11–12|2013
ціна 30 Kč

Ук р а ї н с ь к и й ж у р н а л

Тема:
інша
революція

Ну, і хто тут розсудить, як за
таких обставин правильно
діяти? Адже одна справа –
боротися проти деспотичної
влади за власну свободу
і гідність. І зовсім інша –
ризикувати життям заради
розумово й морально
недорозвинених мас, які за
першої-ліпшої нагоди самі
з великим задоволенням
тебе життя і позбавлять. Чи
варто всупереч їхній волі
відстоювати їхні – незнані
їм – права? Чи, може, для
них самих було би ліпше
дати їм посеред їхнього
дикого поля спокій, в надії,
що процес еволюції рано чи
пізно рушить і там?
Олександр Бойченко

Хунвейбіни
України
Майдан
креативу
„Сім’я“ проти
України
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Ця передмова забрала мені найбільше
часу з усіх, які я коли-небудь готував. Так
само цей номер редагувався найдовше.
Пояснювати чому, мабуть, не потрібно. За два
місяці ми стали свідками драматичних подій.
Українці знову здивували весь світ. Однак,
якщо ми подивимося на останні кілька років
з сьогоднішньої перспективи, все це не здається
таким уже й дивним.
Українська революція вчергове довела:
великі речі можуть початися з дій кількох
десятків людей. Такими були зачатки
Євромайдану, але ніхто не міг передбачити їх
подальшого розвитку. Проте нелогічні дії влади
– жорстоке придушення першого Євромайдану
– по суті, відповідали характеру українських
керівників. До застосування сили проти своїх
громадян ця влада послідовно йшла з 2010
року, зламавши всі залишки правопорядку.
Впродовж трьох років вона дійшла від „тушок“
у парламенті до „тітушок“ на вулицях.
А 16 грудня парламент „проголосував“
запровадження антидемократичних законів.
З 30 листопада ми бачимо ескалацію
в застосуванні сили. Вперше за історію
незалежної України влада використала зброю
проти демонстрантів. На вулиці Грушевського
вбивали людей, і не тільки там. Активістів,
подібно як у Білорусі, невідомі особи вивозять
у ліс, де їх катують, інші зникають без сліду.
Парламентська опозиція, подібно як
і влада, була здивована протестами та
самоорганізацією людей. Упродовж кількох
тижнів лідери опозиції змогли запропонувати
лише чергові віча. У багатьох склалося
враження, що опозиція веде якусь гру з владою,
і все, що виходить за рамки встановлених
меж, називається провокаціями. Однак люди
взяли справу в свої руки, тому вони почали
боротися на Грушевського. Війна обмежена
до однієї вулиці. Тим не менше, регіони також
захопила революційна хвиля. Наприкінці
січня в ряді обласних центрів штурмували
місцеві адміністрації. Ці події змусили владу
запропонувати політичний діалог. Сьогодні,
однак, ніхто не в змозі сказати, чим це все
завершиться. Але одне можна сказати напевно:
люди показали, що з ними не рахуватися не
можна!

А мене з'їдає, що...
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Ситуація вдома – щораз критичніша. Наша чужина з кожною дниною (годиною,
ба – хвилиною) – щораз віддаляється від
нашого дому. Де він?..
У минулій рубриці я свідомо відмовився від традиційного опису подій,
що тривалий час зосереджувалися
навколо питання Тимошенко. В певний момент просто перестало бути
цікаво описувати різні переговорні позиції центральноєвропейських політиків.
Я запропонував тоді хроніку культурних
подій: на нашій чужині діялося чимало
українського. Тепер же, у контексті
українського протесту, котрий розрісся
до кривавого протистояння, пропоную
подивитися лише на один день життя Центральної Європи: це 22 січня. День, коли
з Києва прийшла звістка про перших
жертв Майдану. Ситуація і до того часу
була напруженою, згодом так само відбулося чимало важливих подій – проте
лише 22 січня дещо розгублені політики
з наших країн продемонстрували крах
усієї східної політики ЄС.
Отже, Польща. На 22 січня тут було
передбачене засідання Ради національної безпеки, планове, підкреслю. Рада національної безпеки – це
консультативний орган при президенті
Польщі, до її складу входять, зокрема,
прем’єр-міністр, керівники деяких відомств та голови політичних партій. До
якого висновку вони дійшли? „Зупиніть
насильство і почніть діалог“, – це головний посил засідання. Після наради
президент Польщі Броніслав Коморовський на прес-конференції заявив, що
члени Ради нацбезпеки, хоч і є з різних
політичних угруповань, проте знайшли
спільну мову. А саме: вислали звернення
до української влади, аби вона утрималася від насильства і почала діалог
з опозицією. У Польщі закликали Віктора
Януковича реально з’ясувати обставини
загибелі демонстрантів, а також заявили, що Євросоюз повинен підтримати
пропозицію Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС.
Та, схоже, Броніслав Коморовський
трохи погарячкував із тим, що влада і опозиція – польська, мається на
увазі, – знайшли спільну мову щодо
українського питання. Бо після того
ж засідання з представниками польської
коаліції не погодився лідер опозиційної
партії „Солідарна Польща“ Збіґнєв
Зьобро. „Це програш східної політики
авторства уряду і президента“, – так
ситуацію в Україні прокоментував ексміністр юстиції. „Польський уряд довго
пишався тим, що задає тон у Євросоюзі,
якщо говорити про східну політику, кульмінацією якої мало стати підписання Угоди про асоціацію з Україною. Але факти

скоригували цю пропаганду польського
уряду: як бачимо, закінчилося величезною кризою“, – це цитата Зьобра.
Раніше і пізніше представники різних
опозиційних партій говорили в приблизно подібному ключі.
Критично заклик до діалогу оцінив
також перший президент демократичної Польщі, лідер „Солідарності“
у 80-х роках Лех Валенса. „На мій погляд, обидві сторони не готові до переговорів. Ні опозиція, ні уряд“, – наголосив
він, щоправда, також не запропонував
свого бачення вирішення конфлікту.
А от прем’єр Польщі Дональд Туск виступив 22 січня проти необдуманих
санкцій щодо України. Він пообіцяв,
що переконуватиме ЄС „продумано діяти в Києві“. Дональд Туск пообіцяв, разом
із європейськими партнерами, сформулювати продуману стратегію того, як реагувати на загострення політичної кризи
в Києві. „Санкції у відносинах з Україною
– це крайній захід“, – підкреслив прем’єр.
У польській Раді Міністрів підкреслюють
також, що польська влада намагається
не втрачати комунікаційних каналів
з владою в Києві.
Литва. Діаметрально протилежною
до позиції польських урядовців була дискусія у Вільнюсі, який нещодавно головував у ЄС і був, поряд із
Варшавою, флагманом формування
європейської політики щодо України. У Литві міністр закордонних справ
Лінас Лінкявічюс 22 січня заявив, що
Євросоюз якраз повинен розглянути
можливість введення санкцій проти
українських чиновників, відповідальних
за насильство. Лінкявічюс звернув увагу на обмеження свободи пересування
і замороження банківських рахунків
посадовців. Міністр зазначив, що „позиція ЄС повинна бути більш твердою“,
тому не можна виключати можливості
цільових санкцій. „Цього сьогодні немає
на порядку денному, але я думаю, що
це повинно в ньому з’явитися. Одні лише
заклики вести діалог і заклики припинити
насильство – очевидно, не діють. Час іде,
а ситуація погіршується“, – сказав він.
Про санкції в Литві заговорили й інші
високопосадовці, а наступного дня,
у четвер, парламент Литви прийняв заяву. Було засуджене насильство в Україні,
а литовські парламентарі просили відомства ЄС „розглянути всі можливі реакції
Євросоюзу на події в Україні, включаючи
й економічні санкції“.
Якщо литовці вимагають усіх можливих реакцій, то для МЗС Вишеградської четвірки єдиний шлях пошуку
рішення – це ефективний і надійний
діалог. Спільну заяву прийняли міністри
закордонних справ Польщі, Словаччини,

Угорщини й Чехії – Радослав Сікорський, Мірослав Лайчак, Янош Мартоні і Ян Когоут. Як підкреслюють, їх
шокувала звістка про те, що внаслідок сутички між протестувальниками
та спецзагонами у Києві загинули
люди. Голови зовнішньодипломатичних відомств країн Вишеградської
групи закликали всі сторони припинити ескалацію кризи й утриматися
від насильства.
Окремі заяви міністрів закордонних справ цих трьох країн
– а вони теж були – також не
відрізнялися за тональністю.
„Апелюю до лідерів демократичної
опозиції, з деякими із них я мав
можливість особисто зустрітися

протягом мого останнього візиту до
України, максимально використати
можливості діалогу для заспокоєння
ситуації та деескалації насильства“,
– наголосив голова чеського МЗС
Ян Когоут. А його польський колега Радослав Сікорський 22 січня
встиг поспілкуватися телефоном із
українським міністром закордонних справ Леонідом Кожарою. За
словами польського МЗС, Кожара
представив „свою оцінку ситуації“.
„Ми готові до діалогу. Ми вживаємо
відповідних заходів з контролю за
ситуацією і зниженням напруження“,
– переконував польського колегу
Леонід Кожара. Натомість, на думку Польщі, „найкращою гарантією
незалежності і майбутнього процвітання України є Угода про асоціацію
з Європейським Союзом“, від якої
Київ відмовився в минулому році.

Якщо говорити про Чехію, то варто згадати й про позицію відомого
тут політика, колишнього міністра
закордонних справ і кандидата
на посаду президента на нещодавніх виборах Карела Шварценберґа. Він відверто підтримав
учасників акцій протесту, засудив
убивства та підкреслив, що в грудні
сам був на Майдані в Києві. „Я дійсно
сподіваюся, що нам вдасться здобути волю України, так само, як нам
вдалося це в листопаді 1989 року.
Ми, оскільки нині там також чимало
чехів, ми з вами!“ – звернувся він до
протестувальників.
Про присутність в Україні: Служба безпеки України заборонила
в’їзд у державу Збіґнєву Буякові
– діячеві польської демократичної
опозиції комуністичних часів. Про
це зранку 22 січня оголосив під
час зустрічі з послами, акредито-

ваними в Києві, прес-секретар СБУ
Володимир Тоцький. Громадянин
Польщі – наголосили у відомстві
– брав участь в акціях протесту супротивників влади в Харкові, де 11
і 12 січня був проведений перший
національний форум Євромайданів.
Раніше, до речі, було заборонено
в’їзд в Україну знаному російському
опозиціонеру Борисові Нємцову.
Якими, отже, є висновки? Офіційні влади країн Центральної
Європи та Брюссель засуджують
агресію українських силовиків,
закликають владу та опозицію
повернутися за стіл переговорів,
але не вважають, що санкції
– на часі. Точкові санкції проти

українських урядовців почали запроваджувати США – американські
візи регіоналів Віталія Захарченка,
Володимира Олійника та Олени
Бондаренко цього тижня були анульовані. Які аргументи проти санкцій? Їх озвучив міністр закордонних
справ Польщі Радослав Сікорський:
сценарій ескалації конфлікту в Україні, введення санкцій, а навіть пролиття крові протестувальників – це
сценарій, який був написаний поза
межами України і поза межами ЄС,
– наголошує він, недвозначно вказуючи на Москву. Тобто, санкцій проти
Януковича тільки й чекає Москва,
щоб стиснути його у своїх обіймах.
Аргумент проти цього озвучила польська газета „Rzeczpospolita“: „Серед
міфів про Україну є такий, що санкції
проти Януковича підштовхнуть його
в обійми Москви. Але він уже там.
Ми повинні зробити все, щоб він не
потягнув за собою всіх українців“.
Усім також зрозуміло, що перша
українська кров означає поразку східної політики ЄС у такому
форматі, у якому вона є нині. А її
автором багато в чому є технократи
центральноєвропейських країн. Тому
в регіоні з української поразки користуються опозиційні партії. Як-от
у Польщі: якщо правляча партія „Гро-

мадянська платформа“ поділяє точку
зору Брюсселя і бачить перспективи
діалогу в Києві, то її головний опонент – партія „Право і справедливість“ – закликає до введення візових
та фінансових санкцій. Чому лише
Литва виступила за введення санкцій? Не від сьогодні вона конкурує
з Польщею за ефемерну першість
у веденні східної політики ЄС. Можливо, це також елемент гри, у якій
про Україну як Україну – не йдеться.
Ігор Ісаєв, Варшава
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Чеська боротьба за Україну

Звичайно, чеські українці і україністи втягнені у події, що відбуваються на Майдані. Хочеться почути
кожну промову очільників опозиції
до кінця, прочитати кожну лицемірну
заяву влади до останньої крапки,
побачити, куди долетить кинутий
камінь, і в кого поцілить постріл беркутівця гумовою кулею. Це все нам
нині дозволяє інтернет. Але достатньо повернутися до телевізора, як
людина отримує шок від зміни реальності. У вечірніх вістях комерційного
телеканалу „ТВ Нова“, наприклад,
активісти Майдану замість Міністерства аграрної промисловості
займають Міністерство закордонних
справ. Газета „Лідове новіни“ вже
вкотре завзято пише про Кресчатік.
Не втримався і подзвонив. Редактор
вибачається, але наступного дня
знову пишуть про Кресчатик. Звоню
знову. Автор розуміє, але каже, що
йому вдалося відвоювати лише „и“.
На щастя, наступний „бій“ у редакції
вже був успішним, бо опісля газета
пише вже про Хрещатик. Про написання імен українських політиків годі
й говорити.
В кожному разі, перші жертви
розбудили чеські ЗМІ і тема України
знову з’явилася на перших шпальтах.
З’явилася навіть інформація про те,
як українська громада Праги збирається і висловлює своє занепокоєння.
На щастя, її підтримали відомий правозахисник, сенатор Яромір Штєтіна
та екс-міністр закордонних справ
Чехії Карел Шварценберґ. Прем’єр
і президент мовчать. І в такому
контексті відбувається „панельна
дискусія“ товариства „Фонтес рерум“, наближеного до партії чеських
соціал-демократів. Партії, з якої
вийшов чинний президент Мілош
Земан, партії, в лавах котрої був
не один член діючого тимчасового
уряду, партії, яка в кінці січня стане
головною силою нового уряду Чехії.
Дебати веде кандидат на пост міністра промисловості і торгівлі соціалдемократ Ян Младек. Тему зустрічі
„Куди ідеш, Україно? В асоціацію
з ЄС, чи в Євразійський союз?“ бу8

ло узгоджено ще до трагічних подій
у Києві. Тому, зрозуміло, що акцент
було покладено на економічні питання. Запрошеними до участі в дискусії
були, зокрема, представник Європарламенту Лібор Роучек та ексміністр економіки України Богдан
Данилишин, який отримав в Чехії
політичний притулок. Шок настає від
виступу одного з офіційних учасників
панельної дискусії (з рівня спілкування зрозуміло, що це друг пана Яна
Младека) – політолога і вузівського
професора Оскара Крейчі. Хоча
в залі майже 150 осіб, але збентежені, чи радше шоковані цинізмом
пана Крейчі лише одиниці. З неприхованою посмішкою на обличчі пан
Крейчі зазначив, що на київському
Майдані не звучить голос усієї Украї-

вільно терпіти. Одним словом – жах!
Тут я зрозумів, що поганий правопис
українських імен – не найстрашніша
проблема, з якою ми повинні боротися.
Хочеться вірити, що позиція Чехії до сучасних проблем України,
а згодом до нової демократичної
проєвропейської влади у Києві не
буде нічим нагадувати явно проросійську і антидемократичну позицію
Оскара Крейчі. До речі, Оскар
Крейчі – колишній співробітник
комуністичної держбезпеки. Однак
важливо усвідомити, що Україна на
своєму шляху до демократії та євроінтеграції натраплятиме не лише
на друзів. Пан Крейчі є, можливо,
винятком. Але треба мати на увазі,
що в новому чеському уряді вперше

ни, і що він не може зрозуміти, чому
українська поліція досі не справилася зі всіма законопорушниками!
Ані слова про жертви, про сотні
поранених, про стрілянину гумовими
кулями в голови представників ЗМІ,
про провокації, викрадання і переслідування учасників Автомайдану.
Дивною була і реакція ведучого панельної дискусії та присутніх – якщо
у ведучого Яна Младека її просто не
було, деякі з присутніх навіть схвально кивали головами, мовляв, так-так,
порушувати закони не можна, поліція має працювати, хуліганів не

за всі роки після падіння комуністичного режиму сидітиме людина, яка
є в списках співпрацівників держбезпеки. За законом про люстрацію,
така людина не має права посідати
жодної високої державної посади.
Але носій такого минулого, чеський
мільярдер словацького походження
Андрей Бабіш невдовзі стане чеським віце-прем’єром! Це також насторожує.

Фото: Петро Андрусечко

В Чехії цікавляться Україною зазвичай тільки тоді, коли вже в хід
ідуть кулаки. Тому про знання
українських реалій годі говорити.
Але бувають моменти, коли дилетантство супроводжують неблагородні наміри. А це насторожує.

Богдан Копчак, Прага

Циганам буде краще в Німеччині
та Великобританії, аніж у Румунії
чи Болгарії
Вголос цього ніхто не каже,
але всі про це знають. Істерика,
що на початку року розпочалась
у Великобританії, а також, – завдяки баварській Християнськосоціалістичній унії, – в Німеччині,
немає нічого спільного з етнічними болгарами та румунами.
Точніше, має з ними спільного
дуже мало. Нині, після семи років
очікування, громадяни семимільйонної Болгарії та майже двадцятимільйонної Румунії мають
повне право користатися двома
основними правами Європейського Союзу: вільно пересуватися і працювати будь-де в ЄС. Варто наголосити, що чекали вони
на це сім років. Офіційно це називається перехідним періодом.
Але якщо в стосунку до Чехії та
інших центрально-європейських
країн подібні обмеження встановлювали лише Німеччина та
Австрія (як твердить більшість
експертів, – собі ж на шкоду), то
в стосунку до двох найбідніших
країн ЄС ці обмеження ввели аж
дев’ять європейських країн.
Але ж обмеження і заборони – це
справа одна, а життя – цілком інша.
За статистикою, після краху комунізму чисельність громадян Болгарії
знизилася приблизно на два мільйони. З майже дев’яти мільйонів – до
нинішніх семи. В Румунії ситуація
трохи краща: падіння чисельності
населення дещо компенсується за
рахунок етнічних румунів із сусідньої
Молдови, але й тут кількість громадян зменшилася з двадцяти двох до
неповних двадцяти мільйонів.
Тобто той, хто хотів поїхати на
заробітки на Захід, той вже давно
поїхав. Лише в Німеччині у 2012 році
легально перебувало триста тисяч
болгар і румунів. На думку фахівців,
вони, на відміну від інших емігрантів,
дуже добре інтегровані у тамтешній
ринок праці, і рівень безробіття
в цих групах знаходиться на межі
10 відсотків. Це лише на 2,5 відсотки
менше, ніж загальнонімецьке число
безробітних, і суттєво менше кількості безробітних у колишній Східній
Німеччині.

Подібним чином ситуація виглядає
у Великобританії, а також в облюбованій болгарами й румунами Південній Європі, яка хоч і набагато більше
постраждала від економічної кризи,
зате зуміла без особливих проблем
болгар і румунів абсорбувати.

„Інші“ болгари і румуни
Ясна річ, ідеться тут про „звичайних“ румунів і болгар. Тобто про
стандартну, працьовиту, досить
ерудовану, передусім у технічних
галузях, болгарську і румунську
громади – соціальні характеристики
яких цілком співмірні з соціальними
особливостями інших частин Європи. Жодних особливих проблем, передусім для мовно близького півдня,
ці общини не створюють, ба навпаки
– вдало доповнюють тамтешній „надкваліфікований“ ринок праці, переповнений високоосвіченими гуманітаріями, де важко знайти працівників
для виробництва, будівельної галузі,
землеробства та сфери малооплачуваних послуг.
Те, чого Західна Європа боїться
насправді, – це масові переселення
румунських і болгарських циган. Общин, які в другій декаді ХХІ століття
живуть за укладом сімнадцятого, вісімнадцятого століть. Живуть у поселеннях, які можна порівнювати хіба
з найбіднішими поселеннями Індії,
Південної Америки чи Африки. Їхні
соціальні стандарти важко співставляти навіть із найбіднішими болгарськими чи румунськими бідними.
У них відсутня освіта, немає робочих
навичок, які дали б їм можливість
знайти працю. Оскільки в Болгарії
та Румунії цигани бояться визнавати
свою національність, їхню кількість
важко підрахувати. Йдеться, приблизно, про мільйон циган у Болгарії
і два–три мільйони – в Румунії.
В недалекому минулому балканські
цигани вже намагалися емігрувати
на Захід. Найбільшу паніку вони викликали у Франції, яка зробила все
можливе і неможливе, аби вигнати їх
з нелегальних поселень, що почали
виникати на окраїнах французьких
міст, назад на Балкани. Паніка довкола балканських циган виникла
наприкінці 2013 року і в Німеччині,

міські мешканці якої були шоковані
небаченою раніше бідністю. У гіперкоректній Німеччині для іммігрантів
з Балкан навіть з’явився спеціальний
термін – „імміграція біди“. Всі прекрасно розуміли, про кого саме
йдеться.
Новий уряд Німеччини пообіцяв,
що посприяє тому, аби соціальні та
освітні проблеми циган вирішувались у Румунії та Болгарії за гроші,
які Софія і Бухарест отримують від
Європейського Союзу.
Це чергове лицемірство, адже всі
знають, що для підвищення соціальних стандартів циган в країнах на
кшталт Великобританії чи Німеччини
є набагато кращі умови, та й інтеграція демонструє кращі результати,
аніж у країнах їхнього походження.
В кордонах півмільярдного Європейського Союзу десять чи навіть
двадцять мільйонів циган не можуть
становити нерозв’язну проблему.
Проте для тамтешніх політиків це
– проблема, і проблема неабияка,
адже її потрібно пояснити британським, французьким і німецьким виборцям і не втратити при цьому їхні
голоси. Саме так виглядають справи
у Європейському Союзі, принаймні
ті, загальноєвропейські.
Лубош Палата,
редактор газети „МФ Днес“
та „Лідове новіни“,
Прага
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Тетяна Монтян:

„Проблеми слід вирішувати шляхом
кропіткої, довгої, нудної роботи
на своєму місці, в своєму власному
будинку“
Як людина – вона без
сантиментів, пафосу і ілюзій.
Як адвокат – вимагає від своїх
клієнтів зрозуміти і визнати,
що вони не є безневинними
жертвами. Як політик
– без популізму, безжалісна до
лицемірства влади і опозиції, за
що її називають „противсіхою“.
Непроста комбінація для незрілих
виборців, які, чекаючи на месію,
вірять у прості рішення і те,
що зміною персоналій можна
поміняти систему. В Україні наразі
попит на такого роду політиків
не є масовим, але свій виборець
у неї, безумовно, є.

Тетяно, ви акцентуєте на тому, що
в Україні нема гарантії приватної
власності, і що починати треба саме
з цього, бо це є причиною всіх бід.
Можете це коротко пояснити?
Коротко?! Формалізація майнових
прав є синонімом економічного зростання – тобто абсолютно необхідною,
хоча й недостатньою умовою процвітання. Саме „недовласність“, тобто
майно, не занесене у відкриті реєстри
та кадастри, права та обов’язки щодо якого не визначені, є найбільшим
гальмом для зростання української
економіки. Придбати майно в Україні
– складний і ризикований процес,
в результаті якого людина в найкращому випадку отримує право користуватися набутим активом лише на певний
час – доки на цей актив не „покладе
око“ хтось спритніший, сильніший та
впливовіший. Добросовісні власники
знаходяться під постійною загрозою
стати жертвами рейдерів, і насправді
їхнє право власності є в більшості випадків лише ілюзією.
А можете для європейця пояснити,
як цей спритніший рейдер може відібрати в іншого його власність?
Документів на цю власність немає
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– я ж пояснюю. Реєстри майнових
прав закриті. Європейці цього ніколи
не зрозуміють. Для них це абсолютна
дикість. А ми тут завжди так живемо.
До того ж у сфері нерухомості зараз існує абсурдна ситуація. Цілісні
майнові комплекси – підприємства чи
багатоквартирні будинки – саме як
цілісності не обліковуються взагалі!
Межі земельних ділянок не визначені навіть на рівні одиниць місцевого
самоврядування, годі й казати про
приватні сільськогосподарські угіддя
чи прибудинкові території в містах.
Нерідко земля належить одним
особам, а споруди на ній – іншим.
Оскільки законодавчо це питання не
врегульоване, перші конфліктують
з другими, і навпаки – або в судах
(роками), чи просто шляхом фізичного
протистояння.
А я як власник будинку маю право
взяти в реєстрі чи в кадастрі довідку
про те, що ця нерухомість є моєю?
Маєте, але це довго і дорого. І яка
з того користь, якщо ви дізнаєтеся зненацька, що ваше майно вже „віджали
по лівих доках“?
Людина вже не відсудить ані майно,
ані гроші тому, що воно, наприклад,
три рази перепродасться?
Звичайно. Наших людей не цікавлять
дійсно важливі проблеми.
Сама система реєстрації прав власності на нерухомість в Україні недосконала. Наприклад, якщо ви купуєте
будинок у іншої особи, то держава лише засвідчує факт того, що така угода
між вами дійсно мала місце. Однак
держава при цьому зовсім не гарантує
вам як покупцеві, що ви будете повноправним власником цього будинку.
Скажімо, якщо пізніше виявиться,
що в продавця є брат, який теж має
підстави претендувати на продане
житло, то ви як покупець маєте всі
шанси втратити і гроші, і щойно
придбаний будинок через суд, або
й силовим способом.

Ви кажете, що у вас є готові законопроекти. Вони стосуються цієї проблематики, чи ще чогось іншого?
Саме цієї. Це базова проблема, не вирішивши яку, всім іншим можна навіть
не займатись.
А чому, на вашу думку, це не цікавить українських виборців? Вони
не звикли думати про малі реальні
проблеми?
Самоорганізовуватись наші люди
не вміють, приймати рішення з дотриманням формальних процедур,
а потім виконувати їх – ніколи не
пробували. Вони навіть уявлення не
мають, що проблеми слід вирішувати
шляхом кропіткої, довгої, нудної роботи на своєму місці, в своєму власному
будинку, разом зі своїми сусідамиспіввласниками, а не майданами та
„дудєлками“ під акомпанемент криків
„Юля! Юля! Вітя! Вітя“ тощо.
Виборці недосвідчені та некомпетентні, як і в усьому світі. Проблема
в тому, що це не цікавить наших політиків, за вкрай нечисленними виключеннями, які не роблять погоди.
В одному з ваших інтерв’ю ви казали, що у вас хтось хотів відбирати
дітей. Про що мова?
Це у своєму „Фейсбуці“ член „Свободи“ Олексій Курінний (який є заступником з ідеології в Оболонській райорганізації ВО „Свобода“ та викладає
в Могилянці) закликав забирати дітей
в опонентів, яких він вважає „українофобами“, або яких оцінює як „антисоціальних“, у тому числі й у мене.
Подібна практика була поширена, наприклад, в Аргентині в часи військової
диктатури, коли зникали безвісті тисячі
опонентів диктатури, а інших позбавляли батьківських прав. Курінний не
може цього не знати, адже він не просто викладає в Могилянці, а викладає
міжнародне право. Звісно, судити про
те, яка поведінка прийнятна, а яка ні,
мають фюрери з ВО „Свобода“. Якщо
хтось раптом має якісь ілюзії щодо

Спілкувалася Ленка Віх, Прага–Київ
Фото: архів Тетяни Монтян

Ви є безкомпромісною людиною,
яка не відступає ні на крок. Якщо ви
потрапите до парламенту, чи зможете знайти там підтримку колег?
Звичайно. В усіх політичних силах
є окремі притомні люди. Я їх просто
об’єднаю. Бо зараз їм нема під кого
об’єднуватись.
У зв’язку з останніми подіями багато
хто заговорив про зміну Конституції
України. Хтось – про повернення
Конституції 2005–2010 років. Хтось
– про радикальніші зміни. Скажіть,
що про це думаєте ви.
Нічого не поміняється, тому що
в Україні не має значення наявність чи
відсутність формальної посади та/або
повноважень. Все вирішує реальний
вплив, дуже часто – неформальний.
Це закономірний наслідок відсутності
визначених „правил гри“ на найнижчому рівні.
А як започаткувати правила гри на
найнижчому рівні?
У мене є готові законопроекти.
організованого злочинного угруповання „Свобода“, то мушу зауважити,
що, незважаючи на це безприкладне
за рівнем людиноненависництва висловлювання, – за яке проти Курінного
мали б порушити кримінальну справу
чи хоча б вигнати з Могилянки з „вовчим квитком“, якби „Свобода“ не була
філією організованого злочинного
угруповання „Партія регіонів“, – він
продовжує викладати в Могилянці та
бути ідеологом „Свободи“, і жоден зі
свободівців це висловлювання не засудив.
Значить, повністю згодні й підтримують.
Ще мені цікава ваша оцінка українських прокурорів і суддів, які з ними
співпрацюють. Я бачила засідання
Шевченківського райсуду в справі
Дзидзі. Я знаю ваше ставлення до
нього, але абстрагуймося він його
особи – сам процес був страшний.
Ви як адвокат не раз подібне бачили. Як з цим можна працювати
взагалі?
Ну, я ж працюю. Є справи, у яких
є політична складова, там не можна
зробити нічого, крім піару. Але більшість – комерційні справи чи взагалі
„нейтральні“.
Але ж, якщо це торкається когось,
у кого є стосунки, ті справи можуть
виглядати подібно до політичних,
чи ні?

Завжди треба детально дивитись на
ситуацію. В нейтральних справах зазвичай ніхто нікого не гнобить.
Повернімося до вашої проблематики. Ви гостро критикували рішення
ВСУ від 30 жовтня 2013 року про
комунальні послуги. Чи я зрозуміла
правильно, що суд зобов’язав власників квартир платити за послуги,
яких вони не замовляли, суб’єктам,
з якими не підписували договір?
Так, а ще – самостійно доводити
самим в суді, що ЖКП (житлово-комунальні послуги – ред.) не надавалися.
Кожна сторона повинна доводити
в суді свою позицію. А Верховний
Суд проголосив, що ЖЕК вважається
таким, що апріорі надав послуги.
Проблема в тому, що в Україні створення організацій співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) не
є обов’язковим. А отже, багатоквартирні будинки залишаються фактично
некерованими. Цим користуються
ЖЕКи, які не надають належного обсягу послуг, але отримують проплати
у відповідності до квитанцій. Цифри
ж у квитанціях виставляються без
належного економічного обґрунтування.
А тепер із цим ще можна кудись
звертатися, чи то вже кінець?
В Європейський суд, але то до нічого.
Можна ще змінити пару норм Закону
„Про ЖКП“, але кому це потрібно?

Якщо вам не вдасться потрапити до
парламенту, ви готові балотуватися
знову, чи лобіюватимете свої закони
через інших політиків?
І намагатимусь пролобіювати через
інших, і балотуватимусь сама.
Між тим, пройшли перевибори. Тетяна набрала 3,29% голосів.
Були на вашу думку перевибори
фальсифіковані? Якщо так, то яким
чином?
Не були. Скупка голосів була, а фальсифікацій не було. Крім 132-го округу.
Збираєтеся йти в мери?
Так, поки що технічним кандидатом
проти Порошенка. Я ніколи не забуду, з якою невмотивовано звірячою
жорстокістю він викидав з гуртожитків,
– незаконно „віджатих“ ним у статутні
фонди своїх підприємств, – нещасні
сім’ї з маленькими дітьми серед зими,
що роками жили в тих гуртожитках на
законних підставах. Мені особисто
ніяких грошей за це не треба, я просто хочу „завалити“ політично цього
виродка.
Взагалі-то на майбутнє ви хочете
пов’язати себе з якоюсь партією?
Я створю свою.
Ви вже почали роботу чи це наразі
плани?
Звичайно, почала.
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Тема:

інша революція

Хунвейбіни України
В Україні триває неоголошена війна. Окремі епізоди цієї
війни проти активістів Євромайдану набирають розголосу
й стають предметом інтересу міжнародних структур. Але
навіть у самій Україні не всі розуміють масштабу подій.
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Текст: Василь Кнайпа, Київ
Фото: Іво Докоупіл

зидента Януковича, Олександра, та
про палаци, побудовані в інтересах
президентської родини в Криму та
під Києвом. Незадовго до побиття
вийшло також її розслідування щодо
маєтку міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Крім того, рівно за
місяць до нападу охорона Майдану
з подачі та за участі Чорновол пошкодила й захопила мікроавтобус,
звідки невідомі стежили за перебігом
мітингу в центрі Києва. Мікроавтобус
виявився нашпигований апаратурою
стеження, а невідомі представилися
співробітниками Служби безпеки
України (пізніше СБУ заявила, що не
стежила за опозицією, а запобігала
можливим терактам).

Справа Чорновол

34-річну Тетяну Чорновол побили
в ніч на 25 грудня. Здобувши ім’я
в журналістиці як розслідувач махінацій високопосадовців, Тетяна останніми роками занурилась у політичну та
громадську діяльність: балотувалася
до парламенту восени 2012 року
(безуспішно), а з початком Євромайдану стала одним із організаторів

його напрямку, відомого як „Автомайдан“. Діяльність останнього полягає
в поїздках автоколон активістів за
Київ, до приміських маєтків перших
осіб держави, які активісти регулярно
пікетують.
Тетяна публікувала статті про
шахрайські заволодіння землею на
користь фірм старшого сина пре-

Пізно ввечері 24 грудня Тетяна вирішила поїхати до матері в село Гора
неподалік від столиці. При цьому вона
вперше за кілька тижнів опинилася на
самоті за кермом. На трасі за містом її
підрізав потужний джип. На відеореєстраторі з автомобіля Тетяни видно, як
джип тричі зупиняє її авто, а з джипа
вистрибують і біжать назустріч невідомі (спершу один, потім двоє). Однак
два рази активістка встигає об’їхати
перешкоду й тимчасово відірватися.
На третій раз її машину блокують, вона вистрибує й починає тікати пішки.
Тетяну швидко наздогнали двоє, били,
цілячись в голову й обличчя. Лише через годину прибула міліція, викликана
охоронцем супермаркета, що знаходився неподалік. Тетяну госпіталізували, вона пережила дві операції.
Правоохоронці затримали у зв’язку
з цими подіями вже п’ятьох осіб, ще
один чоловік на час написання цього матеріалу перебував у розшуку.
Постраждала заявляє, що впізнала
одного із затриманих за фото. Разом
із тим, за ґратами опинилися: власник
машини, котрий був у салоні в момент
скоєння злочину; його брат, котрого
взагалі не було на місці подій; їхній
приятель, у котрого цей власник ночував того дня.
Під час суду, що дав усім затриманим по два місяці арешту на час
слідства, Сергій Котенко, власник
джипа, розповів свою версію подій.
За цією версією, Котенко продавав
авто. За оголошенням про продаж
у Київ прибули двоє незнайомих йому
потенційних покупців, і він дозволив
їм провести тест-драйв на трасі під
Києвом (після одинадцятої вечора!).
На трасі їх підрізала машина, марки
якої він не запам’ятав. „Покупці“ погналися за нею, йдучи на таран, потім
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вистрибнули з салону, потім повернулися, поїхали до містечка Бровари,
де вийшли з машини і вшилися. Сам
Котенко під час нападу нібито сидів
переляканий на задньому сидінні (хоча на відеореєстраторі Тетяни добре
видно, що джип маневрує вже після
того, як із нього вистрибують двоє
чоловіків – отже, або Котенко був за
кермом, або в авто був хтось іще).
Міліція жодним чином не вносить
ясності в ці вкрай суперечливі твердження. По гарячих слідах, ще до
нового року, начальник головного
слідчого управління МВС Микола
Чинчин заявив, що брат власника
джипа пов’язаний зі скандальним
депутатом від опозиційної „Батьківщини“ Миколою Княжицьким, ще один
затриманий – із двома депутатами Київської облради від УДАРу, а ще один
у 90-ті роки входив до кримінального
угруповання авторитета Савлохова,
котре „входило до злочинної спільноти Рибакова („Рибки“), з яким були
пов’язані брати Клички“.
Тут треба зазначити, що покійний
нині Рибка дійсно спонсорував молодих Кличків, але доказів того, що вони
теж були якось залучені до криміналу,
за всі ці роки ніхто публіці не надав.
Понад те, журналісти-кримінальники
одразу нагадали поважному міліцейському чину, що насправді Савлохов
не працював на Рибку – навпаки, вони ворогували… Відтоді міліція „справу Чорновол“ не коментує взагалі.

Міліція – з бандитами
Розслідування нападу на Тетяну
Чорновол стало унікальним із двох
точок зору. По-перше, справа викликала міжнародний резонанс: із засудженням нападу виступили, зокрема,
офіційні особи США, а організація
„Репортери без кордонів“ оголосила
про початок власного розслідування.
Але інший аспект унікальності – сумний: цей напад став єдиним, у якому
ведеться помітне слідство і є хоч якісь
затримані.
Проте сам напад на Тетяну – далеко
не унікальний. Такі напади розпочалися ще в листопаді, коли Євромайдан
навіть не був дійсно масовим. За інформацією, зібраною численними активістами й узагальненою сайтом Maidanua.org, перший подібний інцидент
стався вже наступного дня після старту
Євромайдану в Києві та розгортання
його „менших братів“ у інших містах.
22 листопада у Феодосії одного
з активістів облили фарбою.
Це виявилися ще квіточки. Наступними днями в Миколаєві, Одесі та
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Черкасах міліція та невідомі спортивної статури, які діяли заодно з правоохоронцями, спробували знести
місцеві Майдани, причому в жодному
випадку не обійшлося без травмування маніфестантів. Паралельно пройшла хвиля зламів акаунтів активістів
та опозиціонерів у соцмережах, було
атаковано й тимчасово виведено

Вістря атаки
спрямовано наразі
не на опозиційних
політиків, а саме
на громадських
активістів, і в першу
чергу — в регіонах.
При цьому опоненти
режиму наразі не
мають дієвої стратегії
протидії подвійному
тиску анонімних
нападників і силових
структур.
з ладу сервери найпопулярніших
опозиційних онлайн-ЗМІ. Вже в ніч
на 24 грудня сталось і перше „майданівське“ побиття. Жертвою став житомирський активіст і журналіст Влад
Пучич (на початку січня його побито
вдруге). 27 грудня зафіксовано перше спалення приватного автомобіля
(належав голові громадського руху
„Спільна справа“ киянину Олександру Данилюку, котрого за час правління Віктора Януковича кілька разів
жорстко затримували під час розгону
акцій протесту).

Як вийти із системи
Від грудня подібні напади по всій
країні увійшли в систему. За цей
період вдалося зібрати дані про два
десятки нападів на активістів євромайданів у різних містах, включаючи
побиття 3 січня народного депутата
від „Свободи“ Андрія Іллєнка (йому та
адвокату Сидору Кізіну в центрі Києва
невідомі розбили обличчя). Мінімум
в одному випадку – у Харкові – нападники використали ніж, постраждалий
опинився на лікарняному ліжку. Харків
також лідирує за заподіянням матеріальної шкоди місцевому Євромайдану: там викрадали електрогенератор,

двічі палили орендовані активістами
мікроавтобуси з апаратурою. За цей
же час по країні спалено або пошкоджено (здебільшого саме спалено) не
менше 15 приватних авто активістів.
Використовуються й інші методи:
підпал дверей, биття вікон, а одному
з сімферопольських майданівців на
дверях повісили мертвого кота.
І в жодному з розслідувань, порушених за цими випадками, міліція наразі не оголосила навіть про наявність
підозрюваних. Факт, який, здається,
не потребує коментарів. Натомість
правоохоронці справно порушують
справи й допитують активістів за пікетування маєтків міністрів уже згаданим „Автомайданом“, за організацію
інших акцій, за спалення портретів
президента й навіть за підняття на
державних установах прапорів Євросоюзу. Зокрема, ще в грудні активістку в Луцьку засудили до домашнього
арешту за те, що під час маніфестації
вона несла… перевернутий портрет
Януковича.
Все це дає підстави говорити про
розгорнуту державними структурами
кампанію залякування, організаційно
подібну до тих, що практикувалися,
наприклад, італійськими фашистами
двадцятих чи китайськими хунвейбінами шістдесятих років ХХ століття.
Звісно, у м’якшому варіанті – але не
менш протизаконно.
Показово, що вістря атаки спрямовано наразі не на опозиційних політиків, а саме на громадських активістів,
і в першу чергу – в регіонах. Останній
факт дозволяє, з одного боку, уникнути надмірного резонансу. А з іншого
– мінімізувати дієву підтримку столичного Євромайдану (недарма жертвами чи не в першу чергу стають люди,
задіяні в доставці з регіонів до Києва
маніфестантів або ресурсів, таких, як
ліки чи одяг). При цьому опоненти режиму наразі не мають дієвої стратегії
протидії подвійному тиску анонімних
нападників і силових структур. Зрештою, опозиції та активістам досі не
вдалося добитися навіть виконання
нещодавно ухваленого закону про
неприпустимість кримінального покарання учасників протестних акцій. Тим
паче не йдеться про покарання спецназівців, що явно перевищили повноваження під час розгону акцій 30 листопада та 1 грудня. А поки у новітніх
„хунвейбінів“ зберігатиметься відчуття
безкарності, їхні напади триватимуть.

Текст: Мілан Лєліч, Київ
Фото: Іво Докоупіл

Українська Протестна Армія
Постійна загроза силової атаки з боку міліції змусила
єврореволюціонерів серйозно подбати про власну безпеку.
Так з’явилися „Загони Самооборони“ – кількатисячна
„мирна армія“ Євромайдану.
Самооборона Майдану стихійно
організувалася на Михайлівській площі 30 листопада, за кілька годин після
жорстокого побиття мирних студентів
„Беркутом“ на Майдані Незалежності. Тоді ніхто не знав справжніх намірів
влади, і повторення силового сценарію видавалося цілком ймовірним,
тому на Михайлівській були створені
перші загони молодих (і не дуже)
чоловіків, які добровільно погодилися
захищати право своїх співгромадян
на мирний протест.

Служба безпеки Майдану
Вже наступного дня після мільйонного віче вже на самому Майдані
Незалежності стало зрозуміло, що

плацдарм у центрі Києва мітингувальники зайняли всерйоз і надовго. Тому
створенню власної служби безпеки
було приділено не меншу увагу, ніж
організації харчування, розселення
чи медичної допомоги.
Керівником загонів самооборони
став комендант вже революційного
Майдану Андрій Парубій – народний
депутат від „Батьківщини“ та колишній керівник націоналістичного молодіжного товариства „Спадщина“.
В останній якості він неодноразово
займався проведенням військовопатріотичних таборів під відкритим
небом, досвід чого знадобився під
час організації загонів самооборони.
Тим більше, значну частину само-

оборонців якраз і складають молоді
вихованці різноманітних вишколів,
звиклі до напіввійськового табірного
життя.
Але загалом „особовий склад“
загонів самооборони, які розрослися з кількох сотень до кількох тисяч
бійців, дуже строкатий. Тут можна
зустріти інтелігенцію, менеджерів,
ІТ-спеціалістів, звичайних хлопців
з міських окраїн, і навіть співаків
– до загонів самооборони приєднався лідер популярного гурту „Тартак“
Сашко Положинський.
Однак ядро загонів самооборони
цілком природно склали люди, що
мають досвід реальних бойових дій,
насамперед ветерани Афганістану.
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інша революція

На руку мітингувальникам зіграло
те, що в їхніх лавах опинився один
із лідерів афганського руху в Україні,
народний депутат від УДАРу Сергій
Куніцин, з яким на Майдан вийшло
чимало військових побратимів. „Ми
прийшли сюди одними з перших,
а підемо останніми“, – люблять повторювати афганці, вдягнуті у малинові жилети з написом „Ветерани
з народом“. Своїм головним завданням вони бачать захист мирних
майданівців, хоча долучаються і до
загальних політичних вимог: відставки уряду, покарання винних у побитті
студентів тощо.

Надмірна активність як
постійне джерело конфліктів
Окремою складовою загонів самооборони є молоді націоналісти, як
ті, що належать до Всеукраїнського
об’єднання „Свобода“, так і представники ще більш правих угруповань.
Останні об’єдналися в рух „Правий
сектор“ і у своїх діях є досить автономними від генерального штабу
Майдану. Їхня надмірна активність
є постійними джерелом конфліктів:
молоді хлопці у масках, з газовими
балончиками чи іншою зброєю під
час будь-яких конфліктів з міліцією
завжди знаходяться у перших рядах;
натомість подеколи вони самі провокують правоохоронців чи виявляють
безглузду агресію, що дає підстави
іншим активістам Євромайдану називати їх провокаторами та „засланими
козачками“.
Тим більше, порядок та організація
– головні принципи діяльності самооборонців. „Збройні сили Євромайдану“ поділено на сотні, а ті – на
десятки, кожна з барикад має своїх
„старших“. Керівництво не призначається, а демократично обирається,
при цьому „посади“ логічно займають
люди з досвідом служби в армії, насамперед у „гарячих точках“, або
ж фізично підготовлені українці, котрі
володіють бойовими мистецтвами чи
навичками організованої протидії
міліцейським підрозділам. Дисципліна
сувора, але про жодні „дисбати“ мова не йде – кожен із самооборонців
зголошувався брати участь добровільно, усвідомлюючи свої обов’язки
та відповідальність.

Захист
зовнішнього периметру
Головне завдання загонів самооборони – захист зовнішнього периметра
Євромайдану. На барикадах організовано чергування, змерзлі та втом16

лені загони змінюються відпочилими.
Коли зовнішньої загрози з боку „Беркута“ немає, самооборонці проводять
вишколи: як правильно тримати лінію
оборони, як організовано відступати,
як витягувати з натовпу поранених побратимів.
Допомогу чатовим надають і „групи
швидкого реагування“, сформовані
з професійних військових. Невеликими командами вони щодобово
здійснюють обхід усіх барикад Євромайдану, за потреби викликаючи
підмогу по раціях.

На Майдані
з’явилася власна
служба зовнішньої
розвідки, про яку,
однак, говориться
значно менше,
аніж про загони
самооборони. Поза
Майданом постійно
працюють кількадесят
„агентів“, котрі
їздять центральними
станціями метро,
мандрують урядовим
кварталом та
намагаються зібрати
максимально доступну
інформацію про
плани людей у формі.
Мобільному зв’язку
„розвідка“ не довіряє.
Взаємодія між „передовою“ та
„резервом“ на Майдані організована
ідеально. Відповідно до затвердженого плану, у випадку прориву міліціянтів на будь-якій з барикад, туди
надсилаються лише резервні сили,
решта ж самооборонців без паніки
та поспіху продовжують втримувати
периметр. У випадку невдачі всі
організовано відступають на другий
кордон оборони, означений Будинком профспілок, головною сценою
та Головпоштамтом. Ефективність
такого плану дій була доведена в ніч
на 11 грудня, коли майданівці змогли

відбити напад більш чисельних та
оснащених загонів „Беркута“ та внутрішніх військ та втримати за собою
ключові точки спротиву.

Зовнішня розвідка
Головна небезпека чатує на євромайданівців за периметром центральної площі столиці – численні
загони правоохоронців постійно
змінюють дислокацію, змінюючи
вектор потенційної атаки. Тому на
Майдані з’явилася власна служба
зовнішньої розвідки, про яку, однак,
говориться значно менше, аніж про
загони самооборони. Втім, УЖ зміг
неофіційно поспілкуватися із одним
з її керівників. Той розповів, що поза Майданом постійно працюють
кількадесят „агентів“, котрі їздять
центральними станціями метро,
мандрують урядовим кварталом та
намагаються зібрати максимально
доступну інформацію про плани
людей у формі. Мобільному зв’язку
„розвідка“ не довіряє – тож дані про
наміри сил супротивника переважно
передаються із вуст в уста.
Доки влада не вчиняє активних
дій проти протестувальників, загони
самооборони концентруються на внутрішній безпеці протестного табору
на Майдані Незалежності.

Синдром вахтера
теж присутній
Попри те, що Євромайдан
об’єднав людей з принципово
різними політичними поглядами
– націоналістів, лібералів та соціалдемократів, – конфлікти між ними
вдається нейтралізовувати. П’янички,
наркомани, бомжі та інші асоціальні
елементи, як правило, випроваджуються за межі Майдану без зайвого
галасу. Хоча окремі представники
охорони Євромайдану, насамперед
з числа раніше згаданих „хлопців
з окраїн“ уже встигли захворіти
„синдромом вахтера“, тож почасти
використовують свою тимчасову
владу проти будь-яких „незгодних“,
зокрема й журналістів, силоміць випроваджуючи за периметр Майдану
всіх, хто їм не сподобався.
Загони самооборони – лише форма самозахисту українського протестного активу. Самостійною мілітарною силою вони не стануть і стати не
можуть – але таке завдання і не стоїть.
Головне – забезпечити право українців на мирний антивладний протест.

Текст: Володимир Кухар, „Українська альтернатива“, Київ
Фото: www.mediaport.ua

Майдан: Інформаційні війни
Адміністрацію Президента в Україні тепер штурмують через
„Фейсбук“. За день до чергового народного віча на Майдані на ФБ одна
з активісток створила ФБ-подію, через яку збирала людей на штурм
офісу канцелярії глави держави. Цей заклик припаде до душі багатьом
спраглим за дією в реалі. Зрештою, вперше Євромайдан зібрався теж
через „Фейсбук“ – після заклику журналіста, популярного фейсбучника
та активіста Мустафи Найєма.

Після Арабської весни 2011-го у світі
активно заговорили про визначальну
роль у протестах соціальних мереж
та нових медіа. З того часу прогрес
зробив ще кілька кроків уперед. Наприклад, візуальні відео тоді в основному передавалися через „Youtube“.
Протестувальники розміщували свої
відеоматеріали з „полів“ у мережі. Живі
трансляції через „Ustream“ в Україні
тоді лише набували популярності. Зараз в Україні „Ustream“ став ширше
вживаним для прямих трансляцій з місця
подій. „Ustream“ дозволяє трансльовані
епізоди записувати і залишати для наступного перегляду у мережі.
Дорогі телевізійні пересувні станції
і прив’язка до телевізійного ефіру,
супутника чи кабелю, до екрану телевізора, вже не потрібні. Для трансляції
достатньо смартфона або планшета,
додаткових акумуляторів і виходу на
сайт або профіль у ФБ. „Youtube“ залишається важливим інструментом.
Радше, потужним мультиплікатором
найбільш емоційно насичених епізодів
з приватних відео та телесюжетів.

Медіа без олігархів
Влада затято витискала альтернативні погляди з великих ефірних телеканалів. Натомість з’явилося телевізійне
мовлення через інтернет. Причому здійснюється воно у частині випадків без
коштів олігархів – на благодійні внески
громадян і на кошти міжнародних донорів. Якраз напередодні Євромайдану
стартувало Громадське телебачення.
Драматичні події спричинили завчасний запуск проекту. Роман Скрипін,
один зі співзасновників Громадського,
каже, що одномоментно програми переглядали і 110 тисяч глядачів. Пікова
кількість переглядів спостерігалася після розгону Євромайдану під Стеллою
30 листопада – під час ходи 1 грудня.
Крім каналу на „Youtube“, у Громадського „вікна“ для демонстрації свого

Влада затято витискала альтернативні погляди з великих ефірних телеканалів.
Натомість з’явилося телевізійне мовлення через інтернет.

телепродукту ще на кількох сайтах.
На самому „Youtube“ у Громадського
103 тисячі підписників. Це вдвічі більше ніж у інформаційного „5 каналу“.
Аудиторія каналу – не лише „постійні
мешканці“ мережі, але й люди віком
за 50 років, які не мають до інтернету
постійного доступу.
За інформацією Богдани Бабич,
„Спільнобачення“ на піку отримувало до 200 тисяч переглядів на добу.
Одномоментно найбільше – 29 тисяч.
Принцип роботи „Спільно ТБ“ подібний
до Громадського. Обидва канали користувалися можливістю виводити свої
програми на головну сторінку популярного політичного сайту „Українська
правда“, а також на інші сайти.
Приблизно стільки ж одномоментних
переглядів отримували у середині грудня програми „Еспресо ТВ“. У другій половині грудня недільні віча з Майдану
переглядало у 2–3 рази менше людей.

...і без ліцензії
Про
створення
супутникового
каналу народний депутат і колишній
гендиректор каналу ТВі Микола Княжицький оголосив у середині жовтня.
Досі канал не отримав ліцензії на
супутникове мовлення. Проте активно
розвиває мовлення через свій сайт і на
„Yоutube“. Служби каналу виводять на
великий екран поряд зі сценою картинку з Майдану.
Ветеран інформаційного мовлення
„5 канал“, порівняно з загальнонаціональними каналами, розрахованими на сімейний перегляд, отримує
дуже незначну частку аудиторії.
Проте і цього достатньо, щоб інформаційно підживлювати політично заангажовану публіку. А також – щоб
перевищувати показники за кількістю
переглядів одного сюжету серед новостворених інтернетних телемовників.
Петро Порошенко не має популярної
17
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політичної партії, але успішно користується перевагами інвестора інформаційного каналу.

На передовій захисту
інтересів влади
Група „Сім’ї Януковича“ розпочала будувати свою медіа-імперію
заздалегідь. Наближені структури спочатку „проковтнули“ нішевий канал
з історією „Тоніс“. Далі пішли спроби
створення якісних паперових видань.
Навесні 2013 року пройшла інформація про купівлю невеликого телеканалу „Бізнес“ де-факто Олександром
Януковичем.
Близький до „Сім’ї“ Сергій Курченко
згодом придбав найбільшого гравця на
українському ринку преси та інтернету
– Український медіа-холдинг. Угоду
завершили раніше терміну. У передчутті різкої зміни редакційної політики
звільнилися основні працівники творчих
колективів журналів і сайтів „Корреспондент“ та „Форбс“. Зміни у інформаційній політиці цих каналів не забарилися. На „Корреспонденте“ ослабили
блог-платформу, відокремивши її від
материнського сайту. Авторський склад
блогерів змінився на користь провладних або промосковських авторів у стилі
Віктора Медведчука. У топ-блогерах
тепер В.Піховшек, В.Колесніченко,
А.Шарій. Ці зміни співпали з подіями
Євромайдану.
У 2013 році розгорнувся мультимедійний проект „Вести“. Завдяки
масованим інвестиціям та агресивній
промоційній кампанії, яка включає
в себе безкоштовну роздачу газет, він
одразу вийшов у топи як по накладах
газет, так і по відвідуваності сайту. Підбір тематики, верстка новин „Вестей“
сприяє формуванню позитивного для
влади порядку денного.
Проте
основне
навантаження
у захисті інтересів влади під час протестів взяв на себе телеканал „112
Україна“. Інвестори каналу, за даними джерел, ті самі, які інвестують у
канали „Tonis“, „Business“, БТБ, газети
„Капитал“ і „Взгляд“. Тобто помітна
близькість до „Сім’ї“. Ліцензію канал
отримав у липні 2013-го. Генеральним
продюсером став Олексій Семенов,
колись головний продюсер Першого
національного, який міцно закріпився
на передовій захисту інтересів влади.
Як стверджують опозиційні народні
депутати, канал „112“ є особливо
близьким до міністра МВС Віталія Захарченка.

Без журналістів і аналітики
Інструментів обидві сторони проти18

стояння накопичили чимало. Технологічний прогрес дозволяє тепер бути
присутнім в епіцентрі подій і без посередництва професійних журналістів.
Наприклад, сервіс веб-камер „Видеопробки“ дає можливість постійно
бачити десятки перехресть у столиці,
в тому числі – Майдан і прилеглі території. Жодного суб’єктивізму, сама
лиш картинка, ракурси повторюються
за певним алгоритмом. Як сторони використовують наявний ресурс?

Сторони протистояння зацікавлені
у викривленні інформації, але кожна
по-своєму. Одна – аби тримати високим градус напруги і мобілізовувати
людей. Друга – щоб доводити здатність
системи убезпечувати її виконавців від
відповідальності за порушення та злочини.
Обидві сторони діють за принципом, як би пошвидше вкинути інформацію у публічний потік, а там нехай
опоненти спробують відмитися.

Група „Сім’ї
Януковича“ розпочала
будувати свою
медіа-імперію
заздалегідь. Наближені
структури спочатку
„проковтнули“
нішевий канал
з історією „Тоніс“.
Далі пішли спроби
створення якісних
паперових видань.
Навесні 2013
року пройшла
інформація про
купівлю невеликого
телеканалу „Бізнес“ дефакто Олександром
Януковичем.
Близький до “Сім’ї“
Сергій Курченко
згодом придбав
найбільшого гравця на
українському ринку
преси та інтернету
– Український медіахолдинг.

Провокації і неперебірливість

З одного боку, проникнення нових
технічних засобів створило раніше
небачені можливості для прозорості
політичного процесу та популяризації
протестів. З другого, воно полегшило
можливості маніпулювання громадською думкою. Миттєве тиражування
вражень спричинює потужні інформаційні хвилі, у яких часто губиться
зерно істини.

Першим полем битви на інформаційній війні в інтернеті є заголовки. При
збереженні звичної функції заохотити
читача відкрити текст новини заголовки
в умовах частої зміни подій та часового
цейтноту перетворюються на зразки
провокативності або штабної пропаганди. Людям все складніше скласти
реальну картину подій.
Що регіонали вводять в оману
громадськість, люди вже якось звикли.
І оком не повівши, вони говорять про
те, що Тетяну Чорновол побили мало не
до смерті за банальне непорозуміння
на дорозі або що побили її люди опозиційних депутатів. Що Юрія Луценка
ніхто не бив палицями, а він сам упав
на бордюр. Що пенсіонера, місцевого
жителя Нових Петрівців, у міліцейський
автобус затягли не для того, щоб
дубасити, а щоб він не замерз на холодному повітрі після падіння з власної
ініціативи.
З другого боку, опозиційні політики
передають куті меду, намагаючись видати бажане за дійсне. Одним із міфів
Євромайдану стала участь у одному
з віч одного мільйона людей, а за даними неіснуючого сайту – і 2,4 млн. При
тому, що західні медіа посилаються на
участь 180–350 тисяч людей і що на
обмеженій території неможливо розмістити більше. Така неперебірливість
щодо цифр дає право і регіоналам
завищувати цифри у рази, вносячи
додаткову напругу і все більше збиваючи з пантелику обивателів. Спікери
опозиціонерів не пропускають нагоди
подати найменше технічне непорозуміння за велику політичну провокацію.
Поки що нема ясності щодо кількох
конфліктів охорони Майдану з його
відвідувачами. Проте випадок, коли
нападу охорони протестувальників
зазнав водій автомобіля БМВ, який намагався об’їхати колону протестувальників, насторожує. Цьому потерпілому
водію була заготована доля чергового
„антинародного провокатора“. Але
він виявився братом напарника одного
з помітних симпатиків Майдану і комен-
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датурі довелося розбиратися у змісті
ситуації і, зрештою, вибачатися.

Одні поборюють інших,
інші – самих себе
Якщо влада і правоохоронці спрямовують свої інформаційні атаки на супротивників – на опозицію, то політики
з офіційної опозиції витрачають чимало
енергії на боротьбу зі своїми. Таким чином у категоричних формах відбулися
інформаційні напади на спроби позаполітичного громадянства структуруватися – на з’їзд євромайданів у Харкові,
Громадську раду Майдану. Процеси
і люди у середовищі громадських активістів багатовимірні й різноманітні. Не
зрозуміло, чому замість діалогу з ними
політики пропонують стандартні ярлики
на кожного, хто зробив спробу вийти
за рамки мейнстріму.
Безкомпромісність у інформаційних
війнах виливається у застосування такої „зброї“, як ДОС-атаки. На атаки на
свої сайти нарікали сайт www.maidan.org.ua, який став базовим ресурсом
для організації з’їзду євромайданів,
греко-католицька церква, кілька новинних сайтів. З’явилися повідомлення про
те, що хакери „положили“ сайт Партії
регіонів. Що не дивує після раніших
успішних масових атак на сайти Адміністрації президента, Уряду, МВС.

Хто програє інформаційні
війни?
Фактично, опозиція з її медійним ресурсом, який складався з „5 каналу“,
„каналу 24“, інформаційного агентства „Ліга“, кількох новостворених

інтернет-ТБ, кількох партійних газет
була приречена у медійній боротьбі
проти загальнонаціональних телеканалів з покриттям понад 90%, провідних
інформагентств і високотиражних газет
(як „Сегодня“, „Вести“). Проте на першому етапі Євромайдану влада програла інформаційну війну. Особливо
помітним був програш влади у боротьбі
за душі мешканців столиці.
Сталося це в першу чергу завдяки
об’єктивній подачі інформації великими
телеканалами. Що наводить на думку
про спробу „бунту олігархів“ проти
президента В.Януковича і „Сім’ї“.
Другою складовою інформаційної
поразки Януковича була зросла потуга
інтернету, соціальних мереж, нових
медіа. Сформувалася верства, яка
основний масив новин отримує з інтернету і взагалі не дивиться телевізор
– „зомбоящик“. Це, зазвичай, освічені
та поінформовані люди, лідери громадської думки. Вони впливають на думку
оточуючих. Зрештою, недолугість влади настільки кричуща, що і ширшому
загалу непереливки. Владу і президента Януковича в Україні багато людей
просто ненавидить.
Привертає увагу та викликає тривогу
втягування громадських організацій та
спеціальне формування громадських
організацій для вирішення політичних
завдань. Вже нема прямого протистояння влада–опозиція чи влада–суспільство. Влада і її супутники з числа агентів
впливу путінської Росії створили хоч не
дуже потужну, але реальну мережу
громадських організацій. Для кращої
„картинки“, саме їх намагається ви-

користовувати влада в авангарді боротьби проти Євромайдану. Тут і перші
спроби розібрати барикади Майдану
силами Проценка або Шилової, тут
і обіцянка продовжити ці спроби силами проросійської організації „Оплот“.
Технологи влади відволікають увагу від
проблем та злочинів влади і моделюють
конфлікт громадян з громадянами.

Завдання номер один
Поки що не можна говорити про вирішальну перемогу протестувальників
або влади на інформаційному полі.
Протест і опір захопили поки що лише
найактивніший сегмент у суспільстві.
Схід і Південь, особливо люди середнього і старшого покоління, продовжують великою мірою залишатися у полоні негативних стереотипів. Переважно
це люди, які дивляться телебачення,
часто – російське. А також – які отримують безкоштовні газети, у тому числі
– від КПУ.
Донести іншого типу інформацію до
людей на цих теренах – завдання номер один на майбутнє. Не переконати
їх, не привести до прийняття відмінних,
„правильних“ електоральних рішень,
а хоча б заохочення до того, щоб ті, хто
вагаються або мають протилежні погляди, почали слухати. Ну і, звісно, слухати почнуть тоді, коли буде вироблена
і оприлюднена позитивна програма.
При тому, що у протестному середовищі є консенсус навколо кількох позицій,
до цього ще неблизький шлях.
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Адвокати на Майдані
Майдан об’єднав багатих та незаможних,
освічених науковців та простих працівників,
найманих робітників та власників бізнесу.
На Майдані були і є також лікарі, священики
та юристи. Професії, які виконують важливу
соціальну функцію і які у будь-якій ситуації
мають бути готовими надати свою фахову
допомогу будь-кому і будь-де.

Впродовж останніх тижнів українські адвокати були змушені задовольняти величезну потребу у правовій
допомозі, яку надавали постраждалим від дій міліції, позаяк режим
Януковича вдався до репресій.
Весь світ побачив жахливі кадри
жорстокого побиття журналістів, фотографів, просто учасників мирної демонстрації спеціальним міліцейським
підрозділом „Беркут“. Кадри, на яких
садисти у погонах та з кийками знущалися над беззахисними побитими
людьми, що годинами були змушені
лежати на асфальті у зимовий холод.

На цьому катування
не закінчилося
Майже десяток скалічених жертв
було затримано та поміщено
у в’язницю або у спеціальне відділення у лікарні, яке охороняла міліція. Їм
були пред’явлені необґрунтовані звинувачення у вчиненні злочинів, а потім
їх було доправлено до суду, який мав
винести рішення щодо обрання запобіжного заходу на час слідства.
Суд був безжальним: незважаючи
на відсутність належних доказів вини,
всім по-звірячому побитим звинуваченим було призначено тримання під
вартою на два місяці, навіть батькам
родин, на чиєму утриманні були діти,
навіть тим, хто потребував складного
лікування. Аргументами адвокатів,
вимогами закону суд знехтував.
На щастя, деяким в’язням, які мали
наочні ознаки важких травм, було
дозволено перебувати у спеціальній
заґратованій частині шпиталю.
Такої демонстративної зневаги до
засадничих принципів законності та
верховенства права одночасно у декількох гучних справах не бачили навіть досвідчені адвокати. Суспільству
влада подала недвозначний сигнал,
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що вона не збирається дотримуватися законів та буде репресувати
всіх, хто матиме сміливість виступати
з протестами на вулицях.
Але цією публічною наругою над
законами справа не закінчилася.
Були заарештовані інші люди, які
брали учать у акціях. З таким же зневажливим ставленням до принципів
судочинства їх закривали у в’язницях.
Репресії набирали обертів. Останньою краплею стало беззаконне затримання адвоката Віктора Смалія,
якого під час арешту нелюдським
чином катували, а також судове рішення про його арешт на 60 днів на
час досудового слідства.
Ця остання подія урвала терпець
правників і вони, незважаючи на
проголошену аполітичність професії,
також вийшли на Майдан.

Жалóба за адвокатурою
День правничого спротиву припав
на 19 грудня, коли щорічно відзначається День адвокатури. Адвокати
заявили, що вперше не мають особливого бажання та піднесеного настрою для урочистого святкування.
У зверненнях до засобів масової
інформації вони заявили, що українська держава і раніше особливо не
зважала на дотримання законів, але
зараз цинізм та нехтування законом
та взагалі засадами верховенства
права набули жахливих масштабів.
І ось, у день свого професійного
свята на Майдан Незалежності вийшли кількадесят адвокатів. У кожного на рукаві була пов’язана чорна
траурна стрічка, яка символізувала
жалóбу за похованою українською
адвокатурою. Учасники акції виголосили тост за те, якою порівняно
непоганою була їх професія, і як
несподівано та жорстоко вона була
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знищена корумпованими судами та
безкарною міліцією. Як і заведено на
поминках, випили, не чокаючись. Хвилину помовчали, віддаючи шану тому,
без чого не існує правової держави.
Звісно, акція не могла бути просто песимістичною констатацією
жалюгідного становища адвокатури,
адже юристи, як і всі українці, все
ж є оптимістами і сподіваються на
краще, вірять, що їх небайдужість призведе до змін становища та порядків,
що існують. Адвокати зняли жалóбні
стрічки та спалили їх у вогнищі, яке
палає день і ніч на Майдані у залізних бочках, обігріваючи численних
мітингувальників. Замість траурних
символів кожен пов’язав своєму
колезі жовто-блакитну стрічку, поєднану з прапором Європейського
Співтовариства: зірочками колом на
синьому тлі.
Цей флешмоб мав означати, що
завдяки Майдану в Україні народжується нова адвокатура, яка буде
справжньою, сильною та дієвою. Яка
буде збудована за європейськими
цивілізованими стандартами, буде
ефективною, якою і має бути адвокатура у державі, що є повноправним
членом європейської спільноти, і яка
повністю дотримується європейських
засад у галузі дотримання та захисту
прав людини.

Перезавантаження
Недарма кажуть, що зараз на
Майдані чи то народжується, чи то
відроджується громадянське суспільство, виховується новий український
народ, який не буде більше занадто
терплячим та пасивним, не дозволятиме надалі знахабнілим керманичам
грабувати державу та знущатися над
собою. Отже, і адвокатура, як частина українського народу, недарма
обрала для свого символічного відродження саме цю площу, саме Майдан
Незалежності, який вже був свідком
історичних подій та сам є символом
нескореності та перемоги.
У той же день адвокати зібралися
біля пам’ятника видатному українцю
Пилипу Орлику. Вважається, що
Орлик був автором найпершої української конституції, отже, недарма
пам’ятник встановлено неподалік
від Верховного Суду України. Там,
у знаковому місті, також було проголошено про масовість порушень
професійних прав адвокатів, про
неприйнятність нівелювання ролі адвокатів у судочинстві та вимоги щодо
відновлення належного статусу, який
за законом має бути у захисників.

Слід зазначити, що масових адвокатських акцій протесту в Україні
не відбувалося понад двадцять років.
Те, що представники достатньо закритої та заможної касти вийшли на
вулицю, замість того, щоб святкувати
своє професійне свято у ресторанах,
як вони робили впродовж останніх
років, свідчить про глибоку системну
кризу у державній правозастосовчій
системі, як і у всій системі державного управління. Це значить, що вся
система державної влади в цілому
потребує докорінного реформування та перезавантаження. Якщо вже
найконсервативніший
прошарок
суспільства заявляє про неможливість
подальшого існування у попередній
системі координат, слід робити рішучі
кроки до переформатування та перебудови суспільних відносин.

Вищим керівникам
комфортно у старій системі
Звісно, адвокати не обмежуватимуться однією акцією протесту. Наразі сформовано ініціативні групи,
які розробляють плани подальших
дій, складають заяви та документи,
обговорюють інші можливі заходи, за
допомогою яких протест буде поширюватися та розвиватися. Адвокати
планують залучити до своїх лав активістів з регіональних рад адвокатів,
щоб спротив був не лише у столиці.
Але, на жаль, правникам доводиться долати не лише власну нерішучість
та байдужість. Вперше обрані минулого року за новим законом про
адвокатуру вищі керівники Національної асоціації адвокатів України та
Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури не поспішають
підтримати протестні настрої рядових
адвокатів. У найгірших радянських
традиціях вони зайняли запопадливопідлабузницьку позицію перед скомпрометованими очільниками держави.
Осуджують вихід правників на Майдан, проголошують демонстративну
аполітичність адвокатури та закликають колег використовувати виключно
юридичні методи, незважаючи на
те, що такі методи, за умов повного
нехтування законами та зневаги до
права самою державою, є абсолютно недієвими. Між тим, вважати, що
без політичних змін можливо досягти
хоч якогось покращення у правовій
сфері, є просто дитячою наївністю
або просто дурістю.
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інша революція

Майдан креативу
Так, – жертовність, так, – самовіддача, так, – утома,
але й необхідність, що випливає з бажання самої
людини бути потрібною, альтруїстичною, творчою
і креативною. Євромайдан визволив творчу енергію
тисяч людей, повернув їм віру в Україну та в силу
єдності українців.
Сама необхідність заповнення вільного часу на Майдані, зацікавлення
інших у їхньому перебуванні в центрі
Києва спонукала до такої креативності. Так виник, для прикладу, Відкритий університет Майдану. Це одна
зі сцен, котра знаходиться за головною, побіля Лядських воріт, увінчаних
скульптурою архистратига Михаїла.
На цій сцені, – завдяки тому, що
звук з головної йде в протилежному
напрямку, – стали можливими лекції
відомих особистостей на найрізноманітніші теми. Приміром, 20 грудня на
сцені університету виступила головна
редакторка газети „День“ Лариса
Івшина, котра розповіла про паралельні до видання газети проекти:
історичний сайт „Україна інкогніта“,
серію антологій української публіцистики „Бронебійна публіцистика“, літню школу журналістики, фотоконкурс
„Дня“ тощо. В той же день виступали
продюсер Володимир Тихий (про
збірку українських короткометражок
„Українські злі“, заборонену в прокаті) та журналістка-міжнародниця
Наталка Гуменюк з порівнянням досягнень Арабської весни. Координатором університету є проста дівчина
Юлія Кочерган.

Мистецький барбакан
Поблизу станції метро „Хрещатик“
розташувався „Мистецький барбакан“. Це ініціатива трьох художників
із об’єднаного шоуменом Антіном
Мухарським Союзу вольних художників: Івана Семесюка, Олекси Манна, Андрія Єрмоленка. Їхні картини,
по суті своїй протестні, апелюють
до махновської традиції України без
комплексів і обмежень. Євромайдан спонукав Андрія Єрмоленка до
створення образу „самооборонця
Євромайдану“, котрий доповнив
існуючу вже серію: опришок, гайдамака, чорний запорожець, упівський
повстанець. Йому ж таки належить
цикл креативних наліпок з аргумен22

тацією, чому треба виходити і бути
на Майдані. Житомирський дизайнер
Ілля Стронговський обіграв тему майданівської ялинки для різдвяно-новорічної листівки, а троє художників зі
Львова створили для Майдану різдвяну шопку-вертеп.
Чимало проектів присвячено власне фіксації тих людей, які вийшли
і поєднали свої зусилля на Майдані.
Приміром, на одному з покинутих
старих будинків елітної вулиці Ярославів Вал було влаштовано фотовиставку тих людей з Майдану, які
„нарешті посміхнулися“. Виставка,
щоправда, не провисіла й половини
дня, але до історії потрапила. Подібну фотовиставку авторства 29
фотохудожників було влаштовано на
самому Майдані. Описати життєві історії майданівців в рамках окремого
проекту вирішила також журналістка
Христина Бердинських. Вона – одна
з тих, хто був змушений звільнитися
з журналу „Корреспондент“ після
зміни власника та редакційної політики, тож мусила шукати нове заняття.
Її інтернет-проект „Єлюди“ об’єднав
під одним хеш-тегом (слово, за яким
можна відразу увійти в цей проект
в соціальних мережах) доволі різних
людей. Приміром, поруч опинилися
столітня бабуся з Київщини Марія
Олійник (котра після виступу на сцені Майдану розповіла Христині про
те, як „ходить із двома дерев’яними
палицями, але хвалиться, що любить
танцювати, і вони їй не заважають“)
і співачка Руслана Лижичко, одна
із ведучих і натхненників Майдану.
„Мені може бути страшно лише,
якщо я прийду на Майдан і нікого
там не побачу. Тоді буде страшно“,
– сказала Руслана в перерві поміж
виступами на сцені.

Герої Майдану
Героями Христини є ті, що робить
для Майдану щось корисне. До їх
числа потрапили дві дівчини з Донба-

су. Оленка з Краснодона робить зачіски в Будинку профспілок, а хвора
на дитячий церебральний параліч
Ліза Шапошник з Дружківки, котра
безупинно працювала в харчоблоку, готуючи канапки, викликала таке
всезагальне захоплення, що з’явилася ініціатива збору коштів їй на
лікування. Саму бригаду харчоблоку
в Будинку профспілок назвали її
ім’ям. В об’єктив Христини потрапили
художник Левко Скоп з Дрогобича,
котрий створив галерею „Богородиця молиться за Україну“ (365 ікон
Матері Божої на щодень, виконані
на ґонтових дошках), та священик
Георгій Янковський, котрий у ніч
штурму з 10 на 11 грудня був попереду захисників Майдану. Акторка
і співачка Соломія Мельник, яка ввечері співає зі сцени, а вдень розливає
чай; будівельники Юрій з Тернополя
та Віктор з Кам’янця-Подільського,
котрі знічев’я почали розмальовувати
художнім орнаментом захисні каски;
дзвонар Михайло з Михайлівського
монастиря УПЦ КП, який під час
штурму Майдану дзвонив у дзвін до
крові на долонях, закликаючи киян
допомогти Майдану. І ще багато інших дуже цікавих людей.

Неправда, що Майдан
лише карнавал
Майдан своєрідним чином став
також майданчиком для поширення
інформації про українську культуру.
Оскільки з контрольованих регіоналами радіостанцій та телеканалів
звучить переважно низькопробна
російська музика (поп і так званий
шансон, котрий в його російському
розливі є музикою тюремної естетики), то українська музика, навіть
якісна і своєрідна, не мала шансів
потрапити до пересічного українця.
Тепер же зі сцени Майдану перед
тисячами українців виступали гурти
начебто й знані, але назагал слухані
мало: „Крихітка“ (кол. „Крихітка Ца-
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хес“ з Сашею Кольцовою), Оркестр
Янки Козир, „Дахабраха“, „Dakh
Daughters“, Марічка Бурмака, Сашко
Положинський. Найбільшу публічність
зібрав виступ зоряного складу гурту
„Океан Ельзи“, це був один з найкращих моментів Євромайдану.
Майдану закидають карнавальний
характер. Мовляв, люди танцюють
і співають замість займатися конструктивом. Причому говорять про
це переважно політики, як-от Ірина
Фаріон зі „Свободи“. Це неправда.
Тому що саме політики не довели
справу Майдану до кінця (маючи
більші повноваження як недоторкані
члени парламенту і як носії народної
довіри). Не відставлено уряд, немає перезавантаження політичної
системи і люстрації. В цьому винні
політики, а не Майдан. На Майдані
сотні людей залучені до внутрішньої
організації: розселення прибулих,
їхнього харчування, медичного забезпечення. Політики ж спромоглися
на прийняття закону про амністію всіх
учасників протестних акцій, котрий
явно не працює, з огляду на постійні
переслідування євромайданівців з боку МВС, прокуратури, СБУ. Натомість
в надрах Майдану щодня народжуються нові лідери і нові ідеї.

Майдану закидають карнавальний
характер. Мовляв, люди танцюють
і співають замість займатися
конструктивом. Причому говорять
про це переважно політики, якот Ірина Фаріон зі „Свободи“. Це
неправда.

Пліч-о-пліч
Але дух позитиву – це не лише
пафос, створюваний полум’яними
промовами політиків. Це також відчуття єдності „пліч-о-пліч“, недоступне
політикам. Це малі кроки, скеровані
передусім до людей і до того, щоб
їм було комфортніше і краще тут на
Майдані. Не всі політики, особливо ті,
які з’являються на Майдані погорлопанити, здатні до цього „опуститися“.
Чого варта, на перший погляд, наївна
ініціатива „Новорічна пошта любові
євромайданівців“, котра полягала
на доставленні „ангелами“ приємних
побажань активістам штабів, регіональних наметів та збиранні від них
побажань і „пророцтв“ на наступний
рік. Але вона – це той сюрприз і те
„світло в кінці тунелю“, яке, можливо,
хтось із майданівців переставав на
той момент бачити. Сила Майдану
власне в поєднанні зусиль тих людей, котрі вірили, що не самотні. І їм
вдалося цю віру утвердити в цікавих
і неординарних починаннях – і кінця
їм не буде навіть із закінченням Євромайдану.
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Львів на Майдані
Сьогодні рідко яка родина на Львівщині не має
в своїх лавах єврореволюціонера, який бодай
один раз не був би на Майдані в Києві.
Цікаво, що кожен другий львів’янин заявив, що
підтримує Євромайдан своєю присутністю на
Майдані у Львові, а 11% львів’ян уже побували
на Майдані в Києві. Ідеї та вимоги Євромайдану
цілком підтримують 75,2% мешканців нашого
міста; частково підтримують, але з деякими
вимогами не погоджуються – 18,2%; зовсім не
підтримують – 6,7% опитаних. Координаційний
комітет Єврореволюції організував усе так, що
до Києва і назад можуть потрапити всі бажаючі.
Щоб не було випадкових пасажирів, кожен поБогдан винен здати 100 грн., тоді як потяг тільки в один
Бачинський, бік коштує близько 200 грн.
Опозиційні політики по черзі намагаються
Львів
заручитися підтримкою Львова. На місцевому
майдані вже виступали і Кличко з Яценюком,
і Порошенко, і Тягнибок. „Без Львова перемоги
не буде“, – говорять вони. З іншого боку барикад до Львова пред’явлені серйозні претензії.
Мовляв, бандерівці вже зробили Помаранчеву
революцію, і з цього нічого не вийшло. А тепер
вони хочуть ще раз. Самі львів’яни здебільшого
болісно ставляться до таких закидів. Адже після масового розчарування від „помаранчевої
команди“ галичани впродовж 3–4 років доволі
обережно ставилися до закликів опозиційних
лідерів йти воювати проти влади. А коли Янукович став президентом, доволі часто можна було
почути: його східняки обирали, нехай тепер самі
проти нього і повстають.
Однак, коли всю країну розбудили телевізійні
кадри звірячого побиття студентів, багато в кого
був зламаний внутрішній самоконтроль. Тоді
понад 100 тис. мешканців Львівщини вийшли
з дому, сіли у власні автомобілі або автобуси
і поїхали до Києва.
Майже 18% львів’ян матеріально підтримували Єврореволюцію, передаючи в Київ їжу, гроші,
теплі речі тощо. А от після штурму Майдану
силовиками, галицькі працедавці самі організували автобуси з працівниками і поїхали до Києва
на власних „мерсах“ та „лексусах“, адже якщо
країна котиться в прірву авторитаризму – захист
власного життя стає пріоритетнішим за бізнес.
За роки незалежності у Львові з’явилося вже
три покоління революціонерів. 1990 року студенти організували Революцію на граніті, тоді
прем’єр пішов у відставку. У 2004 році, знову
ж таки здебільшого зусиллями галичан, вдалася
Помаранчева революція, яка захистила вільні
вибори. Попри масову присутність галичан на
Єврореволюції, остання сильно відрізняється від
попередньої.
Якщо Помаранчева революція мала конкретні
політичні цілі та була ініційована політиками, то
зараз Майдан аполітичний. Тут зібрались однодумці, які самоорганізувалися за допомогою
соцмереж. Вони не мають політичних лідерів та
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політичних гасел, а відстоюють власне бачення
майбутнього країни. Ще однією принциповою
відмінністю революцій є те, що електоральною
базою Помаранчевої були власне галичани,
тоді як зараз на Майдані „западенці“ перебувають у разючій меншості. Кидається в очі
російськомовність майдану та його географічна розлогість. Складається враження, що тут
є представники не лише кожного міста України,
але й кожного села.
Теза про протистояння Схід–Захід є доволі
болісною для більшості галичан, які зі школи несуть в собі ідею-місію будівництва великої єдиної
України. Тому 9 років тому одним із улюблених
гасел майдану було „Схід і Захід разом“. Зараз
це гасло майже відсутнє в переліку, яким оперують ведучі зі сцени Майдану. Справді – воно
непотрібне. У 2004 році ініційований проросійськими силами сценарій розколу України по
Дніпру вдався, здавалося б, не тільки в електоральному вимірі, але й запав у підсвідомість
українців. Сьогоднішній Майдан однозначно
розвіяв цей популярний міф. І хоча ті ж проросійські сили знову намагаються запустити механізм
розколу, однак виходить у них доволі погано.
Київ цього разу однозначний у своїй підтримці
єврореволюціонерів. Якщо у ніч штурму Майдану на його території і перебувала більшість
галичан, – адже вони складають основну частину тих, хто живе у наметах, – то коли силовики
відступили, 70–80% мітингувальників уже були
кияни, які впродовж кількох годин заповнили свій
рідний Хрещатик.
Тому львів’яни не можуть вважатися тими,
хто створив чи організував Майдан, і навіть
не є його основною рушійною силою. Однак силами шістьох львів’ян тут уперше за всі
часи Незалежності було встановлено шопку.
Львів’янин Маркіян Мацех встановив на Євромайдані вуличне піаніно, яке в перший же день
зазвучало перед кордоном внутрішніх військ
на Банковій. Львівська співачка Руслана стала
душею та голосом революції, а лідер львівського
гурту „Океан Ельзи“ Святослав Вакарчук дав на
Майдані наймасовіший концерт в Україні, який
зібрав близько півмільйона слухачів.
На саме Водохреща 19 грудня мирний протест закінчився. Почалися партизанські маневри
із застосуванням резинових куль та коктелів
молотова. 22 січня країну шокувало 5 смертей
мітингарів. Серед них тільки один львів'янин.
Так закінчився майдан гідності і почалася
партизанська війна. Як тільки у Києві оголосили
перемир'я в регіонах почалися військові дії проти влади. Штурмом взяті адміністрації в Галичині
та Волині, у центральних областях влада опинилася в облозі. Футбольні фанати практично всіх
клубів так чи інакше підтримали Майдан, деякі
з дозволу Ахметова. Революційне полум'я спалахує в усе нових і нових містах на лівобережжі:
Суми, Кривий Ріг, Одеса, Полтава, Миколаїв...

В цій ситуації опозиційні лідери ледве стримують
людей, в очах яких видно тільки одне бажання
- помсти. Люди масово озброюються і не тільки
палками. Країна стоїть на порозі війни. Втім не
громадянської, як комусь у владі би хотілося,

а народної війни проти влади та свавілля "правоохоронців". В повітрі витає відчуття свободи,
а в Україну йдуть сильні морози...

Майданна драма
У, мабуть, найкращій п’єсі Бертольта Брехта
„Життя Галілея“ є такий – ключовий – обмін
репліками. Вже далеко не молодий, втомлений
багаторічною боротьбою з мороком довколишнього невігластва і – ніде правди діти – наляканий судом інквізиції, вчений офіційно зрікається
своїх ідей. Доведений до розпачу цією звісткою,
його учень Андреа голосно вигукує: „Нещасна
та країна, що не має героїв!“. Витримавши паузу,
Галілей відповідає навздогін юному ідеалістові:
„Ні! Нещасна та країна, якій потрібні герої“.
І саме тому ця п’єса є однією з найкращих не
лише у творчості Брехта. Бо вона – неоднозначна і по-справжньому глибока. Кожній істині тут
протистоїть інша істина, і зовсім не легко з’ясувати, котра з них істинніша. Навіть у ситуаціях, коли
вона – істина – нібито цілком очевидна, раптом
знаходяться аргументи, які змушують нас якщо
й не повністю змінити думку, то принаймні суттєво її відкоригувати.
Згадати, скажімо, сцену з телескопом. Здавалося б, немає нічого простішого, ніж подивитися
крізь нього на небо і переконатися, що Галілей
має рацію. Однак провладні „опоненти“ вченого всіляко цього уникають, продовжуючи
засипати його цитатами з Біблії й Аристотеля.
Як і кожну нормальну людину, Галілея таке затяте небажання зазирнути правді у вічі спочатку
бентежить і обурює. Але згодом він усвідомлює,
що проблема є значно складнішою, ніж йому
уявлялося. Запропонувавши людям нову картину
світу, Галілей автоматично пропонує їм і новий
світогляд. А отже, річ не в орбіті Юпітера і фазах
Венери, а в підриві довіри до влади: прийнявши
концепцію вченого, влада мусила б визнати, що
впродовж тисячоліть маніпулювала підданими,
посилаючись на фальшиві авторитети.
Втім, якби йшлося тільки про забрехану владу, то, можливо, Галілей і не відступився б. Але
з’ясувалося, що й „широкі народні маси“, так би
мовити, не в захваті від потенційних наслідків його
вчення. Так, вони – ці темні, забиті маси – живуть,
як худоба, тяжко працюючи, аби лише не вмерти
з голоду, і, зрештою, не краще за худобу орієнтуються у всесвіті. Зате у них є відчуття стабільності:
так само гнули спини їхні діди і батьки, так само
гнутимуть діти й онуки – під пильним і доброзичливим наглядом найвищого Отця. Або ж, по-донецьки формулюючи, Баті. І цей Батя колись їм
усім щедро і справедливо воздасть. Наприклад,
покаже Маріїнський парк і дозволить його загидити. Якщо, звісно, не втрутиться якийсь Галілей і не
внесе у світовий лад сум’яття своєю єрессю.

Ну, і хто тут розсудить, як за таких обставин
правильно діяти? Адже одна справа – боротися проти деспотичної влади за власну свободу
і гідність. І зовсім інша – ризикувати життям
заради розумово й морально недорозвинених
мас, які за першої-ліпшої нагоди самі з великим
задоволенням тебе життя і позбавлять. Чи варто
всупереч їхній волі відстоювати їхні – незнані їм
– права? Чи, може, для них самих було би ліпше дати їм посеред їхнього дикого поля спокій,
в надії, що процес еволюції рано чи пізно рушить
і там?
Я це до того, що сьогодні чимало близьких мені
людей захопилися ідеєю „розширення Майдану
на Південь і Схід“. І декотрі з них уже намагають- Олександр
ся розширювати. Тобто їздять містами Півдня Бойченко,
і Сходу з мистецько-політичними виступами. Чернівці
Місцева людність кидає в нових місіонерів яйцями і презервативами, поливає зеленкою і словесними помиями. Хоча, звісно, й по кількасот
однодумців на такі акції приходить. І, звісно, цих
кількасот людей, які наважуються виразити свою
незгоду з режимом, припустімо, в Донецьку,
демонструють незрівнянно більшу мужність, ніж
ті, хто виходить на акції протесту у Львові чи Івано-Франківську. „Бачиш, – кажуть прихильники
розширення Майдану, – на Сході та Півдні теж
є наші люди. І ці люди – справжні герої“.
Та хіба ж я заперечую, що вони є, що вони наші
і що вони герої? Я лише слідом за Брехтом та його
Галілеєм вважаю, що героїзм не є нормою життя.
Людина народжується не для того, щоб здійснювати подвиги, а для того, щоб спокійно робити
те, що вона вміє робити найкраще і просто жити
по-людськи. Якщо ж у ХХІ столітті у мільйонному
європейському місті по-людськи хочуть жити двітри сотні осіб, а сам факт мирного висловлення
цього природного бажання вимагає від них героїзму, то для мене це означає ось що: подібне
місто не має нічого спільного ні з ХХІ століттям,
ні з Європою. Нещасна та країна, в якій є бодай
одне таке місто – байдуже, матиме вона героїв
чи ні. Що вже казати про країну, в якій таких міст,
м’яко кажучи, багато?
З іншого боку, всі ми пам’ятаємо Майдан–
2004. І якби ми всі, хто стояв на ньому чи в різний
спосіб його підтримував, назавжди перестали
тоді красти й шахрувати, брати й давати хабарі
і почали без жодного героїзму максимально добре виконувати свою роботу, то Майдан–2013
узагалі не мав би причини збиратися. Але це – не
з нашим героїчним щастям.
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з краю

З краю:
„Сім’я“ проти України
Фото: Петро Андрусечко

Коли громадська думка активно обговорювала чергову акцію
„яструбів“ міністра Захарченка,
а саме – побиття „Беркутом“ колишнього міністра Юрія Луценка,
журналісти „Слідства.Інфо“ поінформували про ділові зв’язки
Захарченка. Виявилося, що його
близький діловий партнер, донецький бізнесмен Валерій Бредіхін
контролює ТОВ „Карпатську рудну компанію“, яка, своєю чергою,
володіє Мужіївськім золоторудним родовищем – єдиним такого
роду в Україні. Того ж дня з’явилася також інформація, що компанія
26

„Трейдінвестпром“ Романа Коломойцева зі статутним капіталом
1 тис. гривень виграла тендер на
постачання гірничого устаткування на 153,38 мільйона гривень ДП
„Торезантрацит“. За джерелами
журналістів видання „Наші гроші“, компанія „Трейдінвестпром“
пов’язана з діловою діяльністю
Олександра Януковича.
Ця інформація одного дня – лише
верхівка айсберга. Проте вона ілюструє тенденції та події, пов’язані
з приходом до влади Віктора Януковича. В тіні Євромайдану в Україні

триває процес зміцнення фінансового становища так званої „Сім’ї“,
тобто – безпосереднього оточення
президента
Януковича.
Тільки
з квітня 2013 по листопад 2013 року
активи старшого сина президента
Януковича зросли зі 187 до 510
млн. доларів США. Останні повідомлення в пресі свідчать, що протести
жодною мірою не вплинули на плани
„Сім’ї“ якнайшвидше скупити активи
за найнижчою ціною.

Приватизація України
Одночасно з відновленням незалежності в Україні разом із політични-

ми труднощами з’явилися економічні
проблеми. Брак реальних реформ
призвів до того, що величезний промисловий потенціал швидко опинився в центрі уваги вихідців з колишньої
номенклатури. З’явилася категорія
„червоних директорів“. Поруч з ними
почали розростатися групи нових
економічних „авторитетів“. Бізнес
і кримінал були дуже близькі і часто
виходили за межі формули „все, що
не заборонено, дозволено“.
Незабаром у регіонах з’явилися
еліти з політичними амбіціями і бажанням контролювати місцевий бізнес. Так виникли регіональні клани.
З часом вони стали виходити на загальноукраїнський рівень. Першою
була так звана „Дніпропетровська
сім’я“. В Києві разом із президентом
Кучмою з’явилася група довірених
людей з Дніпропетровська. Але незабаром між Кучмою та його оточенням, з одного боку, та прем’єрміністром Павлом Лазаренком і його
групою, – з іншого, виник внутрішній
конфлікт. Павло Лазаренко став
символом української корупції.
З Лазаренком була пов’язана Юлія
Тимошенко, яка на той час очолювала газову імперію „Єдині Енергетичні
Системи“. Коли її почали витісняти
з енергетичного ринку України, вона
перейшла в політику і стала опонентом президента Кучми. Той, у свою
чергу, почав шукати підтримки інших
регіональних груп, які проявляли щораз більші політичні амбіції. Вихід
у політику давав гарантії безпеки
і можливості для розгортання свого
бізнесу в масштабах всієї країни.

Київський клан Медведчука
За часів „другого“ Кучми набув
значення так званий „Київський
клан“, політичною візиткою котрого
була Соціал-Демократична Партія
України (о). Її лідер Віктор Медведчук під час другого терміну Кучми
став головою президентської Адміністрації, відігріваючи все більш важливу роль. У той же час на загальноукраїнський рівень почав виходити
„Донецький клан“. Донбас у 90-х
був ареною запеклих боїв за впливи,
де конкуренти часто закінчували свій
шлях на цвинтарі. Найсильніші (як,
наприклад, Ахметов) побудували
бізнес-імперії. В той час у Києві почали рахуватися з політичними представниками „Донецького клану“. Так
почалася кар’єра Віктора Януковича,
котрий з крісла губернатора Донецької області стрибнув у крісло
прем’єр-міністра України.

Президент Кучма, спираючись
на олігархічні клани, намагався
одночасно їх контролювати і бути
посередником між ними. Завдяки
підтримці олігархів у 2002 році
було встановлено парламентську
більшість і поставлено єдиного кандидата від правлячого табору на
президентських виборах 2004 року
– ним був Віктор Янукович.
Представники великого бізнесу
були і в рядах опозиції – згадаймо
бодай „шоколадного короля“ Петра
Порошенка. Однак перевага тут
належала владі. Близькість до влади
гарантувала участь у розподілі торта під назвою Україна.

Час процвітання імперій
Події 2004-го та прихід до влади помаранчевих, усупереч попереднім заявам, не призвели до
системних змін. Навпаки, олігархічна система стала ще сильнішою,
збільшуючи свій політичний вплив,
як це сталося під час парламентських виборів 2006–2007. Імперії
Ахметова, Коломойського, Пінчука,
Ярославського та багатьох інших,
незважаючи на окремі проблеми (як
у прецедентній справі Пінчука) процвітали. Мало того, вони збільшили
свої активи. Можна говорити про
своєрідний олігархічний плюралізм
у цей період. Олігархи зі сходу
в переважній більшості підтримували Партію регіонів, водночас залишаючись у хороших стосунках із
президентом Ющенком.
Ситуація змінилася з перемогою
Віктора Януковича у 2010 році.
Здавалося, що виграють від цього
насамперед головні фінансисти
Партії регіонів на чолі з Ринатом Ахметовим. І справді, бізнес Ахметова
продовжував динамічно розвиватися. Тим не менше, по мірі зміцнення
і монополізації влади, Янукович почав створювати власне бізнесове
запліччя. Цим зайнявся старший син
Януковича, Олександр, чий бізнес
ставав усе прибутковішим. Якою
мірою прибутковим – свідчить приклад Всеукраїнського Банку Розвитку, який належить Олександру
Януковичу. У 2010 році Банк мав у
активах 191 млн. доларів, а в 2013
році активи збільшилися до 4,7
млрд. доларів. Звичайно, ми можемо припустити, що син президента
– дуже талановитий підприємець.
Втім, навіть не експертам кидається
в очі той факт, що динамічний розвиток його бізнесу співпав з президентством батька.

Власний клан
Великий бізнес в Україні потребує
„політичного даху“. Ним для бізнесу
Олександра Януковича є його батько-президент. Зрештою, у самого
Віктора Януковича з’явилися амбіції
створити власне політично-економічне запліччя, яке дозволило б йому
стати незалежним від олігархів.
Тобто створити власний олігархічний
клан, котрий контролював би владні
структури та нарощував би свій економічний потенціал. Таким чином,
в українських ЗМІ з’явився термін
„Сім’я“, яким почали називати найближче оточення президента.
„Сім’я“ стала найвпливовішою групою, яка має безпосередній вплив
на владу. До неї входить перший
заступник прем’єр-міністра Сергій
Арбузов, міністр фінансів Юрій Колобов, голова Державної податкової
служби Олександр Клименко. „Сім’я“
також контролює силові структури.
На чолі МВС стоїть Віталій Захарченко, Службою Безпеки України керує
Олександр Якименко. З „Сім’єю“
також пов’язаний син Генерального
прокурора Артем Пшонка.
„Сім’я“ намагається взяти контроль над засобами масової інформації. Власне телебачення і газета
є у Сергія Арбузова. Телеканал
„112“, який стартував зовсім недавно, пов’язують з міністром внутрішніх
справ Віталієм Захарченком. Нещодавно придбання одного з найбільших українських медіа-холдингів
UMH („Кореспондент“, „Forbes“,
„Комсомольська Правда в Україні“,
„Аргументи і факти“) завершив „геній“ українського бізнесу – 28 річний
Сергій Курченко. Молодий підприємець почав свою кар’єру в якості
кур’єра. Справжній „american dream“
чи, радше, – суто „українська мрія“.
За президентства Януковича несподівано виявилося, що його компанія
„Газ Україна 2009“ контролює значну частину українського газового
ринку та нафтопродуктів.
Компанія „Газ Україна 2009“ Сергія Курченка станом на осінь 2012
року поставляла близько 80 тис.
тонн бензину і дизпалива на місяць.
Це становить приблизно 12% від
усього споживання в Україні. Ще
більша частка ринку, за оцінками
ЗМІ, належить компанії по зрідженому газу – 80%. До того ж, з компанією „Газ Україна 2009“ українські
ЗМІ пов’язують різні інші фірми. Так
у 2011–2012 рр. пов’язані з групою
структури отримали держзамовлення на 2,1 млрд. грн. Цю інформацію
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з краю

2 листопада Якщо „Газпром“ продовжить формально ставитися до відносин
з Україною у питаннях газу, Київ припинить
страхувати російських колег у питаннях
транзиту газу до Європи, – про це заявив
віце-прем’єр України Юрій Бойко.
4 листопада З’ясувалося, що перший
віце-президент Федерації футболу України
Сергій Стороженко самостійно звертався
з листом до ФІФА, в якому власноруч
запропонував ФІФА підтримати рішення
ФФУ дискваліфікувати „Арену Львів“ на 5
років через буцімто радикальне налаштування фанів Львова. Цей скандал призвів
до відставки Стороженка, однак не відмінив рішення ФІФА.
5 листопада Україна завершила більшість процедур для підписання Угоди про
асоціацію з Євросоюзом, і є всі підстави
розраховувати на позитивний результат
Вільнюського саміту, – заявив прем’єр-міністр України Микола Азаров. „Ми розуміємо, які труднощі нас чекають на цьому
шляху. Ми не тільки йдемо на лібералізацію торгівлі з ЄС, але взяли зобов’язання
трансформувати технічні регламенти
і норми, для чого нам потрібно 160 млрд.
євро“, – заявив Азаров. Такі гігантські суми
можуть прийти в країну тільки тоді, якщо ми
реально створимо сприятливий клімат для
приходу інвестицій.
5 листопада Рада залишила місцевим
громадам 10% прибутків від „сланцевих“
проектів, в рамках підписання угоди між
Україною та компанією „Chevron“. Президент Янукович запевняє, що до 2020 року
Україна зможе повністю забезпечити себе
газом, а можливо, і почне експортувати
його.

огляд подій

5 листопада Спроби перекласти відповідальність за зрив підписання Угоди про
асоціацію з ЄС на опозицію провалились
– і влада робить усе, щоб підписання не
відбулося. Про це заявив заступник голови
фракції УДАР Віталій Ковальчук. За його
словами, якщо Угода не буде підписана
на саміті у Вільнюсі, персональну відповідальність нестиме Віктор Янукович, а Угоду
підпише новий президент.
8 листопада Україна замикає двадцятку
найбільш мілітаризованих країн світу. Про
це свідчать дані глобального індексу мілітаризації–2013, опублікованого Боннським
міжнародним центром конверсії. При цьому експерти фіксують поступову мілітаризацію України, оскільки в індексі за 2008
рік Україна займала 25-е місце, у 2011
році – 22-е. США з індексом 574,05
зайняли 27- е місце, а Китай (431,48)
– 83-е. Росія увійшла в п’ятірку.
9 листопада У Києві розпочалися зйомки
документального фільму „Тарас Шевченко.
Ідентифікація“. За концепцією, це буде
„стрічка про народні уявлення образу
Тараса Шевченка, в яких простий український люд ідентифікував поета з легендарними героями та міфологічними постатями“. Зйомки проходитимуть у Карпатах,
в степах Бессарабії, у копанках Донбасу,
у Чорнобильській зоні відчуження, у кабінеті Зигмунда Фройда у Відні, на Таймс-сквер
у Нью-Йорку та у стінах Гарвардського
університету.
11 листопада Російська митниця вводить нові правила проходження товарів,
які раніше створили довжелезні черги
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важко перевірити, але тільки з імпорту нафтопродуктів виручка групи
становить близько $1,5 млрд.
Українські журналісти часто писали, що Курченко фактично є підставною особою у схемах „Сім’ї“. Депутат Верховної Ради від опозиційного
ВО „Свобода“ Юрій Сиротюк, який
у січні 2013-го звертався до ГПУ
та СБУ із запитом про „Газ Україна
2009“, стверджує, що Артем Пшонка є куратором діяльності компанії
від імені групи реальних власників.
А сам Пшонка є близьким другом
Олександра Януковича.
У кожному разі діяльність Курченка
безпосередньо вдарила по бізнесу
Дмитра Фірташа, який донедавна
вважався одним із найвпливовіших
бізнесменів – тепер український ринок для нього значно скоротився.

Витіснення
Такий розподіл сил дозволяє отримати відповідні дивіденди. Експерти
припускають, що за допомогою політичного даху „Сім’я“ купує нижче
ринкової вартості багато промислових об’єктів. Разом із тим знову

стосуванням сили під час протестів,
опонентам Захарченка з метою його
дискредитації.
В цьому контексті виникає також
питання про позицію найбагатшого
українського олігарха Рината Ахметова, який підтримував проєвропейський курс України. У зв’язку з акціями протесту і застосуванням владою
сили, в офіційних заявах компанії
Ахметова можна було прочитати,
що вони підтримують ідею сильної
України і дотримання законів. Схоже, навіть якщо Ахметову й не подобається теперішня позиція влади, він,
як і раніше, залишається партнером
Януковича, хіба що тепер, можливо,
„молодшим“.
Крім того, не зовсім зрозуміла
ситуація, що склалася серед самих
представників так званої „Сім’ї“.
Після застосування сили проти
протестувальників 29 листопада
та 1 грудня „Український Журнал“
отримав інформацію від одного
з чиновників Міністерства фінансів,
який повідомив, що в уряді є група
людей, пов’язаних із заступником
прем’єр-міністра Арбузовим і міні-

„Сім’я“ купує нижче ринкової вартості багато
промислових об’єктів. Така діяльність не
подобається тим бізнес-політичним групам, яких
витісняють з ринку і обмежують їх політичний
вплив.
з’явилося рейдерство. Це явище
– феномен в Україні з довгою історією, яка сягає гарячих часів 90-х.
Проте сьогодні, як підтвердили УЖу
в одному з міністерств, навіть малий
бізнес можуть забрати – якщо він
успішний і заважає або стає цікавим для „Сім’ї“, у власників можуть
виникнути проблеми. Проте така
діяльність „Сім’ї“ не подобається
тим бізнес-політичним групам, яких
витісняють з ринку і обмежують їх
політичний вплив. Багато говориться,
що незадоволені можуть підтримати
кандидата від опозиції. Євромайдан,
щоправда, не привніс змін у позиції
олігархів – „Сім’я“ виявилася занадто сильною. Проте конфлікти між
представниками „Сім’ї“ і старими
гравцями існують. ЗМІ писали про
суперечку між міністром внутрішніх
справ Захарченком і головою президентської Адміністрації Льовочкіним.
Деякі аналітики навіть схильні приписувати окремі події, пов’язані із за-

стром фінансів Колобовим, котрі
незадоволені застосуванням сили
та відступом від проєвропейської
політики. Нещодавно Арбузов оголосив, що Україна може підписати
Угоду про асоціацію з ЄС ще цього
року. Важко оцінити, чи означає це
реальні конфлікти в тій же „Сім’ї“, чи,
радше, – це частина гри і результат
дезінформаційних технологій.
Одне можна сказати напевно:
в цілях забезпечення своєї позиції
і продовження
експансіоністської
політики, „Сім’ї“ потрібний політичний „дах“. Тому відповідні фінансові
ресурси, ЗМІ та силові структури,
контрольовані „Сім’єю“, будуть задіяні під час президентських виборів
2015 року. Залишається під питанням – з яким ефектом.
Петро Андрусечко, Познань

у Луганській області на всьому кордоні
з Україною.

Олександр Данилюк:

„Десять разів проводити
Народні Віча – це не те,
що насправді потрібно“
Фото: Петро Андрусечко

11 листопада У рейтингу купівельної
спроможності населення Україна посіла
друге місце з кінця перед Молдовою.
Купівельна спроможність жителів України
становить 2,206 тисяч євро на рік, в той
час як у ЄС середній показник – 12,8 тис.
євро. 75% зароблених коштів українці
витрачають на їжу.
11 листопада За кількістю доларових мільярдерів Україна опинилася на 27 позиції
світового рейтингу між Єгиптом і Чилі. За
останні чотири роки число „членів клубу“
зросло на 60% (2170 осіб), а сукупний
розмір їх чистих активів – більш ніж удвічі
(до $6,5 трильйонів у 2013). До світового клубу мільярдерів також входять і 18
українців, розмір активів яких становить
$49 мільярдів.
12 листопада Робоча група з підготовки
проекту по звільненню Тимошенко не
прийшла до жодного результату, опозиція
буде реєструвати свій законопроект.
13 листопада Опозиція закликає українців вийти на акцію підтримки підписання
асоціації з Європейським Союзом. В цей
день Партія регіонів за вказівкою президента Януковича провалила голосування
за ключовий пакет євроінтеграційних
законопроектів, який гарантовано відкривав Україні шлях до підписання історичної
Угоди про асоціацію з ЄС.
13 листопада Нормалізація торгового
співробітництва з Росією на сьогодні є
питанням №1 для України. Україні ніхто
не запропонував компенсацію за втрату
ринку Росії, – про це заявив прем’єр-міністр Азаров.

Представники опозиції звинувачують його в провокаціях
і співпраці з владою. Після захоплення „Спільною Справою“ Міністерства палива та енергетики
і Міністерства юстиції Штаб національного спротиву оголосив,
що ці провокації були вчинені
для легалізації рішення влади
про введення надзвичайного
стану. Про дії „Спільної Справи“
– в розмові з її лідером Олександром Данилюком.
Чим для вас особисто є Майдан,
і чого вам не вистачає?
Наша організація від початку постала як революційна, яка, власне, не
бачила інших механізмів суспільних
перетворень в Україні. Цей Майдан
ми готували. Наша організація подала заявку на організацію тих протестів як безстрокових ще 12 листопада,
і тоді наші колеги з парламентської

опозиції сміялись і казали, що нічого
не буде. Але ви бачите, – „реконструкція“ Помаранчевої революції
вдалася. Звичайно, це заслуга не
наша, а українського народу, проте
ми зробили все для того, щоб люди
почули цей дзвін, для того, аби вони
мали куди прийти, аби все не перетворилося на євродискотеку.
Те, з чим ми стикнулися, це не просто режим Януковича, це – російська
інтервенція.
Бракує рішучості, відповідальності
лідерів парламентської опозиції, яких,
очевидно, ніким підмінити, оскільки,
на відміну від інших учасників протестів, більш авторитетних, вони
мають представницький мандат. Вони
є легалізовані не лише в очах українців, але й світової спільноти також.
Проте, зваживши, що на минулих виборах три опозиційні партії набрали
більшість, зовсім не зрозуміло, чого їм
бракує, аби діяти мирно, але рішуче.

18 листопада Більшість українців (58%)
хочуть вступу країни до Європейського
Союзу. Про це свідчать результати опитування DW-Trend в Україні за листопад,
яке провела „Німецька хвиля“. Порівняно
з минулим роком, частка прихильників
вступу зросла на 6%. Навіть на півдні та
сході прихильників ЄС є понад 50%. Серед
молоді цей показник сягає 65–70%. Головна мета ЄС, на думку українців, полягає
у підтримці економічного зростання (49%
опитаних). 62% українців підтримують цю
мету.
21 листопада Уряд вирішив призупинити
процес підготовки до укладання Угоди
про асоціацію з ЄС. Таке розпорядження
оприлюднив прем’єр-міністр. „Запропонувати ЄС та Росії утворити комісію на
тристоронній основі для опрацювання проблемних питань. Відновити активний діалог
з Російською Федерацією та іншими країнами Митного союзу і державами-членами
СНД“, – йдеться у розпорядженні.
21 листопада Президент Віктор Янукович
запевняє у продовженні євроінтеграційного
шляху України.
22 листопада Уночі на Майдані Незалежності в Києві зібралося від 1000 до 2000
людей, щоб висловити невдоволення рі29
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14 листопада За січень–жовтень 2013
року чистий приплив прямих іноземних
інвестицій за звітний період становив
1,27 мільярда доларів. Це майже вдвічі
менше, ніж у січні–жовтні минулого року.

з краю

шенням уряду про призупинення підготовки
до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. В обласних центрах Західної та
Центральної України розпочалися стихійні
масові протести молоді проти рішення
уряду. Більшість стверджує, що майдани
є безстрокові. Усі заходи відбуваються
виключно з прапорами України та Євросоюзу, без політичної символіки. У Львові за
годину зібралось 10 тис. осіб.
22 листопада „Рішення Кабміну відкласти
підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС ще не означає бажання України
вступити до Митного союзу“, – запевняє
Азаров. Прем’єр Микола Азаров заявляє, що останньою краплею для рішення
призупинити підписання угоди з ЄС були
вимоги МВФ.
22 листопада В ЄС відкинули пропозицію
Києва про тристоронні переговори за
участю Росії.
22 листопада Ніч на Євромайдані в Києві
провели близько 150 чоловік.
22 листопада На Майдан вивели спецпідрозділ „Беркут“, призначений для антитерористичних дій та протидії масовим
безладам.
22 листопада Євросоюз готовий відновити переговори щодо підписання Угоди
про асоціацію, як тільки Україна засвідчить
свою готовність. Про це заявив комісар ЄС
з розширення і політики сусідства Штефан
Фюле.
23 листопада Правоохоронці почали
відтісняти людей з Майдану, розширюючи
площу навколо місця встановлення новорічної ялинки.
24 листопада Більше 100 тисяч людей
зібралися в центрі Києва на мітинг за „Європейську Україну!“ станом на 13.00. Це
найбільший мітинг з часів Помаранчевої
революції. Євромайдан ухвалив резолюцію: у разі непідписання Угоди про асоціацію з ЄС, Януковича і уряд – у відставку,
повна мобілізація для протестів.

огляд подій

24 листопада Азаров заявив, що не
боїться „майданів“ і не допустить повторення 2004-го.
24 листопада Державтоінспекція ввечері
в неділю відкрила проїзд вулицею Хрещатик у Києві. Однак автомобілі могли
проїхати лише до Європейської площі, де
відбувається акція в підтримку євроінтеграції України, і розверталися назад. Пізніше
освітлення на вулиці вимкнули, і кількасот
силовиків в масках відтіснили мітингувальників з перехрестя. Коли правоохоронці
хотіли зачистити наметове містечко, розбите там, відбулася сутичка, після якої
силовики відступили.
25 листопада У Чернігові міліція знесла Євромайдан. Знесення проходило
у достатньо грубій формі, один з мітингувальників облив себе бензином та намагався підпалити. До цього за допомогою
силовиків уже були розігнані зібрання у
Миколаєві, Одесі. У Харкові Євромайдан
заборонили „через грип“.
26 листопада Безпартійні мітингувальники
з Європейської площі в Києві перейдуть на
Майдан Незалежності, де зібралися представники опозиційних партій. Таким чином
30

У спостерігачів за листопадовими
подіями склалося враження, що
люди діяли більш рішучо, ніж опозиція, яка не встигала за подіями.
Це очевидно. Про те, що Янукович
не підпише Договір про асоціацію
ми говорили з першого дня, і наша наліпка, на якій було написано
„не піду з Майдану без відставки
Януковича“, стала для цієї революції
відповідником помаранчевої стрічки
2004 р. Було складно говорити про
Азарова, про підписання Угоди з ЄС,
було складно говорити про будь-що,
оскільки кожен другий на площі мав
цю наліпку. І опозиція була вимушена
підняти це на щити, але це робилося
дуже неохоче.
Навіть під час багатолюдного
зібрання 24 числа, коли вийшли тисячі людей на вулиці, опозиціонери,
в більшості, не згадували про відставку президента та переформатування Верховної Ради. І сьогодні
як ніколи зрозуміло, що погана чи
хороша Юлія Володимирівна, – її
бракує. І цілком очевидно, що якби
її не було у 2004 році, то він би не
закінчився перемогою Помаранчевої революції, бо ми мали справу
з тюхтіями. І, на превеликий жаль,
ті, хто сьогодні приймають рішення
і говорять від імені українського
народу, мало чим відрізняються
від Віктора Андрійовича Ющенка
в готовності до якихось рішучих кроків. Зрозуміло, що ненасильницькі
методи боротьби не передбачають
дотримання законів. Якщо ми говоримо, що це акція громадянської
непокори, то це означає, що ми не
дотримуємося законів. В тому числі,
порушуємо норми, які передбачені
кримінальним кодексом. Ми говоримо, що ненасильницький спротив не
передбачає, що ми когось вбиваємо, або калічимо. Але блокуємо дороги, – це власне відбувається і зараз, – тому дивно, коли з Майдану
кажуть: „Тут дороги блокувати – це
нормально, а в іншому місці – це
провокація“. Незрозуміла логіка,
чесно кажучи. Це виглядає на якусь
погодженість між владою та опозицією, на кшталт „тут ви блокуєте,
а там далі – ні“.
А взагалі представники парламентської опозиції з вами розмовляють?
Знаєте, я від початку увійшов у Комітет Національного Спротиву, куди
входять також Порошенко, Яценюк,
Кличко, Луценко. Але деякі системні
конфлікти унеможливили подальше

спілкування саме в такому форматі
через те, що входження в Комітет Національного Спротиву як Координаційної ради, що вважалось абсолютно нормальним і правильним, тягнуло
за собою чомусь (незрозуміло чому)
підпорядкування генеральному штабу на чолі з Олександром Турчиновим. При всій повазі до Олександра
Турчинова ми є окремою організацією і зробили достатньо багато для
того, аби цей Майдан не „злили“
двічі чи навіть тричі. Власне для того,
щоб він відбувся, ми зробили надто
багато і тому ми не готові підпорядковуватись якимось, нехай навіть дуже поважним, штабам. У нас
є своє бачення, своя стратегія, своя
тактика, наші активісти переконані
в її успішності.
Я ще раз хочу наголосити, що
ми реально розуміємо, що якби ми
не витягли тоді через софт-павер
цю революцію – її на сьогоднішній
день не було б. І це розуміє значна
частина людей на площі так само. Ті,
що були від початку, знають, як усе
відбувалось. І тому цей формат був
неможливий, оскільки він не був паритетним. Це не був формат взаємної
поваги, це був формат васалітету. Він
для нас є неприйнятним, тим більше,
що ми є представниками громадянського суспільства і йти у васальну
залежність до політичних партій було
б щонайменше нелогічно – адже ми
виступаємо за те, що політичні партії
мають бути сервісними організаціями, а не феодальними дружинами,
якими вони є в Україні сьогодні.
Так само проблемою є централізація фінансування, тобто ми не
можемо зрозуміти, чому ми повинні
коритися волі якогось центрального
штабу, який встановлює правила
на Майдані, звідки, власне, парламентська опозиція кілька разів ішла,
ну, їхала у Вільнюс, ще кудись забиралася... Це наш Майдан, ми стоїмо
тут з перших секунд. А потім з’являється якийсь центральний штаб, який
говорить, що ми будемо всі фінанси
збирати централізовано, а потім ви
будете у нас отримувати. Навіщо?
Я не бачу логіки. Очевидно, що в нас
є серйозні видатки, пов’язані з утриманням цієї революційної машини,
ми не можемо взяти і просто відмовитися, це було би неправильно.
Поясніть коротко, чим є „Спільна
Справа“? Яка була мета створення
цієї організації?
„Спільна Справа“ від початку формувалася як демократичний респу-

між громадянами і чиновниками,
яких ми обираємо. Для нас дуже
важливим є право чесно обирати
і право відкликати достроково. Бо
інакше виборче право в Україні
працювати не буде. Тобто, якщо ми
будемо видавати мандат на 5 років,
то ця дискретність фактично знищує
саму демократію, оскільки найкращі
гасла потім не втілюються, ми маємо
справу з брехунами, які змінюють
фундаментальні принципи, ми маємо
справу з політичними партіями, які
змінюють свої програми кожні вибори, кожен раз. А відповідальна політика має ґрунтуватися на можливості
виборця відкликати свого обранця,
інакше це не буде працювати. Ну
і так само є й інші моменти: очевидно, ми бачимо проблему в цьому
симбіозі олігархату і корупціонерів.
Вони, в принципі, через зловживання
владою отримують фінансові ресурси, які потім дозволяють приходити
знову до влади. Тому ми мусимо це
порочне коло розірвати. В нас так
само є певне бачення того, як це
робити. Але це вже деталі, інструментом для нас є, власне, методи
безпосередньої демократії.
Я був 1 грудня на Банковій і мав
враження, що тоді був шанс взяти
під контроль увесь Київ.
Безперечно. Це можна було зробити
тоді. Це треба було зробити.
Але, з другого боку, виникає питання, чи це не потягло б тоді більш
рішучих дій з боку влади?
Для того, щоб таких питань не було,
якраз потрібна була якась легалізація цих процесів – Тимчасовий Уряд,
створення Центральної виборчої
комісії окремо і проведення виборів.
Ці вибори були б легалізовані тим,
що в них, фактично, крім Партії регіонів і комуністів, брала б участь купа
маргіналів, і зрозуміло, що люди пішли би на виборчі дільниці голосувати,
Партія регіонів змушена була би
зривати ці вибори. Ну і, знаєте, коли
є Тимчасовий Уряд і є вибори, міліція
і силовики діють зовсім інакше. Тобто
вони вже вимушені адаптуватися до
умов, коли Янукович може перестати
бути президентом, тобто буквально
через декілька місяців. Не десь там
в далекій перспективі, а буквально
через декілька місяців.
Тобто вони стають тоді більш обережними?
Вони стають більш нейтральними,
так, це правда. Але причини, чому

обидва євромайдани об’єднаються. Про
це зі сцени на Європейській площі заявив
лідер „Батьківщини“ Арсеній Яценюк, зачитавши лист Юлії Тимошенко, в якому вона,
зокрема, просила зняти з євромайданів
партійну символіку та об’єднатися.
26 листопада За підсумками сезону Міжнародна федерація фехтування (FIE) визнала українську Олімпійську чемпіонку Ольгу
Харлан найкращою шаблісткою світу.
26 листопада Відкласти підписання Угоди
з ЄС вимагала Росія, але „прямих ультиматумів з боку Росії не було“. Про це заявив
прем’єр-міністр Микола Азаров. „Якщо
переговори Україна–Росія–ЄС будуть проведені, і вони будуть результативними, то
на наступному саміті Україна–ЄС навесні
2014 року може бути порушено питання
про підписання асоціації“, – зазначив
Азаров.
27 листопада Студенти головних західноукраїнських, а також університету „КиєвоМогилянська академія“ та університету
імені Тараса Шевченка оголосили страйк.
Близько 15 тисяч студентів, які представляють 12 університетів, вирушать з Майдану
на Банкову, аби передати звернення до
президента Віктора Януковича з вимогою
підписати Угоду про Асоціацію.
27 листопада Акції протесту проти відмови від підписання Угоди про асоціацію
з Євросоюзом пройшли вже щонайменше
в 24 містах країни, заборонили такі акції
14 разів.
28 листопада Україна і Європейський
союз парафували угоду про спільний авіапростір на саміті „Східного партнерства“
у Вільнюсі. Угода дозволить Україні та ЄС
стати партнерами в авіації через поступову
інтеграцію ринків.
28 листопада „Україна залишається
вірною євроінтеграційному курсу“, – заявив перший віце-прем’єр України Сергій
Арбузов, виступаючи у Вільнюсі в рамках
саміту „Східного партнерства“. До останнього він переконував журналістів, що
Угода буде підписана, однак насправді
цього не сталося.
29 листопада „Україна зацікавлена в розблокуванні підписання Угоди про стратегічне партнерство з Росією, і для цього важливі переговори у форматі Україна–ЄС–РФ“,
– заявив президент Янукович.
29 листопада Колегія суддів Первомайського міськрайонного суду винесла вирок
чотирьом обвинуваченим у побитті та
зґвалтуванні мешканки селища Врадіївка
Ірини Крашкової. Їх засудили на 15 років
та позбавили звання.
30 листопада Петицію, в якій міститься
прохання до Адміністрації президента
США запровадити санкції проти президента України Віктора Януковича за відмову
від підписання Угоди про асоціацію з ЄС,
підписало вже більше 100 тисяч людей
впродовж тижня.
30 листопада О 4 годині ночі понад 2 тис.
бійців „Беркуту“ по-звірячому зачистили
Майдан. В той час на ньому залишалися
кілька сотень людей, які здебільшого спали.
Били всіх без виключення. Кийками, ногами, шумовими гранатами, травили газом.
Десятки поранених. Десятки затриманих.
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бліканський рух за реальну українську республіку. „Спільна Справа“,
власне, – це і є республіка. Вам, як
поляку, це більш зрозуміло. По суті,
ми не визнаємо, що Україна є республікою на сьогоднішній день, попри
те, що вона так задекларована. Це
не є де-факто держава, в якій влада
належить громадянам, які є єдиним
джерелом і носієм державної влади
і народного суверенітету. Ми маємо
справу з імітаційною демократією,
яка, по суті, є олігархічно-феодальною моделлю. Змінити це – основна
наша мета.
Зрозуміло, що в цих умовах ми
боремося з наявним режимом Януковича, тому що він погіршує і так
не надто добрий стан справ у нашій
країні і обмежує права й свободи
громадян, і без того не надто забезпечені. Але це не означає, що ми на
цьому зупинимось. Ми розуміємо,
що Україна може існувати винятково в умовах реальної демократичної
республіки, ми за неї хочемо боротися. Тому для нас завжди було
важливим здійснювати контроль за
виборами. Адже в 2012 році, коли
5 тисяч наших волонтерів уперше
взагалі в Україні без будь-яких
коштів з боку західних фондів (всередині країни нам теж ніхто не допомагав) вийшли на дільниці, зібрали
величезну кількість протоколів, і виявилася дуже цікава ситуація, коли,
за нашими підрахунками, опозиція набрала щонайменше на 40
мандатів більше на мажоритарних
округах. Ми не беремо до уваги так
зване „пропорційне голосування“,
яке теж викликало в нас серйозні
сумніви. І ми з цією інформацією
виходимо до суспільства і говоримо,
що опозиція виграла вибори. Навіть
попри те, що закон був поганий,
попри те, ще була мажоритарна
система, опозиція реально виграла.
А опозиція починає говорити про 5
проблемних округів, один з яких,
до речі, – також результат роботи
„Спільної Справи“. Це 132 округ
у Первомайську. Це був наш штаб,
який ми взяли, щоб продемонструвати, що можна вигравати не лише
в центральній Україні, що можна
вигравати будь-де насправді. Навіть
у Миколаївській області, яка традиційно вважається прорегіонівською.
І не просто вигравати, а люди там
готові захищати результат.
Тому для нас, безперечно, як для
руху, спрямованого на розбудову
і становлення української республіки, дуже важливими є відносини

з краю

Бійці гналися за людьми по Києву, щоб
побити чи арештувати. Понад 100 людей
заховалися в Михайлівській церкві, яка
знаходиться за 400 м від Майдану. Церкву
оточила міліція. Влада говорить, що площу
зачищали, щоб встановити новорічну
ялинку.
30 листопада У Партії регіонів бунт. Троє
депутатів вийшли з фракції та партії. Ходять
чутки про близько сотні невдоволених депутатів Верховної Ради. Янукович, на якого
опозиція поклала основну відповідальність
за звірства міліції, заявив, що він також
обурений діями силовиків.
1 грудня На Майдані зібралося близько
800 тис. людей, обурених діями силовиків.
2 грудня До Києва стягуються внутрішні
війська та спецзагони „Беркут“ зі всієї країни. Водночас частина силовиків із західних
областей відмовилися виконувати наказ
про передислокацію до столиці. Ударною
силою влади став „Беркут“ із Полтавської,
Луганської, Київської областей та АР Крим.
Загалом в країні налічується понад 3 тис.
беркутівців.
3 грудня 5 невинним хлопцям, побитим
„Беркутом“ на вулиці Банковій 1 грудня,
інкримінують організацію штурму Адміністрації президента. Хлопці були присутні
під час штурму Адміністрації президента,
однак до активних дій не вдавалися. Суд
взяв їх під варту на 2 місяці.
3 грудня Під Адміністрацією президента
опозиціонери розставлять блокпости біля
всіх виїздів і вимагатимуть від Віктора Януковича відставки уряду. До загону входять
громадські активісти та колишні військові,
зокрема афганці. Майдан повністю забарикадувався.
3 грудня Верховна Рада викликала Кабінет міністрів на своє засідання, за що проголосували 368 депутатів. Рада ініціювала
розгляд питання про його відставку. Однак
рішення підтримали тільки 3 опозиційні
партії та 1 регіонал, що не дало достатньої
кількості голосів. Відповідно до закону, цього року ініціювати відставку уряду Азарова
вже неможливо.
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4 грудня Перший віце-прем’єр Сергій
Арбузов вважає, що виходом з кризи, яка
склалася в країні, можуть бути дострокові
парламентські та президентські вибори.
4 грудня Україна і Китай домовилися про
будівництво заводів з виробництва синтетичного газу в Україні. Реалізація даного
проекту дозволить Україні щорічно заощаджувати до 4 млрд. кубометрів природного
газу, створить більше 2 тисяч нових робочих місць.
4 грудня Леонід Кравчук, Леонід Кучма та
Віктор Ющенко закликають зібрати загальнонаціональний круглий стіл і відновити переговори з Євросоюзом. „У всіх своїх діях
влада, насамперед, має бути націлена на
збереження єдності українського народу,
територіальної цілісності, незалежності та
суверенітету України, посилення демократичних засад, відновлення її міжнародної
репутації як надійного передбачуваного
партнера“, – резюмують екс-президенти.
4 грудня „Західні області в результаті
протесту можуть недоотримати бюджетні
кошти“, – заявив Азаров.
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це не відбулося, полягають не лише в нерішучості, вони полягають
у наявності надто глибокого діалогу,
надто інтенсивного діалогу між владою і опозицією, що є, в принципі,
в умовах диктатури неприйнятними
речами. І знову ж таки, відштовхуючись від класиків ненасильницького
спротиву, можна згадати, що той
самий Шарп абсолютно радикально
відмовляв від будь-яких переговорів
з диктатурою і будь-яких компромісів з диктатурою. Тому що, по суті,
ці компроміси неважливі, це не ті
стосунки, де можна закріпити навіть
якісь поступки. Так само, як сталося
з амністією. Тобто Янукович підписав, але в результаті нікого так і не
випустили, люди сидять. Тому ще це
як з деспотичною монархією мати
справи: монарх дав слово, монарх
забрав слово, монарх же власник
свого слова. Тобто немає ніяких
інструментів впливу.
Треба розуміти, що так чи інакше
у фундаменті будь-якої демократії,
в фундаменті будь-якої республіки
лежить пряма дія громадян, готових
на те, щоби захищати свою свободу і свої права. Якщо цього немає,
то немає, власне, інструментів
відповідальності, інструментів примусу чиновників до виконання їхніх
обов’язків. Тому „Спільна Справа“
вбачає своєю основною метою,
своїм основним завданням якраз
розбудову таких інструментів впливу
на чиновників.
А чому, власне, у вас виникали
конфлікти зі „Свободою“? Це політична сила, яка теж закликала
до більш рішучих дій, тобто здавалося, мала би бути спільність
інтересів…
З політичними партіями у нас є серйозні розбіжності, які, знову ж таки,
полягають у тому, що наша опозиція
хоче, в кращому випадку, прийти на
зміну нинішній феодальній системі
і вбачають в собі якихось більш проукраїнських, можливо, більш ліберальних феодалів. Ми в них вбачаємо тих, ким вони є за Конституцією
– наших слуг, а їм це, очевидно, не
подобається.
Щодо майбутнього Майдану
– лунала пропозиція, що можливо, треба просто розпустити його,
зробити це якось організовано.
Як це можливо?
Питання полягало у тому, чи не
зробити це на зразок військового

ходу. Тобто ми тепер відходимо,
переносним Майдан в регіони для
того, щоб пізніше зібратися знову.
І що зміниться, скажіть, будь ласка?
Я кажу, що це одна з пропозицій,
яка лунала. Інша – Майдан має
стояти до 2015 року.
Ну, це одна з пропозицій. Я хочу
сказати, що люди, які такі пропозиції
озвучують, очевидно, налаштовані
на те, щоб нічого не відбулося ані
зараз, ані у 2015 році.
Цей Майдан повинен вимагати виборів зараз. І він їх вимагає. Все, що
відбувається на Майдані, на відміну
від 2004 року, коли була якась організаційна і організована складова,
відбувається саме по собі. І роль
опозиції в такому випадку – щоб не
сталося неконтрольованих процесів,
а не в тому, щоби сприяти якомусь
розвитку, процесу нарощування і так
далі. Ну, розумієте, десять разів проводити Народні Віча – це не те, що
насправді потрібно.
А що тоді треба робити, щоб постійно мобілізовувати людей?
Ви розумієте, люди повинні бачити,
на що саме вони мобілізуються.
Серед Арабської весни були різні
революції. Туніська, яка була бліцкригом, Єгипетська, яка так само
тягнулася, як наша, кілька місяців.
Це війна нервів насправді. І зрозуміло, що у диктатури нерви здають
швидше. Хоче Янукович визнавати
чи ні, але він не їздить на роботу. І от
зараз ми навіть ставимо собі питання, чи варто починати блокування
Адміністрації президента, позаяк
він туди не їздить і він її сам заблокував внутрішніми військами. Так само
Кабмін, Верховна Рада... Можливо,
є сенс піти народу в парламент і там
знаходитись. Про це треба думати.
Проте план має бути. І це важливо.
Розмовляв Петро Андрусечко

Фото: Петро Андрусечко

5 грудня Лідеру партії „Братство“ Дмитру
Корчинському, співорганізатору провокацій на Банковій, через 4 дні пред’явлено
підозру за статтею щодо організації масових заворушень. Його оголосили в розшук.
З 30 листопада по 5 грудня міліція вже
відкрила 64 справи на євромайданівців,
14 арештовані.
5 грудня Активісти заблокували 2 бази
силовиків під Києвом, щоб не пустити їх на
Майдан.
6 грудня Президент Віктор Янукович
та президент Росії Володимир Путін зустрілися в Сочі. Предмет домовленостей
невідомий.
6 грудня Впливові польські газети почали
кампанії на підтримку європейських прагнень українців, перша кампанія стосується
скасування віз для українців.
7 грудня Безвізовий режим з ЄС Азаров
теж збирається узгоджувати з Росією.
8 грудня У Маріїнському парку проходить черговий мітинг „Побудуємо Європу
в Україні“, на який зібралося близько
10 тис. прихильників Партії регіонів і
влади, в тому числі – прибулі з різних
областей країни. Присутні засуджують дії
лідерів опозиційних сил, спрямовані на
розкол суспільства. Більшість із пристуніх
п’яні. Чимало зізнаються, що їм заплатили
за поїздку до Києва, в якому вони вперше.

Саме такого змісту коментар
на початку грудня минулого року
розмістив на своєму „Твітері“ російський віце-прем’єр Дмитро Рогозін. Це мало статися після візиту
на низку об’єктів оборонно-промислового комплексу України. Чи
справді Київ розігнав усі хмари
і чи готовий він піти на поступки,
які задовольнять Росію?
Підписаний 17 грудня 2013 року
в Москві пакет українсько-російських документів викликав неабиякий резонанс. Кількість документів
вражає, однак детальніший аналіз
дозволяє зауважити, що насправді значення для якості відносин
України з Росією мають угоди, що
стосуються лише трьох секторів:
газового, фінансового та оборонно-промислового.

Газовий антракт
Нагадаймо, за словами Володимира Путіна, досягнуті в Москві домовленості дозволяють „Газпрому“

з 1 січня 2014 року продавати газ
Україні за ціною 268,5 доларів за
тис. куб. м (ціна в IV кварталі минулого року становила понад 400$).
При чому сама формула ціни на газ
не помінялася, а вартість сировини
має переглядатися щоквартально.
Віктор Янукович, відповідаючи
журналістам на запитання щодо
мотивації Москви в наданні такої
знижки, сказав, що це результат
політики диверсифікації джерел
постачання газу, особливо скорочення імпорту з РФ. Тобто,
якщо Росія хоче, щоб Київ купував
більше російського газу, вона повинна знизити його ціну. Справді,
за останні роки Україна суттєво
скорочувала поставки блакитного
палива з Росії. Але чи дійсно все
є настільки простим, як це описує
президент України? На жаль, публічно відомий зміст доповнень до
газових контрактів не дозволяє вичерпно проаналізувати це питання. Як мінімум, чотири надважливі
елементи овіяні традиційним для

8 грудня Посередник ЄС – колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський
– розкритикував Брюссель за наївність і
бездіяльність у питанні України. На думку
європейського посередника, Захід недооцінив рішучість президента Росії Володимира Путіна завадити підписанню цієї
Угоди, він також недооцінює те, що в даний
час відбувається в Києві. Чинне українське
керівництво на чолі з президентом Віктором Януковичем не має ніякої стратегії
і лише прагне пережити найближчі місяці.
8 грудня У Києві знесли головний і останній пам’ятник Володимиру Леніну. Відповідальність за цей акт взяли члени партії
„Свобода“. Присутні при цьому міліціонери не втручалися у повалення пам’ятника.
9 грудня У Василькові спецпризначенці
прорвали оточення і їдуть на Київ.
9 грудня Президент Віктор Янукович
підтримав ідею екс-президента Леоніда
Кравчука про скликання круглого столу для
пошуку виходу із політичної кризи.
9 грудня Офіс партії „Батьківщина“ захопили співробітники СБУ, які вилучили
комп’ютерні сервери.
10 грудня Вночі міліція зруйнувала дві
з чотирьох барикад в урядовому кварталі.
Залишається заблокованим уряд та МВС.
10 грудня Всі винні з обох сторін за вчинені на Майдані правопорушення мають
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огляд подій

Над Києвом
безхмарне небо

8 грудня На Майдані та довколишніх
вулицях зібралися сотні тисяч протестуючих
проти Януковича та його режиму. Опозиція
закликає блокувати адміністративні будівлі,
допоки уряд не піде у відставку. На під’їздах
до адмінбудівель будуються барикади. Лідери опозиції закликають у разі введення надзвичайного стану збиратися на Майдані.

з краю

понести відповідальність. Про це президент
Віктор Янукович заявив під час круглого
столу за участі екс-президентів. Водночас
Кравчук та Кучма заявили, що виходом із
кризи є відставка уряду.
11 грудня Вночі силовики штурмували
Майдан. На початок штурму на Майдані
було близько тисячі людей, в тому числі
жінки та діти. Було прорвано кілька барикад. О другій ночі в Михайлівському
соборі задзвонили в дзвони, як у часи найбільших для міста катастроф. Кияни масово
сходяться на Майдан. О четвертій ранку
людей стає суттєво більше за силовиків.
О п’ятій – силовики опустили щити та просто блокували Майдан стоячи. О сьомій
– міліція відступила, а о 9 годині ранку
почала штурм Київської міської адміністрації. З вікон їх поливали водою, яка одразу
замерзала, а в тилу знову зібрались тисячі
людей. Силовики сховалися в автобуси та
втекли.
11 грудня „Спробою вдруге розігнати
Євромайдан Віктор Янукович закрив шлях
до будь-яких компромісів, до яких закликали деякі політики і громадські діячі. Компромісів із головорізами не буде. Їх треба
позбавлятися“, – заявляє лідер УДАРу
Віталій Кличко.
11 грудня Голова європейської дипломатії
Кетрін Ештон із сумом спостерігає, як
міліція застосовує силу до мітингувальників
і закликає до діалогу. Вона також заявила,
що ЄС не буде втручатися в ситуацію,
а Янукович пообіцяв їй вирішити кризу
в країні.
11 грудня Позафракційний депутат Віктор
Балога заявив, що має документальне
підтвердження того, що уже з перших днів
Майдану влада готувалася до силового
сценарію. Аж до застосування заходів антитерористичного характеру проти мирних
мітингувальників.

огляд подій

13 грудня Гарантії підписання Угоди про
асоціацію з Євросоюзом та відмова від
угоди з Митним союзом можуть зняти
напругу в Україні. Таке переконання висловив під час круглого столу предстоятель
Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Водночас, за
його словами, якщо розігнати Майдан, то
прийде новий.
13 грудня У ході загальнонаціонального
круглого столу влада не пішла назустріч
опозиції за жодною з вимог. Про це заявив лідер партії УДАР Віталій Кличко. Він
висловив сумнів, що Янукович виконає
обіцянку про „мораторій на силу“. Окрім
того, в ході перемовин Янукович заявив,
що відставки Азарова не буде.
13 грудня Суд відпустив під частковий
домашній арешт 8 із 9-ти затриманих під
Банковою.
14 грудня За розгін Євромайдану 30 листопада покарають заступника секретаря
РНБО Володимира Сівковича, начальника
київської міліції Валерія Коряка і голову Київської міської держадміністрації Олександра
Попова. Генпрокурор Віктор Пшонка заявив
на прес-конференції в суботу, що саме
вони та ще заступник Коряка Петро Федчук
давали команду бити студентів.
14 грудня На допиті у Генпрокуратурі
13 грудня голова КМДА Олександр Попов
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українсько-російських газових взаємин туманом.
По-перше, поки (матеріал писався в перші дні січня) не відомо,
скільки газу з Росії планує імпортувати Україна. З наведених слів
українського гаранта виникає, що
Київ буде збільшувати ці об’єми.
Дещо чіткішим був міністр енергетики Едуард Ставицький, який
заявив, що в 2014 році Україні
потрібно буде приблизно 30–33
млрд. куб. м російського газу. Проте віце-прем’єр Юрій Бойко після
цього чітко сказав, що в 2014 році
Україна й надалі скорочуватиме
імпорт блакитного палива з Росії.
Давайте нагадаємо, в 2011 році
Україна імпортувала від „Газпрому“
44,9 млрд. куб. м газу, у 2012-ому
– 32,9, а в 2013-ому – близько 26
млрд. Причому 8 з 26 млрд. імпортувала „Ostchem“ Дмитра Фірташа.
Кого мав на увазі Ставицький, коли
говорив про імпорт 30–33 млрд.
куб. м газу – „Нафтогаз“, „Ostchem“
чи ще інші приватні компанії, а може,
всіх разом? Якщо лише „Нафтогаз“,
то це означає, що справжні об’єми
газу, які плануються імпортувати
з Росії, можуть досягнути 40 млрд.
Такий сценарій може кардинально
поміняти оцінку домовленостей,
оскільки виходить, що за російський
газ Київ у 2014 році платитиме значно більше ніж у минулому році. Але
навіть якщо Ставицький говорив про
всіх імпортерів, Київ і так фактично
платитиме більше – за умов подальшого скорочення закупівель в 2014
році та збереження „старої“ ціни,
вартість імпорту газу з Росії була
б все одно меншою за озвучені міністром 33 млрд. А може, це Бойко,
а не Ставицький ближчий до істини
і Україна цього року знову скоротить
імпорт блакитного палива з Росії?
„Злитий“ до преси текст доповнень
до контрактів про такі „нюанси“ не
згадує...

А де борги?
По-друге, неозброєним оком
видно підготовку до нового позиціонування українських газових
олігархів. За чутками, VETEK Сергія
Курченка бачить для себе важливе
місце в газових стосунках України
з Росією. Раніше російська преса
анонсувала створення єдиного
холдингу з газових активів Дмитра
Фірташа, в якому мали би бути враховані інтереси „Газпрому“. Може,
саме ці аспекти були предметом
сочинсько-московських переговорів

президентів? Офіційні документи
з цього приводу мовчать...
По-третє, майже нічого не відомо про борги, яких раніше Київ не
визнавав, а також про подальшу
долю принципу „бери або плати“.
Доповнення до контрактів нічого
про це не згадують. В. Янукович
вміло переводить тему, коли його
про це запитують. Е. Ставицький
стверджує, що „все вирішено“. Ще
у 2012 році Москва заявила про
нарахування 7 мільярдного боргу
в зв’язку з імпортом Україною менших від законтрактованих об’ємів
газу – згідно із принципом „бери
або плати“. Київ цей борг, звісно,
не визнавав, посилаючись на можливість повідомляти „Газпром“ про
заплановані кубометри на даний рік
не пізніше ніж до 1 червня. Якщо це
так просто, як говорить Ставицький
і все зводиться до твердої переговорної позиції Києва, чому ж тоді
інформація, яка просочується на
публіку, настільки скупа? Навряд
чи команда Януковича пропустила
б нагоду з деталями розповісти про
свій успіх. Усе це примушує засумніватися в тому, що Кремль справді
відмовився від претензій щодо боргу
та від принципу „бери або плати“.
По-четверте, якою буде доля
диверсифікаційних проектів в Україні? Комплексом робіт, проведених
командою В. Януковича у 2011–2013
роках, було створено непогані стартові умови для унезалежнення від
імпорту газу. Розробка сланцевих
родовищ, активізація діяльності на
власних родовищах традиційного
газу, реверсні поставки газу на західному кордоні та зменшення енергоефективності економіки – це ключові елементи цієї політики. Щодо
двох перших, скоріш за все, робота
буде продовжуватися. Домовленості
з ключовою, з точки зору реверсних
напрямків, країною – Словаччиною – відкладалися вже двічі, хоча
міністр Ставицький особисто анонсував журналістам підписання угод
з Братиславою. А за чутками, мова
може йти навіть про 10 млрд. куб. м
газу щорічно. Про ставлення до розвитку енергоефективних технологій
свідчить факт, що згідно з проектом
бюджету на 2014 рік, другий рік поспіль відповідна державна програма
взагалі не фінансуватиметься. Уряд
планує виділити лише 6 млн. гривень
на здешевлення кредитів, що виглядає смішно на тлі потреб.
Ключові для оцінки доповнень
запитання залишаються без відпо-

План Маршалла по-російськи
З офіційних заяв відомо, що Росія погодилася викупити українські
єврооблігації на суму 15 млрд. доларів. Причому, облігації на 3 млрд.
купили ще у 2013 році, а решту
Москва збирається скуповувати
в цьому році „за виникнення потреби“. Кремль дістав гроші для купівлі
облігацій у 2013 році з Фонду національної допомоги (тобто з фінансових резервів держави), а впродовж
2014 року, окрім ФНП, робитимуть
це також інші фінансові установи,
наприклад, банки. У випадку першого траншу купон становить 5%
річних, а термін погашення всіх 15
мільярдів закінчується 20 грудня
2015 року. І, за великим рахунком,
на цьому закінчується інформація
щодо кредитування України Росією.
Коли будуть виділені наступні
транші? На яких умовах? Невідомо. Непрозорість процесу, а також
різниця в оцінках досягнутих домовленостей примушують задуматися над тим, чи немає якихось інших таємних протоколів. Експерти
спекулюють, що в них може йтися
про право Росії на дострокове
повернення коштів, а також про
штрафні санкції за недотримання
тих чи інших положень угоди. Якщо
такі спекуляції близькі до правди,
фінансова залежність Києва від
Москви критично зросла.
Але насправді достатньо цих
публічних умов, щоб зрозуміти,
що Кремль від цієї домовленості
у виграші. По-перше, звертає увагу
короткостроковість кредиту. Новий
або новий-старий президент матиме
немалу проблему, щоб встигнути
виплатити кредит. По-друге, вибори 2015 року фактично роблять
нереальним використання коштів
на фінансову стабілізацію – навряд
чи штаб В.Януковича не піддасться
спокусі роздування соціальних про-

грам. Перші симптоми цього вже
видно – в проекті бюджету на 2014
рік саме Мінсоцполітики може розраховувати на найбільше зростання
фінансування. А це означає, що
в 2015 році фінансовий стан України
аж ніяк не стане кращим. А виплачувати борги доведеться...

Заручники політики
Символічне повідомлення Рогозіна на „Твітері“, про яке йдеться на
початку матеріалу, почало перетворюватися в реальність 17 грудня
2013 року в Москві. Д.Рогозін, який
вважається палким прихильником
поступового поглинання українського
оборонно-промислового
комплексу (ОПК), мав тоді особисту
сатисфакцію, оскільки міг прозвітувати про початок інтеграції оборонпромів обох країн. Однак, якщо
придивитися уважніше, з ейфорією
російському віце-прем’єрові варто
почекати.
Найбільш реально і конкретно виглядають домовленості у сфері літакобудування. Угода про відновлення
серійного виробництва літаків Ан-124
передбачає замовлення Росією 80
літаків, що має принести Україні
близько 13 млрд. доларів прибутку. Вже тривалий час експерти
звертали увагу, що співпраця обох
країн у цьому секторі виправдана
та бажана для обох сторін. РФ не
зможе без українського авіапрому
забезпечити свій парк оновленими
машинами. Для України замовлення
з такої країни, як Росія, є вочевидь
корисними – в першу чергу з огляду
на кількість літаків. До цих пір співпрацю гальмували виключно політичні фактори. Чудовий приклад цьому
– ще в листопаді минулого року
той же Рогозін особисто висміював
потенціал українських Ан-ів. Що
ж тоді помінялося місяць по тому,
коли Москва домовилася з Києвом
саме про реалізацію літаків? Більше
того, незабаром може виявитися, що
Росія не проти закупити також Ан70, Ан-148 та Ан-140.
Значно туманніше та загадковіше
виглядають справи з кооперацією
в інших профілях ОПК. Документи,
які зачіпають цей сектор, це в основному меморандуми про бажання
активізувати співробітництво. Саме
тому потрібно вважати їх більше
декларативними, ніж реальними.
Проте варто звернути увагу на
кілька аспектів, які залишаються
поза лаштунками. Свій візит Рогозін
обмежив фактично до заводів, які

заявив: розгін мітингу на Майдані стався
після того, як секретар РНБО Андрій Клюєв
зажадав встановити ялинку 29 листопада.
14 грудня У центрі Києва збираються
учасники провладного мітингу на Європейській площі, підходи до місця проведення
перекрито. Загалом на мітинг зібралось
близько 20 тис. осіб.
15 грудня На третє Народне віче „День
гідності“ на Майдані в центрі Києва знову
зібралося декілька сотень тисяч протестувальників.
15 грудня Валентина Семеренко здобула
свою першу індивідуальну перемогу на
етапах Кубку світу з біатлону.
16 грудня В рамках зборів фракції Партії
регіонів було виголошено чимало заяв
про необхідність відставки уряду або зміну
його складу на 90%.
17 грудня Центральна виборча комісія
опрацювала 100% протоколів з результатами повторних виборів народних
депутатів у п’яти одномандатних округах,
що відбулися 15 грудня. За підсумками,
перемогли 4 самовисуванці – представники влади та один представник опозиційної
„Батьківщини“.
17 грудня Лідер УДАРу Віталій Кличко
наголошує, що вибори президента мали би
відбутися в березні 2014 року.
17 грудня Росія і Україна підписали план
дій щодо врегулювання торговельних
обмежень у двосторонній торгівлі на
2013–2014 роки. Зокрема, Росія зобов’язалася викупити українські євробонди
на суму $15 млрд, зменшити ціну на газ
із $400 до $268 за тисячу кубометрів, за
одночасного збільшення об’ємів постачання газу в Україну. Правда, ціна переглядатиметься щоквартально. Також президенти
домовилися про співпрацю в суднобудівній
та літакобудівній галузях та зняття митних
обмежень на низку товарів.
18 грудня Угоди Путіна–Януковича, підписані президентами 17 грудня, не заважають розвитку відносин України та ЄС.
Про це заявила Верховний представник
ЄС з питань зовнішньої політики і політики
безпеки, віце-президент Єврокомісії Кетрін
Ештон.
18 грудня Під вікнами апартаментів
Рината Ахметова у Лондоні активісти
влаштували імпровізований євромайдан.
Аналогічний мітинг пройшов під вікнами
сім’ї Клюєва у Відні.
19 грудня Верховна Рада проголосувала
за звільнення від кримінального переслідування учасників масових акцій. За
законопроект опозиції проголосувало 339
депутатів.
19 грудня Секретар Ради нацбезпеки
і оборони Андрій Клюєв вважає, що, за
умови поглиблення політичної кризи, Україна може втратити цілісність та розколотись
на 3 частини.
19 грудня 64% киян підтримують Євромайдан, – свідчить опитування „Research
& Branding Group“. У той же час 26%
опитаних жителів столиці Майдан не підтримують.
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відей, що лише сприяє спекуляціям
та чуткам. Таким чином, фахово
оцінювати документи досить складно. Інформація, яка є відкритою,
дозволяє зробити припущення про
два сценарії: 1) в Москві було підписано ще якісь секретні угоди, які
відповідають на ці запитання, або
2) ніяких документів більше підписано не було, переговори насправді
тільки починаються, а окремі порції
відповідей, можливо, можна буде
почути на зламі кварталів. І саме
другий варіант виглядає значно
ймовірніше.

з краю

19 грудня „Україна опинилась у кризі
через газовий контракт, кредити МВФ та
позицію Росії“, – заявив Янукович.
20 грудня У 2014 році Україна планує
продовжити зменшувати закупівлі російського газу щонайменше на 10%. Про це
заявив віце-прем’єр Юрій Бойко.
20 грудня Колишній президент України
Леонід Кучма вважає, що між президентами України та Росії Віктором Януковичем
і Володимиром Путіним існують певні домовленості, які не зафіксовані публічно. „Путін
благодійною діяльністю ніколи не займався
і займатися не буде“, – зазначив Кучма.
21 грудня З фракції Партії регіонів у Верховній Раді хочуть вийти щонайменше 60
осіб, але їм погрожують. Про це заявила
екс-регіоналка Інна Богословська.
22 грудня Народне віче на Євромайдані у
Києві ухвалило резолюцію про створення
загальнонаціональної організації Народне
об’єднання „Майдан“, до якого по всій
країні повинні ввійти ті, хто підтримує вимоги Майдану – змінити режим Януковича.
22 грудня У Києві близько 23:00 скоєно
напад на активіста „Дорожнього контролю“ Володимира Моралова. Нападники
побили активіста, кілька разів у нього
вистрілили та спалили авто.
23 грудня Президент Віктор Янукович
виступає за продовження парламентської
сесії для прийняття бюджету–2014, однак
депутати роз’їхались на канікули, переважно, – за кордон.
23 грудня У Євросоюзі вважають, що
продовжувати переговори про асоціацію
з українською владою немає сенсу.
24 грудня У Харкові стався напад на одного з організаторів місцевого Євромайдану
Дмитра Пилипця. Чоловік дістав кілька
ножових поранень, однак зумів сам дістатись до лікарні.

огляд подій

24 грудня Протестувальники не дали можливості провести сесію Київської міської
ради, наголошуючи на тому, що її термін
функціонування вже півроку як закінчився.
25 грудня Невідомі вночі сильно побили
відому журналістку Таню Чорновол, вона
в реанімації. Журналістка писала про
маєтки Януковича та його сім’ї. Журналістка підозрює, що напад замовлений
владою через статтю про нову резиденцію
президента в Криму. До кінця дня міліція
встановила кількох підозрюваних та арештувала їх.
26 грудня Чотири п’ятих учасників
Євромайдану готові стояти на Майдані
стільки, скільки буде потрібно. Такі дані
дослідження Фонду „Демократичних
ініціатив“. 28,5% на Майдані-мітингу і 25%
у Майдані-таборі вдовольнить виконання
кількох основних вимог, однак 70% підуть
тільки після виконання всіх вимог. Мотиви
для виходу на Майдан збігаються для обох
категорій мітингувальників: на першому
місці – жорстоке побиття демонстрантів на
Майдані у ніч на 30 листопада, репресії
(69%), відмова Віктора Януковича від
підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом (40%), прагнення змінити владу
в Україні (39%) та прагнення змінити життя
в Україні (36%).
36

стоять кісткою в горлі російського
ОПК. Тобто тих, без яких російська
оборонка не може обійтися (і не
видно перспективи змін у цьому
контексті) або тих, які переграють
російських конкурентів на світових
ринках. Останні два роки характеризувалися загостренням ривалізації України та Росії, а переможцем
з цих локальних баталій дуже часто
виходив Київ. Більше того, українські
заводи останнім часом активізували
кооперацію з західними концернами
– це особливо стосується ракетнокосмічного комплексу (але не тільки
його).
Складається враження, що саме
ці чинники змусили Москву запропонувати нові форми співпраці
Києву. Власне з цього випливають
і найважливіші негативні наслідки
домовленостей. Початок тіснішого
співробітництва (або лише його
імітація) з Росією може значно
ускладнити поглиблення спільних
проектів з західними партнерами
та зменшить мотивацію до модернізаційних процесів. Такий сценарій
дозволить Росії нейтралізувати конкурентів з України, а якщо нагадати,
що Рогозін мріє про приватизацію
українських заводів – проблема
залежності від них зникне сама по
собі. Однак від мрій до реальності
відстань велика. Саме тому також
і в цьому секторі все найцікавіше
попереду.

Момент істини не за горами
Сторінку українсько-російських
стосунків, яку було написано
17 грудня 2013 року, навряд чи
особливим чином будуть згадувати
в підручниках історії. Тим не менше,
вона заслуговує аналізу. По-перше,
17 грудня продемонстровано, наскільки низько впав рівень прозорості відносин Києва з Москвою.
Попри наявність домовленостей,
в ключових аспектах запитань залишається більше, ніж відповідей.
По-друге, суттєво зросла вразливість України, зокрема самого президента, від російського фактора.
До Вільнюса та Москви простір для
маневрування для Києва був значно
ширшим. Хоча остаточної капітуляції
України не відбулося, можливості
тиску Кремля на Банкову значно
збільшилися. В Москві Янукович сам
себе загнав у цей глухий кут, хоча
Вільнюс створював різноманітні
варіанти.
По-третє, очевидним є подальші
цілі Москви: ГТС, Митний союз, по-

глиблення міжнародної ізоляції Києва, приватизація низки українських
підприємств ОПК. Тем для подальших торгів вистачає. І хоча Янукович
торгується дуже довго і наполегливо,
період до березня 2015 року буде
для нього критично важким. Ставка
на електорат Південно-Східної
України на президентських виборах
робить його додатково залежним
від забаганок Росії. Оскільки переобрання це абсолютно головна ціль
президента на найближчі роки, досить ймовірно, що він буде готовий
пожертвувати багатьма цінностями
та інтересами.
По-четверте, позиція Києва не
зводиться лише до В. Януковича.
Неозброєним оком видно, що
олігархічна система влади дає
тріщину. Поки що відбулося без відкритих протистоянь, але зростання
незадоволення частини великого
бізнесу виглядає очевидним. У що
може вилитися цей процес – складно
прогнозувати. Є ще один гравець,
дії якого (та їх наслідки) не зможе
передбачити жоден аналітик світу
– це український народ.
Павло Кост, Київ

Тріщини у броні.
Чи в системі?
Скандал довкола українських
бронетранспортерів БТР-4, від
яких відмовився Ірак, набирає
обертів. Тріщини в броні бойових
машин українського виробництва
кидають тінь на весь обороннопромисловий комплекс України.
Причини цього провалу навряд
чи знаходяться в холодних цехах
українських оборонних заводів,
а полягають, радше, в системних
збоях оборонно-промислової та
військово-технічної політики нашої держави.
На початку січня в ЗМІ були опубліковані дві суперечливі новини.
Спочатку преса повідомила, що
бронетранспортер БТР-4 українського виробництва увійшов до
десятки найкращих бронетранспортерів світу за версією міжнародного
журналу „Army Technology“. Крім
БТР-4 до десяти найкращих бронетранспортерів увійшли фінський
„Patria“, німецький „Boxer“, швейцарський „Piranha V“, австрійський
„Pandur II“, російський БТР-82А,
американський „Stryker“, турецькі
ARMA та AV8, сінгапурський „Terrex“.
А потім медіа розповсюдили
інформацію, що суховантаж SE
PACIFICA із 42 українськими БТР-4
на борту, від яких відмовилася
армія Іраку, 1 січня 2014 року
прибув до спеціалізованого порту
Октябрськ поблизу Миколаєва. Ці
бронетранспортери з лютого 2013
року перебували в морі, очікуючи
відвантаження замовнику. Однак
через виявлені дефекти броні,
іракська сторона не погодилася
прийняти українську техніку. Більш
того, за неперевіреними даними,
преса повідомила, що Ірак, замість
українських БТР-4 вирішив придбати російські БТР-82.

Змінимо схему і усунемо
американців
Як би там не було, але мова йде
про зрив найбільшого в історії України збройового контракту і нанесення відчутного удару по престижу
українських виробників озброєння
та військової техніки. Контракт між
Україною та Іраком був укладений
у 2009 році. Крім 420 БТР-4 наша
країна зобов’язалася поставити

іракським військовим літаки та інше
озброєння на загальну суму $2,5
млрд. Вважається, що іракський
контракт був своєрідною компенсацією Україні з боку США за участь
українського контингенту у військовій операції в Іраку. Як повідомляла
преса з посиланням на джерела,
причетні до укладення контракту,
адресне виділення Міністерству
оборони Іраку коштів на закупівлю
в Україні літаків Ан-32 та бронетранспортерів БТР-4 було забезпечено високими посередниками зі
США. Саме цими посередниками та
представниками Міноборони Іраку
був узгоджений пакет домовленостей щодо співпраці з Україною зі
стартовим бюджетом $2,5 млрд.
Передбачалося, що поставка літаків
та БТР стане „пілотним“ проектом
для відпрацювання механізму ширшої програми військово-технічного

27 грудня Президент Віктор Янукович
не зміг би обратися на цю посаду, якби
вибори проводилися в найближчу неділю.
Про це свідчать результати дослідження,
проведеного фондом „Демократичні
ініціативи“ та соціологічною службою
центру Разумкова. 29,8% опитаних на
дострокових президентських виборах проголосували б за Віктора Януковича; 21,8 %
– за Віталія Кличка; 11,8 % – за Арсенія
Яценюка; 10,3 % – за Петра Порошенка;
5,8 % – за Олега Тягнибока. Якби у другий
тур вийшли Янукович та Кличко, то Кличко
виграв би, набравши 40,7% проти 30,5%.
Яценюк у другому турі набирає 36% проти
тих самих 30% Януковича. Порошенко
набрав би 33% проти 28%. Тягнибок та
Янукович набирають у другому турі однакову кількість голосів.
27 грудня На думку прем’єр-міністра
Миколи Азарова, українське суспільство
перебуває в полоні міфів щодо євроінтеграції. „За 8 років Україна не отримала
рівноцінних пропозицій від Європи,
а тільки використовує Україну“, – каже він.
29 грудня Після акції, проведеної Автомайданом у Києві 29 грудня, губернатор
Харківщини Михайло Добкін заявив про
необхідність відмінити пакт Молотова–Ріббентропа. Пізніше він додав: „Це у них
не істерика. Вони реально інші люди. Ви
уявляєте, що у них в голові замість мізків,
якщо вони труни по Києву катають?!“.
29 грудня Віктор Медведчук прокоментував акцію Автомайдану, учасники якої
приїхали до його будинку під Києвом
та зламали йому паркан. При цьому він
додав: „Їм (опозиційним лідерам) хочеться
воювати? Я воювати вмію. У нас достатньо
сил і можливостей, щоб відстояти наші
погляди і переконання“.

співробітництва України з Іраком,
загальною вартістю до $14 млрд.
Безумовно, це був реальний шанс
розпочати новий етап розвитку
оборонно-промислового комплексу
України, здійснити його технологічну перебудову та відійти від пострадянської моделі функціонування.
Однак реалізація контракту відразу пішла не так, як планувалося.
Перша партія БТР-4 була поставлена замовнику із запізненням на
півроку в березні 2011 року. Хоча
це можна було зрозуміти: на момент
укладення контракту БТР-4 ще не
був серійним зразком озброєння,
а тому бронемашину потрібно
було довести до розуму. Головні
проблеми почалися після того, як
Україна вирішила змінити схему
реалізації контракту, усунувши
американського посередника. Мета
такої трансформації була начебто
справедливою та доброю – виключення можливостей для корупції та
зниження витрат на посередницькі
послуги.

31 грудня Ринат Ахметов поспілкувався
з пікетувальниками, що йшли до його
будинку. Бізнесмен під’їхав на власному
авто, без охорони, до мітингувальників
від Демальянсу, коли вони збиралися біля
Ботанічного саду, щоб засудити підтримку
ним Партії регіонів і вручити йому „криваву йолку“. Мільярдер вийшов до людей
в домашньому одязі і переконував їх
у тому, що він не тікає в Лондон.
3 січня В центрі Києва десяток невідомих
побили нардепа від Свободи Андрія Іллєнка, а також його адвоката. Це відбулося на
порозі Шевченківського РВ УМВС.
4 січня Активіста Харківського Євромайдану Олександра Чижова викликають на
допит і звинувачують у розповсюдженні
порнографічних матеріалів через мережу
„Вконтакте“.
6 січня Станом на цей день Генпрокуратура не оприлюднила жодних відомостей
про хід досудового розслідування у справі
про розгін Євромайдану. Справу відклали
у довгий ящик.
7 січня „Влада має виконувати свої
обов’язки – захищати добро і карати зло.
Коли ж вона добро карає, а зло захищає
– то така влада не виконує свої обов’язки“,
– заявив патріарх УПК КП Філарет.
8 січня У мережі створили сайт „Не
бути скотом“ для збору інформації про
продажних чиновників, державних службовців та „тітушок“. На разі на сайті уже
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розмістили інформацію про понад 150
порушників.
8 січня Сенат США прийняв резолюцію
про підтримку українського народу. Український уряд закликали утриматися від
подальшого застосування сили або актів
насильства щодо мирних демонстрантів.
Відзначається, що в разі подальшого
державного насильства щодо мирних
демонстрантів, президент і Конгрес повинні
розглянути можливість застосування цілеспрямованих санкцій, у тому числі візових,
і заморожування активів щодо осіб, відповідальних за замовлення або застосування
насильства.
9 січня Опозиція має висунути єдиного
кандидата на президентських виборах,
розпочати блокування Верховної Ради з
першого дня зимової сесії та домогтися
розпуску парламенту. Такі вимоги висунула
Громадська рада Майдану.
10 січня Києво-Святошинський суд засудив
так званих „васильківських терористів“
Володимира Шпару, Ігоря Мосійчука та
Сергія Бевза до 6 років ув’язнення. Їх визнано винними у намірі підірвати пам’ятник
Володимиру Леніну в Борисполі під час
святкування Дня Незалежності в 2011
році, хоча на той час пам’ятник Леніну
вже був демонтований за рішенням сесії
м.Бориспіль, депутатами якого є засуджені.
10 січня Мітингувальники заблокували
Києво-Святошинський райсуд, який виніс
вирок „васильківським терористам“, під
судом точаться сутички. „Беркут“ жорстоко
б’є протестувальників. Мітингувальники
намагаються потрапити до суду, суддю
супроводжують співробітники „Грифону“.
В тому числі, коли Юрій Луценко захотів
провести мирні переговори, його збили
з ніг та сильно побили. Він втратив свідомість. Після цього громадяни заблокували
силовиків в автобусах, змусили їх вийти по
одному та пройти через шеренгу людей зі
знятими шоломами.
12 січня Працівники міліції, які охороняли
засуджених у тероризмі осіб, мали законні
підстави для застосування зброї, коли
правопорушники намагалися захопити
спецавтомобіль конвою, – повідомила
прес-служба МВС.
12 січня В інтернеті оприлюднили повну
особисту інформацію про співробітників
правоохоронних органів, „які так чи інакше мали відношення до побиття мирних
громадян України в грудні 2013 року“.
У списку – майже 3000 силовиків.
13 січня Міністерство культури погрожує
Українські греко-католицькій церкві судовими позовами за участь її духовенства
у протестах. Церкві погрожують позбавленням легального статусу.
16 січня Більшість перевела Раду в „ручний режим“ і штампує закони. Підняттям
рук невідомої кількості депутатів був прийнятий бюджет на 2014 рік та диктаторські
закони, що суттєво обмежують свободи
громадян. Зокрема, введено кримінальне
покарання за наклеп, обмежено протестні
дії громадян, впроваджено заочне кримінальне судочинство тощо. У цей же день
Янукович підписав закони.
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Потрібні хабарі для
українських урядовців
Але в результаті контракт було
поставлено під загрозу зриву через
суперечки між різноманітними посередниками та брокерами. У вересні
2012 року пресі стали відомі деталі
конфлікту між американськими,
українськими та іракськими посередниками. Фактично, в ході
судового процесу, який відбувся
в США, була повністю розкрита
схема здійснення посередницьких
угод при поставках БТР-4 до Іраку
із застосуванням великої кількості
офшорних компаній. Комісійні платежі для українських, іракських та
американських посередників і учасників угоди з постачання в Ірак
БТР-4 склали майже $120 млн. при
загальній сумі угоди $560 млн.
Cудом Сан-Антоніо (Техас, США)
винесено вирок з виплати техаському бізнесменові Говарду Лоурі

ристовувалися для передачі хабарів
українським чиновникам.

В холодних цехах
На цьому тлі повідомлення про
відмову Іраку від чергової партії
українських БТР-4 та багатомісячні
поневіряння судна з бронетранспортерами у відкритому морі остаточно відкинули сумніви в тому, що
угода з Іраком не стане проривом
для українського ОПК. А навпаки
– загрожує стати найбільшим провалом української „оборонки“. Особливо іміджевим та репутаційним.
Як стверджується в ЗМІ, безпосередньою причиною відмови Іраку
від партії БТР-4, які потім кілька місяців гойдалися в морі, стали браковані корпуси бронетранспортерів.
Експерти вважають, що тріщини
в броні БТР-4 могли виникнути через
порушення технології виготовлення
корпусів. Не виключено, що зварю-

Іракський контракт висвітлив суть головних
проблем українського ОПК: занепад
виробництва та жебрацький стан промислових
підприємств на тлі вимивання коштів в офшори,
замість їх інвестування у розвиток „оборонки“.
Цілком очевидно, що при збереженні таких
підходів до української оборонної промисловості,
вже в найближчі кілька років відбудеться
критичне падіння здатності підприємств
виготовляти конкурентну продукцію.
$61,7 млн. від українсько-американських брокерів, які вирішили
не виплачувати йому комісійні за
участь в угоді з Іраком щодо постачання озброєнь. В ході слухань було
відзначено, що під час переговорів
з українською спеціалізованою
компанією „Прогрес“ іракські представники вимагали „відкат“ у розмірі 8% від загальної суми угоди. За
посередництва
американських
учасників, ці комісійні для іракських
представників були затверджені. Як
повідомляється, українські учасники
також отримували свою частину
„відкату“: вже після першого авансового платежу з боку Іраку ($112
млн.) на офшорні рахунки українських посередників було відправлено близько $12 млн. комісійних.
Адвокат американського позивача
на суді заявив, що офшори вико-

вання корпусів здійснювалося без
дотримання необхідних температурних режимів, а кажучи простіше
– в холодних цехах та зі скороченням певних технологічних процедур.
Це призвело до виникнення неприпустимого рівня зварювальних напруг і, як наслідок, – тріщин у броні.
Якщо це дійсно так, то обороннопромисловий комплекс України
ризикує втратити значну частину
свого авторитету як виробника якісної продукції.
У всякому разі, допущення таких, з одного боку, елементарних,
а з іншого – злочинних порушень
на виробництві, можуть свідчити про
недостатній контроль за процесом
виготовлення бронетранспортерів
з боку „Укрспецекспорту“, який
відповідає за реалізацію контракту
з Іраком, та відсутність належного

Фото: архів

авторського супроводження виробництва з боку Харківського
конструкторського бюро машинобудування, яке розробило БТР-4.
Також експерти не виключають,
що всі відповідальні сторони знали про порушення на виробництві,
ба більше – свідомо на них пішли,
намагаючись наздогнати графік
виконання контракту та зекономити кошти. Зокрема, як вказують
фахівці, після зварювання, корпус
бронетранспортера повинен поміщатись у спеціальну камеру з високою температурою і повільно в ній
охолоджуватися. Але це вимагає
додаткових, досить значних, витрат.
Так само, як і забезпечення відповідного температурного режиму
в холодних заводських цехах. Тому
версію, що учасники реалізації проекту вирішили поекспериментувати
з технологією виробництва і таким
чином трішки зекономити, відкидати
не можна.

Жебрацький стан
промислових підприємств на
тлі вимивання коштів
Останні повідомлення за тематикою іракського контракту вказують, що справи там дійсно кепські.
І найцікавіші події ще попереду.
Генеральна прокуратура відкрила
кримінальну справу за фактом
укладання заздалегідь невигідного
для України зовнішньоекономічного
контракту. З Іраку повідомляють,
що майже 80% БТР-4, поставлених

до Іраку, не можуть експлуатуватися через їхній технічний стан. Виходить, що цю техніку треба буде
відновлювати та ремонтувати за рахунок українських підприємств. А це
дійсно виглядає проблематичним,
з огляду на холодні цехи заводів та
неймовірні кошти, які відправлялися
на офшорні рахунки посередникам.
Фактично, іракський контракт висвітлив суть головних проблем українського ОПК: занепад виробництва
та жебрацький стан промислових
підприємств на тлі вимивання коштів
в офшори, замість їх інвестування у
розвиток „оборонки“. Цілком очевидно, щ о при збереженні таких
підходів до української оборонної
промисловості, вже в найближчі
кілька років відбудеться критичне
падіння здатності підприємств виготовляти конкурентну продукцію.
І, здається, посередників така перспектива не дуже лякає. Вони собі
знайдуть інший бізнес.

Сам собі ворог
Стосовно версій, що в іракських
поневіряннях українських бронетранспортерів винні росіяни чи
інші конкуренти, то вони, здається,
породжені природнім людським
бажанням знайти злого чужинця, на
якого можна повісити власні недоліки. Звичайно, Росія бажала б собі
отримати контракт на $14 млрд. Так
само, як і будь-яка інша держава.
Можливо (навіть очевидно), що росіяни намагалися змінити ситуацію

на свою користь. Але давайте згадаємо, що в 2009 році ця угода була підписана саме з Україною, а не
з Росією, яка тоді теж намагалась
отримати цей контракт. І тому жодні „злі чужинці“, навіть росіяни, не
змогли б змусити Ірак відмовитись
від цього контракту. Якщо б Україна
діяла ефективно та відповідально.
А що стосується власне БТР-4, то
це дійсно один з найкращих бронетранспортерів у світі. І експерти
журналу „Army Technology“ недаремно включили його до свого рейтингу. Вони просто не могли уявити,
що цей витвір українських конструкторів може збиратися в холодних
цехах, з порушенням основних технологічних вимог, а кошти на його
виробництво замість заводської
каси перетікатимуть у офшорну зону на рахунок посередника.
Час на виправлення ситуації ще
залишається. Чи спроможні українські урядовці використати цей
останній шанс для ОПК? Дуже сумнівно. Проте скоро пересвідчимося.
Михайло Самусь,
заступник директора
Центру досліджень армії,
конверсії та роззброєння, Прага
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Нові виклики прийдуть
із кіберпростору
Згідно з даними Міжнародного
союзу зв’язку, минулого року
інтернетом користувалися більш
ніж 2 мільярда людей у всьому
світі. Тенденція стрімкого зросту
кількості інтернет-користувачів
не оминула пострадянські країни, зокрема й Україну. Якщо
вірити
згаданому
джерелу,
в Україні у 2012 році щонайменше 30% мешканців були користувачами глобальної мережі. І хоча
у процентному відношенні цей
показник не є найбільшим серед
колишніх радянських республік,
українську
інтернет-аудиторію вже можна вважати однією
з найбільших у Європі. Саме це
потенційно може стати одним
із ключових факторів розвитку
українського суспільства найближчими роками.

Розширення реальності
Важко знайти якусь сферу нашого
щоденного життя, у якій непомітний був би вплив „лайків“, постів,
онлайн-видань, Вікіпедії, миттєвих
повідомлень, звичної вже електронної пошти й інших винаходів, так чи
інакше пов’язаних із функціонуванням глобальної мережі. Не згадуємо
навіть про все більше розповсюдження смартфонів та планшетів,
які відірвали інтернет від кабелів,
модемів та роутерів у наших помешканнях та офісах.
Ще донедавна здавалося, що все
це – лише новий вид медіа, як радіо чи телебачення. Проте завдяки
унікальній властивості передавати
величезні обсяги інформації не лише в одному напрямку, як це було
з „традиційними“ медіа, інтернет
став чимось значно більшим. Нині
мережа всюдисуща. До неї все частіше приєднані не лише комп’ютери,
а й найрізноманітніше домашнє
й офісне обладнання, та навіть машини. Інтернет став новим виміром
реальності, який доповнює реальність традиційну, поглинає цілі галузі
економіки та створює нові. Саме
в економічній сфері влив інтернету
на реальність є найбільш помітним
та навіть таким, що піддається
вимірюванню. „McKinsey Global
Institute“ оцінює, що інтернет відповідає за 21% росту ВВП у найбільш
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розвинених економіках. Експерти
підкреслюють, що й в українській
реальності саме сектор ІТ є одним
із небагатьох, які стійко витримують
економічний шторм.
Чимало написано й сказано про
влив інтернету на політичні процеси. Тут можна помітити як відверто
позитивні, так і відверто негативні
явища – від маси маленьких ініціатив, спрямованих на покращення
функціонування локальних громад,
до можливості масового стеження
у глобальному масштабі, про яке
повідомив світові Едвард Сноуден.
Практично необмежений доступ
до інформації та можливість передавати у світ свій власний месидж
безперечно змінює якість політики
та публічної дискусії у всіх без винятку частинах світу. З одного боку
– це збільшена чутливість політиків
до проблем населення (цей процес
не варто розглядати як тотожний
з демократизацією, частіше він виявляється ближчим до популізму).
З іншого – розпорошення громадської думки, коли люди, зацікавлені
лише своїми окремими справами,
легко знаходять свою маленьку
спільноту інтересів та замикаються
в ній, втрачаючи при цьому спільне
інформаційне тло.

Нові лінії поділу
Чим більш помітним та незаперечним стає вплив інтернету на стару
добру політику, тим частіше ця технологія стає предметом зацікавлення політиків. Намагання урядів знайти спосіб контролю над новим виміром реальності стали очевидними та
потенційно можуть стати причиною
виникнення нових ліній поділу у світі
– непомітних, тонких, „розумних“,
проте не менш шкідливих рубежів,
ніж ті, що існували у світі ще чверть
століття тому. Цей процес уже дочекався доволі влучної характеристики – мова йде про „балканізацію“
цифрового простору.
Аби пояснити суть „балканізації“
інтернету та її потенційні загрози,
слід коротко пояснити спосіб функціонування глобального павутиння.
Інтернет
є
децентралізованою
мережею мереж. Органом, який
встановлює основоположні принципи (наприклад, надання доменних

імен), є приватне багатостороннє
об’єднання
„Інтернет-корпорація
з присвоєння імен та номерів“ (Internet Corporation for Assigned Names
and Numbers – ICANN), де основні
ролі відіграють науковці та експерти, але не політики. Натомість
інтернетом у цілому не керує ніхто,
більшість правил функціонування
виникає скоріш як результат саморегулювання в умовах вільного
ринку. Саме завдяки цьому інтернет є таким, яким ми його знаємо
– з усіма його позитивами (практично жоден уряд не може зі 100%
ефективністю заблокувати доступ
громадян до певної інформації) та
негативами (кіберзлочинність та
кібертероризм).
Віднедавна посилилися спроби
передати контроль над правилами
функціонування інтернету урядам
– за посередництвом Організації
Об’єднаних Націй або її спеціальної
агенції – Міжнародного Телекомунікаційного Союзу (International
Telecommunication Union – ITU).
Більшість експертів пророкує, що
в такому разі інтернет у тому вигляді, який ми знаємо, перестане
існувати. У даний момент інтернет
як певна цілісна інформаційна сутність, як окремий інформаційний
простір існує паралельно з традиційним світом держав та міжнародних організацій (хоча його
фізична інфраструктура – кабелі
та сервери, – як і кожна інша інфраструктура, підлягає під юрисдикцію
держав, обмежених географічними
кордонами). Держави діють в інтернеті, а їхній вплив на віртуальну
реальність визначають насамперед
ресурси – технічні та інтелектуальні.
Надання державам повноважень
у сфері регулювання інтернету
створить можливість встановлювати
свої правила гри, що на практиці
може означати розбиття єдиного інформаційного простору, обмеження
потоків інформації, або принаймні
значно глибший контроль над ними.
Мережа може перестати бути глобальною, стане об’єднанням кількох
закритих у собі національних чи
регіональних „інтранетів“. Саме
у такій дезінтеграції вбачають суть
„балканізації інтернету“ Ерік Шміт
та Джаред Коген, автори гучної

Фото: архів

книжки „Нова цифрова ера“, а по
сумісництву – гендиректор Google
та директор мозкового центру Google Ideas.

Україна
на цифровій мапі світу
Яке значення має все це для сучасної України? Спробуємо відповісти. В кінці минулого року в Дубаї
завершилася важлива Всесвітня конференція з міжнародного зв’язку, під
час якої деякі країни намагалися змінити правила функціонування інтернету згідно з наведеною філософією
– через зміни у чинній Міжнародній
конвенції електрозв’язку, основоположному документі, що встановлює
загальні принципи функціонування
міжнародних
телекомунікаційних
систем, в тому числі й згадані
принципи дії інтернету. Ситуацію,
яка склалася навколо переговорів,
впливовий „The Economist“ назвав
„цифровою холодною війною“. Лінія поділу пройшла між коаліцією
держав, які відверто заявляють про
необхідність збільшення контролю
над інтернетом (на чолі з Росією,
Китаєм та кількома арабськими
державами), та коаліцією держав,
які заявляють про пріоритетність
вільного інтернету як ключового
чинника міжнародного економічного та суспільного розвитку (на чолі
зі США та ЄС). Врешті, підписи під
зміненою конвенцією поставили
89 із 144 держав-учасників, у тому
числі й Україна. Таким чином, потенційна лінія поділу пройшла навіть
через регіон, охоплений ЄС-івською
ініціативою „Східного Партнерства“
(конвенцію підписав також Азербайджан, натомість Грузія, Молдова, Вірменія та навіть Білорусь відмовилися
підписувати документ, який може
загострити державний контроль над
віртуальним простором).
Хоча наразі ми не відчуваємо
безпосередніх ефектів поділу світу
на тих, хто хоче втручатись у самочинність і саморегуляцію розвитку
глобальної мережі, та тих, хто хоче
контролювати цей розвиток згідно
з власним інтересом, експерти підкреслюють, що небезпека виникнення нових віртуальних бар’єрів
стала цілком реальною з огляду на
існування двох різних версій Міжнародної конвенції електрозв’язку. При
цьому безпосереднє сусідство з ЄС
стає саме такою зоною підвищеного
ризику виникнення нових комунікаційних рубежів.
Проблема може повернутись у не-

Чим більш помітним
та незаперечним
стає вплив інтернету
на стару добру
політику, тим
частіше ця технологія
стає предметом
зацікавлення
політиків. Намагання
урядів знайти спосіб
контролю над новим
виміром реальності
стали очевидними та
потенційно можуть
стати причиною
виникнення нових
ліній поділу у світі.
сподіваній формі. Не йдеться навіть
про потенційні загрози для свободи
слова, про потенційні нові можливості стеження за громадянами.
Хоча дії будь-якої влади в інтернеті
найчастіше спираються на політичні
мотиви, варто пам’ятати, що мережа
не має окремих каналів, відведених
виключно для інформації політичного характеру. Порядок денний асоціації Україна–ЄС передбачає „подальшу роботу у сфері наближення
законодавства у галузі електронної
комунікації до законодавства ЄС“.
Це – один із ключових моментів

зміни інвестиційного клімату в Україні, адже інтернет – це кровоносна
система сучасних міжнародних корпорацій. Якщо ми не маємо справу
з політично й економічно ізольованою країною (а Україна такою не
є), будь-які обмеження електронної
комунікації можуть бути шкідливим
для її економіки.
Слід підкреслити, що саме по собі
підписання зміненої конвенції тією чи
іншою країною не слід розглядати як
доказ існування в ній авторитарних
тенденцій. Воно може свідчити лише
про недостатнє розуміння ваги цього питання, або про нездатність до
стратегічного мислення у перспективі кільканадцяти років наперед.
Навмисно чи ні, Україна потенційно
може стати частиною іншого, ніж загальноєвропейський, міжнародного
регуляційного режиму у питаннях,
що становлять спільний інтерес з ЄС
(адже Україна буде зацікавлена
у європейських інвестиціях незалежно від того, чи буде підписана
та впроваджена в життя Угода про
асоціацію). Це приклад створення
штучної проблеми, якої можна було
б уникнути з невеликим зусиллям. Це
також приклад того, що в теперішній
цифровій реальності неважливим,
здавалося б, технічним питанням
слід приділяти стільки ж уваги, як
значно атракційнішим проблемам
суто політичного характеру. Адже
лінія, яка їх відокремлює, часто
є уявною.
Ігор Любашенко, Варшава
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культревю

Андрію, ти є поетом, колумністом,
есеїстом – для написання відповідних текстів необхідно володіти
різними письменницькими мовами.
У якій із них тобі найкомфортніше?
Мені здається, що мова взагалі одна,
але багатофункціональна. Скажімо,
у художньому тексті герой-гіппі, розпатланий і обкурений, приходить до
якогось бюрократичного віконечка.
Клерк виголошує до нього промову
в офіційному (з елементами наукового) стилі на три сторінки – про
шкідливість наркотиків, наприклад.
Цей роман далі буде субкультурним, але в ньому використовується
офіційний стиль, науковий стиль.
Розумієш мою логіку? Мені здається,
що найпронизливіші, найкращі речі
вдаються якраз на перетині, на перехресті стилів.

Андрій Любка:

„Сідаючи писати
історію, я ще
не знаю, чим вона
закінчиться“
Андрій Любка – поет, прозаїк, колумніст, перекладач,
співорганізатор поетичних фестивалів. Після вдалого і досить
гучного поетичного дебюту в 2007 році книжкою „Вісім
місяців шизофренії“ успішно видав іще дві поетичні збірки
і книжку малої прози.
Сьогоднішній співрозмовник УЖу є лауреатом літературних
премій „Дебют“, „Київські лаври“ і гостем численних
письменницьких резиденцій. Андрій Любка активно
презентує свою творчість за межами України, зокрема брав
участь в літературних фестивалях у Берліні, Варшаві, Празі,
Стамбулі, Інсбруку, Москві, Дармштадті, Струзі, Подгоріці,
Новому Саді, Охриді, Вільнюсі й інших містах. Його вірші
перекладено десятьма мовами. Тепер вивчає балканістику
у Варшавському університеті.
Інтерв’ю з Андрієм часто сповнені гострих і провокативних
запитань, до яких спонукає стилістика і тематика його
письма, але ця розмова для УЖу – проста і спокійна. Андрій
відповів на деякі з багатьох питань, що стосуються творчості
– того, з чого вона виростає, де починається, як вона є.
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Чим для тебе є поезія? Це фіксування дійсності, пошук відповіді
на власні питання... це взагалі можливо пояснити? Чи вірш може бути
детектором правди?
Якби я знав відповідь на це питання,
то вже давно припинив би писати.
Не хочеться впадати у пафос, але
важко уникнути його в такій метафізичній справі: отож, поезія є вічним
запитанням більше, аніж відповіддю;
водночас вона є такою собі „єврейською“ відповіддю, тобто запитанням,
поставленим на запитання. Вірш – це
не детектор правди. Ніколи в житті.
Вірші можуть бути добрими й злими,
світлими й темними – як люди. У цьому
сенсі вірш є радше віддзеркаленням
душі, тобто чимось таким, як очі.
Зазвичай письменникам добре
вдається творити світ для своїх героїв. Чи може це знадобитися при
керуванні реальністю, в якій живе
сам автор? Чи для тебе існує практичний складник досвіду писання?
Так, так, так. Для мене певний елемент реалістичності дуже важливий,
тому я займаюся тим, що називається „письменницьким підгляданням“
– придивляюся до людей, вслухаюся
в чужі розмови в купе, намагаюся
знайти сюжети в газетах, розповідях, типажі героїв переписую із
сусідів, друзів. Мені здається, що
описати жінку, яка тобі подобається,
– це майже як поцілувати її. Так само
можна взяти неприємного тобі персонажа, помістити його в текст і там
йому помститися. У цьому полягає
деміургічна насолода писання, тобто
створення світу таким, яким ти хочеш
його бачити.

Розмовляла Світлана Лісовська, Варшава–Київ
Фото Андрія Кирилюка

За останніх два роки ти активно
перекладаєш з польської. Це відбувається ціною власних ненаписаних віршів? Наскільки процес
інтерпретації чужої поезії рідною
мовою є складним?
Так, звісно, певною мірою це йде
в збиток власній творчості. А певною
– навпаки, бо перекладати можна
й тоді, коли немає натхнення, ідей
чи духовних сил писати. Безумовно,
перекладаючи, ти створюєш певний
текст власною мовою, власною мовно-культурною традицією, і якщо ти
стараєшся, то це настільки ж важко,
як і власне писання. Бо ти немов провідник між двома культурами, тобою
йде струм високої напруги. Крім того,
це добрий „тренажер“ для писання.
Згрубша кажучи, я вважаю, що на
день людині виділено певну кількість
слів, і вона сама вирішує, як їх використати: чи то на есемески, чи на
переклади, чи на власні вірші, чи на
сварки й теде.
2012 року вийшла друком збірка
твоїх перекладів Богдана Задури.
Яких іще авторів плануєш перекласти?
Я зараз збираюся перекласти дві
добірки віршів Кшиштофа Сівчика та
Єжи Ярнєвіча, яких хочу запросити

на „Meridian Czernowitz“. Із книжок
– „Акварелі“ Лідії Осталовської
(про ромів) і „Бухарест“ Малґожати
Реймер (про Румунію). За останній
рік мені додалася ще одна мова –
сербська, яка розгалужується аж на
чотири: сербську, хорватську, чорногорську й боснійську. Хотів би почати
перекладати з тих літератур, наразі
перекладаю вірші Стевана Тонтича
з воєнного Сараєва. Ну, і безумовно
– перекладатиму наступні книжки
Богдана Задури.
Ти майже щотижня пишеш колонку.
Наскільки регулярність допомагає
вдосконалювати письмо?
Так, я щотижня пишу колонку, іноді
навіть дві. Спочатку це було цікаво,
потім втомлювало, а тепер стало
звичною працею. Моє військове минуле підказує, що таке письмо дуже
корисне, бо воно регулярне, систематичне, а відтак – дисциплінує, так
би мовити, перо. Тому я загалом вдячний долі за свій колумністський досвід. До речі, наступного року в Чернівцях вийде книжка моїх вибраних
ліричних колонок. Тобто виявляється,
що це не такий уже й „скороминущий
жанр“. Загалом мені здається, що світ
змінюється, поволі переходячи до все
коротших текстів. Раніше були есеї на

7–10 сторінок, зараз колонки на
1–2, в майбутньому, підозрюю, все
скотиться до абзаців-цитат, немов
до статусів у „Фейсбуці“ чи „Твітері“.
Не знаю, еволюція це чи деградація,
але так є.
Розкажи, як впливає на твою творчість вивчення балканістики, чи
можуть читачі найближчим часом
очікувати на твої тексти, в яких
будуть присутні Балкани?
Я подався на балканістику, бо балканщина – це стан моєї душі. Тобто
в мені й моїх текстах уже початково
все було по-балканському, а вже потім я вирішив удосконалити це, закінчивши відповідну спеціалізацію в університеті. Я підозрюю, що якась суто
балканська книжка буде – можливо,
я поїду в Сараєво чи Скоп’є й напишу
звідти репортаж, наприклад.
Ти маєш дуже багато виступів
у різних країнах, чи вже є улюблені фестивалі або майданчики, куди
хочеться повертатися щороку?
Так, є такі прекрасні місця, де мені
було дуже добре. Наприклад, це
фестиваль „Сіль мови“ в австрійському Інсбруку і фестиваль „Струзькі
вечори поезії“, який відбувається над
Охридським озером у Македонії.
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Але все ж думаю, що все найпрекрасніше в мене тільки попереду.
Зрештою, треба бути чесним: фестивалі це і прекрасно, бо це подорожі, знайомства, переклади тощо,
але це й робота, тому я до цього
ставлюся без зайвого пафосу.
Чому, на твою думку, в сучасній
українській літературі предметом
обговорення критиків і читачів дуже часто є не якість літературного
твору, а безпосередньо сам автор? Чи це загальноєвропейська
тенденція?
Це, безумовно, світова тенденція.
І вона завжди була сильною, хоч
у середині ХХ століття її й намагалися заперечити. Ми про Шевченка
говоримо в контексті того, що „він
був сином мужика“, а став академіком, був у засланні, пиячив, йому
забороняли писати. Про Домонтовича кажемо, що був розвідником
і жив з дружиною Зерова. Тичина
– приклад біографічно вмотивованої деградації. Умберто Еко – професор-медієвіст, який життя прожив
у бібліотеці. Література – це дуже
людська справа, тому її бачимо
крізь призму людину. І нічого страшного, якщо ця людина – автор.
Ти вже понад 6 років у літературі,
чим платиш за таку взаємну любов?
Думаю, не варто говорити самому, коли хтось уже сказав краще.
У Василя Герасим’юка є такі чудові
рядки (цитую з пам’яті): „Я знав, що
за все доведеться платити. І знав,
якою ціною. Собою. Тобою“. Підписуюся під кожним словом. Кров’ю
підписуюся.
Уже знаєш, про що розповідатимеш у своїй наступній книжці?
У мене якось так, що в голові живуть
одночасно десять ідей і задумів
нових книжок, віршів, повістей. Усе
це настільки сплетено між собою,
що розрізнити, розплутати клубок
можна, тільки пишучи. У цьому
й полягає кайф літератури для мене: сідаючи писати історію, я ще не
знаю, чим вона закінчиться.

Андрій Любка
***
Як я пишу?
Я пишу кирилицею, правою
Рукою, по другій ночі, в блокноті
На сторінці „18 серпня 2011 року“,
Тому вірш годилося б так і назвати,
але ні, бо я хочу писати про тебе,
але пишу кирилицею, а значить –
здебільшого про Ігоря і Святослава,
Нестора, Памву, Григорія і так далі,
Хоча що „так далі“? Пишу про Тараса,
Люблінську унію, боротьбу за віру,
Про зраду віри як боротьбу, про Квітку,
Церкви і Болгарію (ну, ви здогадалися),
Пишу про помилку Павича (бо Кирило і Мефодій
Вигадали глаголицю), майже не пишу про сучасну
Сербію (зрадники!), не пишу про віскі, бо пишу
Про сивуху – аякже, бо послуговуюся кирилицею,
Хоч мене й не розуміє більша частина світу.
Чесно кажучи, тобі більше б пасувала латинка,
Але вибач, так уже склалося, не можу нічого вдіяти:
Мушу писати про Анну у Франції, Богдана, Івана,
Самійла та іже з ними, бо Бог покарав нас тричі:
Сходом, владою і абеткою.
Я пишу кирилицею: такий мій первородний гріх,
Вибачте.

Вечеря на двох
І я теж міг би бути чорним наркодилером
Десь у Клівленді, штат Огайо. Слухати свою музику
В салоні машини, шукати нових адептів, втюрювати їм
Порошок, а на День Подяки запрошувати своїх найближчих
Друзів – проституток – додому, дарувати їм фігурки янголів
І ароматичні свічки; довгими-довгими вечорами дивитися
На подвір’я, дорогу, знічев’я читати написи на банці пива в своїх
Руках, засинати під якісь дебільні ток-шоу.
Або я міг би працювати десь на автозаправці в горах
Боснії і Герцеговини, приязно вітатися з клієнтами, знати всіх у околиці
Банської Луки, дослухатися до обідніх новин з маленького
Радіоприймача, почути зранку пісню і цілий день наспівувати:
„Сараєво, серце моє“, вчити своїх дітей правильно кидати ножа,
Ловити рибу і збирати суниці, одного вечора перевірити чи
Знають вони напам’ять слова національного гімну, а потім,
Втішений, роздати їм шоколадні цукерки.
Припускаю, що в будь-якому з можливих життів ти б
Мала з’явитися. Прийти за дозою чи приїхати заправити
Свою машину. Бути проституткою чи просто сестрою. Бути донькою.
Провадити дебільне ток-шоу після півночі. Співати в церковному хорі.
Бути зіркою з найвідомішим хітом „Сараєво, серце моє“, який
Я чув би по радіо, а потім цілий день мугикав під ніс.
Думаю, ти обов’язково мала б з’явитися в кожному із
Моїх можливих життів, навіть не думаю, впевнений.
Але чому не з’являєшся зараз, чому запізнюєшся вже
На двадцять хвилин, вечеря ж холоне?!

***
На швидкості сімдесяти кілометрів на годину
Ми виїхали з міста, в якому
Почали засвічувати ліхтарі на центральній площі.
Сонце було справа, ледь над землею,
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Яскраво-червоне, скоро мало й зовсім зникнути,
Але ще виривало з холодного туману крони дерев:
Також червоні, помаранчеві, де-не-де зелені, жовті.
Машина виїхала на пагорб,
І перед нами відкрилися Татри;
Громадилися, синіли, зникали в хмарах,
Татри перед першими заморозками,
Плавний рух авта гірською трасою,
Світло фар і невеличких мотелів обабіч дороги,
Маленький букетик квітів у твоїх руках,
приглушена музика на хвилях якоїсь радіостанції, –
так я все це й запам’ятаю.
Саме тоді й прийшла есемеска,
Я прочитав і довго вдивлявся у вікно –
Сонце якраз зникало, день уже тлів, і я сказав тобі:
Помер мій знайомий, режисер.
І більше нічого, тільки це.
Ти крутила в руках той маленький букетик,
Ми якийсь час дихали мовчанням,
А потім ти промовила: „О, Вівальді!“
І зробила радіо гучніше.
Авто мчало на Схід.

***
Обережно, двері зачиняються. Наступна станція –
Контрактова площа. Вийти можна, але це не вихід.
Вихід тоді, коли видихаєш з полегкістю, як після сексу.
Коли можна впасти горілиць, а в голові в тебе крутиться,
Як якась призабута мелодія, якась мелодія.
Це як у дитинстві з уроками математики:
Пропустиш їх кілька, а потім уже нічого не розумієш,
Дивишся, диву даєшся, і нічого не розумієш –
Всюди якісь формули, ієрогліфи, цифри, і це радше живопис,
Ніж логіка. Так і з життям: дивишся на нього зачудовано,
Як дитина, почуваєшся, як на новорічному святі: всі
Читають вірші, розігрують ролі, кривляються, фотографуються,
І за все це потім отримують подарунки. Думаєш:
Невже це і є життям, моїм життям, ця хуйня
З дешевими акторами і такими ж цукерками? В мене
Завжди були проблеми з математикою. І з математичкою.
І з новорічними святами, і з віршами. Із життям, зрештою, теж,
Що вже тут приховувати. Обережно, двері зачиняються.
Наступна станція – наша розлука. Вийти можна, але хіба це
вихід?
Виходять на сцену і на розстріл. Виходять, коли можна вийти
Із себе. Коли можна вийти в когось, кого любиш, як на
прогулянку.
Прогулятися чужими думками, збаламутити їх, стиснути серце,
Засмоктати під ложечкою, потягнути вниз за кадик, аби
Той хтось сковтнув слину, немовби від хвилювання чи
збудження,
Побути чиїмось внутрішнім голосом, розбудити вночі
зсередини,
Полоскотати нерви, показатися раптом перед очима, коли той
хтось
Заплющить очі, під час сну сидіти між очима і між повіками,
Вчиняти якісь дива і геройства, снитися, словом.
Ти все це вмієш, у тебе бездоганно вдається. А я
Ніколи не давав собі ради з тією математикою,
і з математичкою,
І з новорічними виставами у садочку, і цукерками, і живописом.
Обережно, двері зачиняються. Наступна станція – Ти.
Невже вийти?!

***
Слухай, – зовсім несподівано сказала вона,
раптом відвернувшись від холодильника, гола,
розпатлана, як правда. – Я хочу зробити з тобою
інтерв’ю, що ти на це?
Я похолов, але за кілька секунд таки зміг
вдати зацікавлення і навіть підняв брови.
А я ненавиджу ранки і думав у той момент саме про це.
Мабуть, чесніше було б було їй про це так прямо
й сказати, попросити, щоб не заважала думати,
відчепилася, дала спокій, попиздувала, зрештою,
на свою роботу, або просто замовкла, словом,
повестися, як справжній чоловік, але ні, ця дурна вихованість,
я не міг собі цього дозволити, особливо у неї вдома,
та ще й на третій день знайомства. А я ненавиджу ранки.
І думаю про це кожного ранку. Жаль, що вона не вміє читати
моїх думок, жаль, що ранок, і що вона продовжує:
Ти перекладений на десять мов, а такий молодий,
і широка громадськість має дізнатися про тебе,
твої погляди, твоє життя, давай, буде цікаво!
А я ненавиджу ранки. Але ще більше ненавиджу
широку громадськість. Особливо зранку.
А вона навіть не розуміє, що перекладений зовсім
не я, а вірші, а вірші – це власність мови, нічого більше;
я ж перекладений хіба мовою доторків, та й то
насправді тільки однією жінкою, і вона
чекає на мене в іншому місті, я ж перекладений
тільки мовою доторків, полохливих нічних пробуджень,
коли прокидаєшся тільки для того, щоб переконатися,
що вона тут, поруч, спить, я ж перекладений, як провина,
за яку ніхто і ніколи не вибачиться. Широка громадськість,
для чогось ще раз наголосила вона, має дізнатися про твоє
існування. Я глянув на неї й подумав, що деякі речі вдаються
їй краще, ніж журналістика. Уявив, що широка громадськість
із зацікавленням може дізнатися про те, що мене надихає,
які в мене творчі плани, над чим зараз працюю і кого із
письменників ціную, бо про що ще могла вона запитати?
А я ненавиджу ранки. Можливо, якраз за такі пропозиції
інтерв’ю, за свою безпорадність і розгубленість, ніякість,
цілковиту нульовість. То що скажеш? – забила вона останній
цвях
у мою симпатію до себе. Я зачерпнув ложкою кукурудзяних
пластівців під йогуртом з горішками, шматочками банану
і полуниці, і відповів правду:
Ця твоя здорова їжа колись мене вб’є.
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авторська колонка

Романбіографія
і біографія як роман
Вона народилася 5 січня 1800 року
в родині ботаніка й одного з найбагатших бізнесменів Філадельфії
Генрі Віттакера. Дівчинку назвали
Альмою. Коли вона виросла, то теж
захопилася ботанікою, зокрема дослідженням мохів. Спостерігаючи за
ростом колонії цих рослин, Альма
Віттакер доходить висновків, дуже
близьких до ідей Чарльза Дарвіна,
проте не наважується публікувати
свої відкриття. Фактично вона випереджає свого видатного сучасника
в розумінні еволюції й боротьби за
існування, проте світ дізнається про
ці відкриття з Дарвінового „Походження видів“. Посісти місце в науці
жінці ХІХ століття було значно важче,
ніж чоловікові.
На іншому кінці світу майже через
п’ятдесят років (18 квітня 1848 року)
світ побачила інша дівчинка – Олександра Ставровська. Її батько був
становим приставом і служив на далекій півночі Росії – в Архангельській
губернії. Він передав доньці фанатичну любов до правди й готовність
страждати за неї. Олександра блискуче проявила себе в навчанні, проте
закінчила лише жіночу гімназію. Втім,
це не завадило їй у майбутньому
стати першою жінкою в Російській імперії, яка отримала ступінь доктора
історії honoris causa. Одружившись
з українським істориком й етногра46

фом Петром Єфименком, Олександра переїхала з чоловіком в Україну
і написала чимало наукових праць
з української історії та етнографії.
Альма Віттакер – героїня роману
Елізабет Ґілберт „Походження всіх
речей“ і цілковитий плід фантазії авторки. Образ жінки-науковиці виписано так докладно й правдоподібно,
що починаєш вірити в те, що вона таки існувала. А таки існувала! Альма,
звісно, вигадана постать, проте в неї
були реальні прототипи. ХІХ століття
було сповнене патріархальних заборон і забобонів, але дало особливо
наполегливим жінкам можливість
здобувати вищу освіту. Деяким пощастило зробити внесок у розвиток
науки. Варто згадати бодай Софію
Ковалевську чи Марію СкладовськуКюрі. У світі науковців-чоловіків вони
були винятками з правила.
Олександра Єфименко – реальна
історична постать, яка доклала немало зусиль до написання й інтерпретації історії. Навіть скупих
біографічних відомостей з „Вікіпедії“
досить для того, щоб зрозуміти, яке
цікаве й багате життя прожила ця
жінка. Після прочитання її короткої
автобіографії виникає бажання піти
в книгарню й пошукати на полиці
біографічної літератури книжку про
Олександру Єфименко. На превеликий жаль, вона поки що не стала

героїнею жодної белетризованої біографії чи роману-біографії.
Роман Елізабет Ґілберт про Альму
Віттакер за півтора місяці вже встиг
назбирати купу позитивних відгуків
і схвальних рецензій. Книжка вийшла друком відразу в декількох
країнах і посіла одне з чільних місць
у книжкових рейтингах. Біографічна
література – чи то художня, чи то
документальна – загалом тішиться
увагою сучасного читача. Хоч „Походження всіх речей“ важко назвати
суто біографічним романом, проте
ознаки цього жанру в нього теж є.
Що ж можна знайти на полицях біографічної літератури в українських
книгарнях (якщо такі полиці там
взагалі є)? У найближчій книжковій
крамничці я маю змогу придбати роман Михайла Слабошпицького про
Марію Башкирцеву, книжки Степана
Процюка про Стефаника, Винниченка і Тесленка, „Шарітку з Рунгу“ (про
Ольгу Кобилянську), а також томик
В.Домонтовича – з романізованою
біографією Пантелеймона Куліша
й декількома меншими текстами
біографічного жанру. Не думаю, що
в іншій книгарні набереться значно
більший перелік власне українських
белетризованих біографій. А матеріалу для них в українській історії знайдеться на добрий стелаж книжок.
Зокрема, життя росіянки, яка стала
українським істориком, – Олександри Яківни Єфименко.
Наталя Якубчак,
літературознавець, Київ

музика
Українські пори
року: нотатки чуття
подорожнього
Золтан Алмаші, Пори року, Серія
„Антологія сучасної української
музики“ (авторка проекту
– Богдана Півненко), Національний
ансамбль солістів „Київська
камерата“, 2013.
Українська скрипалька Богдана
Півненко знову стала ініціаторкою та
меценатом популяризації української
академічної музики. Серія „Антологія
сучасної української музики“, що покликана промувати найкращі зразки
української академічної музики, поповнилася ще одним іменем – Золтан
Алмаші. Знаний молодий український
композитор, який неодноразово співпрацював з Європейським культурним
товариством, Польським Інститутом
у Києві, швейцарським видавництвом
„Sordino“, відтепер одержав свого
слухача й поза межами концертної
діяльності.
Кожне нове видання сучасної академічної музики – це справжня подія
в культурному житті, адже композитор,
який творить академічну музику, як
і його виконавець, здебільшого почутий своєю аудиторією в окремих
містах на окремих концертах. Запис
академічної музики дедалі частіше стає
розкішшю, особливо якщо мова йде не
про „хіти“ вже хрестоматійних, випробуваних часом композиторів. Відтак
проект „Антологія сучасної української
музики“ за своєю суттю і призначенням уже є унікальним явищем не лише
в українському культурному просторі,
а й у світовому контексті.
Заголовний твір альбому „Пори року“ (Concerto grosso №4 „Пори року“
для скрипки і камерного оркестру) написаний Золтаном Алмаші 2011 року
на „український запит“ – мати ексклюзивний музичний річний цикл. Прошу
оминати порівнянь із Антоніо Вівальді
чи Петром Чайковським. „Пори року“
Золтана Алмаші мають власний почерк, хоч і заснований він на класичній
традиції. Водночас „золтанівський“

річний цикл – це той проміжок часу, що
сповнений не лише погодніми змінами,
а й чуттями окремої людини. Фактично,
це переживання подорожнього, який
через природу пізнає свій внутрішній
космос. Вслухаючись у кожний структурний розділ Concerto grosso, слухач
уявляє постімпресіоністичну картину
людського снування, сповнену красою
та болем природи, її гармонійного відгомону в кожнім людськім переживанні.
Так, Інтермецо „Вальс до Дня святого
Валентина“ відкриває нову грань чуття
– вальсова доріжка прокладеться лише
після чуттєвого вибуху подорожнього…
До альбому „Пори року“ увійшли
ще три великих твори Золтана Алмаші
– „Передчуття кохання“ для струнних,
„Genesis“ для альта і струнних (присвята альтистові Андрієві Тучапцю)
й Камерна симфонія №1 для камерного оркестру (присвята українському
диригентові Валерію Матюхіну). Усі ці
твори об’єднує відчуття смаку, стилю
й понадчасова і понадстилістична вібрація почуття.
Робота над альбомом натхненна
Богданою Півненко і втілена завдяки їй,
а також, звісно, завдяки найвидатнішому промоутеру української академічної
музики – Національному ансамблю солістів „Київська камерата“ під керівництвом Валерія Матюхіна. Наголосимо
й на тому, що, як і попередні альбоми
із серії „Антологія сучасної української
музики“, „Пори року“ Золтана Алмаші
одержали своє візуальне обличчя завдяки використаним у дизайні альбому
картинам українського художника
Івана Марчука.

**********
Блукаючи
в музичних снах,
знайдеш свій
власний ф’южн
Іван Тараненко, Валентина
Давиденко, Майстер снів: ф’южнфеєрія, Національна радіокомпанія
України, 2012
Нова робота МузКлубу Івана Тараненка, українського композитора,
одвічного романтика й лірика, не
є випадковою. „Майстер снів“ (ф’южнфеєрія на вірші Валентини Давиденко)
“настоявся” на семирічній історії синкретизму – музики, поезії, хореографії,

арту, кіно. Водночас це симбіоз джазу
і популярної музики з академічним присмаком, що в особливий спосіб передає ще один жанр – співану поезію.
Уперше цей проект був представлений 2007 року на Міжнародному
фестивалі „Київська поетична весна“,
далі були Міжнародний фестиваль академічної та сучасної музики „Фарботони“ (Канів, 2010) та ще кілька окремих
презентацій. Такий проект, що до нього
залучені різні мистецькі форми і явища,
здавалося б, неможливий у ситуації
постійного урізання бюджетів, браку
відповідної сцени та й, зрештою, підготовленої публіки. Однак… проект
врятувала чистота мистецтва.
„Майстер снів“ відкрив власну дорогу до слухача. 12 творів, 11 із яких
поєднані принципом розгортання подій
у снах, представляють цілком довершену інструментальну виставу. Кожна
мандрівка ліричного героя – це лише
крок до пізнання істини, тому 11 композицій вкладаються в новітню форму
піснеспівів-молитов. PostScriptum „Лет“
водночас розриває оману сну – і слухач опиняється у сонмі, що виголошує
гімн Творцеві.
Феєрія стала доступною завдяки тому, що до роботи над альбомом долучилися, крім МузКлубу Івана Тараненка, Академічний оркестр народної та
популярної музики Національної радіокомпанії України під орудою диригента
Михайля Пікульського. А ось і приємна
несподіванка – вокальні партії виконує
сам автор – Іван Тараненко – разом зі
співачкою Ольгою Чернишовою.
Що ж, аудіоальбом, звісно, не
може передати всіх барв „Майстра
снів“ на сцені, проте слухач може сам
сконструювати мандрівку потаємними
лабіринтами мрій, натхнень і навіть
власного болю. Не впевнена, що альбом потребує DVD-версії, адже кожен
у спосіб прослуховування на мент опиняється у ролі творця нової мистецької
реальності.

**********
Ірина Плехова, Київ
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культревю

Ікона як спосіб божественної
присутності у секулярну добу
Жан Бодріяр вписує протистояння
іконопоклонників й іконоборців до
власної схеми перетворення образу на симулякр: „Ось якими могли
б бути послідовні фази образу:
– він є відображенням глибокої
реальності;
– він маскує і спотворює глибоку
реальність;
– він маскує відсутність глибокої
реальності;
– він позбавлений зв’язку з будьякою реальністю:
– він є чистим симулякром самого
себе“1.
Відповідно до цієї схеми, іконопоклонники ставилися до ікон як до образів Бога в тому модусі, який задає
перша фаза: ікона є відображенням
глибокої божественної реальності,
тому вона має бути об’єктом поклоніння, адже через неї ми маємо
доступ до божественної реальності.
Натомість іконоборці дивилися на
ікони в модусі другої фази: ікона
маскує і спотворює глибоку божественну реальність, тому має бути
знищена, аби звільнити шлях до цієї
реальності. Однак сам Бодріяр пропонує ще одну більш витончену, але
при цьому вельми презентистську
інтерпретацію
іконопоклонників
в модусі третьої і четвертої фаз:
„Можна, однак, міркувати у зворотному напрямі, що іконопоклонники
були найвідважнішими умами, адже
вони під виглядом проявлення Бога
у дзеркалі образів уже розігрували
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його смерть та його зникнення у великому явленні його репрезентацій
(про які вони, можливо, знали, що ті
більше нічого не репрезентують, бо
є чистою грою, однак саме в цьому
й полягала велика гра – було відомо також, що розвінчувати образи
небезпечно, адже вони приховують,
що за ними нічого немає)“2.
Утім, ця схема перетворення образу на симулякр має сенс лише
в тому разі, якщо розглядати образ
як знак, який через певне значення вказує на певний денотат. Тоді
з позиції представника сучасної
„секулярної доби“, в якій розмивається і зникає значення сакрального, ікона втрачає і свій денотат, тобто божественну реальність, яку вона репрезентує через означання3.
Говорячи про секулярну добу, я маю
на увазі концепцію Чарльза Тейлора, яку він викладає в книжці під
такою ж назвою. При чому для нас
тут найбільш релевантним є перший
вимір секулярності, на який вказує
Тейлор: „Отже, одним зі способів
є розуміння секулярності в термінах
громадських просторів. Вважається, що дотепер вони повністю
позбулися Бога, чи будь-якого посилання на найвищу реальність.
Або, з іншого боку: ті принципи
та норми, що ми їх дотримуємося,
ті рішення, що ми їх приймаємо,
коли діємо в різних сферах – економічній, політичній, культурній,
професійній, оздоровчій, – взагалі
не пов’язані з Богом чи будь-якими
релігійними переконаннями“4. Якщо
розглядати церкву як один із найголовніших громадських просторів, а
ікону в ній – як результат художньоестетичної діяльності, що є знаком,
який через сакральне значення має
репрезентувати або вказувати на
денотат божественного, то з позиції
нашого секулярного часу цей семантичний зв’язок ікона–сакральне–Бог направду розпадається.
Ікона як симулякр уже не вказує на
реальність божественного, а приховує її відсутність, або ж створює
власну гіперреальність, якій в самій
реальності вже не відповідає нічого.
Вишукану художню рефлексію щодо можливості такої „десакралізованої“ ікони віднаходимо в картині

Сальвадора Далі „Розп’яття, або
гіперкубічне тіло“. Втім, як було
зазначено, Бодріяр, інтерпретуючи в секулярний спосіб події, що
відбувалися не в секулярну добу,
практикує доволі зухвалий презентизм. Але мене тут цікавитиме дещо
інше перекручення, яке пов’язане із
застосуванням семантичної схеми
знак–значення–денотат там, де,
на мою думку, адекватнішим було
би застосування екзистенційної
структури присутності. Ікона не
так вказує на божественне, як
безпосередньо уприсутнює його
перед нами. Тут, звісно, ми наражаємося на небезпеку повернення
до поганства у вигляді вже не іконопоклонства, а ідолопоклонства,
в якому зображення божества та
саме божество майже не розрізняються, а отже – зникає та дистанція,
що уможливлює появу священного
або святого. Там, де матеріальний
образ ототожнюється з ідеальним
змістом, той втрачає свій статус
ідеалу, тобто сталого, але недосяжного об’єкта прагнення, й іманентизується у вигляді окремих сенсорних переживань, що розчиняються
в щоденному досвіді. Це яскраво
ілюструє цитата з роману Федора
Сологуба „Мелкий бес“:
„– Коли ты язычница, зачем же ты
в церковь ходишь?
Людмила перестала смеяться,
призадумалась.
– Что ж, – сказала она, – надо же
молиться. Помолиться, поплакать,
свечку поставить, подать помянуть.
И я люблю все это, свечки, лампадки, ладан, ризы, пение, – если
певчие хорошие, – образа, у них
оклады, ленты. Да, все это такое
прекрасное. И еще люблю… Его…
знаешь… Распятого…
Людмила проговорила последние
слова совсем тихо, почти шепотом,
покраснела, как виноватая, и опустила глаза.
– Знаешь, приснится иногда,
– Он на кресте, и на теле кровавые
капельки“5.
Сологуб описує дрібні деталі
церковного побуту і раптом перестрибує до образу Христа, причому
перестрибує навіть графічно, розбиваючи окремі слова, що зрива-

ються з вуст героїні, крапками,
аби по тому подати божественний
образ у візуалізації сновидіння
кривавих крапель на оголеному
тілі. Людмила говорить про це
з відчуттям провини, близьким до
того солодкого сорому, що його
збуджує статева хіть.
Але чи не спантеличили ми себе
знову, розірвавши живу єдність
присутності на наявний знак, що
через означання репрезентує
прихований сенс? Адже якщо образ – лише матеріальне втілення
ідеального змісту, то ми потрапляємо в пастку, обидва шляхи з якої
ведуть в нікуди. Якщо прихований
зміст не репрезентований в образі, то образ перетворюється
на симулякр самого себе, якщо
ж зміст цілковито репрезентований в образі, то між ними зникає
дистанція, що єдино уможливлює
специфічний ідеальний характер
змісту. Сам образ тоді перетворюється на просту фізичну річ,
яка означає лише саму себе. Таке
розчинення змісту в образі, отже,
не лише веде до поганства, а взагалі унеможливлює будь-яку метафору, а відтак будь-який художній
і релігійний досвід, зокрема поганський.
Присутність – це не семантична презентація змісту в образі,
або сенсу в знаці. Але нехай нас
не вводить в оману й етимологія
цього слова в українській мові.
Ідеться тут не про перебування
при сутності. Не випадково Ганс
Ульріх Гумбрехт, перекладаючи
свій твір „Production of Presence“
з англійської на німецьку, не використовує ані термін „Dasein“
Гайдегера (який, безперечно, був
прообразом концепту присутності самого Гумбрехта), ані інший
німецький термін „Anwesenheit“,
який точно відтворює українське
слово „присутність“, а застосовує
латинізм „Praesenz“, що в сучасній
німецькій, які і „Presence“ в англійській означає теперішній час.
Присутність – це сконцентроване перебування в теперішньому.
Таке перебування можливо в різних практиках, зокрема в спорті.
Гумбрехт наводить фантастично
влучний опис цього стану славетного американського плавця
Пабло Моралеса, який якось зізнався в тому, що повернувся до
спорту після тривалої паузи не так
заради нових перемог і нагород,
що їх у нього і так уже було вдо-

сталь, як заради того, аби знову
пережити „занурення в зосереджену напруженість“6.
Отже, те відчуття присутності
у вищезазначеному сенсі повноцінного переживання теперішнього, яке збуджує в нас ікона, ми
можемо пережити і в інший спосіб.
Кажучи інакше, іконою може бути
будь-який образ. І тут мені спадає
на думку картина Кееса ван Донгена „Жінка з блакитними очима“,
яка в дивовижний спосіб дуже
простими художніми засобами
фовізму створює потужний ефект
присутності.
Утім, варто уточнити, що
іконою може бути зображення
будь-якого обличчя. Це означає,
що божественне ми можемо пізнати насамперед через зв’язок
з іншою людиною. „Людині потрібна людина“, – каже герой
фільму „Соляріс“. У цьому сенсі
дуже показовим є епіграф до
вже згадуваної книжки Гумбрехта
„Виробництво присутності“: „This
book is dedicated to LAURA TERESA
whose presence tells me that I am
alive, every morning“.7
Вахтанґ Кебуладзе, Київ

1 Бодріяр Ж. Симулякри і симуляції.
– К.: Основи, 2004. – С. 12.
2 Бодріяр Ж. Симулякри і симуляції.
– К.: Основи, 2004. – С. 11.
3 І в цьому сенсі знову можна говорити
про вже зазначений презентизм Бодріяра в його інтерпретації історичної
колізії іконоборства та іконопоклоніння.
4 Тейлор Ч. Секулярна доба. Книга перша. – К.: Дух і Літера, 2013. – С. 15.
5 Сологуб Ф. Мелкий бес. – Москва:
Художественная литература, 1988.
– С. 244.
6 Гумбрехт Г. У. Похвала спортивній красі. – К.: Дух і Літера, 2012. – С. 53.
7 Gumbrecht H. U. Production of Presence
What Meaning Cannot Convey. – Stanford: Stanford University Press, 2004.
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культревю

„Поезія народжується
з того, що випливає
з уст Його…“
Іван Андрусяк. Книга трав,
дерев і птахів, Тернопіль,
Навчальна книга–Богдан, 2013
Іван Андрусяк стає чимраз добрішим і добрішим. Від епатажних віршів
початку 1990-х рр. він перейшов
до дитячої літератури і пейзажнофілософської лірики. Жанрове визначення аж насторожує – що воно
таке може бути? Чим воно може бути
цікавим? Хіба українську природу
мало описано? Немало, але не так.
Такою буде відповідь.
Щойно вийшла Андрусякова
„Книга трав, дерев і птахів“. І ви не
думайте, що чоловік сів і написав собі таку книгу. Він писав її доволі довго. До цього видання увійшли як нові

рецензії т
ків сьогодні надихає трава під ногами
чи пташка на дереві?“. І додає: „Спочатку потрібно їх знати. Потім – любити“. Андрусякові пощастило – він знає
і любить, а тому й надихається. І якщо
у розділі „Дерева“ він пише про вільху, сосну, вербу, яблуню, себто звичні
назви, то в „Травах“ і „Птахах“ автор
проявляється обізнаним ботаніком
і орнітологом. Зокрема, знайомить
читачів із такими рослинами, як нетреба чи драголюб, або ж пташинами – плиска чи повзик.
Загалом книжка має цілісну структуру. Починається із, як зауважив Соловей, сумного розділу про людей.
Далі – трави, дерева, птахи. Можна
тлумачити так, що людина – це сумнів
світу. Хитання. Природа – вічне і непохитне. Апріорі. А останній розділ
– „Бог“. І саме із сумніву починається
кожна дорога до Бога. Прихід стає
винагородою простоти і безпосередності. Може, він десь такий, як цей
вірш:
фонетика тиші
Господня роса
і промінь що пише
крилом небеса
до чистого звуку
живого чуття
немовби за руку
приводить Дитя
до звуку з якого
помоляться Втрьох –
так з Бога Живого
рождається Бог

вірші, так і тематичні твори з кількох
попередніх збірок. Себто, писалисяписалися, а тепер ніби дуже вдало
склалися і маємо радість від такого
милого і доброго видання.
„Ця книжка буде цікава всім, хто
в хаосі постмодерного світу не розучився цінувати живу природність,
тихий розмисел, роботу душі, божественну гармонію природи і людини“,
– так говорить анотація. І гарно бачимо, що природність таки бере гору
над постмодерном. Андрусяк просто
і легко називає розділи нової книжки
„Люди“, „Трави“, „Дерева“, „Птахи“,
„Бог“. Це робить не провінційний
літератор, який усталеними графоманськими штампами описує рідну
область, а письменник, який пройшов
тривалий літературний шлях і повернувся до початків. А чи – до основ.
У післямові до книжки Олег Соловей запитує: „Чи багатьох письменни50

Поезія Андрусяка добра, світла,
привітна. В основному це зграбно
римовані тексти, але часом бувають
верлібри. Не лише дорослих, а й дітей
потішать мовні ігри, які трапляються
в окремих текстах. Якщо коротко,
то така поезія врівноважує негатив
світу, у якому живемо, хорошим позитивом.
Василь Карп’юк, Брустури

„…Йому і мені
відбирає мову“
Олег Соловей. Час убивць. Вірші
для тих, кого трохи нудить, Київ,
Ярославів Вал, 2013
Трохи епатажно й іронічно. Таке
перше враження від прочитання
підзаголовку нової книжки Олега
Солов’я. „Вірші для тих, кого трохи

нудить“ – от. Невже це збірка для людей із поганим травленням? Ні.
Насправді можна б досхочу іронізувати. Але цього не дозволить вже
основна назва – „Час убивць“, – яка
одразу допомагає читачеві збагнути
провідні смислові акценти книжки.
А далі – самі тексти. Бо нудить автора. І зрозуміти його можуть лише ті,
кого також нудить.
десь із горла приходять у світ
примари
наче маски що їх так непросто
буває нести
то свої – як писав Римарук –
не татари
тьмяну втечу і зраду сідають укотре
плести
Власне, від цього й нудить. Саме від
цього весь біль і відчай книжки. А може, й розпач безвиході:
хто підкаже куди ця дорога сьогодні
веде?
підкажіть як упасти й підвестися
потім знову
я читав і здавалося чув як мовчить
Уельбек
у своєму Парижі – йому і мені
відбирає мову
Обидва фрагменти з одного вірша.
А т а к а вся книжка. Огиду викликає
лицемірство і ницість світу, у якому
живемо. Світовідчуття Солов’я дещо
суголосне з Герасим’юковим. Саме
з Василя Герасим’юка епіграф до всієї книжки, основне послання якого:
„Скінчився біблійний час“. Відповідно,
наш час – низький. Обман сприймається за норму, як необхідний захід,
щоб вижити і т.д.
Про все це складно говорити, якщо
хоч якось припускаєш, ніби розумієш
поета. Бо Соловей говорить прирече-

ї та анотації
но. І навіть не один у камері смертників, а як клітина людства-смертника.
І якщо ліва рука може відрізати
праву, щоб та не грішила, то клітина
нічого не може, тому приречена. Тим
не менше, вона може найбільше, що
можна могти – молитися.
маленький Бог на мене дивиться
і плаче
я плачу разом з ним
і я не знаю що у підсумку це значить
це тільки сон – неначе дим
з вогнем охопленої мушлі
яку сторіччями доводилось тягати
на собі
а нині час такий що мусиш
шукати ягоду у чорному холодному
стволі
Можливо ця я г о д а – якась любов
абощо. Чи може надія. Або несподівана ніжність у світі тотального лицемірства. І хоч шукати ягоду у стволі
– донкіхотство, а все ж, треба якось
забавлятися, щоб не прострелити
собі скроню з того ж ствола. Тому
і Соловей пробує говорити з Богом.
Пробує говорити вірші кохання до
жінок. Шукає зворушення у довкіллі:
„є така непомітна робота – дивитись
на сніг“. Це вже може бути після
всього. Світ завалився, зі згарищ
піднімається легенький димок, поет
розгублено стоїть із сигаретою і затягується, навіть не маючи де присісти,
бо нічого нема, і тут починається сніг.
Це дев’ята поетична книжка автора. До неї увійшли дві збірки – „Час
убивць“ та „Убити Ельзу“, а також вибрані переклади з Яна Сатуновського, Веніаміна Білявського та Мішеля
Уельбека. Книжку також проілюстровано малюнками Олега Солов’я.
Василь Карп’юк, Брустури

Про важливість
творення орнаменту
Тарас Прохасько. Одної і тої
самої, Чернівці, Книги-ХХІ, 2013.
Не можу читати книги Тараса Прохаська спочатку. Вибираю щонайменше другий есей, але, як правило,
щось із середини. Наступний – за
назвою або й навмання, після чого
чіпляюся до текстів послідовно, як за
ланцюг. Тоді, власне, й розумію, що
тексти і є ланцюгом. Як доходжу до
завершення, то беруся читати спочатку, а спиняюся посередині книги
– звідки й почав.

„Одної і тої самої“ – це таке коло,
до якого можна взятися у довільному
місці (бо коло всюди однакове), й починаючи звідти, пройти увесь шлях
від початку і до кінця.
Це продовження, що почалося
після підсумку, яким була попередня
книжка письменника „БотакЄ“. Більшість текстів писалися для публікації
в періодиці, та попри це, їм не можна
дорікнути утилітарністю, одноденністю чи злободенністю. Таке враження,
що Тарас Прохасько просто не вміє
говорити, аби говорилося.
У книзі чотири розділи і перший
– „Омерта“ – то такий собі порт
Франківськ, від якого починає плисти письменник. Бо звідки, якщо не
з дому? Тільки дім цей доволі різний,
абстрактний: країна, котра нагадує

бесаги, Франківськ і Франківщина,
бойки, Шульц, дід і Дрогобич, Карпати. Так, саме дому і того, що є своїм,
тут найбільше. Особливо багато
Франківська, який, зрештою, у Прохаська є всюди, і пише він про нього
„з любов’ю, від якої сам починаєш
любити“.
Другий розділ назагал присвячено
персоналіям. Тут є ті, про кого важливо було сказати. Серед них Митрополит Андрей Шептицький, художник
Осип Сорохтей, репортажистка
і мандрівниця Софія Яблонська. Для
багатьох читачів ці тексти виявляться
пізнавальними, відкриттями у певному сенсі, бо говорять про галичан,
про котрих раніше говорилося мало.
Та й тепер мало знають. Та ж таки
Софія Яблонська, для прикладу, яка
об’їздила півсвіту і писала репортажну прозу про малознані екзотичні
країни. Її книжки „Чар Марокко“,
„З країни рижу та опію“, „Далекі
обрії“ особливо добре сприймалися

на батьківщині. У Франції популярнішою стала „Книга про батька“, яка
розповідає про рідну для мандрівниці
Галичину. Варто згадати, що останнім
часом в Україні актуалізується художня репортажистика. З’являються
перші книги українських авторів, написані в цьому жанрі, відчутний вплив
Заходу, особливо польської школи,
але мало хто знає про зразки українського репортажу, написані ще
в першій половині минулого століття.
Причому Яблонська у Тараса Прохаська тут не єдина.
Наступні розділи „і т.д. і т.п.“ та
„Курцпроза“ – це Прохаськова
есеїстика у найкласичнішому її вигляді. Мудро, глибоко, просто і завжди – коротко. Добре знайомий,
впізнаваний, хоча й позбавлений
маркерів стиль. Порівняно з попередніми книгами, увиразнюється
ще одна тема, яку Тарас Прохасько
вже не може минути. „Коли я хочу
себе помучити, то починаю думати
про своє українство і свою Україну“,
– зауважує він іще на початку книги,
а потім доводить, що без муки не
обійтися ніяк. Так само, що є речі,
які не можна більше ігнорувати, що
є ситуації, де не можна залишатися
без власної чіткої позиції. „Ми навіть написали статут. Перший пункт
був таким – бути готовим до лісу.
Ми, малі діти, у яких була чудесна
родина, просторий дім і всяке таке,
якось зрозуміли, що все те, що у нас
є, може закінчитися у будь-який момент. І тому – треба бути готовим до
лісу. До прийняття втрат, до втечі, до
бою, до виживання, до часових метаморфоз“.
В одному з есеїв Тарас Прохасько
розповідає про писанкарство, наголошуючи на обов’язковості канонічного орнаменту при розписі. „Він
іще раз, іще раз передає у зашифрованому вигляді все найважливіше,
що є на землі, під землею, у водах,
у небі“. Яйця з вільними рисунками
„виглядають гарно, але вже не можуть вважатися писанкою“. Яйце
треба розписувати, дотримуючись
строгих правил, тобто кожного разу
„одної і тої самої“. „Важливо, щоби
не зникли люди, які знають, що пишуть, чия рука знає напам’ять всі ці
клинчики, півклинчики, триклинчики,
кратки, кривульки, безконечні…“
Бо орнамент – це не просто певний
образ, зображення. Він знаходиться
на вищому щаблі ієрархії. Це цілість,
універсальний взаємозв’язок, здатний вмістити у себе значно більше,
аніж здається на перший погляд,
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аніж є сам, відповідно до розміру,
кількості кольорів, фігур. Писанка
також близька до кола, її також можна крутити перед очима і дивитись на
неї хоч із якого боку.
Богдан Ославський, Ворзель

Такий рідний, такий
чужий, такий різний
Київ
Київ і слов’янські літератури.
Збірник // Упорядник Деян
Айдачич, Київ, Темпора, 2013.
Пізнавати місто можна по-різному.
Один зі способів – це тексти: художні
(вірші та проза), публіцистичні, наукові… Саме такий досвід пізнання
й осягнення головного міста України і важливого міста для світового
письменства пропонує збірник „Київ
і слов’янські літератури“. Багатоголосся і різнобарви облич цього міста
з давньою, складною й неоднозначною історією і власним сучасним
ритмом можемо побачити очима
своїх і чужинців.
Сама назва натякає, що видання
– своєрідний культурний „путівник“,
де зібрано найцікавіші, на думку упорядника, художні, есеїстичні й науково-публіцистичні тексти (мовою
оригіналу) українських, польських,
німецьких, російських, італійських,
сербських авторів, присвячені Києву.
Тож читач зможе прогулятися вуличками міста в компанії, скажімо, Петра
Мідянки, Боґуслава Бакули чи Юдіт
Берґманн, поблукати манівцями історії, наприклад, із Наталею Яковенко
чи Євою Поґоновською, відчитати
київський текст на сторінках творів
давньої літератури чи письменників
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ХХ століття разом із Тамарою Гундоровою, Леонідом Ушкаловим чи
Мар’яною Комарицею та багатьма
іншими.
Київ – головний персонаж другої
книжки з колекції „Topoi“ („Міста“).
Героїнею першого видання 2011 року стала Венеція – топос-парадокс,
місто на воді. Київ також свого роду
місто на воді. І таким же парадоксальним, як Венеція, постає він на
сторінках збірника. Церковні дзвони
й автомобільні клаксони, порожні
нічні вулички і переповнене метро,
давня літературна мова і суржик etc
– під скромною обкладинкою можна
знайти такий різний, чужий чи рідний,
щоразу свій Київ.
Зоряна Дрозда, Львів

Український варіант
„прийти, побачити
й написати“
Veni, vidi, scripsi: Світ у масштабі
українського репортажу, Київ,
Темпора, 2013.
На відміну від близьких сусідів-поляків, українці наразі роблять лишень
перші спроби в жанрі художнього
репортажу. Торік видавництво „Темпора“, де в українському перекладі
вийшли книжки відомих польських
репортажистів (Ришарда Капусцінського, Маріуша Щиґела, Яцека
Гуґо-Бадера, Вітольда Шабловського та Ізабели Мейзи), вирішило
дати шанс українським авторам,
оголосивши конкурс „Самовидець“.
Його результатом став альманах
„Veni, vidi, scripsi: Світ у масштабі
українського репортажу“, до якого
увійшли найкращі десять репортажів
чотирьох фіналістів і шести авторів
короткого списку 2012 року. Також
зараз готується до друку книжка
„Україна. Масштаб 1:1“ авторства
переможця минулорічного конкурсу
Олега Криштопи, а наступний „Самовидець“ шукає нові імена.
Судячи з назви першого альманаху, яка відсилає до відомого афористичного вислову Юлія Цезаря
про швидко здобуту перемогу, надолужити згаяне в жанрі репортажу
в Україні вирішили семимильними
кроками (для цього – і зручні черевики на обкладинці). А оскільки шляхи
ще не протоптані, то рухатися українські нащадки Геродота, якого Ришард Капусцінський вважав батьком

не лише істориків, а й журналістів,
можуть у будь-якому напрямі (заданої наперед теми не було).
Що саме цікавить українських
репортажистів?
Як показує книжка, цікавлять передусім міста й регіони (українські
та іноземні), люди (рідні й далекі,
живі і ті, що вже відійшли).
Про західноукраїнське містечко
Стрий пише Олег Гаврош – крізь
призму родинної історії та цікавих історичних фактів місто постає у новій
іпостасі, перестаючи бути просто
одним з районних центрів Львівщини.
На пошуки предків вирушає поет
і журналіст Олег Коцарев – для цього
йому доводиться перетнути кордон
з Росією і втрапити на Північну Слобожанщину, в теперішнє Тьоткине,
а колишній Тітчин, де й досі діє цукровий завод, збудований іще знаменитим меценатом Терещенком.
Вести українських читачів у незвідані землі випало Ірині Набитович
(текст про Лаос), а також Дмитрові
Губенку (про мандри до США), Іллі
Афанасьєву (до Китаю) та Наталії
Гуменюк (Іран, Єгипет, Туніс та
Йорданія).
Можемо переконатися, що попри
те, що в об’єктив українських репортажистів потрапило декілька країн
світу, у фокусі таки залишається
Україна. Адже художній репортаж
був і є жанром суб’єктивним, тому
не дивно, що автори „приміряють“
економічну та культурну ситуацію,
людські долі й іноземний досвід на
свій, рідний.
Ілля Афанасьєв у Китаї, подібно до
Вітольда Шабловського в Туреччині
(„Убивця з міста абрикосів“), розпрощався з власними стереотипами
про цю найчисленнішу у світі націю,
яка вперто продовжує будувати комунізм. І схоже, не без успіху – слово
„китайський“ вже не тотожне до
„неякісний“, і „…за рівнем доходів,
комфорту Китай залишив Україну
позаду“.
Дуже настроєво пише про арабські країни Наталія Гуменюк, ніби
взявши за настанову слова Шабловського про те, що в репортажі люди
шукають насамперед емоції. Авторці
йдеться не лише про політичну ситуацію епохи постарабської весни,
чимось суголосну постпомаранчевій
Україні, а насамперед про її сприйняття людьми. А також – про особистісні стосунки, де часто немає місця
сентиментам, а натомість людину
можуть відкрито чи приховано використовувати.
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Втім, найцікавішою з усіх описаних
країн журі визнало таки Україну,
адже два призові місця з трьох отримали автори репортажів про депресивні міста нашої держави. Зокрема,
третє місце – у донеччанина Дениса
Казанського за текст „Санітарна зона“. Автоматично я налаштувалась
прочитати репортаж з Чорнобиля,
однак з першого рядка втрапила…
в Єнакієве, що, за словами автора,
має дві біди – „викиди та Януковича“. Як у ньому виживають люди, що
є жертвами металургійного заводумонстра, викиди якого – від діоксидної сірки до оксиду вуглецю перевищують дозволені норми від 4,27 до
125,5 рази? Це мало б цікавити не
лише Казанського, а й держуправління з охорони навколишнього середовища в Донецькій області, яке їх
дозволило. „Мешканці особливо не
нарікають і дозволяють “годувальнику” поступово заганяти їх у могили“,
– констатує автор.
До інших депресивних міст Донеччини провадить читача тогорічний переможець „Самовидця“ Олег
Криштопа – це Зугрес, де „мало
хто доживає до 60“; Шахтарськ,
Торез і Сніжне, які „померли тоді,
коли закрили шахти“. Криштопа не
промовляє лише до розуму, називаючи статистичні дані про смертність
тутешнього населення, він лаконічно
описує перехрестя „провалених вуличок, де замість асфальту вугілля“,
„суцільні бараки і дерев’яні низькі
приплюснуті хатки“.
„Україна. Масштаб 1:1“ – навдивовижу влучна назва і добрий спосіб
пізнати героїв і місцевості разом із
автором, який у багаторічних мандрах Україною шукає також власну
ідентичність. Це спосіб зняти рожеві
окуляри й побачити, що і в нас – неймовірно багато „чорнухи“, про яку

пише Гуґо-Бадер у „Білій гарячці“,
і що визнання всього цього занепаду,
екологічних загроз і депресивності
– не просто добрий матеріал для
репортажиста, про який можна написати й забути. Це спосіб вказати
суспільству на його найжахливіші виразки і взятися за лікування, інакше
не лише жителі маленьких депресивних міст не матимуть жодного шансу.
Його не буде і в інших українців.
Усі тексти альманаху, як того
і вимагає метр сучасного польського
репортажу Маріуш Щиґел, дають
поживу для розуму, однак, крім цієї
засади доброго репортажу, він має
також збурювати емоції, викликати
в читача емпатію. Деякі тексти відповідають цій вимозі (наприклад,
усю фабулу репортажу Катерини
Цибенко „Як кияни на Подолі республіку будували“ складають розповіді
причетних, і що їх більше, то більше
емоцій і точок зору на проблему),
а деяким (як-от репортажеві Дмитра
Губенка) бракує як емоційної сторони, так і виразних життєвих історій
героїв.
Дехто з авторів (Ірина Набитович,
Євген Манженко) не шукає героя,
а сам залишається в центрі репортажу. Кажуть, письменники-початківці
зазвичай першу книжку пишуть про
себе, тож, схоже, і репортажисти
мають „перерости“ таку спокусу
у своїх перших спробах, аби, навчившись надавати увагу промовистим
деталям і непересічній долі героїв, які
стрінуться їм у мандрах, розповісти
про них читачам.
Думаю, що тема другого „Самовидця“ – про те, де і як працюють
українці, дасть нашим репортерам
таку можливість, як і добру нагоду
спробувати себе в досить рідкісному
жанрі репортажу перевтілення.
Наталка Малетич, Львів

Нехай говорить
жінка...
З непокритою головою.
Українська жіноча проза.
Упоряд. Віра Агеєва, Київ,
Комора, 2013.
Чого хоче жінка? Не люблю банальних штампів, але погодьмося –
питання вічне. Цьогоріч воно успішно
склало такий собі іспит на „вічність“
завдяки антології української жіночої прози „З непокритою головою“,
котру на ювілейному львівському Фо-

румі видавців презентувало молоде
видавництво „Комора“.
Загалом рефлексій на тему таємниць жіночої душі в літературі знайдеться чимало, незалежно від, так
би мовити, її статі. Тож підготувати
таку тематичну антологію виглядає
справою неважкою і вдячною. Свого
часу Василь Ґабор із нагоди виходу
антології „Незнайома“ в серії „Приватна колекція“ зауважив, що таких
„жіночих“ антологій може бути безліч. Поза тим його слова не стали
віщими. Тож поява на книжковому
ринку такого цікавого, концепційно
витриманого, видання, в якому водночас зібрано доволі різних авторок,
як на мене, справедливо можна вважати вагомою літературною подією.
Заслуга тут передусім упорядниці
– відомої української інтелектуалки
Віри Агеєвої. Саме вона об’єднала
це жіноче багатоголосся в симфонічному звучанні, а її голос незмінно
вчувається за кожною з авторок, за
кожним текстом. Тож іронічно згадуючи відому тезу Ролана Барта про
смерть автора, мимоволі замислюєшся над проблемою літературного
життя упорядника.

На презентації видання Віра
Агеєва, відповідаючи на питання
про принципи укладання антології
„З непокритою головою“, сказала,
що не було якихось особливих критеріїв відбору текстів, крім очевидних
– жанру, хронологічного відтинку та її
особистого смаку. В цій книзі справді
зібрано тексти 16-ти авторок, дуже
різних за літературним стилем, письменницькою манерою чи художнім
рівнем, які, по суті, вповні репрезентують розвиток жіночої новелістики
впродовж модерно-постмодерного
ХХ століття: давно канонізовані Леся Українка й Ольга Кобилянська,
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трохи призабуті Дніпрова Чайка,
Грицько Григоренко, Уляна Кравченко, Наталя Романович-Ткаченко,
Катря Гриневичева, Ірина Вільде,
наші сучасниці Ніна Бічуя, Любов
Пономаренко, Марія Матіос, Євгенія
Кононенко, Галина Пагутяк, Людмила Таран, Оксана Забужко, Оксана
Луцишина. Втім, це не збірка жіночих
історій: жінки про жінок. Проблемний
спектр творів, зібраних в антології,
дуже багатий. Чого хоче жінка? Що
її хвилює? Тут відповідей безліч. Тож
загалом антологія пропонує прозу на
всякий смак. Однак така, на перший
погляд, „безпринципність“ цього видання позірна. Усіх героїнь антології
єднає виклик: коханню, долі, мистецтву, суспільству, зрештою – самим
собі. Кожна з них – виняткова, чи
намагається такою бути, чи бореться
за це, чи тільки мріє. Кожна – „з непокритою головою“, не така серед
Інших.
Чого хоче жінка? Питання вічне.
І тоді, коли чоловік скрушно захитає
головою, блукаючи у здогадах, жінка
лише таємниче усміхнеться. Тож нехай говорить жінка...
Зоряна Дрозда, Львів

Коли цвіт папороті
втрачає силу
Марія Матіос. Черевички Божої
Матері. Вирвана сторінка
з буковинської саги, Львів, ЛА
„Піраміда“, 2013.
У новій повісті „Черевички Божої
Матері“ Марія Матіос залишається
вірною собі: вона далі досліджує
людські долі в переломні моменти
історичних катаклізмів – тут йдеться
про переддень і початок Другої світової війни. Цього разу письменниця
обирає життя 12-літньої дівчинки
Іванки Борсук – і через її сприйняття
зачаровує читача тонким психологізмом, багатою мовою, унікальним
вмінням відтворювати найтонші нюанси життєвого драматизму.
Іванка – до певного моменту
– звичайна сільська дівчинка, хіба
що вміла сміятися дзвінко й весело,
тож кликали її „Іванка-сміхованка“,
і, мабуть, років за п’ятнадцять, могла
б пересміяти найпершу сільську веселунку Рівку Зарембу, якби життєві
обставини склалися щасливіше. Але
тепер невідомо, як усе складеться, бо
щасливе і захищене життя у великій
родині не може служити абсолютним
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оберегом, бо інша реальність – доросла і чужа – починає перемелювати людські долі, фатально змінюючи
й саму Іванку. Початкові умови цих
змін виписані чітко і конкретно: як
внутрішні (добре серце, яке хоче всім
допомогти, навіть братам Каїну та
Авелю, котрі на Місяці ніяк не можуть
поділити землю, багата уява і допитливий розум), так і зовнішні (історичні реалії та географічні особливості
розташування краю, де живе родина
дівчинки).

Невідомо, чи Іванка вміє читати, бо
про це в тексті не йдеться, але думати,
слухати і спостерігати – ще й як. Тож
саме підслухані дорослі розмови, помножені на багату уяву, і призводять
до нервового потрясіння, наслідками
якого є періодичні напади епілепсії та
заїкання. У селі мати такі вади – це
вже бути особливою, наштовхуючись
на співчутливі та жалісливі погляди
односельців („слабовита у Борсуків
дитина“), тож дівчинка занурюється
у власний світ, стає замкненою та
відлюдькуватою, і саме це єднає її
з москалицею Севериною – головною героїнею написаного 2008
року роману „Москалиця“, тобто
саме з цього моменту Марія Матіос
дійсно починає писати „вирвану
сторінку з буковинської саги“ – епічну оповідь буковинського села, яка,
вочевидь, вийде за межі цієї книги
і отримає своє продовження в одній
з наступних.
Іванка стає єдиною, хто постійно
відвідує Северину і кого ці відвідини
формують як особистість. Зрештою,
як і свого часу Москалиця, Іванці теж
вдається врятувати людей від НКВД.
Саме Іванка – єдина, хто бачить
страшну картину вивезення серед

ночі родин односельців, звинувачених у державній зраді. Запитання,
які виникають у розбурханій дитячій
свідомості, лишаються без відповіді,
тож їй залишається дивитися і запам’ятовувати, і вона не підозрює,
що це тільки початок.
Картина повториться жахливішою
устократ – розстрілом, уже фашистами, єврейської громади села за
начебто скоєне ними вбивство румунського офіцера. Саме цим прийомом – сприйняттям подій 12-літньою
дівчинкою – письменниці вдається
з особливою cилою і драматизмом
фіксувати всі подробиці трагедії.
І останні передсмертні слова Хінди
Шерф „Моє дурне найменше теля
втекло у ліс. Заверни його в стайню,
Іванко, бо пропаде...“ звернені через
голови дорослих саме до цієї дитини,
більше до ні кого...
Оповідання закінчується тим, що
Іванка шукає в лісі малого Елі Шерфа, та чи знайде? А якщо знайде,
то що робитиме далі, куди поведе
єврейського хлопчика? І що далі?
А якщо не знайде, то чи простить
себе, чи зможе забути?..
Фінал видається відкритим і, очевидно, є сенс чекати на продовження,
пам’ятаючи, що „черевички Божої матері“ – це квіти. Такі ж ефемерні та нереальні, як і цвіт папороті, знайти які
не вдається нікому. Тож покладатись
у життєвих ситуаціях на дива – марна
справа і не залишається нічого, крім
як тільки на себе, на власну хоробрість, розум і доброту, навіть якщо
неймовірно складно визначити межу
між добром і злом, навіть якщо серце
стискають безнадія і страх, і летить у
високе небо відчайдушна молитва…
Марія Микицей,
Івано-Франківськ
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Ук р а ї н с ь к и й ж у р н а л

Тема:
інша
революція

Ну, і хто тут розсудить, як за
таких обставин правильно
діяти? Адже одна справа –
боротися проти деспотичної
влади за власну свободу
і гідність. І зовсім інша –
ризикувати життям заради
розумово й морально
недорозвинених мас, які за
першої-ліпшої нагоди самі
з великим задоволенням
тебе життя і позбавлять. Чи
варто всупереч їхній волі
відстоювати їхні – незнані
їм – права? Чи, може, для
них самих було би ліпше
дати їм посеред їхнього
дикого поля спокій, в надії,
що процес еволюції рано чи
пізно рушить і там?
Олександр Бойченко
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