дуже 

серйозна 
можливість його 

зупинити
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– Те що, вони взяли владу, – 
однозначно грамотний хід. Бо, 
позволікавши ще трохи, дочека-
лися б тільки того, що легітим-
ний президент закликав би то-
вариша Путіна на легітимній 
основі навести порядок у брат-
ній країні. І ви не покричали б 
тоді. Отож-бо все сталося напе-
рекір Путіну і зламало його гру. 
Тут 10 балів. Те, що вони не 
встигли підлаштувати важелі й 
ланцюжки керування, – це та-
кож питання часу. Критикувати 
найлегше. Очевидно, що інсти-
тути влади нині вибудовуються. 
Всі військові, безпекові та мілі-
цейські структури були на-
вмисне корумповані ворожою 
країною, яка мала план з’їсти 
вас і зробити Новоросію за всіма 
теоріями Дуґіна. Тобто вашій 
владі дуже важко. Думаю, її 
представники зробили достат-
ньо, щоб Путін зрозумів: вони 
не кинуть карт, не втечуть, як 
Янукович, віддадуть наказ захи-
щатися, і це дозволить міжна-
родному співтовариству прийти 
на допомогу. Я хочу висловити 
головну думку, дуже важливу. 
Європейські країни, США, на-
віть Китай, вони дивляться, чим 
Україна готова пожертвувати 
заради своїх територій чи права 
жити так, як вона хоче. Якщо 
сама Україна не бажає жертву-
вати нічим, то чому повинен це 
робити болгарин чи поляк. Ну 
литовці – інша розмова. Ми всі 
трохи скажені, тому ми й тут.

У. Т.: Спираючись на свій досвід 
формування литовського війська 
з нуля, що ви нині порадили б 
зробити Україні, аби вона змо-
гла дати адекватну відсіч агресії?

– Створити територіальну 
оборону. Це те, що можливо ви-
конати швидко. Потрібна цен-
тралізована структура, керована 
з одного центру, що прийматиме 
у свої лави людей по всій Україні 
і об’єднуватиме їх, починаючи 
від найменшого містечка, ра-
йону, села, вулиці. І вона не по-
винна бути лише військовою си-
лою. За нею має бути закріплено 
багато патріотичних функцій, 
що нині потрібні державі.

У. Т.: А можна детальніше роз-
повісти, як це функціонує у вас?

– Почнемо з того, що є пункт 
3 Конституції, де сказано, що в 
разі агресії кожен литовський 
громадянин має право брати в 

руки зброю і захищати країну. 
Він автоматично стає комбатан-
том і, якщо є напад, його дії за-
хищені нашим Основним Зако-
ном. У 1990-х ми почали з фор-
мування добровільних структур 
оборони. Із тих, хто прийшов 
добровольцями, одних було за-
раховано в регулярні війська, а 
другі підписали з нами контр-
акт: маючи змогу, вони виділя-
ють частину свого часу для обо-
ронних потреб країни. Таким 
чином, кожен регіон і місто (в 
нас це доходило до села) мали 
якесь військове угруповання. 
Спочатку такі громадяни були 
без зброї, потім одержали її і 
тримали вдома. У нас з’явилася 

так звана армія готовності п’яти 
хвилин. Оскільки вона розосе-
реджена, її досить важко всю 
одночасно прикрити. За сигна-
лом ми могли піднімати в будь-
якій точці певну кількість 
озброєних людей. Це спрацю-
вало досить ефективно в 1991-
му під час вільнюських подій. 
Світ тоді бачив тільки столицю, 
але насправді наші оборонні дії 
точилися по всій Литві. Вони 
базувалися на тому, що нам вда-
лось або блокувати радянські 
військові частини, або домови-
тися з ними й створити ситуа-
цію, коли СРСР змушений був 
притягти до нас (вам вона та-
кож скоро буде відома) Псков-
ську дивізію, що стоїть нині на 
вашому кордоні. Отож-бо ця 
структура випробувана часом.

Потім територіальна обо-
рона дуже допомагала під час 
виходу радянських військ із 
Литви. Упродовж року ми виво-
дили передній ешелон, призна-
чений для нападу на західні кра-
їни. То були величезні склади, 
три десантно-парашутні дивізії, 
купа ракетного устаткування. Та-
кож пропускали війська, які ру-
халися з Німеччини. Ця струк-
тура була добровільна, але пра-
цювала дуже ефективно. А ще 
були регулярні війська, охорона 
кордону і спецчастини. Але за-
раз я кажу про підрозділи тери-

торіальної оборони, котра є та-
ким мультифункціональним ро-
дом військ. Тоді вони були в мо-
єму підпорядкуванні як міністра, 
а нині дістали статус окремого 
роду військ і крім інших завдань 
виконують мобілізаційні функції 
та здійснюють підготовку відпо-
відного резерву. Вони самі є так 
званим організованим резервом 
армії і готують весь мобілізацій-
ний на випадок кризи чи війни.

У. Т.: А як зі зброєю? Оборонці й 
досі тримають її вдома?

– Частина – вдома, частина – 
ні. Кожна військова одиниця 
має свою базу, де є зброярські 
кімнати. Після вступу Литви до 
НАТО такої готовності п’яти 
хвилин, щоб підняти людину з 
ліжка зі зброєю, не стало й наші 
політики задля економії сер-
йозно зменшували витрати на 
оборону. Дуже сподіваюся, те, 
що коїться в Україні, змусить 
багато кого в Європі, зокрема і в 
моїй країні, повернутися до хо-
роших старих практик.

У. Т.: Литві зараз щось загрожує? 
Коли так, то чи зможе НАТО 
швидко зреагувати й адекватно 
вам допомогти?

– Почнемо з того, що ви теж 
були захищені договором зі 
США, Великою Британією і тією 
ж таки Росією. І якщо оціню-
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вати його психологічні, мо-
ральні та політичні основи, то 
вони аж ніяк не менші, ніж на-
товський п’ятий пункт. Не захи-
щаючи вас, країни НАТО прак-
тично дають усім карт-бланш, 
аби вважати, що міжнародний 
договір про нерозповсюдження 
ядерної зброї – то не більше ніж 
лайно. Побачивши це, на що 
нам дуже надіятися? На 10 Ф-16, 
які виконують функцію повітря-
ної поліції? Росіяни відправили 
в Білорусь стільки само Су-27, 
які на рівні інженерної думки 
зовсім інша генерація. Нам по-
чуватися в безпеці тільки тому, 
що хороший дядя з Америки по-
винен нас захистити? У разі 
чого, будьмо відверті, навіть 
коли нас захищатимуть, кон-
флікт відбуватиметься на нашій 
території, і це не найприємніше.

У. Т.: Українців нині турбують 
питання люстрації, зокрема в си-
лових структурах і армії. Форму-
ючи литовську армію, ви брали 
на службу колишніх радянських 
офіцерів?

– Був час, коли дуже потрібні 
були люди навіть із радянською 
військовою освітою. Скажімо, 
під час виводу російських військ. 
Для забезпечення цього процесу 
ми їх серйозно використовували. 
У бойових частинах теж задію-
вали екс-офіцерів СРСР, але на-

магалися залучати тільки тих, 
що мали бойовий досвід, і моло-
дих. За цей час створили наші 
навчальні заклади: школу унтер-
офіцерів, військову академію і 
готували нових людей, яких 
швидко залучали. Допомогли й 
західні партнери. Литовці по-
чали вчитися в Німеччині, Фран-
ції, Чехії, Британії, США. Ми 
швидко прокрутили їх через ці 
жорна. Нам було простіше, бо 
структура менша. Але ви теж мо-
жете впоратись із тим завдан-
ням. Бо краще мати підготовані, 
хоч і невеликі ЗС, на які ви 
здатні спертися в потрібний мо-
мент і створити головний біль 
противнику, ніж годувати купу 
полковників, які носять каву.

У. Т.: В Україні, з огляду на за-
грозу агресії, триває дискусія про 
доцільність роззброєння або ле-
галізації зброї. Це досить болюче 
питання. Як було б логічніше 
дія ти, на вашу думку?

– Треба дуже точно поста-
вити всім завдання. Щоб захи-
щатися, суспільство має бути ор-
ганізоване й діяти за планом. Ті, 
хто готовий на це, не повинні 
братися до партизанщини. Про-
тивник тільки й чекає, щоб ви 
дали привід. Тож якщо ваші 
хлопці не ведуть суто політичної 
гри, у цей момент усі мають під-
корятись одному командуванню, 
бо краще один дурний коман-
дир, ніж два розумні.

Небезпека, що політики бави-
тимуться з озброєними людьми, 
є завжди. Але думати, ніби, не 
озброюючи людей, не створю-
ючи армії, не захищаючи в разі 
потреби країни, ти уникнеш та-
ких проблем, наївно. З одного 
боку, має бути політичний та де-
мократичний контроль ЗС, із 
другого – треба досягти певного 
договору між партіями, щоб ар-
мія залишалася поза внутріш-
ньою політикою. Тут необхідні 
домовленості. Бо не озброювати 
людей і не захищати своєї країни 
– це не той варіант і не та ціна, 
яку треба платити за спокійний 
сон політиків.

У. Т.: Люди, які пройшли Май-
дан, нині нерідко наражаються 
на певні психологічні проблеми. 
Знаю, що ви у Литві також зіткну-
лися з цим явищем і зуміли його 
подолати. Поділитеся досвідом?

– Люди, що дуже добрі у во-
єнний час, часто є тягарем для 

суспільства у мирний. У світі 
бухгалтерів і юристів вони не 
знаходять собі застосування. 
Що робити? Насамперед на 
сьогодні ваші територіальні 
структури, якщо ви їх створю-
ватимете, просто абсорбують 
цих громадян і поставлять у по-
трібне місце. Є країни, які на-
віть навмисно підтримують 
певний рівень боєготовності й 
залишають людей, ладних за-
стосовувати зброю, у військо-
вих частинах, аби тільки не на 
вулиці. Коли ті служать у під-
розділах, їх можна потроху 
адаптувати до іншого життя, 
даючи цивільні професії. Є ціла 
програма їх соціалізації. У дер-
жавах на кшталт моєї чи вашої 
до таких проектів ніхто не до-
ріс. Але на якийсь час ви мо-
жете відкласти це завдання, по-
яснивши ветеранам революції: 
«Якщо ти патріот, твоя місія – 
бути в лавах територіальної са-
мооборони, а не сидіти і їсти 
бутерброди на Майдані. Немає 
чого тут робити із себе героя, 
коли країні потрібні руки й 
сила». Це на якийсь час поря-
тує. Далі потрібна програма со-
ціалізації та переведення тих 
людей уже до цивільного по-
буту. Я вам скажу, що після 
своїх подій ми досить довго 
тримали біля парламенту бари-
кади. І потім мені доводилося 
потроху, але методично щоночі 
виселяти людей, які почали 
там жити. Ми це робили не 
грубо, знаходячи їм заняття, 
відповідні їхньому оборонному 
мисленню.

У. Т.: Вас називають практиком 
«кольорових» революцій. Чи 
приклались ви якось до нашої 
нинішньої?

– Тільки опосередковано. 
Ось поруч сидять хлопці, які в 
1990-х служили в нас. Це укра-
їнці, які просто прийшли в 
Литву захищати. Ідея «кольоро-
вих» революцій базувалась на 
тому, що ми можемо швидко за-
разити ними інші території. І от 
вони тоді сміялися, що ти, ма-
буть, нас перших підсунеш під 
росіян, щоб в Україні також ви-
бухнуло полум’я. Я дуже тішуся, 
що через 20 років, воно справді 
спалахнуло і що ці люди, які 
стояли в нас на барикадах, вия-
вилися іще достатньо моло-
дими, аби кинути пляшку в ро-
сійський танк. 

Радянські 
танки на 
вулицях 
Вільнюса в 
січні 1991 року
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Чи посвариться Захід  
із Москвою заради України?

У
країнський Майдан став несподіванкою 
для цілого світу. Неначе грім серед ясного 
неба була й російська реакція. Ніхто в Бер-
ліні, Парижі та Вашингтоні не уявляв, що 

режим Януковича так швидко обвалиться. Жоден 
аналітик світу не передбачив, що Росія реагуватиме 
на події саме в такий спосіб: розмістить армію в 
Криму та накидатиме сепаратистський сценарій на 
півострові.
Заскочені зненацька, західні столиці шукають від-
повідь на несподіваний виклик часу. Пріоритетом 
номер один є сьогодні запобігання подальшому за-
хопленню української території, зокрема на Сході. 
Йдеться про те, щоб виграти бодай кілька місяців, 
аби нова влада стабілізувала ситуацію в країні, про-
вела перші реформи та позачергові вибори.
Саме така мета перших задекларованих санкцій. Їх 
дозовано так, щоб прозвучали як попередження. 
Але вони залишають двері до можливих переговорів 
відчиненими, бо скеровані тільки проти конкретних 
осіб: генералів, депутатів, радників Владіміра Пу-
тіна. На додаток обрано символічні заходи: скасу-
вання саміту Великої ві-
сімки, зупинення військо-
вої співпраці. Насправді 
нічого радикального. Але 
ці кроки вперше змушу-
ють Росію усвідомити рі-
шучість намірів європей -
ців та американців. Зга-
даймо: після війни в 
Гру    зії 2008 року жодних 
санкцій застосовано не 
було. Тож Кремль зробив 
висновок, що йому гарантовано безкарність у 
колишній зоні впливу. Як бачимо, сьогодні 
дещо змінилося.
Хвиля санкцій позначилася на ситуації на світових 
ринках. Росія відтепер видається державою, де ри-
зиковано вкладати гроші. Світовий банк переглянув 
свої прогнози щодо економічного розвитку РФ у бік 
скромнішого результату. Він припускає, що росій-
ський ВВП може впасти на 1,8% у 2014 році. А ще 
кілька місяців тому оприлюднював прогноз на рівні 
2% зростання. Ризик рецесії – ціна, яку Росія пла-
тить за анексію Криму.
Якби Путін наважився ввести війська у східні об-
ласті України, санкції вийшли б на інший рівень. 
Вони скеровувалися б «не лише проти окремих осіб, 
а й проти провідних секторів економіки», попере-
див президент США Барак Обама. І передбачали б 
часткове або повне ембарго на купівлю зброї, енер-
гетичних продуктів або заборону на трансакції з ро-

сійськими фінустановами. Ніхто не хотів би такої 
ситуації. За інформацією з дипломатичних кіл, таке 
могло б статися, якби Путін зважився ще й на захоп-
 лення Східної України. Але й те, що про такі пер-
спективи сьогодні відкрито йде мова, – очевидна 
новація світової політики.
Можна сказати, що перші санкції досягли поставле-
ної мети, бо російська армія зупинилася на східному 
українському кордоні. Але обрана стратегія не вирі-
шить усіх проблем, що виникли у зв’язку з анек-
сією Криму. Силовий сценарій, який дозволила собі 
Моск  ва, має серйозні наслідки.
Аж до сьогодні легкість, із якою Росія могла реалізу-
вати свої проекти, була свідченням того, наскільки 
система європейської колективної безпеки не відпо-
відає вимогам часу. Європейці роками роззброюва-
лися, постійно зменшуючи бюджети, передбачені 
для збройних сил. Американці дедалі більше диви-
лися в бік Азії та менше й менше цікавилися Євро-
пою. Тоді як Росія накачувала м’язи. Європейцям 
треба терміново зробити відповідні висновки та 
збільшити свою військову потужність.

Ще одна суттєва про-
блема: Захід не напрацю-
вав середньотермінової 
стратегії стосовно Украї-
 ни. Перша хвиля санкцій 
змогла зупинити росій-
ські танки. Вона змусила 
Москву до переговорів. 
Вони відбуваються, хоча 
й із великим скрипом, за 
зачиненими дверима, по-
за механізмами демокра-

тичного контролю. У цьому протистоянні не-
просто зорієнтуватися. Чого насправді хочуть 
очільники ЄС? Так, безперечно, захистити 

право українців на свій вибір, але й не ціною, яка 
вдарить по інтересах власної економіки. Здається, 
ніби керівники Євросоюзу не мають чіткої мети. 
Вони діють відповідно до обставин, але не можуть 
конкретно озвучити, чого хотіли б насправді.
Брак спільного європейського бачення змусив Спо-
лучені Штати активніше взятися до справи. Їх 
знову чути в Європі у пошуках вирішення україн-
ської кризи. Барак Обама, якого досі цікавила 
тільки Азія, схоже, зробив українське питання од-
ним із провідних тем своєї політики під час другої 
каденції при владі. Залишається дочекатися ре-
зультатів такої активної дипломатії, щоб зробити 
висновок: європейці шкодуватимуть чи зрадіють, 
що виявилися неспроможними самі віднайти необ-
хідне рішення? 

Автор: 
Ален  

Ґіймоль,
Франція

ЛЕГКІСТЬ, ІЗ ЯКОю РОСІЯ  
ЗАХОПИЛА КРИМ, БУЛА 

СВІДЧЕННЯМ ТОГО, 
НАСКІЛЬКИ СИСТЕМА 

ЄВРОПЕЙСЬКОї 
КОЛЕКТИВНОї БЕЗПЕКИ НЕ 

ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ЧАСУ

Західні санкції проти Росії надаються для того, щоб заморозити конфлікт 
у його нинішньому стані. Але дуже скоро європейці будуть змушені 
замислитися над порожнечами, що виникли в їхній системі безпеки
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ПОЧАТОК 
ЛЮТОГО 
2014 РОКУ. 
Горить прези-
дентський 
палац у 
Сараєві

Автор: Катерина Калитко, 
письменниця, перекладачка

Абонплата за незалежність

К
оли розпочалася босній-
ська війна, мені було 10. 
Пам’ятаю, який тоді тран-
слювали медійний образ 

місцевих жителів – кровожерних 
мусульман, котрим чомусь не си-
ділося спокійно. Ангелів на війні 
не буває, на той час іще важко 
було достойно відфільтрувати ін-
формацію з пострадянських, а по 
суті, тих-таки радянських ЗМІ. 
Проте ірраціонально відчува-
лося: щось у цій історії дуже не 
так. За 20 років, уже після сві-
жого українського купання в по-
миях російської пропаганди, 
огульного звинувачення цілої ре-
волюційної країни в неонацизмі, 
фашизмі й бозна-чому ще, з тав-
ром «бендерівки», я на власній 
шкурі відчуваю, чого варті такі 
маніпуляції. Але саме тоді, давно, 
із прагнення розібратися, як воно 

є насправді, народилася моя неа-
бияка цікавість саме до маленької 
Боснії і Герцеговини, щоб згодом 
перерости у велику любов та істо-
рію взаємного пізнання наших 
країн.

Долі України та Боснії, пере-
дусім як земель фронтиру, при-
речених відчайдушно захищати 
свій історичний вибір, завжди 
видавалися мені близькими. І 
наче невипадково саме в час на-
шої революції в БіГ теж стало 
неспокійно. Коли на початку 
лютого регіонами цієї балкан-
ської країни прокотилася перша 
хвиля протестів із підпалами 
урядових будівель, ми жарту-
вали про поширення Майдану 
на цілий світ, просторікували 
про нації пасіонаріїв, які тільки 
так і вирішують свої проблеми, 
пригадували, що рівно сто років 
тому і саме з Сараєва почалася 
Перша світова війна, гадаючи, 
чи теперішні події не можна 

вважати початком третьої. Коли 
в БіГ уже сталися нарешті рота-
ції чиновників, а наші Майдан 
та Грушевського й надалі сто-
яли без чіткого бачення майбут-
нього, ми іронізували, мовляв, 
скоро досліджуватимемо, чому 
Боснії вдалось, а нам ні. Проте 
у світі після постмодерну істо-
ричні кліше не те, щоб геть 
утратили актуальність, але 
стали проявлятись абсолютно 
непередбачувано. І в той час, 
коли протести у БіГ не вгамува-
лись, але лягли в мирне русло, 
на вулицях Києва почалася 
справжня війна зі справжніми 
жертвами, а ще згодом привид 
третьої світової, замість зали-
шитися на Балканах, при-
плентався саме в Україну. Вза-
ємний вплив свіжих соціально-
політичних процесів у БіГ та в 
нашій країні виявився значно 
більшим, ніж здається на пер-
ший погляд, тож розібратися, 

Соті роковини початку Першої світової війни й раптова загроза третьої, яку 
неначе підгадано під цю дату, несподівано пов’язали між собою Україну 

та Боснію і Герцеговину. Пов’язали їх і народні повстання, що особливо 
запекло розгорілися в лютому. А якщо розібратися глибше, символічно 

поєднують їх і складніші, глибші історичні процеси, й непрості долі 
держав прикордоння. «Nema brata dok ne rodi majka» («Нема 

брата, доки мама не народить»), – кажуть навчені гірким  
досвідом боснійці. А українці, саме зараз травматично 

розлучаючись із багаторічними ілюзіями щодо 
братерства, можуть повчитися на їхньому 

небанальному досвіді
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БіГ – НАЙХИМЕРНІшЕ 
ВЛАшТОВАНА ДЕРжАВА  
У ЄВРОПІ, ЯКЩО  
НЕ У СВІТІ ВЗАГАЛІ.  
КЕРУВАТИ МОНСТРУОЗНИМ 
УТВОРЕННЯМ ІЗ АЛОГІЧНИМИ 
ЗВ’ЯЗКАМИ ВСЕРЕДИНІ 
ПОЛІТИЧНОї СИСТЕМИ ВКРАЙ 
СКЛАДНО

чому так, буде й цікаво, й важ-
ливо.

ТРИ ПРЕЗИДЕНТИ ЗАМІСТЬ 
ОДНОГО МЕРА
Популярний жарт стверджує, 
що Боснії і Герцеговині з її 
майже 4 млн жителів та компак-
тними територіями цілком ви-
стачило б одного хорошого 
мера. Натомість усе значно 
складніше. БіГ – найхимерніше 
влаштована держава у Європі, 
якщо не у світі взагалі. Пояс-
нення просте: її чинна Консти-
туція є додатком до міжнарод-
них Дейтонських угод 1995 
року, покликаних зупинити ві-
йну і примирити основні сто-
рони конфлікту – боснійців-
мусульман, хорватів та сербів. 
Відтак країна складається із 
двох ентитетів: федерації БіГ, 
так званої мусульмансько-
хорватської, поділеної на 10 кан-
тонів, Республіки Сербської, а 
також автономного округу 
Брчко. Керує цим усім Президія 
БіГ, що складається із трьох ви-
борних представників трьох на-
родів. А ще ж є прем’єри та 
очільники ентитетів, їх парла-
менти й загальнодержавний за-
конодавчий орган та ще й висо-
кий представник, що контролює 
ситуацію в країні від імені й за 
дорученням міжнародної спіль-
ноти. Звідси плутанина навіть 
на рівні інформаційному: ска-
жімо, заарештований на про-
тестній хвилі Живко Будимир не 
президент держави загалом, а 
очільник федерації БіГ, однієї з 
її складових, креатура тамтеш-
ньої коаліційної влади із сумнів-
ною легітимністю, не кажучи 
вже про хабарі, на яких він і 
впійманий. Керувати монстру-
озним утворенням із алогіч-
ними зв’язками всередині полі-
тичної системи вкрай складно, 
перегляд чинної Конституції та 
етнічного розподілу за Дейто-
ном – питання, актуальне вже 
багато років, одна з передумов 
для руху БіГ у Європу.

Мертвонародженій владній 
машині стагнація, створена са-
мим її існуванням, вигідна: це 
накопичення благ в односто-
ронньому порядку. Влада опе-
рує колосальними ресурсами – 
від класичних фінансових і ме-
дійних до академічних на рівні 
прихильних до неї освітніх уста-
нов. І перебуває в абсолютно 
глухому переконанні, що ніхто її 

не зрушить, попри весь учине-
ний абсурд. До болю знайома 
ситуація.

Боснійський бунт постав як 
відверто соціальний. Першими 
піднялися робітники в Тузлі, про-
мисловому регіоні, де почали ма-
сово закриватися фабрики. Після 
брутального поліцейського роз-
гону тамтешні демонстранти здо-
були підтримку інших міст: Зе-
ниці, Біхача, Мостара і, врешті, 
Сараєва. На вулиці вийшли 
люди, яким нічого втрачати. На 
стінах урядових будівель недарма 
з’явилося гасло: «Хто сіє голод, 
пожне лють». Усе це в межах од-
ного ентитету, мусульмансько-
хорватської федерації, що дало 
Республіці Сербській простір для 
націоналістичних маніпуляцій і 
відмежування від заколоту. Рито-
рику «босняцьких протестів» під-
хопили й близькі сусіди, побоюю-
чись подібного розвитку подій у 
себе. Не допомогло: протести 
швидко перекинулися на сусідню 
Чорногорію. Втім, для Боснії 
більш як за два десятиліття, що 
проминули після балканських 
воєн, зимова революція – перше 
справді загальнонаціональне під-
несення такого рівня. Це якщо не 
враховувати народних торжеств, 
коли збірна БіГ виборола путівку 
на Мундіаль, але футбол для бос-
нійців – то святе.

СЛАВА НАЦІї
Протести справді охопили тери-
торію, де більшу частину насе-
лення становлять мусульмани, 
проте на вулиці вийшли пред-
ставники різних конфесій, ет-
нічних груп, соціальних верств, і 
це потрібно усвідомлювати мак-
симально чітко. Не сталося чер-
гової балканської різанини, по-
встання етнічних націоналістів, 
як і справжнього бунту лівих, 
так само як в Україні, нацист-
ського заколоту й захоплення 
влади радикальною частиною 
громадян. І в них, і в нас повно-
цінне громадянське суспільство 
народжувалося просто на ву-
лиці, протестувала нація муль-
тиетнічна і свідома цього. Охо-
чим у контексті Боснії знову ви-
кликати дух Ґавріла Прінципа 
не завадить згадати, що цей 
юний серб був членом терорис-
тичної організації з російським 
капіталом. Карту етнічного про-
тистояння там було розіграно 
чужими й побито давно та сер-
йозно, витягають її винятково 

для того, щоб позалякувати ту 
чи ту спільноту. Боснійці рішуче 
схиляються до згладжування ку-
тів націоналізму, що, однак, не 
означає відвертої «югоносталь-
гії». Тамтешні події, низка фак-
тів останніх років, а не тільки 
зимовий вибух – це повстання 
малої, історично сформованої 
мультиетнічної нації проти ет-
нічної сегрегації, нав’язаної 
ззовні.

Головними мішенями про-
тестувальників стали корумпо-
вані політики й неефективна 
влада. Ситуація знову-таки нага-
дує українську: скажімо, босній-
ський хорват-політик Драґан 
Чович на очах у безробітних і 
пенсіонерів будує в Мостарі ві-
ллу вартістю 6 млн конвертова-
них марок (це боснійська ва-
люта), змінивши при будівни-
цтві русло річки Радоболі, а на 
запитання, звідки гроші на такі 

проекти, щиро дивується й 
каже: «Ну як же, ми з дружиною 
маємо по 30 років трудового 
стажу!?». А Милорад Додік, пре-
зидент Республіки Сербської у 
складі БіГ і один із найбільших 
багатіїв країни, демонстративно 
ігноруючи соціально-економічні 
питання, натомість влаштовує 
масштабне епатажне обгово-
рення злободенної проблеми: 
ставити чи не ставити пам’ятник 
згаданому вище Ґаврілові Прін-
ципу до сторіччя атентату?

Утім, кожен протест соціаль-
ного характеру в БіГ рано чи 
пізно доходить до питання пере-
гляду державного устрою і архі-
тектури влади. Скажімо, влітку 
країна також пережила потужну 
хвилю народного обурення. Тоді 
каменем спотикання стали дер-
жавні ідентифікаційні номери, 
які там дістають новонароджені. 
Через украй складну бюрокра-
тичну процедуру, коли цих кодів 

Безумовно, 
боснійське 
повстання 

надихалося 
Майданом: тут 

навіть пробували 
так само палити 
шини, хоча явної 

потреби в цьому не 
було, і так само 
дарували квіти 
поліцейським. 

Події в БіГ, своєю 
чергою, 

каталізували 
гарячу стадію 
українського 

протистояння – як 
наочна ілюстрація 

ефективних дій
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Тузла – поліція 
з народом?

за старою схемою не видавали 
вже, а за новою – ще, хвора ді-
вчинка Белма Ібрішевич не мо-
гла своєчасно поїхати з мамою за 
кордон на лікування. Уся країна 
вийшла на вулиці. Немовлята 
стали символом боротьби з режи-
мом, а демонстранти у фіналі ви-
магали відставки влади, змен-
шення роздутої бюрократичної 
машини й перегляду Конституції. 

ПОВСТАННЯ СИНЬО-
жОВТИХ
Після Дейтона Боснія і Герцего-
вина має не тільки частково пе-
релічені вище проблеми, а й но-
вий прапор замість історичного, 
теж синьо-жовтий, щоправда, із 
зірками. І це знову спокушає по-
рівнювати українські та босній-
ські події навіть на рівні есте-
тики. Безумовно, повстання в 
балканській країні надихалося 
Майданом: тут навіть пробували 
так само палити шини, хоча яв-
ної потреби в цьому не було, і 
так само дарували квіти полі-
цейським. Втім, архітектоніка 
протестів у наших випадках по-
зірно протилежна: українська 
революція спершу спробувала 
розмовляти з упертою владою, а 
коли злочинна глухота тієї стала 
очевидною, спалахнула вулиця 
Грушевського, потім –  знову і 
знову, аж поки сталася справ-
жня війна. Боснійці спочатку 
частково випекли нарив, блис-
кавично покаравши 20 корупці-
онерів і символічно підпаливши 
президентську Адміністрацію, а 
потім засіли за формування док-
трин. Війна в них уже була, піс-
лясмак тримається досі. Босній-
ські події, своєю чергою, каталі-
зували гарячу стадію україн-
ського протистояння – як нао-
чна ілюстрація ефективних дій. 
А криваві сутички в Києві люди 
з досвідом кількарічної війни за 
незалежність однозначно визна-
ють війною теж за інтенсив-
ністю протистояння та кількістю 
жертв на такій малій території.

У кожному великому місті 
БіГ після бойового заго-
стрення зібрався пленум гро-
мадян. Це абсолютно нова для 
пост’югославської історії форма 
суспільної дії. Учасники того, 
який відбувається у столиці, до-
магаються формування в кан-
тоні Сараєво органів влади з екс-
пертів без політичної належ-
ності, підзвітних громадян-
ському пленуму, ревізії виплат 

державним функціонерам і при-
ведення їх у відповідність до ак-
туальної економічної ситуації, 
перегляду механізмів та об’єктів 
приватизації в кантоні. У кан-
тоні Тузла, звідки й вистрелили 
протести, змінилася місцева 
влада. Однак загальна ситуація 
не квапиться виправлятися, що-
денні проблеми не тішать но-
визною: то аварія на шахті в Зе-
ниці, то розкопане нове масове 

поховання часів війни. А ще все-
таки назріла концепція так зва-
ного Дейтона-2, нового терито-
ріального поділу Боснії і Герце-
говини, тож публічні розмови з 
цього питання вселяють у гро-
маду водночас натхнення й жах.

ЗДОБУТКИ, ВТРАТИ, 
ЄВРОПА І ПОРОжНЕЧА
Андрей Ніколаїдас, сараєвський 
письменник із грецьким корін-
ням, який зараз мешкає в Чорно-

горії, в одному зі своїх есеїв із гір-
котою закликав: «Українці, вра-
хуйте боснійський досвід і 
пам’ятайте, що прапор Європи – 
це тільки ганчірка на вітрі». Хоч 
як прикро, українці схильні пого-
дитися з цією тезою після того, як 
із дитячою відчайдушністю спо-
дівалися від неї цілу зиму чогось 
більшого, ніж звичне глибоке за-
непокоєння. І реальної допомоги 
зараз, коли ворог удирається у 
ворота не тільки країни, а й цілої 
Європи. У сараєвському міському 
сленгу поряд із традиційним ви-
словом «порвав як неписьмен-
ний газету» з’явивсь актуальний 
геополітичний – «порвав як Пу-
тін Україну». Боснійці зараз із 
особливою пильністю придивля-
ються до ситуації в нашій дер-
жаві, адже тут утілюються їхні 
фантомні болі – силове перекро-
ювання територій як покарання 
за самостійні рішення. Коли в 
1992 році, після проголошення 
БіГ незалежності, боснійські 
серби вирішили відокремитися 
як Республіка Сербська, витис-
кання несербів із Баня-Луки до 
болю нагадувало теперішнє ви-
кидання нелояльного до Росії на-
селення із Криму – живі кар-
тинки цього процесу, скажімо, є в 
романі Міленка Єрґовича «Срда 
співає в сутінках, на Трійцю». То-
дішній боснійський лідер Алія Із-
етбеґович заспокоював свій на-
род словами «спіть спокійно, нія-
кої війни не буде» – і нація по-
чала прокидатись аж за чотири 
роки, після справжнього жахіття. 

НЕ СТАЛОСЯ ЧЕРГОВОї 
БАЛКАНСЬКОї РІЗАНИНИ, 
ПОВСТАННЯ ЕТНІЧНИХ 
НАЦІОНАЛІСТІВ, ЯК І 
СПРАВжНЬОГО БУНТУ ЛІВИХ, 
ТАК САМО ЯК В УКРАїНІ, 
НАЦИСТСЬКОГО ЗАКОЛОТУ  
Й ЗАХОПЛЕННЯ ВЛАДИ 
РАДИКАЛЬНОю ЧАСТИНОю 
ГРОМАДЯН
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У сараєвському 
міському сленгу 

поряд із 
традиційним 

висловом «порвав 
як неписьменний 
газету» з’явивсь 

актуальний 
геополітичний – 
«порвав як Путін 

Україну». Боснійці 
зараз із особливою 

пильністю 
придивляються до 

ситуації в нашій 
державі, адже тут 

утілюються їхні 
фантомні болі – 

силове 
перекроювання 

територій як 
покарання за 

самостійні рішення

Сутичка 
демонстрантів 
та поліції у 
промисловому 
місті Тузла

Прецедент Криму вкотре активі-
зував відцентрові рухи в БіГ – 
уже згадуваний одіозний Мило-
рад Додік під час робочого візиту 
до Сербії поквапився проголо-
сити, що мешканці Республіки 
Сербської не люблять Боснії і 
Герцеговини, в складі якої зму-
шені перебувати, шукатимуть 
способів із нею попрощатися, а 
кримський «референдум» під-
тримують і висловлюють упев-
неність у щасливій долі нового 
суб’єкта РФ. Офіційний Бел-
град, щоправда, поспішив від-
хреститися від таких заяв, щоб 
не шкодити своєму міжнарод-
ному іміджу: він розраховує на 
райдужне майбутнє з ЄС. А от із 
БіГ українців слушно застеріга-
ють: зовнішні вимоги федералі-
зації та хистка позиція Європи з 
цього приводу загрожують на-
шій державі її власним Дейто-
ном. Для БіГ розподіл на етнічні 
ентитети став пасткою на багато 
десятиліть. По суті, це захист ви-
няткових прав певної бізнес-
еліти, закоркованої у своєму регі-
оні, міні-державі, й тут мало 
спільного із поборництвом при-
родних прав населення. Етніч-
ними територіями зручно мані-
пулювати на категоріальному 
рівні й передусім зовні, зводячи 
кожне соціальне напруження 
всередині країни до проблеми 
націоналізму. Показовою тут є 
так звана «Справа Сейдича – 
Фінчі»: ром Дерве Сейдич та єв-
рей Якоб Фінчі у 2009 році пози-
вались у Європейському суді з 

прав людини проти держави че-
рез неможливість обійняти ви-
сокі посади в БіГ, бо спущена 
згори сильними світу цього Дей-
тонська угода внесла в Конститу-
цію тільки боснійський, серб-
ський та хорватський народи як 
такі, що творять офіційну полі-
тику. Суд обійшовся макси-
мально обтічними формулюван-
нями щодо неприпустимості дис-
кримінації, проте справа Сей-
дича – Фінчі є джерелом нескін-
ченних потрясінь для БіГ на між-
народній арені: тут і вимоги не-
гайно змінити Конституцію, вра-
хувавши права усіх громад, і од-
разу після того – міжнародна 
констатація, мовляв, будь-які 
зміни Основного Закону тільки 
додатково дестабілізують ситуа-
цію, тут і шантаж кредитами 
МВФ. А пріснопам’ятний євроко-
місар Штефан Фюле відкритим 
текстом заявляє, що контрпро-
дуктивний діалог із Сараєвом у 
справі Сейдича – Фінчі блокує 
рух Боснії і Герцеговини до Єв-
ропи. Народна політологія щи-
ріша: насправді ніхто не зацікав-
лений у докорінній зміні консти-
туційного ладу, локальним 
бізнес-елітам простіше розпилю-
вати бюджет в окремих ентите-
тах, а великим гравцям зручніше 
їх зіштовхувати лобами чи розво-
дити по кутках. І хай народне під-
несення свідчить про постання 
повноцінної політичної нації, за-
вжди знайдеться охочий нага-
дати, що дискриміноване серб-
ське населення воліє приєдна-

тися до великої Сербії, а хорват-
ське прагне бодай окремого, тре-
тього ентитету в складі БіГ. І 
тільки «кровожерні боснійські 
мусульмани» найбільше хочуть 
зберегти державу цілісною, за-
безпечивши їй адекватний влад-
ний апарат.

Світ зараз здається крихким 
як ніколи. Українці заплатили 
справжню ціну за свою незалеж-
ність, після чого ніхто вже не на-
важиться сказати, буцім вона 
впала нам у руки задарма понад 
20 років тому. Але тепер мусимо 
давати собі раду з реальною за-
грозою інтервенції ворога, який 
утратив адекватність і не підда-
ється логічному аналізу. Звісно 
ж, будь-яка порубіжна територія 
по-справжньому потрібна тільки 
сама собі. Важко стверджувати, 
чи не стануть прикордонні «рови 
Тарути» нашою лінією Мажино і 
чи не доведеться нам відгороджу-
ватися від Криму новою лінією 
Маннергейма. Ми підтримуємо 
виразно проукраїнських крим-
ських татар так само мляво, як 
Європа взимку підтримувала нас, 
і хтозна, чи не чаяться в цьому 
майбутні правові прецеденти, які 
гальмуватимуть наш поступ на 
міжнародній арені. А маленька 
Боснія і Герцеговина, яка, зача-
ївши подих, співчуває нам, побо-
юється нового переділу своїх те-
риторій – найпізніше у 2022 році. 
Тоді, як передбачають, може 
відбутися «Дейтон-2» з актив-
ною участю США, ЄС і Туреч-
чини, в найкращому випадку 
сформуються три ентитети, в 
найгіршому – просербські те-
риторії голосно заявлять про 
відокремлення, після чого 
вкот ре похитнеться міжнарод-
ний баланс, зіштовхнуться ве-
ликі інтереси, а наслідком 
може стати війна. Якщо тільки 
доти вона не точитиметься вже 
– у світі із зовсім новими кор-
донами. Але бачиться, що 
плата за незалежність ніколи 
не буває одноразовою, це 
радше регулярна абонплата, 
яка вічно потребує живої 
крові. І зроду не вгадаєш, коли 
доведеться пожертвувати нею 
наступного разу.

«Можна й «Дейтон-2» про-
вести, аби тільки про все не му-
сив домовлятися радіоактивний 
попіл», – посміхаються боснійці. 
Вони ніколи не боялися жарту-
вати під час війни. Здається, час 
учитися й нам. 



Стріла Путіна
Криза в Україні пожвавила трансатлантичні зв’язки

М
оже, сам того не усві-
домлюючи, Путін грає 
роль Купідона для аме-
риканського Марса і єв-

ропейської Венери. Захопивши 
Крим, він оживив згаслий було 
вогонь кохання між союзниками 
із протилежних берегів Атлан-
тики. Як це часто буває з парами, 
що довго живуть разом, за 
останні роки між ними накопи-
чилося роздратування: через ві-
йну в Іраку, способи боротьби з 
джихадистами, шпигунські скан-
дали за участю американського 
Агентства національної безпеки, 
кризу євро й постійне скоро-
чення оборонного бюджету Єв-
ропи. Але зараз Росія нагадує 
обом про «шлюбні зв’язки». 
«Давно вже я не почував такого 
оптимізму із приводу трансат-
лантичних відносин, як зараз», – 
тихцем зізнався один із провід-
них європейських політиків.

Якщо досі більше уваги Ба-
рака Обами діставалося Азії, то 
події в Україні змусили його по-
вернутися до Старого світу. Лей-
тмотивом останнього візиту гос-
подаря Білого дому до Європи 
стала проблема російського мілі-

таризму. Певно, не випадково він 
почався з Бельгії, де Обама вша-
нував пам’ять американських 
солдатів, полеглих у Першу сві-
тову, адже саме в її роки США 
вперше були стурбовані безпе-
кою Європи. Не звертати увагу на 
насильницьку зміну кордонів, як 
сказав Обама, означало б «зне-
хтувати уроками, що записані на 

кладовищах цього континенту». 
Однак новий спалах любові є не 
просто поверненням до залеж-
ності Європи від американського 
захисту за допомогою НАТО. 
Відносини між ними стали 
складнішими, особливо це стосу-
ється Європейського Союзу. З 
погляду Обами, саме європей-
ські ліліпути довели кризу євро 
до краю. А протистояння через 

Україну тільки утвердило в очах 
деяких членів його Адміністрації 
думку про те, що європейці не 
можуть дати собі раду навіть у 
себе вдома.

За час правління Обами са-
міти США – ЄС порідшали, а його 
зустріч із лідерами інститутів ЄС 
26 березня за робочим обідом 
тривала трохи довше ніж годину. 
Та, незважаючи на всю нехіть 
президента, зараз політичні кон-
такти між Америкою та ЄС поси-
люються. Лідер США через три 
місяці повернеться до Брюсселя 
на саміт Великої сімки – замість 
Великої вісімки, який Росія мала 
б приймати в Сочі. Представни-
цтво Сполучених Штатів у ЄС – 
одне з небагатьох американських 
посольств, яке зараз розширю-
ється. Державні секретарі США 
(спочатку Гілларі Клінтон, а по-
тім Джон Керрі) тісно співпрацю-
вали з верховним представником 
Євросоюзу із закордонних справ 
Кетрін Ештон. Інколи амери-
канці сильніше обстоювали євро-
інтеграцію, ніж європейські фе-
дералісти, закликаючи єврозону 
згуртуватися, а Британію не вихо-
дити з ЄС.
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Почасти через прагнення 
спростити роботу. Краще мати 
справу з однією баронесою 
Ештон, ніж телефонувати 28 
європейським міністрам закор-
донних справ. Почасти – тому що 
багато глобальних загроз (від те-
роризму до кібератак) не є ви-
ключно (чи навіть здебільшого) 
військовими або суто національ-
ними. Зовнішньополітичні про-
блеми, як-от ядерна програма 
Ірану, вирішуються ефективніше, 
якщо Європа підсилює санкції 
своєю вагою (Ештон – провідний 
переговірник з Іраном). Якщо 
Америка все ще «незамінна» дер-
жава у світі, то Європа часто неза-
мінний партнер.

На зародження мілітарних 
амбіцій ЄС Вашингтон спочатку 
дивився не без осторог (які по-
глибилися після французько-
німецького протистояння із при-
воду війни в Іраку 2003 року). Не 
допомогли й розмірковування ін-
телектуалів на кшталт Юрґена 
Габермаса та Жака Дерріда, які 
колись сказали, що «Європа по-
винна своєю значущістю перева-
жити на терезах гегемонічну од-
носторонність Сполучених Шта-
тів». Проте нині Старий світ три-
вожить не гегемонія заокеан-
ського партнера, а його байду-
жість. А США – не військова кон-
куренція з боку Європи, а її неді-
єздатність. Якщо європейці захо-
чуть самостійно діяти, скажімо, в 
Африці – Америка радше допо-
може їм, а не перешкоджатиме.

Багато хто зараз хоче додати 
до зв’язків між двома берегами 
Атлантики економічний аргу-
мент. Прибічники честолюб-
ного проекту Трансатлантичного 
торговельно-інвестиційного парт-
нерства (ТТІП) сподіваються, що 
той перетвориться на економічне 
НАТО. Він дістав потужний полі-
тичний імпульс, але зрозуміло, 
що потрібно подолати ще багато 
перешкод. Франція від самого по-
чатку виключила з нього аудіові-
зуальний сектор в ім’я своєї 
«культурної винятковості». Кон-
грес не дав Обамі необхідних 
повноважень для просування 
вільної торгівлі й не збирається 
цього робити. «Багато хто в Мо-
скві потиратиме руки, якщо 
проект ТТІП провалиться», – 
сказав один єврочиновник. У разі 
успіху Америці легше було б екс-
портувати газ до Європи. Обама 
не проти допомогти їй зменшити 
залежність від Росії, яка постачає 

близько п’ятої частини усього 
споживаного в ЄС блакитного 
палива (а в деяких країнах наба-
гато більше). Але він, крім того, 
дав чітко зрозуміти, що європей-
цям доведеться видобувати такий 
непопулярний сланцевий газ, 
кот рий лежить просто в них під 
ногами.

ПРО ТОРГІВЛю І ВІЙНУ
Силу торгівлі видно бодай на 
прикладі революції в Києві. Вона 
спалахнула після того, як у лис-
топаді Україна відмовилася під-
писувати запропоновану ЄС 
угоду про вільну торгівлю. Ди-
вує, що Америка (а заодно і євро-
пейські держави) бездумно від-
дала таке вибухонебезпечне пи-
тання в руки технократів із Євро-
союзу. Тепер, опинившись у не-
безпечному протистоянні з Ро-
сією, ЄС виявляє більше обереж-
ності щодо санкцій, ніж Аме-
рика. Брюссель відмовився за-
провадити, на відміну від США, 
заборону на в’їзд бізнесменів з 
оточення Путіна й заморозити 
їхні рахунки. Багато членів ЄС 
виступають проти ширших еко-
номічних санкцій, які декому з 
них нашкодять більше, ніж ін-
шим. «Європейці не з Венери, а з 
Плутона. Лише плутократи заці-
кавлені в одному: як би заробити 
грошей із Росією», – уїдливо за-
значив один із яструбів.

Утім, ЄС іще має потужну 
зброю. Він більше торгує з РФ, 
ніж США. Російська еліта тримає 
більше активів у Європі, ніж в 
Америці. І в боротьбі за Україну 
в Європи найкраща позиція для 
того, щоб допомогти їй досяг-
нути успіху в другій демократич-
ній революції після провалу пер-
шої – Помаранчевої. Нещодавно 
лідери ЄС кинулися підписувати 
політичну частину багатостраж-
дальної Угоди про асоціацію з 
Києвом і відкриють в односто-
ронньому порядку свої кордони 
для українських товарів. Решта 
розділів цього документа про 
торгівлю дочекається своєї 
черги після виборів президента, 
призначених на травень. Угоди 
буде підписано також і з Грузією 
та Молдовою. Путін не лише по-
жвавив відносини між Амери-
кою та Європою, а й пришвид-
шив розлучення між Росією та 
багатьма колишніми партне-
рами по Радянському Союзу, по-
при численні спроби повернути 
їх батогом чи пряником. 

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

8–13 квітня  
чекаємо Вас на таких заходах
у Книгарнях «Є»

Київ (вул. Лисенка, 3):
8 квітня, 18:30 – презентація книжки Олесі Мамчич 
«Обкладинка». За участю Романа Коляди. Спільно 
з видавництвом «Електрокнига».
9 квітня, 18:30 – зустріч із норвезькою письменницею та 
журналісткою Осне Саєрстад, авторкою книжки «Кабульський 
книгар». Спільно з видавництвом «Наш формат».
10 квітня, 18:00 – презентація книжки Юрія Мушкетика 
«Час звіра». Спільно з видавництвом «Ярославів Вал».
11 квітня, 18:00 – презентація книжки «Євромайдан. Хроніка 
відчуттів». За участю Тараса Прохаська та Юрія Винничука. 
Спільно з літературною агенцією Discursus.

Київ (вул. Спаська, 5):
11 квітня, 18:00 – зустріч із Йоанною Яґелло, авторкою книжок 
«Кава з кардамоном» та «Шоколад із чилі». Спільно 
з видавництвом «Урбіно» та Польським Інститутом у Києві.

Львів (просп. Свободи, 7):
8 квітня, 18:00 – зустріч зі словенським письменником 
Андреєм Макуцом.
9 квітня, 18:00 – презентація книжки Романа Кушніра 
«Спосіб мислення як багатство» від видавництва «Відродження».
10 квітня, 18:00 – розмова з літературознавцем Гюґо Праделем 
(Франція) на тему «Що таке професійна критика?». Спільно 
із Французьким альянсом.
13 квітня, 13:00 – презентація дитячої книжки Галини Рис 
«Подорож до Котан�» від видавництва Artarea.

Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
9 квітня, 18:00 – презентація авторських листівок із гуцульськими 
казками «То було ше тогди...». Спільно з літературною агенцією 
Discursus.
10 квітня, 18:00 – презентація роману Івана Байдака 
«Особисто Я, особисто ТОБІ». Спільно з видавництвом «Крок».

Харків (вул. Сумська, 3):
8 квітня, 19:00 – відкрита лекція «Стиль і мода».
10 квітня, 18:00 – презентація проекту «Станіславський 
феномен». Презентація книжки «Євромайдан. Хроніка відчуттів». 
За участю Тараса Прохаська.

Вінниця (вул. Соборна, 89):
10 квітня, 18:00 – презентація збірки Іванни Кобєлєвої 
«Не плач, Марі». Спільно з літературною агенцією Discursus.
11 квітня, 18:00 – презентація роману Івана Байдака 
«Особисто Я, особисто ТОБІ». Спільно з видавництвом «Крок».



Путінський полк у ЄС
Владімір Путін завдяки «референдуму» в Криму показав своїх 
партнерів у ЄС. Переважно це міноритарні радикальні партії,  
які, згідно з його задумом, за підтримки Москви мають підірвати 
вже доволі громіздку систему Євросоюзу ізсередини

А
нексія Путіним Криму 
знову привернула увагу 
до політичної п’ятої ко  ло-
 ни ЄС – часто маргіналь-

них радикальних партій, які схва-
лили дії Кремля. Дивним, проте, 
бачиться спектр цих політсил: се-
ред них і крайні праві, й крайні 
ліві. До того ж ані вони, ані Моск-
 ва не лякаються такої компанії.

Найпростіше визначити єв-
ропейських соратників Путіна в 
анексуванні півострова перегля-
даючи список «міжнародних спо-
стерігачів» на тамтешньому «ре-
ферендумі». Так, серед них були 
депутати нижньої палати парла-
менту від Австрійської партії сво-
боди (АПС). Ця політсила нале-
жить до праворадикальних попу-

лістських, що не завадило їй 
стати третьою з найбільших у 
своїй країні. Вона надіслала до 
АРК своїх «спостерігачів», і ті, 
звісно ж, не побачили там жод-
них порушень. Представник пар-
тії Йоганнес Гюбнер, один із них, 
зазначив, що під час голосуван-
 ня все було гаразд. Голова АПС 
Гайнц-Крістіан Штрахе відпо-
відно на прес-конференції після 
псевдореферендуму розкритику-
вав австрійський уряд, бо той не 
надіслав до Криму жодного офі-
ційного спостерігача. Ось тільки 
пан Штрахе забув уточнити, хто 
саме оплатив його партайгеносе 
дорогу та перебування на окупо-
ваній РФ території. А зробила це, 
за даними австрійського видан-

 ня profil.at, організація «Євразій-
ський центр спостереження за де-
мократією та виборами», на чолі 
якої давній прихильник Путіна, 
бельгійський праворадикал Люк 
Мішель.

Першу сходинку в рейтингу 
найвідоміших праворадикалів 
Європи поділяють угорський 
«Йоб  бік» та французький Націо-
нальний фронт Марін Ле Пен. 
Обидві партії були представлені 
спостерігачами на «народному 
волевиявленні». Цей момент мав 
невеличку передісторію. Російсь-
 ка сторона активно намагалася 
співпрацювати зі згаданими по-
літсилами впродовж 2013-го. 
Так, у травні того року лідер 
«Йоббіку» Ґабор Вона відвідував 

Автор:  
Ольга 

Ворожбит

ЛЕГІТИМІЗАцІЯ АНЕКСІї. 
«Міжнародні спостерігачі» 

у Криму, зокрема Матеуш 
Піскорський (Польща) та Йоган 

Бекман (Фінляндія), створювали 
видимість демократичного 

волевиявлення
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ПРАВІ «ДРУЗІ» 
ПУТІНА. 
Очільники 
австрійської 
АПС Гайнц-
Крістіан 
Штрахе та 
французького 
Національного 
фронту Марін 
Ле Пен

РФ, де мав спільну відкриту дис-
кусію із кремлівським ідеологом 
Алєксандром Дуґіним. Отож-бо 
не здивувала й реакція партійців, 
які назвали кримський «рефе-
рендум» «зразковим», додавши, 
що вважають його «тріумфом са-
мовизначення спільноти». Цей 
«тріумф» угорські радикали не 
проти перенести до іншого укра-
їнського регіону – Закарпаття –  
і вже про це заявили.

Марін Ле Пен відвідувала 
Москву в червні 2013-го на запро-
шення голови Державної думи та 
близького друга Путіна Сєрґєя 
Наришкіна. Тоді ж таки побувала 
й у Криму. Її речник Людовік Ле 
Данн визнав «референдум» на 
півострові, зауваживши, що «іс-
торично Крим – це частина ма-
тері Росії». Довкола Ле Пен та її 
партії також багато чуток, пов’я -
заних із фінансуванням її проек-
тів Москвою.

Погодився бути «спостеріга-
чем» на «референдумі» й пред-
ставник маргінальної праворади-
кальної та євроскептичної партії 
«Самооборона республіки Поль-
 ща» Матеуш Піскорський. До ре -
чі, внаслідок розколу цієї політ-
сили з’явилася польська тезка 
української в минулому керівної 
Партії регіонів на чолі з Болесла-
вом Борисюком (див. Тиждень 
№7/2014).

Піскорський, який очолив 
гру  пу «міжнародних спостеріга-
чів» у Криму, також заявив, що 
вважає «референдум» правомір -
ним. Таку саму позицію висло-
вила й болгарська партія «Ата ка». 
Як зазначає у своїй стат ті для 
The Foreign Affairs професор полі-
тології Північно-Схід  ного універ-
ситету в Бостоні (США) Мітчелл 
Оренштайн, дані WikiLeaks пока-
зують, що «Атака» мала близькі 
контакти з російським посоль-
ством. Парламентська група цієї 
політсили наполягає, щоб офі-
ційна Софія визнала результати 
«референдуму», а 1 квітня партія 
пішла ще далі, пригрозивши уря-
 ду скинути його, якщо Болгарія 
підтримає новий етап західних 
санкцій проти Росії у зв’язку з 
анексією Криму.

Однак праворадикальні пар-
тії не єдині в ЄС, хто підігрував 
Кремлю. Долучилися до них і мі-
норитарні сили лівого спектра, 
зокрема представники Комуніс-
тичної партії Греції та німецьких 
«Лівих». Грецькі комуністи, втім, 
заявили, що «референдум» ані 

«не вирішує ефективно питання 
інтервенції, ані не зарадить ре-
альним проблемам», адже «біль-
шість людей у Росії та Україні 
страждають, живучи в умовах 
капіталістичного варварства». 
Проте вони ж таки назвали пози-
цію ЄС, США й НАТО щодо ситу-
ації в Україні та «референдуму» в 
Криму «моментом лицемірства», 
бо ж це «ті самі сили, що віді-
грали провідну роль у роздиранні 
Югославії».

А от німецькі «Ліві», неабияк 
здивувавши всіх, висловилися на 
підтримку Путіна. Голова партії 
Сара Ваґенкнехт заявила, що 
анексію Криму слід прийняти. 
Сказала, що розуміє страхи Росії, 
зокрема пов’язані з можливим 
вступом України до НАТО. На 
думку Ваґенкнехт, хоча втор-

гнення російських солдат до 
Криму й було порушенням між-
народного права, одначе воно ви-
явилося й «реакцією на небажа-
ний розвиток подій» – створення 
перехідного уряду в Києві.

ПОРОХОВА ДІжКА ЄС
«Теплі стосунки Путіна з євро-
пейськими праворадикалами ба-
чаться щонайменше дивними на 

тлі його протистояння «нацис-
там» в уряді України», – зазначає 
Оренштайн. Причина, за слова-
 ми експерта, мабуть, у тому, що 
там власне українські націона-
лісти й вони відстоюють «неза-
лежність країни, яка, на думку 
Путіна, не може існувати осібно 
від Росії».

Іще дивніше, що в тих самих 
лавах путінського полку в ЄС не 
проти перебувати радикальні 
представники різних країв полі-
тичного спектра – і правого, і лі-
вого крила. Проте є одна спільна 
риса, яка впадає в око при пиль-
нішому розгляді всіх цих партій: 
майже всі вони євроскептики й 
так чи так прагнуть або пере-
форматування ЄС, або його роз-
пуску взагалі. Саме це, на дум  ку 
Оренш  тайна, може бути основ -
ною причиною прихильності 
Крем  ля до згаданих партій і всі-
лякого сприяння їхньому розвит -
кові, адже таким чином Путін 
прагне дестабілізувати ситуацію 
в ЄС і перестрахуватися від даль-
шого розширення Союзу.

Деякі аналітики побоюються, 
що праворадикальні партії здо-
будуть небачені 20% підтримки 
на виборах до Європарламенту в 
травні, що у тривалій перспективі 
може призвести до серйозної по-
літичної кризи в ЄС.

Активна робота Кремля з єв-
ропейцями за принципом «ворог 
ворога – мій друг» уже прино-
сить Путіну непогані дивіденди, 
але для тих, хто з аналогічних 
міркувань співпрацює з ним у ЄС, 
це може мати цілком протилеж-
ний ефект. 
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АКТИВНА РОБОТА КРЕМЛЯ  
З ЄВРОПЕЙЦЯМИ ЗА 
ПРИНЦИПОМ «ВОРОГ  
ВОРОГА – МІЙ ДРУГ»  
УжЕ ПРИНОСИТЬ ПУТІНУ 
ДИВІДЕНДИ



Битва за майбутнє Туреччини
Прем’єр-міністр країни перетворюється на автократа,  
втрачає зв’язок із виборцями і шкодить державі

Р
еджеп Таїп Ердоган має за 
що дякувати Владімірові 
Путіну. Вже кілька тижнів 
напад російського прези-

дента на Україну не сходить із га-
зетних шпальт. Це дало змогу 
прем’єр-міністрові Туреччини від -
бутись обмеженою критикою з 
боку міжнародної спільноти за 
низку антиліберальних законів, 
які, схоже, ухвалено, щоб захис-
тити самого Ердогана та його 
оточення від наслідків корупцій-
ного скандалу, який один з інсай-
дерів назвав найбільшим в історії 
сучасної Туреччини.

Скандал вибухнув у середині 
грудня, коли поліція обшукала 
помешкання кількох міністер-
ських синків і в інтернеті з’яви-
лися недозволені записи, які ні-
бито вказували на причетність 
очільника уряду, його родичів та 
інших наближених осіб до сум-
нівних оборудок. Ердоган заявив, 

що все це сфабриковано, і пере-
клав вину на групу суддів, про-
курорів та поліцейських чинів, 
пов’язаних із Фетуллою Ґуленом, 
авторитетним духовним лідером 
мусульман-сунітів, який мешкає 
в штаті Пенсильванія. Турецьке 
суспільство не могло не помітити, 
що за іронією долі Ґулен був со-
юзником Ердогана в його попе-
редніх юридичних баталіях про-
 ти військових і секуляристів.

Ердоган провів перестановки 
та звільнення серед сотень офіце-
рів поліції, суддів і прокурорів, 
що загальмувало розслідування. 
А ще прийняв закони, які дали 
уряду більше контролю над судо-
вою гілкою влади та службами 
безпеки, придушили ЗМІ й поси-
лили контроль над інтернетом. 
Останній його крок – наказ ко-
лишньому працівникові спец-
служб, серед обов’язків якого – 
нагляд за мережею, заборонити 

на деякий час Twitter. Не раз Ер-
доган погрожував також іншим 
соціальним медіа.

Дедалі більший шквал кри-
тики на адресу прем’єр-міністра 
не мав на останнього впливу, як і 
минулого літа, коли той наказав 
поліції жорстоко придушити про-
тести в стамбульському парку 
«Гезі». Крім нападів на ґуленістів 
і протестувальників, він гостро 
висловлювався на адресу закор-
донних ЗМІ та «відсоткового 
лобі» (в січні турецький цен-
тральний банк подвоїв ставки до 
10%). А ще зухвало заявив, що 
заборона Twitter показала силу 
Турецької Республіки всьому сві-
тові.

А основне, Ердоган заявляє 
про свій головний козир: під-
тримку виборців. Його успіхи на 
електоральній ниві вражають 
від листопада 2002 року, відколи 
Партія справедливості та розвит-
 ку (ПСР) несподівано прийшла 
до влади. У 2007-му вона вже 
мала у своєму активі 47% голосів, 
а у 2011-му – майже 50% (хоча 
на муніципальних перегонах 
2009 ро  ку взяла менш ніж 40%). 
Ердоган обрав безкомпромісну 
мажоритарну позицію: доки в 
нього буде підтримка громадян, 
він робитиме все, що хоче, неза-
лежно від думки опонентів, про-
тестувальників, суддів, прокуро-
рів чи Європи. У країні зі слаб-
кими інституціями й недостатньо 
розвиненою системою стримувань 
та противаг такі амбіції неминуче 
призводять до авторитаризму.

30 березня – момент істини 
для перевірки популярності 
прем’єр-міністра серед турецьких 
виборців на муніципальних пере-
гонах, уперше після протестів у 
парку «Гезі» та корупційного 
скандалу. Ердоган явно перетво-
рив їх на референдум для себе і 
своєї партії. На думку більшості 
аналітиків, здобувши понад 40% 
для ПСР і утримавши контроль 
над Анкарою та Стамбулом, Ер-
доган зможе виправдати свою 
політику твердої руки. (За попе-
редніми даними, на місцевих ви-
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борах партія набрала 45,6%. Як 
повідомляє щоденне турецьке 
видання Milliyet, у семи містах, 
зокрема й двох щойно згаданих, 
результати виборів може бути 
скасовано й призначено перера-
хунок голосів. В обох мегаполісах 
ті ж таки попередні дані свідчать 
про перемогу правлячої ПСР. 
Після виборів у столиці відбулися 
масові протести: активісти вима-
гали перерахувати бюлетені. 1 
квітня поліція застосувала проти 
них водомети й сльозогінний 
газ. – Ред.)

Крім 11 років при владі, «Ге -
зі» та корупційного скандалу ще 
одним фактором, який сіє втому 
від Ердогана поміж деяких тур-
ків, є економіка. За час перебу-
вання «справедливців» біля 
кер  ма ВВП на особу в реаль-
ному вимірі потроївся. Після 
крутого спаду 2009-го зрос-
тання економіки різко віднови-
лося (як у Китаї) в 2011–2012-му 
(див. «Гальмування еконо-
міки і зростання боргів»). 
Але цього року воно ледве пере-
вищить 3%. За розрахунками 
МВФ, відповідна тенденція зни-
зилася від 7% до 3%, а того за-
мало, щоб стримати підвищен-
 ня безробіття. Крім того, серед 
членів «клубу багатих країн» 
ОЕСР Туреччина має найбільший 
дефіцит поточного балансу, що 
робить її вразливою до втрати 
довіри іноземних інвесторів. 
Тому не дивно, що ліра впала 
приблизно на 24% відносно до-
лара від квітня минулого року, 
розгойдавши маховик інфляції.

Міністр фінансів Мехмет 
Шим  шек заявляє, що всі засто-
роги про стан економіки – пані-
керство. За його словами, ситуа-
ція на всіх нових ринках погір-
шилася після заяви США про 
можливість зростання відсотко-
вих ставок. Поточний баланс Ту-
реччини постраждав від знач -
ного імпорту золота. Побоюван-
 ня щодо ризиків, пов’язаних із 
корпоративною заборгованістю в 
іноземній валюті, перебільшені: 
останні переважно на балансі ве-
ликих експортерів. Кажучи про 
віддалену перспективу, Шимшек 
згадує покращення інфраструк-
тури, освіти (зокрема, 400 тис. 
нових робочих місць для вчите-
лів і 210 тис. нових класів) та 
збільшення інвестицій у науково-
дослідну діяльність. Міністр за-
значив, що в рейтингу конкурен-
тоспроможності Світового еконо-

мічного форуму Туреччина під-
нялася від 71-го місця до 44-го.

Проте слабкі місця Туреч-
чини не приховати. Показник за-
діяності жінок на тамтешньому 
ринку праці найнижчий поміж 
усіх країн ОЕСР. Нерівність над-
звичайно велика. В індексі лег-
кості ведення бізнесу Світового 
банку країна посідає аж 69-те 
місце. Великою мірою це можна 
пояснити замкненим колом се-
реднього рівня доходів: конку-
рентну перевагу «анатолійських 
тигрів», гарантовану низькою ви-
тратністю в текстильній і мебле-
вій галузі, виробництві побутової 
техніки та автомобілебудуванні, 
знівелювало зростання заробіт-
ної плати (й цін), а для переходу 
на випуск продукції з вищою до-
даною вартістю потрібно подо-
лати брак кваліфікації та продук-
тивності.

Над усім цим тяжіє непев-
ність щодо політичного курсу Ан-
кари. Хоча новий міністр у спра-
вах ЄС Мевлют Чавушоглу нази-
ває 2014-й роком Євросоюзу, він 
визнає, що підтримка членства у 
цій організації серед населення 
впала від 70% у 2005-му до ли-
шень 40% сьогодні. Насправді пе-
ремовини про вступ до ЄС за-
йшли в глухий кут і навряд чи 
скоро відновляться: не остан-
ньою чергою, тому що Ердоган 
утратив інтерес до цього пи-
тання. Кажуть також, що він по-
чав менш серйозно ставитися 
до членства Туреччини в НАТО. 
Втрата зв’язку з ЄС хвилює, зок-
рема, бізнес. Голова промисло-
вого лобі ТЮСІАД Мухаррем Їл-
маз нарікає, що уряд не скорис-
тався перемовинами про член-
ство у ЄС для зміцнення політич-
них та економічних інститутів і 
що імпульс для проведення ре-
форм утрачено.

Яким може виявитися на-
ступний крок Ердогана? Він 
сподівався стати президентом у 
серпні, коли закінчиться термін 
повноважень нинішнього глави 
держави і співзасновника ПСР 
Абдулли Ґюля. Останній (який 
уникає прямих сутичок з очіль-
ником уряду, але відверто не 
схвалює нових репресивних за-
конів) міг би тоді стати прем’єр-
міністром. Але найновіші події 
зменшили шанси Ердогана здо-
бути головне крісло не остан-
ньою чергою через провал по-
правок до Конституції, які роз-
ширили б президентські повно-

важення. Тож він може дозво-
лити Ґюлю балотуватися на по-
саду президента знову, а сам лік-
відує натомість внутрішнє пра-
вило ПСР, яке забороняє 
будь-якому депутатові від неї в 
парламенті балотуватися на чет-
вертий термін. Це дало б йому 
змогу залишитися прем’єр-
міністром і, можливо, пришвид-

шити загальні вибори, які мають 
проводитися наступного року.

Проте такий крок лише під-
твердив би критику на адресу 
Ердогана за його авторитарний 
стиль. Дехто навіть проводить 
аналогії з Путіним та його ба-
жанням учетверте стати прези-
дентом Росії. Молодий депутат 
від ПСР Айкан Ердемір каже, що 
ця ситуація нагадує йому інших 
вождів у бункерах в оточенні їх-
ніх поплічників. Простіше ка-
жучи, прем’єр-міністрові бракує 
стратегії відходу. Всій країні 
було б краще, якби він її знай-
шов. 

2007  2008   2009  2010    2011    2012   2013*  2014**

Гальмування економіки і зростання 
боргів

Туреччина

Дефіцит поточного 
балансу, % ВВП

ВВП, зміни у % проти 
минулого року

*Оцінка   **ПрогнозЗа даними МВФ
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ПЕРЕМОВИНИ ПРО ВСТУП 
ТУРЕЧЧИНИ ДО ЄС ЗАЙшЛИ  
В ГЛУХИЙ КУТ І НАВРЯД  
ЧИ СКОРО ВІДНОВЛЯТЬСЯ  
НЕ ОСТАННЬОю ЧЕРГОю 
ТОМУ, ЩО ЕРДОГАН УТРАТИВ 
ІНТЕРЕС ДО ЦЬОГО ПИТАННЯ



Зранені Майданом
Кількість постраждалих під час революції не піддається обліку

Р
еволюція, як відомо, не-
можлива без жертв. Пола-
мані й забрані життя є 
зворотним боком усіх благ і 

позитивних зрушень після пов-
стань за будь-якої доби. Жертви 
ж Майдану не обмежуються «Не-
бесною сотнею» (котра уже на-
віть за офіційними даними за со-
тню перевалила). За кожним за-
гиблим стоять скалічені долі 
рідних: ма терів-одиначок, бать-
ків, дітей-без  батченків, бойових 
побратимів, приречених почува-
тися вин ними. Постраждалими є 
також хворі, дехто з них досі че-
кає на допомогу. Зниклі безвісти 
та їхні сім’ї, вкладники банків, що 
зазнали краху внаслідок політич-
ної кризи, біженці з Криму, що 
були змушені кинути напризво-
ляще все, що мали. А також мо-
лоді люди, яких ще довго пере-
слідуватимуть нічні жахи – від-
луння горезвісного посттравма-
тичного синдрому.   

КЛАСИФІКАЦІЯ СМЕРТІ
Офіційна статистика Євромай-
дану-SOS налічує 121 смерть уна-
слідок революційних подій. «Піс-
 ля 18–20 лютого ми опубліку-
вали списки загиблих в алфавіт-
ному порядку включно з міліціо-
нерами, і вони стали «гуляти» 
мережею під заголовком «Не-
бесна сотня», – розповідає акти-
вістка Євромайдану-SOS, право-
захисниця і журналістка Тетяна 
Печончик. – Мені здається, пови-
нна бути якась публічна дискусія, 
випадки дуже різні. Для мене 
очевидно, що «Небесна сотня» – 
це люди, які загинули в бою, але 
я не маю права давати оцінки». 

Активісти створили свою не-
просту систематизацію смертей. 
Перша категорія – учасники 
протесту, які загинули насиль-
ницькою смертю або внаслідок 
поранень. Її доведеться розбити 
на дві підкатегорії залежно від 
того, по який бік барикад вони 

перебували, адже серед них є, 
скажімо, бійці «Оплоту». До дру-
гої належать загиблі, що не 
брали участі в бойових діях, 
проте були присутні на акціях 
протесту. «Скажімо, чоловік, 
якого знайшли повішеним на 
ялинці, – каже Тетяна. – Теоре-
тично він міг зробити це сам, але 
родичі запевняють, що розмов-
ляли з ним незадовго до смерті, 
що він був у доброму гуморі...» 
Третя категорія – люди, які, 
можливо, не були учасниками 
Майдану, але померли внаслідок 
цих подій: журналіст газети 
«Вести» В’ячеслав Веремій, 
якого забили тітушки, та Воло-
димир Захаров, що загинув в 
офісі Партії регіонів. Четверта 
когорта – міліціонери, правоохо-
ронці (більшість – бійці «Бер-
кута») та вевешники. П’ята – 
військовослужбовці (поки що 
лише один). Шоста – вбиті під 
час зіткнень з окупаційними си-
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Офіційна 
статистика 

Євромай дану-SOS 
налічує  

121 
загиблого 
унаслідок 

революційних 
подій

лами (йдеться про загиблого в 
Криму). 

«Є багато випадків на межі, 
коли людина померла вдома за 
якийсь час від серцевого нападу. 
Але родичі запевняють, що вона 
була на Майдані й, можливо, її 
там побили, – каже Печончик. – 
У суспільстві панує сприйняття 
«чорне – біле». Насправді ж є 
безліч людських доль. Ми маємо 
викласти максимально коректну 
інформацію та різні погляди на 
причини смерті. А суспільство не-
хай саме вирішує, хто герой, а хто 
ні й кого зараховувати до «Небес-
ної сотні».

Рідним загиблих незалежно 
від того, по який бік барикад 
вони були, пропонується допо-
мога. По-перше, психологічна, 
фахівці докладають максимум 
зусиль, щоб полегшити біль. По-
друге, безплатна правова під-
тримка. По-третє, фінансова, під-
ключені різні фонди. Не менш 
актуальною стає допомога ін-
формаційна – до волонтерів 
звертаються журналісти, які хо-
чуть поспілкуватися з родичами 
загиблих, а також упорядники 
книжки про «Небесну сотню». 
«Якось звернулася безробітна 
жін  ка, яка втратила на Майдані 
чоловіка. До того вона сиділа 
вдома з дітьми, а відтепер має го-
дувати сім’ю, – розповідає акти-
вістка. – Просила допомогти зна-
йти роботу за спеціальністю, по-
ширити резюме». Окремий на-
прям – розслідування: волонтери 
співпрацюють зі слідчими, зби-
рають докази того, що відбува-
лося на Майдані.

На жаль, потерпілі й далі 
вмирають. І не лише в медзакла-
дах. Так, постраждалий у сутич-
ках Петро Гаджа пішов із життя 
23 березня уже вдома, виписав-
шись із лікарні. А за день до того 
зі сцени Майдану проводжали в 
останню путь 20-річного Тимо-
фія Стебльова. За офіційними да-
ними, юнак загинув унаслідок 
нападу кількох невідомих, імо-
вірно, бійців «Оплоту». Проте  
реальність значно болючіша: мі-
фічних оплотівців не було на 
Майдані. Були, як розповідають у 
неформальних розмовах хлопці 
із Самооборони, надмірна кіль-
кість алкоголю, зброї та накопи-
чена образа. «У пацанів просто 
нерви здають, от і все... Вип’ють і 
починають з’ясовувати стосунки. 
А потім один вихоплює ніж, ін-
ший – пістолет, і пішло-поїхало». 

Істинний хід подій відновити, во-
чевидь, не вдасться, реальна ж 
кількість смертей Майдану сут-
тєво перевищує офіційну.

ВІД КОМИ ДО ПТС
Полічити бодай приблизну кіль-
кість поранених і хворих унаслі-
док участі в протестах – завдання 
найменш реальне з усіх. Хтось са-
мостійно звернувся до лікарів й 
одужав раніше, ніж почали скла-
датися списки потерпілих; ко-
гось активісти забрали додому й 
виходжували там поза будь-яки-
 ми обліками. Хтось узагалі не 
звертався до медиків, попри серйо-
 зні проблеми, – таких вишукують 
волонтери і ведуть до шпиталю. 
Відомо, що одна особа досі не ви-
йшла з коми. Під кабінетами 
медпункту на Трьохсвятитель-
ській черги, люди стоять із різ-
ними недугами – від нежитю до 
грижі та досі незагоєних пора-
нень.

Координатор служби «Еваку-
ація +» Олександра Цикура нази-
ває вельми приблизну цифру: 
430 осіб у тяжкому стані. «Проте 
справжню кількість постражда-
лих складно навіть уявити!» – за-
певняє вона. Медичних структур 
на Майдані безліч, і координація 
між ними не на найвищому рівні. 
«До тієї ж Польщі людей від-
правляли кілька структур, – зга-
дує Цикура. – Просто з Майдану 
лікарі, коли була зовсім «спека», 
«пакували» по-максимуму, від-
правляли до Львова, а звідти й до 
Польщі, у нас навіть списків тих 
немає». Та й облік почали вести 
не після перших сутичок.

Про готовність надати допо-
могу революціонерам заявила чи 
не половина земної кулі: Польща, 
Чехія, Литва, Латвія, Німеччина, 
Словаччина, Ізраїль, Італія, Авст -
рія, Канада (протезування), Угор-
щина (допомога волонтерам і лі-
карям, а також реабілітація ро-
дин загиблих). «Ватикан до нас 
звертався, – каже Олександра. – 
Пропонували адресну допомогу 
тим, хто не на лікуванні, а на реа-
білітації і не може повноцінно 
працювати. Як правило, це чоло-
віки, годувальними сімей. Канада 
виявила бажання подбати про 
родини зниклих безвісти». 

«Зараз на часі відправляти 
людей на реабілітацію, домовля-
тися й організовувати», – розпо-
відає активіст Євромайдану-SOS 
Альберт Заславський. Частіше їх 
скеровують в українські санаторії, 

але є і закордонні партнери, го-
тові брати постраждалих після 
складних операцій. 

Серед найпоширеніших тра  вм 
– втрата одного ока чи обох, об-
мороження (одному постражда-
лому довелося ампутувати оби-
дві ноги), роздроблені кістки, 
черепно-мозкові травми, опіки. 
«Буває, активізуються «ексклю-
зивні» захворювання, – ділиться 
Альберт. – Приміром, є у Львові 
хлопець із якимсь рідкісним за-
хворюванням хребта, і внаслідок 
активної діяльності на Майдані 
воно загострилося, зараз йому 
потрібна неймовірна сума на лі-
кування».

НЕ ТІЛОМ ЄДИНИМ
Травмування зазнали не лише че-
репи та кінцівки. Екзистенційне 
відчуття близькості смерті не ми-
нає безслідно ні для тих, хто був 
у гарячих точках, ні для тих, хто 
переживав, повсякчас оновлю-
ючи стрічку новин (що часом зна-
чно гірше, ніж бути в епіцентрі). 
Термін «посттравматичний син-
дром» (ПТС) поповнив револю-
ційний лексикон. Лікар-психоте-
ра  певт і письменник Олександр 

Стражний приїхав на Майдан 
після подій 18 лютого, полишив-
 ши власний психотерапевтич-
ний центр в Угорщині: «Звісно ж, 
я був стурбований тим соціаль-
ним стресом, який охопив укра-
їнців. Долучився до ініціативи 
«Психологічна служба Майдану». 
Активісти також ведуть «роботу в 
полі», тобто ходять по наметах, 
виявляють тих, хто потребує до-
помоги. Потерпілі від ПТС не вва-
жають себе хворими і не зверта-
ються до фахівців. Але насправді 
проблеми великі. Люди не сплять 
ночами, перебувають у великому 
напруженні». 

За словами Олександра, ПТС 
має місце після того, як минув 
місяць після події, до того це 
просто загострення після стресу. 
Відповідно до статистики, якщо 
із синдромом нічого не робити, у 
половини постраждалих він зни-
кає сам по собі – організм здат-
ний регенерувати. Але це лише в 
разі вирішення критичної ситуа-

Серед 
найпоширеніших 

тра  вм – втрата 
одного ока чи 

обох, 
обмороження, 

роздроблені 
кістки, черепно-
мозкові травми, 

опіки
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ЗОВНІшНІХ ЗГАДОК ПРО 
РЕВОЛюЦІЙНІ ПОДІї ДЕДАЛІ 
МЕНшЕ, ПРОТЕ шРАМИ 
БОЛІТИМУТЬ ДОВІКУ



ції. «А в нас напруження і за-
гроза не минули! – зазначає 
Стражний. – Якби після подій 
20 лютого все скінчилося, то 20 
березня в половини жертв ПТС 
усе вже нормалізувалося б». 
Класичними симптомами ПТС є 
непритаманні доти агресія, апа-
тія, безсоння або ж, навпаки, 
надмірна сонливість. Якщо роз-
лад не минає сам і постражда-
лому не надають допомогу, він 
ризикує перерости у так званий 
афганський синдром, що тягне 
за собою ризик суїциду, алкого-
лізму, зависокий рівень агресії.

Однією з «профперемог» для 
Стражного є примирення само-
оборонівців та вевешників. «За-
раз хлопці з внутрішніх військ і 
майданівці проходять військову 
підготовку в Національній гвар-
дії на одній базі. Вони впізнають 
один одного: «Ага, ти стояв в 
оточенні!», «Ти тітушків захи-
щав, а ті мене били!», «А ти в 
мене пляшку жбурляв!». Був над-
високий рівень агресії, це зрозу-
міло. Ми, група психологів, пра-
цювали як із внутрішніми вій-
ськами, так і з нашими хлоп-
цями, щоб знівелювати її. Зараз 
хлопці грають у футбол, стріля-
ють цигарки, підколюють один 
одного, і про ворожнечу вже не 
йдеться», – розповідає пан Олек-
сандр. 

жЕРТВИ НЕВІДОМОСТІ
Ті, хто очікує звісток про долю 
150 досі не знайдених осіб, як 
ніхто знають ціну надії, адже не-

відомість часом гірша за най-
болючішу правду (детальніше 
на стор. 46). «Загалом із кінця 
грудня до сьогодні до нас звер-
нулися 900 осіб, – каже волон-
тер Євромайдану-SOS Катерина 
Мельник. – Декого з них зна-
йшли швидко, бо зникнення було 
зумовлене технічними пробле-
мами. Були ті, кого шукали дов-
 ше, приміром, їх госпіталізували, 
і вони не мали можливості пові-
домити про своє місцеперебу-
вання. За цей час через наші 
руки пройшло 700 осіб». Із них 
близько 20% виявилися заги-
блими. 

«Як громадська ініціатива ми 
не хотіли б перебирати на себе 
функції держави, але реальність 
така, що змушені співпрацювати 

і виступати рушієм, спонукати 
владу не забувати про свої обо-
в’я    зки», – каже Катерина. Акти-
вісти намагаються максимально 
уніфікувати списки зниклих, 
співпрацюють з іншими пошуко-
вими ініціативами. Зокрема, з не-
щодавно створеним Слідчим ко-
мітетом, що безпосередньо кон-
тактує з МВС і долучає до роботи 
фахівців оперативного розшуку. 
Також діє Пошукова ініціатива 
Майдану, люди об’єднуються в 

групи й прочісують територію. 
Вони детально звітують на своїй 
сторінці, описують, де бувають, 
які є результати. Знаходять мате-
ріали, які потім можуть бути до-
казами: речі, документи. Допома-
гає також у цьому Автомайдан, 
адже люди з автівками мають 
ширші можливості. Налагодже-
ний зв’язок із лікарнями, акти-
вісти постійно звіряють списки 
зниклих і в такий спосіб знахо-
дять людей.    

БІЗНЕС-ФАКТОР
Окрема група постраждалих зби-
рається в Жовтневому палаці, 
щоб відстояти власні інтереси. Це 
клієнти одного великого банку, 
який впритул наблизився до бан-
крутства через економічну кризу, 
що невідступно супроводжує кри  -
 зу політичну. Голова НБУ Степан 
Кубів запевняє, що так чи інакше 
гроші будуть повернені. Тільки 
не зараз. За два тижні вкладники 
зможуть зняти мінімальну час-
тину своїх збережень. «У людини 
четверта стадія раку! – каже мо-
лода жінка. – Мені потрібні мої 
зароблені €15 тис. просто зараз 
для інтенсивної терапії. За два 
тижні гроші будуть неактуальні». 

Облік особистих трагедій ніх-
 то не вів, проте розлючений на-
товп у концертній залі палацу 
вражає. Наразі зазнали краху або 
ж опинилися на його межі що-
найменше чотири фінустанови. 
У когось «летить» підприємство 
через неможливість сплачувати 
оренду та зарплату працівникам, 
проте зі сцени зазначають, що 
проблеми юридичних осіб вирі-
шуватимуть в останню чергу. 
Хтось лишився на вулиці, про-
давши одну квартиру й не встиг-
нувши оплатити нову. Чи зможе 
«заманити» потопаючий банк 
інвесторів, не зрозуміло. Серед 
людей лунають заклики палити 
шини під стінами Нацбанку. 
«Диригенти» зі сцени традицій-
 но просять зберігати спокій. 

Київ загоює рани. «Залиси-
 ни» латають новою бруківкою, 
обпалені колони стадіону білять. 
Зовнішніх згадок про револю-
ційні події дедалі менше, проте 
шрами болітимуть довіку. Ста-
тистика безсила оцінити кількі -
сть постраждалих унаслідок по-
дій Майдану. Лишається хіба що 
прирівняти жертв до населення 
України та дбати про те, щоб не 
розпорошити здобутки револю-
ції. 

ПАМ’ЯТЬ ПРО 
ЗАГИБЛИХ. 
Щодня на 
Майдан люди 
приносять 
свіжі квіти (30 
березня 2014 
року)
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ВІДЧУТТЯ БЛИЗЬКОСТІ СМЕРТІ 
НЕ МИНАЄ БЕЗСЛІДНО ДЛЯ 
ТИХ, ХТО БУВ У ГАРЯЧИХ 
ТОЧКАХ



За законами воєнного часу

Я 
вже про це багато разів писав і казав, точ-
ніше, кричав, волав: у нас війна! Україна 
de facto перебуває в стані війни із найне-
безпечнішою державою світу, якщо пора-

хувати разом рівень непередбачуваності та 
озброєності. Будь-які реакції Української дер-
жави та суспільства на поточну ситуацію мають 
бути відкориговані відповідно до законів воєн-
ного часу. Будь-які – від чужих диверсій до беш-
кетів «своїх».
Пошук ворогів, надто внутрішніх, – тема невдячна 
й потенційно обтяжена істерикою, а отже, ніяк не 
плідна. Тим більше що зовнішнього ворога довго 
шукати не доводиться, ось він, безпосередньо за 
кордоном: десятки тисяч війська (за різними під-
рахунками, від 20 тис. до 100 тис. на відстані од-
ного пішого переходу), тисячі танків, ракетні уста-
новки, БТР, бомбардувальники на найближчих 
аеродромах причаїлися. 
І все? А десанти закордонних маргіналів і фахо-
вих дебоширів – хіба не інтервенція? Антимайда-
нівці в Донецьку, Харкові, Одесі поводяться як 
досвідчені бандити, тероризують місцевих па-
тріотів, деморалізують тих, хто співчуває, заляку-
ють «болото», одне слово, діють не менш ефек-
тивно, ніж «зелені чоловічки». Їхнє місце як 
міні  мум у СІЗО, а далі вже, залежно від заслуг, – 
валізка й вокзал або 
нари, але наразі звістки 
про масові арешти за-
кордонних помічників 
поодинокі. Зрештою, 
те саме стосується й 
добровільної п’ятої ко-
лони. Право на вільні 
зібрання священне й 
недоторканне в мир-
ний час, але в періоди 
загострення воно підлягає обмеженню, і за-
сади демократії тут ні до чого. Коли хулігани 
в триколорі блокують центральний вокзал 
міста, це що – мирне висловлювання альтерна-
тивної думки? Це диверсія, тож щодо провока-
торів слід вживати заходів, які зазвичай під час 
вій ни вживаються щодо диверсантів. Я добре ро-
зумію, що спиратися на наявні силові органи 
вельми проблематично: міліція хвора й за вели-
ким рахунком негайно потребує тотального ре-
формування з відповідною люстрацією (перепро-
шую за нав’язле на зубах слово, але тут воно клю-
чове), СБУ наводнена прямими агентами впливу, 
й можна тільки зняти капелюха, здогадуючись, 
яких зусиль коштує керівництву взагалі якось 
використовувати цей механізм за призначенням. 
Але є ще місцеві керівники та регіональні еліти. 
На них має чинитися тиск згори, особливо врахо-
вуючи їхні недавні гріхи. Зрозуміло, що псувати 

стосунки не хочеться, бо позиція центру додат-
ково ослаблюється через майбутні президентські 
вибори, коли час не сваритися, а домовлятися. 
Але ж війна, дідько!
Тут, через кому, про ворожі ЗМІ. Скільки чуха-
лися, поки перекрили каналізаційний потік чо-
тирьох російських каналів! А коли перекрили, 
то нарвалися на докір «дружнього» Держдепу, 
мовляв, недемократичненько. Еге ж, уявляю 
широке мовлення «Аль-Каїди» на всю терито-
рію США відразу після 11 вересня... Отже, цін-
ність, але ваша свобода закінчується там, де по-
чинається мій ніс. У цьому разі територіальна 
цілісність і безпека моєї країни. Одне слово, ка-
нали якось пригасили, а от друковане слово 
буяє. Не полінуйтеся, відстежте зміст першого-
ліпшого газетного кіоску, проведіть контент-
аналіз. Розумні люди радять не звертати уваги 
на пропаганду й більше сміятися. Згоден, немає 
кращої відповіді на нісенітниці, ніж влучний 
анекдот. Але! Якщо йдеться про спосіб коорди-
нації хаосу, тут уже вибачте! Почекаємо до пере-
моги. Що рішучіше діятимемо, то менше дове-
деться чекати. 
Нарешті, варто згадати друзів, які подекуди гірші 
за ворогів. Розглядаючи діяльність «Правого сек-
тору», значно досвідченіші за мене аналітики 

губляться. Скидається 
на те, що згадана орга-
нізація, по суті, ніяка не 
організація, а механіч-
ний конгломерат пас іо-
нарі  їв різної міри струк-
турованості. Серед них є 
абсолютно чесні та від-
дані люди різного віку, 
є позери, є каламутні 
робінгуди, а є – тепер це 

вже доведено документально – учасники ор-
ганізацій, замазаних у проросійських спецо-
пераціях різного часу. Поки що зарано ствер-

джувати, що ПС – рука Москви, хоча часом за їх-
німи проявами інакше не скажеш. Тож хлопці ма-
ють для себе вирішити: або вони трансформу-
ються в політичну партію й починають жити за 
нудними й не вельми ефектними, проте ефектив-
ними правилами, або залишаються некерова-
ними (чи керованими?) збройними угрупован-
нями, доки не перетворяться (чи вже перетвори-
лися?) на пряму загрозу державі з відповідними 
організаційно-силовими наслідками.
Головна небезпека для України – дестабілізація. 
Гаразд, дестабілізація – якесь казенне слово, хай 
буде безлад. Не дефолт, не сварка між учораш-
німи політичними союзниками, не газовий го-
лод, а безлад. Скільки разів можна нагадувати: 
йде війна! 

Автор: 
юрій 

Макаров

ГОЛОВНА НЕБЕЗПЕКА  
ДЛЯ УКРАїНИ – НЕ ДЕФОЛТ, 

НЕ СВАРКА МІж 
УЧОРАшНІМИ ПОЛІТИЧНИМИ 
СОюЗНИКАМИ, НЕ ГАЗОВИЙ 

ГОЛОД, А БЕЗЛАД
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Автор: Валерія Бурлакова

Безіменна сотня
Куди міліціонери з тітушками поділи тіла людей, 
яким відрізали голови в центрі Києва 18 лютого?

Г
ероїв, що поповнили лави 
«Небесної сотні» 18 лютого, 
у день «мирного наступу» 
під ВР, 14. За загальновідо-

мою інформацією. Це люди, тіла 
яких того дня були знайдені в Бу-
динку офіцерів та на барикадах. 
Це ті, хто помирав у лікарнях. Це 
пробиті уламками гранат артерії. 
Це розриви внутрішніх органів 
внаслідок забиття кийками. Це 
вогнепальні поранення. Це хворі 
серця, що не витримали.

Утім, перед очами багатьох 
досі стоять не лише обличчя тих, 
кого відспівували на Майдані, а 
й дещо інше. Прикриті деформо-
вані трупи, які вантажать в авто-
буси. Чорні мішки, які ванта-
жать у КамАЗи. Тіла з відріза-
ними головами. 

Безіменна сотня, пошуками 
братської могили якої і тим 
більше вбивць, здається, сьо-
годні зовсім не переймаються ті, 
чию «чесну» владу загиблі від-
стояли ціною власних життів. 

ЧОРНІ МІшКИ
Львів’янин Ігор – у третій сотні. 
Він досі на Майдані. Довго вже... 
Інколи покидає намети і бари-
кади та йде під Верховну Раду. 
Тепер цей шлях дається вже 
трошки легше. По-перше, він на-
решті може ходити без милиць. 
По-друге, час трохи лікує... Бо 
раніше, бувало, прийде, впаде 
там на коліна. І більше не хо-
четься нікуди йти. «Була думка, 
що і я мав там залишитися...»

Думка, знайома багатьом. 
У день мирного наступу, 18 

лютого, Ігоря затримали міліціо-
нери. Згадує, як роздягали. Як 
відбирали в людей і телефони,  
і гроші. Як били. Як деякі вевеш-
ники затриманим, які по шість 
годин сиділи в автозаках, сига-
рети давали. А ще пляшки – 
нужду справити. Пам’ятає, як, 
шматуючи на «бинти» светр, на-
магався зробити перев’язку хлоп-
чикові з відкритим переломом 
ноги. Як автомайданівці заби-
рали його з лікарні – на запи-
тання, чи може ходити, Ігор тоді 
чесно відповів «не знаю». Як про-
кинувся у якійсь церкві на лівому 
березі. Як потім переховувався у 
квартирі добрих людей, сусідкою 
яких була тітка беркутівця…

Але ці спогади не найстраш-
ніші. Найстрашніші ті, що про 
смерть. Чоловік розповідає лише 

те, що бачив 18 лютого на власні 
очі. «Трьох хлопців застрелили. 
Чотирьом голови відрізали в 
мене на очах. Коли сидів у авто-
заку, бачив, як у КамАЗи скла-
дали чорні мішки. Однозначно 
було видно, що це…»

На відміну від багатьох оче-
видців, які розповідають про ана-
логічні події 18 лютого, Ігор не бо-
їться. Не відмовляється сфотогра-
фуватися. Готовий свідчити. Утім, 
це нікому не потрібно. Як і його 
заява, яку він подавав із приводу 
отриманих того дня травм...

Усе одно хтось може йому не 
повірити. Складніше не вірити 
депутатам – тим небагатьом, що 
не втекли з поля бою.

НАМІР ВБИВАТИ
«Після обіду, коли розпочалася 
силова фаза операції спецпідроз-
ділів МВС під Верховною Ра-
дою, нам із п’ятьма товаришами 
вдалося прорватися не в бік 
«Арсенальної», а до Маріїн-
ського парку, де після завер-
шення побої ща відбувалося пере-
групування організованих тітуш-
ків», – згадує свободівець Юрій 
Михальчишин. 

Контингент останніх, підкрес-
лює він, був неоднорідний. Були 
серед них і професійні спортс-

мени, і представники дрібного 
криміналітету, і відверто асоці-
альні елементи. Найманці по-
різному озброєні, по-різному ко-
ординовані. Утім, виділялися 
з-поміж них дуже добре оснащені 
й озброєні групи. «Вони мали і 
травматичну зброю, і, підозрюю, 
вогнепальну. Ми бачили в них 
кілька автоматів Калашникова. 
Координували їх і давали за-
вдання люди, схожі за статурою 
на колишніх військових. У той мо-
мент це було конвоювання поло-
нених. Бійців сотень Самообо-
рони (багатьох із яких, що нас 
здивувало, вони знали в обличчя) 
роззували, забирали взуття, руки 
за спиною закріплювали смуж-
кою з пластику і конвоювали по 
одному до кількох штабних наме-
тів. Ми бачили один із тих наметів 
– там перебувало, напевно, осіб 
50. Людей всередині складали 
практично штабелями… І в той 
самий час за невідомими критері-
ями декого тітушки передавали 
міліції – відводили до автозаків, 
які були припарковані неподалік 
оглядового майданчика Маріїн-
ського парку. Оскільки затри-
мання відбувалося після такої 
своєрідної фільтрації, важко не 
помітити співпраці між МВС і за-
гонами тітушків, яких правоохо-

Львів’янин 
Ігор ділиться 
власними 
спогадами про 
18 лютого:
«Трьох хлопців 
застрелили. 
Чотирьом 
голови 
відрізали в 
мене на очах. 
Коли сидів 
у автозаку, 
бачив, як 
у КамАЗи 
складали 
чорні мішки. 
Однозначно 
було видно, 
що це…»
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ронці сприймали як свого роду 
колег і виконували з ними спільну 
роботу», – наголошує депутат.

Разом із колегами йому вда-
лося «відбити» декого в міліції. 
«Ми, зокрема, знайшли в авто-
заку брата Андрія Іллєнка Пи-
липа. Також визволили кількох 
хлопців із Тернопільщини. Вони 
були вже босі, дехто з них ще пе-
реживав шок від знайомства зі 
світлошумовими гранатами, де-
які дуже побиті…»

Але то ще були квіточки.  
«...Досі згадувати моторошно, – 
каже Михальчишин. – Це було 
вже з боку вулиці Шовковичної. 
Мені здається, що то були пред-
ставники одного зі спецпідрозді-
лів МВС, можливо, «Омега», 
стверджувати не буду. Вони ви-
різнялися надзвичайно міцною 
фізичною статурою, потужним 
екіпіруванням і перемовлялися 
між собою специфічним спосо-
бом, що було зрозуміло: то не 
звичайні бійці внутрішніх військ. 
Представники спецпідрозділу на-
магалися добити кількох затри-
маних, які вже були в кайданках. 
Мотивували це тим, що затри-
мані нібито розправилися з їхнім 
товаришем. Лише силами п’ятьох 
народних депутатів вдалося від-
бити людей і через парапет пере-

правити їх до медпункту Верхо-
вної Ради. Там ми зняли з них 
наручники й пізніше автомобі-
лями народних депутатів із різ-
них фракцій вивезли з урядо-
вого кварталу. Але фактично 
цих людей намагалися не про-
сто калічити, сильно бити. Їх 
мали намір вбивати. У момент, 
коли ми перекидали відбитих 
нами затриманих через парапет, 
який відгороджував парламент, 
бачили, як повз нас проносили 
деформовані тіла. Кілька з них 
були чи без голови, чи без кінці-
вок».

Чи ці тіла несли до швидкої? 
«Ні, – відповідає нардеп. – Трупи 
несли до автобусів, припаркова-
них уздовж вулиці Шовковичної. 
Вони були прикриті, але мали 
очевидні ознаки деформації і 
вдягнуті переважно в камуфляжні 
однострої. Припускаю, що це були 
бійці сотень Самооборони…»

СПІВПРАЦІ НЕМАЄ
Куди поділися ті тіла? Тіла ге-
роїв, яких не відспівували на 
Майдані та не ховали вдома? Ті, 
кому відрізали голови в центрі 
української столиці? 

Питання відкрите. Ці люди 
зникли. Однак сумнівів у тому, 
що (навіть якщо списати смерті 
та «прибирання» на тітушків, а 
не міліцію, адже автономними 
кримінальні найманці не були з 
перших днів Євромайдану і за-
вжди тісно співпрацювали із си-
ловиками) МВС могло б устано-
вити їхнє місцезнаходження, не-
має жодних. Але, схоже, робити 
це не має бажання.

«З 18 по 23 лютого 2014 року 
до підрозділів ГУ МВС України в 
місті Києві надійшло 30 повідом-
лень про зникнення громадян 
безвісти. За вказаними відомос-
тями було відкрито 12 кримі-
нальних проваджень, – поінфор-
мували Тиждень представники 
МВС. – На цей час місцезнахо-
дження вказаних осіб встанов-
лено, зокрема дві особи впізнано 
у трупах».

Скільки заяв із приводу зни-
клих саме того дня, 18 лютого, 
надійшло потім? Скільки таких 
заяв лежить на столах міліціоне-
рів зараз? Дізнатися це україн-
цям буде доволі важко. Адже «ві-
домчими нормативними актами 
МВС України не передбачено 
узагальнення окремих відомос-
тей щодо безвісного зникнення 
18.02.2014» – таку офіційну від-

повідь отримав Тиждень від Мі-
ністерства.

...Минуло 40 днів. Під час жа-
лобного Віча на майдані Неза-
лежності заявили: зниклими ли-
шаються близько 150 осіб. Як на-
голошують ті, кому не байдужа 
доля людей, які пліч-о-пліч із 
ними пройшов крізь вогонь, 
співпраця з правоохоронцями в 
цьому питанні є незадовільною. 

Тарас Матвій, координатор 
Пошукової ініціативи Майдану, 
розповідає: тривалий час пред-
ставники сформованої ще 28 лю-
того групи намагалися допо-
могти силовикам. Опитували лю-
дей на барикадах, зібрали чи-
мало потенційних речових дока-
зів. Були в містах, звідки приї-
хали до Києва люди, які зникли 
безвісти, і ніколи не чули, щоб 
місцеві казали, що до або після 
них тут була міліція. Щоб розпи-
тувала. Щоб шукала.

Допомогу правоохоронцям 
волонтери, певна річ, пропону-
вали. Писали листи. «Але співп-
раці немає. Працюємо через де-
путатські запити, є парламента-
рії, які нам допомагають», – каже 
координатор групи. Утім, відпо-
віді приходять не завжди навіть 
на запити нардепів. Часто інфор-
мація виявляється закритою.

Поволі «закривається» від 
влади й суспільство. «Наші тепе-
рішні органи відкрито працю-
вати не можуть, – констатує Та-
рас Матвій. – Минуло 40 днів. 
Підтримки ми не відчули». 

Недовіра до силовиків повер-
тається на круги своя. «Де гаран-
тія, що, коли ми почнемо відкри-
вати інформацію, вона не потра-
пить у недобрі руки? Що не 
зроб лять щось погане з цими ві-
домостями. Чи то з нами?»

Наприкінці розмови Тарас 
розповідає, що волонтерам, які 
змушені працювати практично 
автономно, вже вдалося знайти 
чимало людей. Живих, дякувати 
Богу. Утім, зізнається, що голов-
ною метою його групи є пошук 
братської могили.

Братської могили тих, чиї 
імена нам сьогодні не відомі, адже 
ще є надія, що у списках зниклих 
(хоча вони, поза сумнівом, і не є 
вичерпними) числяться і досі 
живі... Тих, на чию честь на Май-
дані ще неодмінно пролунають 
тужливі рядки лемківської пісні: 
«Хто ж ми буде брати яму?...»

У цьому разі хтось уже брав. 
І відповість за це. 

За даними 
громадських 

активістів, 
близько 

150 
людей

лишаються
зниклими 
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Н
ещодавно у черзі в аеро-
порту спитала старого із-
раїльтянина, як йому жи-
веться у країні, котра по-

стійно чекає війни. Він поглянув 
здивовано: «A ми не чекаємо, ми 
в Тель-Авіві просто живемо й ра-
діємо миру, поки він є!».

І додав: «Знаємо, що ство-
рили країну самі. Тож є чому ра-
діти…»

«Але ж, – наполягала я, – то-
рік під час ракетного обстрілу… 
як ви жили, як знімали відчуття 
тривоги?» Чоловік замисливсь, а 
потім відповів: «Bодив свого та-
лановитого онука на уроки 
скрипки… Музику треба слухати, 
музику!».

Я згадала стару легенду про 
те, як Україна спізнилася, коли 
Бог щедро роздавав країнам по-
дарунки і єдине, що отримала, – 
це пісню, свою пісню.

Музика України зараз – це мі-
норні ноти тривоги й болю; в ор-
кестрі важко почути мелодію 
першої скрипки й немає cпільної 
партитури надії для всенарод-
ного хору…

Є така дивна хвороба, яка 
паралізує центральну нервову 
систему, – encephalitis lethargica, 
і тільки музика будить тих, хто 
провів роки в нерухомості. Зму-
шує ворушитися навіть таких, 
як я. Моя громадянська позиція 

проста: «Не был, не состоял, не 
участвовал». Моя хата навіть не 
скраю, а в іншому краї, за спи-
нами тих 45 млн, які не прихо-
дили на Майдан.

Позиція – до минулої неділі, 
коли, почувши знайому мело-
дію, майже випадково я опини-
лася на марші проти війни в цен-
трі Лондона, поруч зі швейцар-
ським банкіром і дівчинкою, яка 
несла транспарант «Донбас – це 
Україна». Неподалік група 
студентів-венесуельців теж спі-
вала український гімн із багато-
тисячним натовпом демостран-
тів під синьо-жовтими прапо-
рами.

Музика збуджує. Допомагає 
якщо не знайти відповіді, то при-
наймні поставити запитання. Як 
оповідач історій, коли пишу, за-
питую себе про єдине: чому?

Чому, наприклад, менталь-
ність перехрестя торговельних 
шляхів є, по суті, хрестом, який 
несе Україна? Як їй знайти сим-
вол кола – вічний знак єдності й 
захисту?

Чому вільний дух вилива-
ється у «п’ять гетьманів на три 
козаки»?

Чому саме Україна є однією з 
карт у великій грі в політичний 
покер упродовж віків?

Чому, як спитала мене знана 
у Франції перекладачка україн-
ської літератури Марія Малан-
чук, навіть корінь українського 
слова «виховання» означає намір 
сховати дітей від небезпеки…

Мене часто запитують зараз, 
про що буде наступний роман. 
Відповідаю, що не встигла запи-
сати два сюжети, які давно пла-
нувала: сучасний погляд на 
життя й поступове збожево-
ління Івана Ґрозного, а також 
історичний твір про трагічну 
долю Вірменії . Нині вже пізно: 
ці сюжети скрізь, на шпальтах 
новин. Тому пишу казку, в якій 
увесь світ – ляльковий театр. 
Більшість ляльок там розосе-
реджують по сцені, вони майже 
не рухаються, а під світлом рамп 
танцює кілька, яких заводять… 
Ключик – тільки у двох-трьох 
осіб. Але наприкінці казки 
ляльки, яких більшість, ожива-
ють і починають створювати 
свою музику.

Зупиніться на хвилину. Від-
чиніть вікна. Послухайте. Bи по-
чуєте, що гармонія України – це 
не тільки мелодія православних 
дзвіниць, а й пісні великих торго-
вельних шляхів із варягів у греки, 
музика одеських скрипалів і та-
тарські мелодії…

Поїдьте до старого центру 
Кам’янця-Подільського, у ту 
міні-модель України, де cобор 
має мінарет мечеті, де є Вір мен-
ська й Татарська вулиці, Руська 
й Польська брами… І все це на 
краю, просто над прірвою. Бідне 
моє українське перехрестя, збід-
ніле, розграбоване, як ти зна-
йдеш музичну гармонію миру і 
вмілого, мудрого диригента?!

Згадую слова з кіноповісті 
Довженка «Україна в огні», коли 
німецький генерал каже синові 
про радянських українців на оку-
пованій території: «... вони по-
збавлені вміння вибачати один 
одному різні погляди навіть за-
ради спільних інтересів… Вони не 
мають державного інстинкту… 
Вже двадцять п’ять років вони 
живуть негативними гаслами, 
не сприймають Бога, власність, 
сім’ю, дружбу! У них від слова 
«нація» залишився тільки при-
кметник…»

Якщо, прочитавши це, ви 
скажете: «Та як вона може… Та 
яке має право! Ми самі вибе-
ремо, як побудувати новий дім, 
самі вирiшимо, чи це буде фор-
теця, чи гостинна вітальня, самі 
зрозуміємо, що Україна – не від 
слів «на краю», а від «край» 
(«держава»), для мене то буде 
перша мажорна нота україн-
ської музики сьогодення. Бо це 
означатиме, що ви не слухати-
мете мене, а співатимете самі.

Яку казку ви читатимете 
своїм дітям? Що співатимуть 
вони в колі? Запитайте себе. 

Автор:  
Анна 

шевченко

Музика нашого часу
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Де взяти клин, щоб вибити  
російську пропаганду?

У 
фільмі «Візит до Мінотавра», телевізій-
ному детективі часів пізнього СРСР, є діа-
лог, котрий в умовах нинішніх інформа-
ційних воєн дуже актуальний. Допитуючи 

афериста, слідчий пояснює, в чому його підозрю-
ють: «Слідство має дані, що ви украли рідкісну 
скрипку. Про це заявив відомий скрипковий май-
стер». На що шахрай реагує миттєво: «А хочете, я 
заявлю, що відомий скрипковий майстер украв ді-
амант «Орлов»? Слідство матиме й такі дані!». 
Найсмішніше, що в реальному житті кожна така 
заява, незважаючи на її абсурдність, перевірялася 
й перевіряється. На відміну від інформації, яку 
сьогодні поширюють ЗМІ, зокрема телебачення, 
конкретніше, російське.
З київського Майдану привозять наркоманів, 
котрим наркотики додавали в борщ. Вулицями 
українських міст розгулюють озброєні бандерівці. 
Арсеній Яценюк вивіз із України скіфське золо-
 то. В активістів на Грушевського стріляли снай-
пери НАТО. Російськомовних українців жорстоко 
б’ють. Із зарплат бюджетників вираху ють відсоток 
на ремонт Майдану. Це та інше – лише вершки 
відвертої брехні, котра поширюється російським 
телебаченням від початку 2014 року. Кожен із вас 
здатен скласти власний список такої «достовірної 
інформації» – всі переліки будуть чималими й на-
вряд чи повторяться.
На момент написання цього тексту актуальною є 
ось яка побрехенька: українська влада залучає до 
охорони правопорядку іноземні (читай: амери-
канські) приватні структури. 
Причому поширена вона 
офіційною установою – МЗС 
Росії. Чим не згадане вище 
шахрайське «хочете, я заяв-
 лю, і така новина теж буде»? 
Реакція МЗС України гідна 
поваги: російським колегам 
радять не користуватися 
джерелами з «жовтої пре-
 си». При цьому закликавши 
не вважати російсь кий на-
род ідіотами, не здатними 
розібратися що до чого.
Але в контексті інформаційних війн якраз 
громадяни держави Росія та їхнє засмічене 
тотальними фейками інформаційне поле повинні 
хвилювати нас найменше. Неабияк турбує, навіть 
насторожує інше. Українці, котрим досить ввімк -
нути телевізор чи інтернет і знайти випуски но-
вин, яким варто довіряти, не роблять цього. При-
чому вперто. Натомість обурюючись відключен-
ням таких звичних уже російських каналів. Якщо 
ж дивитися ОРТ вже нема змоги, чисельна катего-
рія наших співгромадян готова приймати за чисту 
монету будь-які неймовірні чутки, про тих-таки 

наркоманів на Майдані, замість спробувати зна-
йти розумну альтернативу.
Нині переживаємо тотальну кризу довіри. Не 
лише до засобів масової інформації, а й до дер-
жавних інституцій. Показово: відвертій російській 
пропаганді щодо «озброєних екстремістів у парла-
менті» українці готові вірити, бо вона поширю-
ється… стабільною країною. Тобто російська ніби-
 то стабільність, котра зараз як ніколи нагадує ква-
зістабільність радянських часів, далі надихає чи-
малу кількість наших співвітчизників.
У зв’язку із цим дедалі частіше говорять про необ-
хідність контрпропаганди. Якщо клин клином 
вибивають, то на кожну антиукраїнську медіа-
брехню повинна бути адекватна відповідь: правда, 
тільки правда й нічого, крім правди. Соціальні ме-
режі переповнені охочими особисто організувати 
й навіть очолити процес створення інформаційної 
безпеки нашої країни. Проблема не в кадровому 
голоді, хоча це теж є. Вона в іншому: українське 
телебачення як найвпливовіший засіб масової ін-
формації ризикує перетворитися на засіб цієї са-
мої контрпропаганди. Тобто в будні українські но-
вини тільки те й робитимуть, що спростовувати-
муть російські. А наприкінці кожного тижня ана-
літики запропонують ґрунтовний аналіз найгучні-
ших спростувань.
Цей шлях означає: наше телебачення, навіть із 
благими намірами, все одно непрямо поширюва-
тиме свідомо неправдиву інформацію. Як сказано 
вище, жодне джерело, жоден спікер, жодна інсти-

туція в нашій країні ще не 
мають цілковитої довіри. 
Тож регулярні спростування, 
за логікою парадоксу, ви-
кликатимуть більшу при-
хильність до тієї пропаганди, 
з якою ми боремося. Поки 
люди готові вірити, що в нас 
усе погано, найправдивіша 
телевізійна картинка не пе-
реконає у протилежному. А 
поки нікому вірити вдома, 
віритимуть сусідам.

До речі, телевізійники для підвищення рей-
тингу спираються саме на заробітчан із сусід-
ньої держави. Виявляється, найкраще про 

українські справи й проблеми вміють говорити 
трудові емігранти Савік Шустер та Євґєній Кісє-
льов. Та й менеджмент провідних каналів, не за-
вжди тих, що колись мали провладний імідж, 
становлять російські фахівці – згадайте хоча б 
Іґоря Шувалова, але список можна продовжити. 
Тобто компетентність і професійність суто укра-
їнських фахівців поставлена під сумнів апріорі. 
Ну якщо так, не варто ображатися, коли не ми, а 
нам розказують про нас… 

Автор: 
Андрій 

Кокотюха

УКРАїНЦІ, КОТРИМ 
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НОВИН, ЯКИМ ВАРТО 
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НЕ РОБЛЯТЬ ЦЬОГО
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