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Великої України – це коІкоюсторiя
лонiзацiя її Росiйською та Радянсьiмперiями. Для Захiдної України

Доброго дня, шановнi читачi!
1 червня людство вiдзначатиме Мiжнародний
день захисту дiтей. Його було засновано в листопадi
1949 року в Парижi рiшенням Мiжнародної демократичної федерацiї жiнок, а вперше вiдзначено 1 червня 1950 року. Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), заснований Генеральною Асамблеєю 11 грудня 1946 року, щороку публiкує звiт про становище дiтей у свiтi.
І щороку той, хто його читає, кидається пiд час читання до заспокiйливих крапель, бо читати про наведенi там факти без хвилювання неможливо. Сьогоднi в свiтi щодня помирає вiд голоду 10 тисяч
дiтей. Дiтей використовують на тяжких роботах, як
донорiв кровi й внутрiшнiх органiв, їх гвалтують,
продають на поталу сексуальним збоченцям-педофiлам, силомiць забирають до вiйська й перетворюють на солдатiв-убивць. Незалежнi опитування,
проведенi ЮНІСЕФ, показали, що захищеними вiд
жорстокостi, знущання, брутального поводження,
викрадення та продажу вважають себе тiльки близько половини опитаних дiтей, вiд сексуальної експлуатацiї - 38 %, вiд примусу до пiдневiльної, непосильної, надмiрної чи небезпечної працi - 34%. 28% опитаних дiтей вказали, що в їхньому життi траплялися
випадки, коли вчителi ставилися до них жорстоко
або навiть i знущалися. 34% опитаних зазнавали
жорстокого ставлення або знущань вiд незнайомих
ровесникiв, 20% - вiд незнайомих дорослих.
Буваючи в Українi, щоразу помiчаю брудних,
обiрваних, змарнованих дiтей, якi жебракують у
пiдземних переходах. Це безпритульники, якi не мають анi батькiв, анi даху над головою, анi засобiв до
iснування. Ще страхiтливiшу картину спостерiгав
бiля входу до дорогих готелiв у Києвi. Там вечорами
зазвичай гуртуються дiвчата легкої поведiнки, якi
виходять, як стемнiє, на «полювання». І серед них –
зовсiм юнi особи, фактично ще дiти, якi в 14-15 рокiв
вже стали професiйними повiями.
За всi цi неподобства з дiтьми вiдповiдальнi ми,
дорослi. І 1 червня – це день, який нагадує нам про
це, день, який змушує всiх нас замислитися: якими
будуть нашi дiти й майбутнє свiту. Тут, в Америцi,
безлiч спокус, якi можуть завести наших дiтей не на
ту дорогу – наркотики, порнографiя, азартнi iгри, алкоголiзм... Вулиця грiха з розкритою пащею чекає на
своїх жертв. І наскiльки треба бути пильними, щоб
вона не заковтнула наших дiтей. Знаю iммiгрантськi
родини, де дiти ураженi наркоманiєю. Вони приховують цю бiду вiд оточуючих, а самi б’ються, як риба об
лiд, марно намагаючись вирвати з лабетiв наркозалежностi своїх дiтей. Аби не сталося такого лиха,
треба подбати, щоб дiти змалечку мали мету i йшли
до неї. Щоб вони пiзнали Бога й постiйно ходили до
церкви, щоб вiдвiдували українськi суботнi школи,
гуртки наших дитячих i молодiжних органiзацiй, були
задiянi в мистецьких колективах, спортивних командах. Все це надiйно боронить наших дiтей вiд вулицi,
яка затягує юнi душi, а потiм нищить їх.
Дiти – наше майбутнє, продовжувачi наших
справ. Наша громада з роками почне хирiти, якщо
сьогоднi ми не прилучимо до її життя наших дiтей. І
як боляче буває спостерiгати картину, коли дiти українських батькiв розмовляють мiж собою виключно
по-англiйськи. Це знак того, що вони в дорослому
життi швидкими темпами асимiлюватимуться, аж
доки не перетворяться на «загублених людей», про
яких з болем писав у своїй знаменитiй працi видатний український фiлософ Микола Шлемкевич.
Якщо ми по-справжньому любимо своїх дiтей,
якщо бажаємо їм добра, не даймо їм перетворитися
на жертв вулицi або «загублених людей». А для цього навчiмо їх рiдної мови, рiдного звичаю, прищепiмо любов до рiдної вiри, рiдної книжки, рiдної
пiснi... Щоб виросли вони українцями й українками
навiть тут, далеко вiд рiдного краю.

З повагою до вас,
Валентин Лабунський –
головний редактор «Нової газети»

радянський перiод був ще й режимом
окупацiї. На цьому дефективному, часто кривавому пiдмурку УРСР прогрес України та українцiв є неможливим. Ключовi проблеми цiєї спадщини
– це войовничо позаправовий характер суспiльних вiдносин i моральна
деградацiя суспiльства.
У результатi гiгантських кривавих
жнив тоталiтарної системи на наших
землях сформувалася маса людей iз
зламаними або деформованими
хребтами особистої та нацiональної
гiдностi. На змiну традицiйному степовому свободолюбству, розрахунку
виключно на власнi сили прийшов насаджений комунiстичною системою
патерналiзм. Базовий обов'язок
вiльного
громадянина
брати
вiдповiдальнiсть за стан справ у своїй
державi на себе було замiнено правом влади бути джерелом щастя й нещастя безправного людського стада.
Але з часом цi правильнi висновки
стали спробою перекладання вини за
провальний
стан
держави
i
суспiльства на зовнiшнi чинники.
Плач майже замiнив нацiональну волю до змiн.
Здається, саме в цьому загальному
визнаннi трагiчностi нашої iсторiї ще
з часiв винниченкiвських "бромних
читань" явилася нам спокуса зведення вiртуальної української стiни плачу
замiсть будiвництва сучасної Української держави.
Цiєю звичкою колективного плачу
та iмiтацiєю державної роботи вже
котрий рiк користується кремлiвська
метрополiя, що через свою п'яту колону невгамовно насаджує тв Українi
так званий "рускiй мiр". Хоча, їй Богу,
чеснiше було б його назвати совком iз
хрестом московського православного фундаменталiзму.
Правляче в Українi органiзоване
злочинне угрупування – екстракт цiєї
тоталiтарної совково-ксенофобської
системи. Щоправда, в силу онтологiчної рiзницi з владою метрополiї
вона додала в це нав'язуване країнi
мракобiсся ще й третю складову –
вiдвертi кримiнальнi вiдносини та
злодiйську мораль.
Концентрацiя ресурсiв, державних
iнституцiй та ЗМІ в руках Межигiрського клану стали непереборним каменем на шляху України до сучасного цивiлiзованого свiту.
В таких умовах змiнити людей, аби
вони стали активними громадянами,
дуже важко, майже неможливо. Але
iншого шляху повернути нам i країнi
перспективу – немає.
Я не подiляю поширенi сподiвання
на економiчний крах. Подiбнi до нашої авторитарнi системи навiть при
повному зубожiннi народу можуть
довгий час самовiдтворюватися з допомогою старих колонiальних мiфiв
про внутрiшнiх i зовнiшнiх ворогiв, через яких треба, мовляв, зiмкнути лави
захисникiв вiри/партiї/iсторiї.
Всi ми, на Сходi й Заходi України,
знаємо, що нiякого "покращення" нашого життя при цiй бандитськiй владi
не буде. Це знання вiдоме й на Межигiрськiй полiтичнiй кухнi. Тому-то в
хiд знову пiшла звична для колонiзаторiв тема розподiлу українцiв. Цього
разу ПР експлуатує непохороненiсть
мiфiв i катастроф ХХ столiття задля
мобiлiзацiї пограбованого нею ж
електорату пiд гаслами мiфiчної фашистської загрози. По сутi, це чергова пiдла україно-українська вiйна
пам'ятей мiльйонiв задля майбутньо-
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го кримiнального клану. Полiтичнi нащадки людожера Сталiна фактично
використовують десятки мiльйонiв
його жертв задля продовження панування тоталiтаризму на українських
землях.
Вступати iз ним в дискусiю на тему
iсторичних подiй минулого – означає
прийняти правила гри їхнього штабу
iз наперед передбаченою перевагою
манiпуляторiв у ЗМІ, роздмухуванням
iстерiї спiльних гоп- та ментiвських
провокацiй. На злодiєвi шапка горить,
особливо якщо та шапка – крадена.
Побиття журналiстки Олi Снiцарчук – це шпарина, через яку ми завчасно побачили їхнiй план органiзацiї виборiв у протистояннi так
званої стабiльностi проти ними ж органiзованих заворушень.
Про це нинi багато пишеться. Єдине, на що, на жаль, не звертається
увага – то це на можливiсть супутнiх
кремлiвських провокацiй у ходi цих
iгрищ регiональних мавп iз "фашистською" гранатою. Чи хтось
сумнiвається, що iмперiя не буде
спокiйно чекати до самiту у Вiльнюсi?
Я впевнений, що вiдповiдальна частина українського полiтикуму має
вийти з наїждженої штабом Януковича колiї протиставлення українських
людей. Як писав Роберт Фрост, "кращий вихiд – завжди наскрiзь".
Найкраща вiдповiдь планам Межигiрського паханату – не бавитися в
потьомкiнськi будиночки опозицiй,
кожен з яких бореться за свого кандидата в президенти, а запропонувати альтернативу цiй постколонiальнiй
кримiнальнiй Системi.
Шахова партiя українського майбутнього вимагає вiд нас не полiтики
вiчного опору, а наступальної контрколонiзацiї власної країни. Я знаю,
що багато хто стомився вiд невдач та
поразок, вiд зрад та брехнi, вiд
iмiтацiй та симулякрiв. Але хiба є розумна альтернатива новим i новим
спробам вiдвойовувати свою долю?!
Даруйте за пафос i, нiби, невиправданий оптимiзм, але саме в цьому, в поверненнi самих до себе, широкiй моральнiй революцiї й полягає,
на мою думку, тягар української людини.
Тому я й говорю про необхiднiсть
написання плану нової Української

республiки як передумови до величезного повороту в українськiй
полiтицi, що має надихнути людей боротися не проти чергового деспота, а
за власне майбутнє. Наявнiсть такої
зрозумiлої альтернативи нинiшньому
жебрацтву й аморальностi здатна повернути людям вiру в свої сили. На цiй
вiрi постане масовий надпартiйний
рух за нового Президента i нову Україну. І цей рух змусить самозакоханих вождiв зректися партiйного та
особистого егоїзму, щоб таки висунути єдиного кандидата в Президенти зi
спiльною програмою дiй та об'єднаною навколо неї команди однодумцiв. З того моменту перемога над
правлячою мафiєю стане цiлком
можливою. Бо вiра мiльйонiв – непереборна сила, її не спинити анi греблею вкрадених мiльярдiв, анi броньованими лавами спецназу. Саме знання конкретного плану змiн, вiра у свої
сили здатнi перетворити українцiв зi
спостерiгачiв на активних учасникiв
полiтики, якi не тiльки проголосують
за змiни, але й захистять свiй вибiр на
вулицях усiєї країни. Хоча це буде лише початком шляху. Щоб збудувати
комфортну для всiх Україну, знадобиться ще колосальна робота не
тiльки влади, але й суспiльства по детоксикацiї кожного з нас i країни в
цiлому.
Не буду зараз говорити про деталi
цього плану зовсiм iншої України.
Скажу лишень, що впевнений у тому,
що цей план має @рунтуватися на
трьох китах: забезпеченнi особистої
та нацiональної гiдностi, економiчнiй
конкуренцiї та євроiнтеграцiї.
Йдеться не про черговий папiр,
яких не бракувало й ранiше. Тут
потрiбен колективний iнтелект. Я запрошую працювати над планом Третьої Української Республiки усiх, хто
почуває в собi знання способiв прориву в майбутнє з чiтким i зрозумiлим
набором реформ, якi покiнчать iз
спадком комунiзму i теперiшньою
практикою кримiналу в Українi.
Цей план де-факто має сказати
Партiї регiонiв та iншим нащадкам
минулого: все, панове, злазьте, ви
вже не маєте влади над нами!
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Карикатура Євгенiї Олiйник
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вiдомо не хотiла публiчно реаС
гувати на подiї 18 травня день
у день, бо все, що вiдбулося пiд
час цього «святкування», не є випадковим непривабливим епiзодом, який вичерпав себе разом iз
завершенням цього свята. Виглядає так, що цей день став знаковим зрiзом живих тканин нашої
української реальностi. Зрiзом,
який роблять, щоб детально, пiд
мiкроскопом, побачити цей
взiрець, iдентифiкувати всi притаманнi йому властивостi та патологiї.
В безсмертнiй працi Бертрана
Рассела «Історiя захiдної фiлософiї» вiн писав, що коли зникають моральнi обмеження, виникає тимчасова ейфорiя звiльнення
вiд пут, яка призводить до збудження енергiї, але анархiя та зрада, якi невiдворотно слiдують за
падiнням моралi, знесилюють
нацiю, i вона потрапляє пiд панування iнших, можливо менш
цивiлiзованих нацiй, нiж вона сама, але не в такiй трагiчнiй формi
позбавлених
моралi.
Менi
здається, що за останнi три роки
ми стрiмко ввiйшли саме в таку
якiсть iсторичного буття. Ми i є, на
жаль, його творцями.
У святковий День Європи не
персонально Янукович, а ми – українцi покiрно, вiд страху, рабської покори або за грошi йшли на
«антифашистськi» мiтинги по всiй
Українi. Це ми – українцi гордо
перекривали ввечерi пiсля «антифашистського» мiтингу траси, коли нам вчасно не заплатили
обiцянi «тридцять срiбнякiв» за
участь у продажних мiтингах. Це
ми – українцi били журналiстiв та
один одного, i це знову ж таки ми
байдуже спостерiгали з краю за
цим насиллям через шкло шоломiв «Беркуту» та ОМОНу. Це не
Янукович, не Захарченко, не Азаров, а ми 18 травня i всi iншi днi годуємо своє суспiльство фальшивою напiвправдою через чисельнi
ЗМІ та замовнi полiтичнi ток-шоу,
в яких намагаємося прикрасити
мiшурою та гучними салютами
бруд, в якому живемо. Це ми – українцi, патрiоти та iнтелектуали
публiчно б’ємо ногами залишки
знекровленої, напiвживої полiтичної опозицiї та з iронiєю, зверхньо, як на блаженних, дивимося
на активiстiв громадянського
суспiльства, яких ми – українцi
виховуємо мiлiцейськими кийками та труїмо газами в автозаках.
І це всi ми, такi як ми є, дивуємося, що у нас нiчого не
змiнюється на краще та голосно
сумуємо з приводу диктатури
«forever». Януковичi, Азарови,
Захарченки та весь iнший «iконостас» - це творiння нашої хворої
свiдомостi. Вони - наше обличчя,
а все, що вiдбувалося 18 травня на
свято Дня Європи, - наша
справжня сутнiсть. Це наше колективне фото.
Ми всi сподiваємося, що європейськi цiнностi нас врятують. А
чи впевненi ми, що об’єднана
Європа на тлi своїх власних викликiв все ще хоче мати справу з

нами, такими, як ми є? Чомусь згадався голiвудський фiльм «П’ятий
елемент», де головна героїня, яка
прийшла на Землю, щоб її врятувати, побачила в iнтернетi кривавi
сюжети самознищення людства
та передумала це робити.
Європа теж побачила пiд час
святкування в Києвi свого Дня всю
трагiчнiсть нашої непривабливостi. Нам, українцям, таки вдалося в цей святковий день показати
все, на що ми здатнi.
Перше, що спало менi на думку, коли я побачила висвiтлення
«антифашистських» мiтингiв на
телеканалах: все, що було до цього Дня Європи, ще не було «чорною смугою». «Чорна смуга» починається нинi, бо «антифашистськi» мiтинги – це не просто
полiтична антитеза, iнформацiйна
тактична протидiя акцiї «Вставай,
Україно!», це зовсiм iнше. «Антифашизм» по-українськи - це поча-

Партiя регiонiв намагається нацькувати українцiв один на одного, щоб таким чином вiдволiкти їхню увагу вiд
головного винуватця всiх бiд України
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ток стратегiчної полiтичної технологiї тривалого використання. На
першому етапi – це дискредитацiя
руху «Вставай, Україно!», на другому – подiл країни на «фашистiв» та «антифашистiв» пiд
час обрання в 2015 роцi головного «антифашиста» на другий президентський термiн, на третьому
– стiйке закрiплення в свiдомостi
українцiв
асоцiацiї,
що
патрiотизм, українiзм – це i є фашизм, й останнiй етап – це
укорiнення в душах українцiв ненавистi до власної державностi, її
повне вiдторгнення. Я звертаюся
до владної команди, опозицiї,
громадянського суспiльства, iсторикiв, iнтелектуалiв, патрiотiв з
проханням зупинити розгортання
холодної громадянської вiйни, не
доводити справжнiсть свого
патрiотизму, щирiсть свого українолюбства, ятрячи рани складної української iсторiї. Полiтики,
припинiть рвати електорат на свої
приватнi шматки, розпалюючи
iдеологiчний розбрат минулого,
влаштовуючи вiйни пам’ятникiв,
мов та орденiв. Це жорстоко та
самовбивчо. Якщо для всiх вас
Україна чогось варта, якщо вона є
для вас чимось бiльшим за iнструмент легкої полiтичної або матерiальної наживи, публiчно визнайте, що Україна рiзна – багатомовна, патрiотична, нацiоналiстична, лiберальна та соцiалiстична, проєвропейська, проукраїнська та проросiйська. І якщо ви
хочете для неї добра, ви зобов’язанi її прийняти, зрозумiти та
полюбити такою, якою вона є,
припинити нарощування ворожнечi мiж самими собою, почати
жити нашим європейським майбутнiм.
Я ще раз прошу полiтикiв усiх
таборiв заради наших дiтей, заради збереження нашої нацiї зiбрати всеукраїнський круглий стiл та
прийняти декларацiю про мораторiй на використання мовних та
iсторичних антагонiзмiв у полiтичних та виборчих технологiях, про
мораторiй на публiчну брутальну
агресiю в мiжпартiйних та мiжособистiсних стосунках. Заявiть про
вашу принципову незгоду з брудними полiтичними ток-шоу, якi девальвують
українську
державнiсть, остаточно дискредитують всiх, пiдкреслюю, всiх українських полiтикiв та посадовцiв.

Не допустiть того, щоб звичайнi
українцi виплеснули один на одного агресiю, породжену соцiальною та правовою несправедливiстю. Хiба не для того їх планують озброїти дозволеною пневматичною зброєю?! Замiсть того,
щоб спокiйно та мирно усунути
вiд управлiння країною профнепридатну групу, «антифашизмом»
людей налаштовують ненавидiти
та вбивати один одного.
У свiдомостi кожної людини i в
серцi кожного суспiльства iснує
таємнича алхiмiя, яка непередбачувано змiшує всi iнгредiєнти: любов i агресiю, справедливiсть i насилля, вiру i обман. Якщо людина
поступово вбиває голос свого
сумлiння, глибина її морального
падiння iнодi буває бездонною. В
такому станi людина легко виправдовує будь-яку свою мерзотнiсть. Представники українського провладного «олiмпу» в
День Європи пред’явили свiту
свою ампутовану совiсть.
18 травня я почула також
стрункий хор уболiвальникiв за
опозицiю вiд влади. «Не висунули
єдиного кандидата в Президенти!
Не висунули єдиного кандидата в
мери Києва! Шкода! Пiдсумкова
акцiя провалилася! Все пропало!»
Ало, заспокойтеся… Не треба так
«вболiвати» за опозицiю - це не
команда «Шахтар». Але те, що
так наполегливо зiштовхують опозицiю до «наїждженої колiї» єдиного кандидата в Президенти в
2015 роцi, заслуговує на увагу.
Я хочу чiтко заявити, що я проти висунення вiд опозицiї єдиного
кандидата в Президенти, якщо вибори будуть вiдбуватися в два тури. Вважаю, що висунення єдиного кандидата вiд опозицiї на президентськi вибори не тiльки не
потрiбно, але й вкрай шкiдливо
для перемоги. Для цього є три аргументи i, на мiй погляд, вони вагомi.
По-перше, i це, можливо, головне - нiхто нiкому не давав права
за лаштунками замiсть всенародного голосування обирати Президента країни на основi якихось
незрозумiлих непрозорих тiньових домовленостей. Якщо опозицiя вважає себе демократичною, то залишайтеся демократами в усьому, а не лише коли
вигiдно. Ми вже один раз обирали
єдиного кандидата, внесли його

на руках в кабiнет Президента України, i що з цього вийшло?! Всi в
курсi… У нас є сильнi гiднi кандидати вiд опозицiї, i кожен з них зобов’язаний пройти народнi «праймериз» в першому турi президентських виборiв. Хай українцi
оберуть найгiднiшого кандидата
та вiзьмуть на себе вiдповiдальнiсть за свiй вибiр. У нас немає, як
пiд час президентських виборiв у
1999 роцi, загрози виходу в другий тур кандидата вiд комунiстiв
разом з представником влади. В
другий тур обов’язково вийде
один з представникiв демократичної опозицiї, а якщо все буде так,
як нинi, то, можливо, в другому
турi опиняться два опозицiонера.
Обидва варiанти - позитивнi, тому
не позбавляйте народ права вибору шляхом тiньових домовленостей.
По-друге, немає нiяких сумнiвiв, що правляча партiя активно
органiзовує варiант «канiвської
четвiрки». Вже очевидно, що на
iнформацiйному просторi активно
нав’язується тема «єдиного кандидата» для того, щоб граючи на
амбiцiях опозицiйних лiдерiв та
включаючи вбивчi суми фiнансових ресурсiв, клюєви, льовочкiни,
фiрташi та iншi «веселi чемоданчики» за декiлька днiв до початку
виборiв провалили нову «канiвську четвiрку» та пояснили народу
всю безпораднiсть, нiкчемнiсть,
дурiсть всiх опозицiонерiв. Хто
виступить гарантом, що це не
вiдбудеться? Навiщо такi провальнi ризики? Ми просто не
маємо права так ризикувати, якщо ми вiдповiдальнi люди. Тому я
письмово просила перед 18 травня зняти опозицiю з полiттехнологiчного гачка єдиного кандидата в Президенти України. Я дякую
всiм лiдерам опозицiї за те, що вони дослухалися до моєї поради та
виправили цю стратегiчну помилку. Публiчний галас спiкерiв вiд
влади iз критикою вiдходу опозицiї вiд висунення єдиного кандидата в Президенти пiдтверджує, що їхнi плани руйнуються i
вони це сприймають iстерично.
Але є ще й третя причина, чому
шкiдливо висувати в першому турi
єдиного кандидата в Президенти.
Бо всiм нам потрiбно добитися
максимальної мобiлiзацiї українцiв проти правлячої Сiм’ї в
першому турi. Таку мобiлiзацiю

набагато краще проведуть декiлька потужних команд справжнiх кандидатiв у Президенти України вiд опозицiї, нiж одна така
команда. І нехай нiхто з «доброзичливцiв» не переживає вiдносно
концентрацiї фiнансових та органiзацiйних ресурсiв опозицiї на
президентськi вибори. Кращої
мотивацiї у кожного кандидата вiд
опозицiї, нiж вийти в другий тур i
перемогти на виборах, не iснує.
Кожен з них i грошi збере, i команду для самовiдданої роботи
зорганiзує. Якщо висунути єдиного кандидата в першому турi, iншi
будуть працювати на одну соту
своєї сили. А це вже провал i в
першому турi, i в другому, бо
вирiшувати долю виборiв буде кожен вiдсоток голосiв.
Але принципово важливо, щоб
усi лiдери опозицiйних сил вже
сьогоднi пiдписали публiчну угоду
про непоборювання мiж собою в
першому турi та про одностайну
пiдтримку опозицiонера в другому турi. Саме вiдсутнiсть такої
єдностi опозицiї в другому турi
президентських виборiв 2010 року i призвела до влади сьогоднiшню бiду. Я вдячна всiм лiдерам опозицiйних партiй, що вони
саме таку угоду про непоборювання мiж собою в першому турi
та про єдиний фронт в другому
турi пiдписали 18 травня в День
Європи. Це i є, на мiй погляд, стратегiчно правильне й переможне
рiшення. Тепер його треба детально донести до людей в iнформацiйному просторi.
А якщо Януковичу прийде в голову зламати демократичнi вибори Президента України, влаштувати чергову гру в наперстки та
провести наступнi вибори в один
тур, вiд опозицiї буде єдиний кандидат, i вiн уже визначений.
Але що б не робила правляча
Сiм’я, як би не викручувалася,
скiльки б не манiпулювала фактами, виборами, Конституцiєю,
iнформацiйним простором, фальшивими кримiнальними справами,
вони не враховують одного. Їм
бiльше не вiрять. Нiхто не вiрить –
нi свої, нi чужi. Свiт змiнився,
дiють соцiальнi мережi, якi не дають приховувати правду. Не
змiнилися тiльки вони. Утримуватися при владi з допомогою дешевих манiпуляцiй та картонних декорацiй бiльше не можна.
Я не знаю точно, як закiнчить
своє життя режим. Але я точно
знаю, що вiдлiк часу вже пiшов. З
18 травня. Бо цього дня стало очевидним, що вони втрачають свiй
останнiй iнстинкт, який до цього
часу їм не зраджував, - iнстинкт
самозбереження. Це стало очевидним у День Європи.
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аптовий вiзит у недiлю, 26
травня, президента України
Р
Вiктора Януковича у Сочi, на дачу
до росiйського колеги Володимира Путiна, викликав переполох в
полiтичних i експертних колах України.
Два днi поспiль ця новина була
топовою в українських медiа.
Журналiсти й полiтологи, наввипередки коментуючи причини й
наслiдки позапланової зустрiчi
лiдерiв двох країн, губилися в
здогадах
i
припущеннях...
Об’єднувала, однак, всi цi коментарi одна загальна думка: нiчого
доброго Українi вiд цього короткого курортного «роману» чекати
не варто. Красномовним є той
факт, що росiйськi ЗМІ про
зустрiч майже нiчого не написали.
Максимум — короткi безбарвнi
iнформацiйнi повiдомлення.
Недiльна поїздка Вiктора Януковича на термiнове побачення до
Володимира Путiна виглядає
справдi дуже пiдозрiло. Керiвник
держави раптом зривається з насидженого у рiдному Межигiр’ї
мiсця й летить як вiтер до Росiї.
Нiде попередньо про цей “робочий вiзит” не було анi слова. Пресслужба президента лише в недiлю
зранку, за кiлька годин до вильоту, надала вiдповiдну коротку
iнформацiю для преси. Виглядає
це так, нiби Путiн викликав до себе “на килим” українського керманича... Що такого невiдкладного могло статися, що треба було
стрiмголов летiти на цю зустрiч? І
це при тому, що останнiм часом
україно-росiйськi двостороннi
вiдносини вельми прохолоднi. А
господар Кремля не раз демонстрував своє, м’яко кажучи, зневажливе ставлення до українського
колеги. І раптом такий блискавичний вiзит та майже п’ятигодинна
розмова тет-а-тет. Важко собi уявити такий формат стосункiв з
президентом Америки, Нiмеччини
чи навiть Польщi. Отже, це
свiдчить про особливий рiвень
взаємин, чи, радше, про особливi
(якщо не сказати приватнi) домовленостi. Тому й iнформацiї обмаль. Бо якби Путiну та Януковичу
вдалося про щось конкретне домовитися, то росiйська преса перша б розтрубила про черговi геополiтичнi перемоги Росiї. Виходить, чи нi про що не домовилися,
або цi домовленостi мали не
публiчний, а значить, i не державний характер. Тобто, зацiкавленi у
них не держави, а персонально
учасники переговорiв. Можливо,
цим i пояснюється така прудкiсть
Януковича? Не можна виключати,
що йому особисто на чомусь розходилось.
Не забуваймо також, що президентськi вибори в Українi майже на носi. А хвалитися перед
електоратом нема чим. Обiцянки
про “покращення вже сьогоднi”
вдруге не пройдуть. Тому проросiйському електорату Вiктора
Федоровича, як, втiм, i електорату

Володимира Володимировича,
треба замилити очi хоч якимись
iнтеграцiйними “дурилками”. Тобто, не обов’язково про щось конкретне домовлятися, достатньо
робити вигляд, що про щось домовляються...
Результати ж нинiшнiх переговорiв залишаються у таємницi. І
ЗМІ доводиться гадати: про що
домовилися президенти, чи не
здав вже вкотре Янукович
нацiональнi iнтереси України? Якщо iнформацiя про домовленiсть
президентiв щодо отримання Україною статусу спостерiгача у
Митному союзi не викликає особливої реакцiї, то цього не можна
сказати про те, що Україна погодилася вiддати газотранспортну
систему (ГТС) в обмiн на знижку
за росiйський газ, як стверджують
деякi мас-медiа. Український
полiтикум i громадяни повиннi
знати, що обговорювали i до чого
домовилися глави двох держав.
Про це, до речi, йдеться в заявi
партiї УДАР. А ось якi пояснення
дав пресi колишнiй уповноваже-

Янукович вiдмовляється розповiдати українському суспiльству, про що вiн домовлявся з Путiним у Сочi
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Предметом таємної зустрiчi в Сочi могла бути українська газотранспортна система

ний президента України з енергетичної безпеки Богдан Соколовський.
- Я не знаю, про що вони домовилися, але якщо така утаємниченiсть, то нiчого доброго для народу України в тих домовленостях немає.
- А як загалом слiд оцiнювати
факт того, що зустрiчi вiдбуваються пiд завiсою такої таємничостi i
президент України ледь не за викликом їде до Путiна? Це було властиво i попереднiм українським
адмiнiстрацiям?
- Ранiше так не було. Як
пам’ятаєте, коли був президентом
Ющенко, то готувалися такi
зустрiчi заздалегiдь, i готувалися
вiдповiднi повноваження на пiдписання рiзних документiв. Нiхто з
цього не робив нiякої таємницi.
Теми для переговорiв завжди
висвiтлювалися набагато ранiше,
нiж сам вiзит. Хоча i президент
може говорити без директив, такi
речi оформлялися як слiд.
- Що означає: нiчого доброго
не може бути вiд цих переговорiв.
Можете ви це розшифрувати?
- Я думаю, що насамперед
iдеться про ГТС, i наш президент
прекрасно розумiє, що вiдчужувати ГТС не можна, але вiн не має
iншого виходу, бо не знає, що робити. Тому довкола всi його пiдводять. Вiн сам не може iнiцiювати
реформи, якi б пiшли, економiка
залишається нереструктуризова-

ною, бо бояться наступити на ноги
олiгархам. Тому що iснує певна
залежнiсть. І за великим рахунком
вся надiя на Росiю з тим, що її
пiсля того «кинуть». Але так не
буде однозначно. Тому що здача
— останнiй крок перед розвалом
нашої держави. Але цього, мабуть
не розумiє влада, зокрема й того,
що нiкому вона не буде потрiбна
пiзнiше.
- Тобто, фактично йдеться про
те, як повiдомляють деякi ЗМІ з
посиланням на джерела в урядi,
що Київ готовий на умови
росiйської сторони, коли «Газпром» стане ключовим учасником
консорцiуму.
- «Газпром» особливо у свiтлi
тенденцiй про потоки насамперед
зацiкавлений у тому, щоб контролювати Україну в цiлому. Тому що
за «Газпромом» стоїть Кремль,
який особливо не приховує бажання контролювати Україну.
Нинi iснує ситуацiя, хто контролює газ, той контролює всю Україну. Тому що практично вся економiка залежить вiд газу, i значна
кiлькiсть людей фiзично споживає газ. Зараз не можна вiддавати
газ навiть на один процент. І це
прекрасно розумiють нашi правителi, але вони дiють так, бо iнакшого виходу не мають, а
нацiональних державницьких почуттiв у них немає.
- До речi, а як ви пояснюєте те,
що з боку Росiї також немає вито-

ку iнформацiї про результати цих
переговорiв?
- Я думаю, що це в iнтересах
Росiї, бо ГТС сама по собi йде в
руки. Причому нiхто не озвучив,
яка все-таки оцiнка ГТС, i хто її робив. Попереднiй мiнiстр енергетики обiцяв цю оцiнку зробити до
листопада минулого року, але її
немає. І Росiя вичiкує. Безумовно,
для неї зараз вигiдна мовчанка,
тим бiльше, що напевне є
вiдповiднi прохання з боку української сторони, бо все зiрветься. Росiяни це розумiють i говорять, як правило, коли зроблять
роботу.
- З другого боку, хiба парламент не може нiчого вдiяти, адже
є закон, який забороняє передачу
ГТС не тiльки у власнiсть, але
вiддавати в управлiння?
- У сьогоднiшньому парламентi, на жаль, нацiональнi елементи не мають бiльшостi, а iснуюча бiльшiсть - це фактично п’ята
колона. А тi потуги, якi робить
Яценюк, Кличко i Тягнибок слабкi.
Втiм, закиди Б.Соколовського
опозицiї, що її потуги слабкi, не
зовсiм вiдповiдають дiйсностi.
Партiя Вiталiя Кличка УДАР у
своїй заявi рiшуче вимагає, аби
Вiктор Янукович пояснив українському суспiльству, про що
вiн домовлявся в недiлю, 26 травня, пiд час своєї поїздки до Сочi на
зустрiчi з росiйським президен-

том Володимиром Путiним.
У заявi прес-служби УДАРу,
оприлюдненiй у понедiлок, 27
травня, зазначено, що не йдеться
про зустрiч "у приватних справах
двох приятелiв - український
полiтикум i громадяни повиннi
знати, що обговорювали i до чого
домовилися глави двох держав".
"Турбує те, що, декларуючи
європейський курс, українська
влада вперто розвертає країну
зовсiм в iншому напрямку.
Замiсть того, щоб виконати умови
для пiдписання угоди про
асоцiацiю з ЄС, влада Януковича
шукає варiанти пiдписання угоди з
Митним союзом, паралельно здаючи газотранспортну систему України. Фактично, влада робить
усе, щоб європейська сторона не
пiдписала угоду про асоцiацiю", йдеться в заявi УДАРу.
Тим часом, голова правлiння
альянсу «Нова енергiя» Валерiй
Боровик заявив пiсля сочинського вояжу Януковича, що чинна
влада в Українi готова здати Росiї
газотранспортну систему за низьку цiну на росiйський газ, бiльшi
об'єми транспортування блакитного палива через українську територiю, а також за пiдтримку
нинiшнього президента Вiктора
Януковича на президентських виборах у 2015 роцi.
Зокрема, на думку експерта,
наразi влада у нашiй державi намагається дiяти у питаннях навколо ГТС не за прозорою схемою.
"Її, по сутi, здадуть за три речi.
По-перше, низьку цiну на газ, що
дозволить протриматися цiй владi
ще два роки i, можливо, виграти
наступнi президентськi вибори", зазначив Боровик.
По-друге, за його словами,
влада прагне отримати гарантування прокачки 60 мiльярдiв кубометрiв газу, що експерти вважають дуже малим для гарантування роботи такої системи.
"Мало б бути не менш нiж 80100 мiльярдiв кубометрiв газу. І
по-третє, йдеться про гарантування пiдтримки дiючого президента
на наступних виборах", - уточнив
експерт.
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Про спiврозмовника:
Мирослав МАРИНОВИЧ – вiдомий український публiцист,
правозихисник, релiгiєзнавець, член-засновник Української Гельсiнської групи,
вiце-ректор Українського Католицького Унiверситету у Львовi.
Народився 4 сiчня 1949 року в
селi
Комаровичi,
Старосамбiрського району, Дрогобицької областi (нинi –
Львiвська). Вищу освiту здобув
у Львiвськiй полiтехнiцi. Працював
перекладачем
з
англiйської мови, технiчним редактором. 9 листопада 1976
року разом зi своїм другом
М.Матусевичем став членомзасновником
Української
Гельсiнкської Групи. У березнi
1977 року Маринович та М.Матусевич на вечорi пам'ятi Тараса Шевченка в Київськiй фiлармонiї, здолавши опiр органiзаторiв вечора, несподiвано вийшли на сцену i закликали
проспiвати «Заповiт». 23 квiтня
1977 року Маринович був заарештований. Проходив по
однiй справi з М.Матусевичем.
Вони звинувачувалися в «проведенннi
антирадянської
агiтацiї i пропаганди». Слiдство
тривало 11 мiсяцiв. 22-27 березня 1978 року Київський обласний суд у м. Васильковi засудив Мариновича до максимального термiну ув'язнення - 7
рокiв таборiв суворого режиму i
5 рокiв заслання. Покарання
вiдбував у Пермському таборi
ВС-389/36. Повернувся в Україну в березнi 1987 року. Влаштувався оператором нафтопереробного заводу в Дрогобичi. 1990 року почав працювати кореспондентом мiсцевої газети «Галицька зоря». 1990 року була опублiкована праця
М.Мариновича «Євангелiє вiд
юродивого», написана ще в таборi, 1991 року вийшла його
книга «Україна на полях Святого
Письма», а 1993 року - «Спокутування комунiзму», «Україна:
дорога через пустелю». Вiд
1997 року - директор Інституту
релiгiї i суспiльства Львiвської
Богословської Академiї, член
Українського Богословського
Наукового Товариства, 13 вересня 2010 року Мирослав Маринович очолив українське
вiддiлення мiжнародного ПЕНклубу. Один з учасникiв
iнiцiативної групи «Першого
грудня». Автор багатьох книг i
наукових статей. Нагороджений багатьма вiдзнаками, серед яких орден Свободи та орден «За мужнiсть» І ступеня.
Мешкає й працює у Львовi.
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- Давайте почнемо нашу
бесiду з головного: що повинно вiдбутися в державi, аби
люди нарештi зрозумiли – так
жити далi не можна?
- Я – людина релiгiйної перспективи. Для мене надзвичайно
важливою є спроможнiсть людей
почути той голос, який свого часу
почула Жанна д’Арк, день
пам’ятi якої вдячна Францiя щороку вiдзначає 30 травня. Уявiть
собi: проста сiльська дiвчина раптом чує голос: «Іди!». Вона йде i
робить ту справу, якої нiхто вiд
неї не очiкував. Іншими словами,
оцей занепад, який є нинi, для
мене свiдчення того, що десь поряд виростає нова спроможнiсть
України дати вiдповiдь на тi виклики, якi ми маємо. Цього ще не
видно. Ми не знаємо, звiдки
з’явиться ця група людей (бо я
переконаний, що це має бути
критична маса однодумцiв),
яким, по-перше, стане соромно
за те, що вiдбувається в Українi.
По-друге, цей сором не пожене їх
за кордон, в емiграцiю, як погнав

Як тiльки проллється велика кров, буде кiнець. Це той варiант, коли країна зникає як держава...

åàêéëãÄÇ åÄêàçéÇàó:
«äêéÇ áçàôàíú ìäêÄ∫çì»

Україна так i не навчилася дослухатися до думок своїх моральних авторитетiв

багатьох кращих представникiв
нашої нацiї, а спонукає з новою
концепцiєю, дуже чiткою й простою, стати й заявити про себе. Я
маю на увазi не тiльки iнтелектуальну складову, але й духовну –
тобто, спроможнiсть йти на жертву. Ми не зможемо сьогоднi
вирiшити цю ситуацiю, просто перестрибнувши з одного коня на
iншого. Повинна з’явитися група
людей, таких як Юрiй Луценко,
якi думають передусiм не про
владу, а про країну. Тих, хто буде
готовий йти на жертви, на будьякi переслiдування. Якi запропонують просту модель, пiдтримають її своїми дiями – i люди їм
повiрять. Тодi можна очiкувати
змiн. Поки ж, за нинiшнiх обставин цинiзму влади, фактичного
паралiчу опозицiї ми не маємо
демократичної процедури замiни
негiдного уряду гiднiшим. Мусить

вiдбутися тотальний злам у
суспiльствi, якщо хочете, моральна революцiя.
- Часто закидають, що група
«Першого грудня», до якої Ви
належите, це, вибачте, романтичнi старички, якi «занадто
далекi вiд народу». Що Ви
вiдповiдаєте людям, якi в розпачi кидають усе й емiгрують з
країни, бо мають брак вiри в
майбутнє України?
- Я знаю цей скепсис людей
щодо iнiцiативи «Першого грудня», аналiзував, на чому вiн 7рунтується. Що ми говоримо: людина сама повинна стати моральною
й
вiдчути
власну
вiдповiдальнiсть. Хiба це лягає на
людськi душi? Нi! Тому, що людина не вважає себе винною за те,
що вiдбувається в державi. Виннi
вони, i далi йде перелiк рiзних ка-

тегорiй начальникiв. Тому наша
група повинна їх знищити, з ними
розправитись, а тодi вже я буду
моральним, демократичним тощо. Це реакцiя патерналiстської
держави i народу, який звик до
того, що щастя йому забезпечує
хтось iнший. Звичайно, iншої реакцiї поки й не може бути.
- Добре, але щоб зробити
успiшним проект «Україна»,
треба мати лiдерiв, якi готовi
до великих справ i психологiю
максималiзму? Чи не здається
вам, що два втраченi шанси в
1991-му й 2004 роках – це й
була для України юнiсть з її високими iдеалами, яка вже не
повторна. А нинi ми, як держава, переживаємо кризу «середнього вiку».
- Чи вiрю я в доброго лiдера?
Нi. Тобто, я не хочу покладати на

нього надiї. Тому що повинно вирости все суспiльство. Жоден дивовижно гарний лiдер нiчого не
зробить, якщо цього не захочуть
громадяни. Але є рiзнi стани
суспiльства. Вiзьмiмо Мартiна
Лютера Кiнга – це приклад того,
що потрiбно, аби змiнити державу. Необхiдна група людей, якi
скажуть, що ми будемо йти на
все. Саме через таку жертву йде
виховання нацiї. Мартiн Лютер
пiдняв духом знедолених темношкiрих, а також вiдкрив перед
бiлими провалля того антихристиянського ставлення до iншої
людини тiльки через те, що в неї
iнший колiр шкiри. І багатьом
американцям стало соромно, що
вони та їхнi попередники вiками
жили з таким ставленням до
ближнього свого. Таким чином,
американське суспiльство виросло, i йому вже не потрiбно
настiльки жертовних людей.
Майбутня українська система
теж не буде триматися виключно
на лiдерi. Не можна поєднати патерналiстську модель держави i
нормальний цивiлiзацiйний розвиток. Лiдер, який виховує,
потрiбен для патерналiстської
концепцiї, для демократичної –
необхiдно щось iнше. Але, щоб
перейти вiд одного до другого
при такий великiй кризi, яка є
сьогоднi, нинi все ж таки лiдер
потрiбен.
- Ви бачите таких людей?
- Нi. Але за рiк перед тим, як
виступила Жанна д’Арк, чи хтось
знав її у Францiї?
- Ми говоримо про внутрiшнi
змiни, але для них потрiбнi роки чи, навiть десятилiття. Мiж
тим, є фактор часу: з одного
боку iмперський сусiд, який не
приховує своїх планiв. З iншого, антиукраїнський, за своєю
сутнiстю, режим. З третього –
аморальна, байдужа бiльшiсть. Чи є у нас такий час?
- Немає i водночас є. Справдi,
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сьогоднi настали дуже цинiчнi часи, i тепер вже не буде того розгублення, яке ми бачили у владному середовищi наприкiнцi комунiстичної ери чи в перiод Кучми, перед Помаранчевою революцiєю. Нинi всi перелiченi вами
сили будуть йти на жорстокi
манiпуляцiї, провокацiї з тим,
щоб сам народ заблагав, аби не
було змiн. Але чому я бiльшменш спокiйний. Знову ж це походить з моєї вiзiї, як вiдбуваються подiбнi процеси. Ранок починається з найтемнiшої ночi. Лише
тодi, коли система доходить до
своєї крайньої точки, можна уявити собi двi альтернативи: або
система знаходить вирiшення,
або вона гине. Ми нинi вже зайшли в пiке. З нього немає нормальної посадки. Мусить щось
вирiшитись.
Далi я скажу те, над чим
полiтики смiються. Як вiдбувається трансформацiя гусенi в
метелика? Спочатку гусiнь сама
саме обплутує ниткою й починає
розпадатися. З точку зору форми
гусенi – це самогубство. Але коли ялочка вже сформована, в
напiврозкладеному мiсивi, в невеличкiй групi клiтиночок, починається бурхливий рiст. І тодi
вилiтає метелик. Оце є точний
опис будь-якого метафiзичного
переходу. Спершу якась форма
розпадається, i з приходом до
влади в 2010 роцi Януковича Україна обплутує себе нитками та
гине. Сама себе задушує. Здавалось б, все – кiнець. Але чому
iнiцiативна група «Першого грудня» продовжує говорити, хоча
розумiє, якою є реакцiя. Тому що
десь з’явиться людина, яка послухає i скаже: «Вони мають рацiю,
давай я спробую». І тодi на базi
критичного зеренця почне бурхливо розвиватися iнша форма.
- Багато хто вважає, що ми
вже пройшли ту стадiю, коли
можна було перемогти мирним шляхом. Сьогоднi ж без
пролиття кровi отримати
справжню незалежнiсть України неможливо...
- Справдi, ми втратили час для
того, щоб вийти з посткомунiстичного й постгеноцидного
суспiльства плавно. На жаль, мусить вже бути змiна не еволюцiйна, а революцiйна. Але
кров знищить Україну. Як тiльки
проллється велика кров, буде
кiнець. Це той варiант, коли
країна зникає як держава. Кровi
ми не перенесемо, бо маємо
стiльки розбiжностей, передусiм
ментальних. Сильна рука, яка
мстить, – це означає отаманщину, яка завжди розриває Україну.
- На жаль, у кожному з нас
сидить маленький «янукович».
Якi Ви маєте рецепти його подолання?
- Ми пiдживлюємо цю систему.
Тому, власне, не на януковичiв повинна бути спрямована атака. Залишмо Януковича. Давайте подивимося i зрозумiємо, що ми живемо своїми слабостями.
- Як можна подолати цю
жахливу систему, яка ось вже
третє десятилiття поспiль не
дає нам змоги побудувати
нормальну європейську державу? Поряднi люди не хочуть
йти до влади, i в результатi, ми
втрачаємо Україну. Як вирватися з цього зачарованого кола?
- Треба йти за законами структуралiзму. Якщо в якусь систему,
яка має свої правила, вносити чу-

жорiдний елемент, то в бiльшостi
випадкiв вiн або трансформується системою i змушений буде пiдлаштуватися пiд неї, або виштовхнеться. Тiльки якщо вiн стане системотворчим, то може переламати систему й задати їй новi
правила гри. Ми знову вертаємось до критичної маси людей, якi своєю енергiєю духу i
жертви здатнi це зробити. Чому я
завжди вiдмовляюсь iти депутатствувати до Верховної Ради, бо
знаю, що я там нiчого не зроблю.
Або система мене пiд себе пiдлаштує, або я сам грюкну дверима i
скажу: «Досить!».
- Чи повинно суспiльство накладати якiсь табу, щоб зберегти себе вiд поразок?
- Думаю, так. Наприклад, табу
на дискусiю, якi герої є
справжнiми. Якщо ми не можемо
повторити iспанський варiант –
«вони боролися за Іспанiю», незалежно з якого боку, то повиннi
погодитись, що не будемо сперечатися. Не дозволимо полiтикам
манiпулювати цими питаннями.
Здається, вже бiльшiсть українцiв
розумiє: як тiльки з’являються вибори, про що ми починаємо говорити? Про Бандеру i про мову.
Повинно бути загальне розумiння
в суспiльствi: якщо є рана, її треба не роздирати, а гоїти травами,
покривати бинтом.
Ми не є законослухняною

Влада, яка нiзащо переслiдує поетiв, письменникiв, є уособленням зла. Один раз кагебiст сказав
менi: «Имейте ввиду, кто не с нами, тот против нас». «Добре, я
буду проти вас», – вiдповiв я.
Все. Крапка. І тодi вже психологiчно легше, хоча ти пам’ятаєш,
що не маєш права схибити. А зараз ситуацiя типова для давньокиївських казок: коли Баба Яга

Мирослав Маринович з мамою Любов’ю Йосипiвною

Український народ має великий потенцiал євангельського преображення

нацiєю. Якщо на Заходi iснує
верховенство права, то в нас
домiнує поняття справедливостi.
Пропозицiя закрiпити табу законодавчо – розумна i твереза, але
я сумнiваюсь, що вона реалiстична. Натомiсть, є iнша, утопiчна,
яка, на перший погляд, виглядає
смiшною, – любов. Якщо група
людей, про яку я говорю, скаже
собi: ми не пiддамося на провокацiї, ми самi собою об’єднаємося, подолаємо розбiжностi Сходу
i Заходу, то це буде прикладом
для iнших.
- Вам було 27 рокiв, коли ви
подолали страх. Потiм потрапили за грати. Коли було легше боротися зi злом: тодi чи
тепер?
- Тодi було легше. Нинi все ж
таки важче. Перш за все, в психологiчному планi. В радянськi часи, коли ти зрозумiв розкладку
сил, все ставало на свої мiсця. Я
приїжджаю до Києва, знайомлюсь з родинами дисидентiв, якi
вже були заарештованi. Все. Я на
їхньому боцi. Вони страждають.

прiрву. Отже, якщо станемо на
точку зору, що Бог вiдвернувся,
то не матимемо шансу. Навпаки,
це ми є творцями нашої кривди.
Стосовно ж вашого запитання, то я переконаний, що у нас є
достатня кiлькiсть праведникiв. У
мене є фiзичне вiдчуття, бо я
об’їздив всю Україну. І всюди бачив добрих людей, якi потенцiйно
гiднi жити в iншiй, щасливiй дер-

обертається в пишноплiдну яблуньку чи криниченьку з чистою
водою. І треба весь час бути пильними: не взяти те яблуко, не напитися тiєї водицi, i пам’ятати, що
зло завжди маскується пiд добро.
- Зi Святого Письма ми бачимо, що Бог вiдвертається, якщо народ стає аморальним. Чи
не втратила Україна своїх праведникiв. На чому взагалi базується Ваш оптимiзм?
- Дуже гарне запитання. Але я
б трохи вiдредагував вашу фразу. Не Бог вiдвертається, а люди
вiд Нього, втрачаючи здатнiсть
чути Його мову i знаки, якими
розсипане наше життя. Коли мене заарештували, i я мав час подумати, то озираючись в минуле,
побачив: скiльки там було знакiв,
посланих Богом, якi я зiгнорував,
але насправдi вони були пiдказками! Тим, що робимо лихi справи, ми втрачаємо вмiння
розрiзняти цi знаки. А раз так, то
вiдповiдно живемо своїм розумом, який веде нас у ще бiльшу

жавi. Чого немає? Солiдарностi.
Вмiння взятися за руки. Навiть не
для того, щоб витягнути шаблю й
рубати, а щоб не допустити зла.
Сказати: все, кiнець, ви не маєте
влади над нами! Але ми це спроможнi будемо зробити, коли перестанемо бути отаманами. Знову духовна проблема. Зараз кожен з нас окремо вiдчуває, що
живе в агресивному, ворожому
середовищi. Коли з нього вiдбувається якийсь акт, ми тут же вважаємо за потрiбне накинутися на
нього, захистити себе ще
бiльшим хамством. І таким чином, ми забуваємо ключове поняття: «Люби ближнього свого»,
як основу людського спiвжиття.
Якби ми любили ближнього, то
його iнтереси сприймали б як
свої. А раз так, то ти перебуваєш
в солiдарностi. Тодi ти вiдгукуєшся на бiль iншої людини, а
вона – на твiй. У нас хвороба в
цих базових питаннях. Тому
iнiцiатива «Першого грудня» розвертає нас до них. Бо часто люди
не бачать в цьому проблему i перебувають на рiвнi «оця партiя
менi шкодить».
- Ви говорите про моральну
революцiю й аморальну бiльшiсть, але яка може бути формула майбутньої успiшностi
України з байдужим населенням, де слова «жертовнiсть» та
«служiння» викликають цинiчну
посмiшку й навiть агресiю?
- Для римських язичникiв все
те, що проповiдували християни,
було абсурдом, бо їх Бог був
розп’ятий. Римляни повiрили лише тодi, коли побачили, як християни лiзли в пащу лева, гинули
заради того, у що вони насправдi
вiрили. Тому я кажу про готовнiсть йти на жертву. Бо це надає цiни вашим словам. Тодi людина, яка навiть скептично ставиться, скаже: «Я цiную її погляди, в цьому справдi щось є». Так
починається перший крок. А якщо таких людей декiлька, то це
вже явище. Нам потрiбна духовна мутацiя, яка з суспiльства, де
iснує аморальна бiльшiсть, зро-

бить нову, якiсну модель. Історiя
свiдчить, що iнодi, здавалось б,
найутопiчнiшi речi, стають реальнiстю.
- "Українська iдея i християнство, або Коли гарцюють кольоровi конi Апокалiпсису" ваш 540-сторiнковий блискучий iсторико-фiлософський
твiр, який був написаний ще
2004 року. Особливо вражає
ваш грунтовний аналiз духовного свiту сучасної України та її
мiсця в контекстi розвитку
вiдносин мiж Сходом i Заходом. Коли зважити на подiї останнiх рокiв, то чи залишаєтесь Ви й надалi при думцi,
що можливе духовне преображення нашого суспiльства, яке
перебуває в кризi, i чи сподiваєтесь на реформування
українських церков київської
традицiї? Адже в той час, коли
згадуванi церкви й надалi перебувають у ролi статистiв, сучасний розвиток в Українi протестантських конфесiй, харизматичних рухiв i течiй вказує,
швидше, на реформацiю протестантизму.
- Коли я готував друге видання
цiєї книги вже в рамках шеститомника, я поставив собi це саме
запитання: чи потрiбно менi внести якiсь корективи? І виявилося,
що нi. Усi свої висновки я повторив би сьогоднi як незмiннi. Дуже
важливо не вимагати вiд якогось
явища того, чого воно дати не може. Головне функцiональне завдання схiдного християнства берегти традицiю, головне завдання протестантизму - швидко
реформувати Церкву, якнайкраще пристосувати її до швидкоплинного часу. Це рiзнi завдання,
отож не вимагаймо вiд православ'я (чи ширше - вiд схiдного
християнства), щоб воно щороку
проводило реформи свого
служiння. Проте, водночас i нагадуймо йому, що на нього
постiйно чигає небезпека застиглостi. За Мелетiєм Смотрицьким,
найголовнiшою вадою тогочасної православної церковної
спiльноти була "нездатнiсть до
самооновлення: не прогресує
освiта, не стабiлiзується церковний порядок, усе лишається постарому, тобто в станi консерватизму й деградацiї".
Отже, схiдне християнство
мiняється також, але мiняється не
через щоденне реформування, а
через одномоментне преображення, яким завершується тривалий перiод накопичення потенцiальних змiн. Я бачу сьогоднi
водночас i кризу церков схiднохристиянської традицiї, i певний
тиск з боку внутрiшнiх чинникiв,
якi домагаються реформування.
Тому моя вiра в те, що схiдне християнство не сказало ще свого
останнього слова, залишається
незмiнною. Мало того, я продовжую вважати, що в релiгiйному
преображеннi людини, а отже, й
української релiгiйної ситуацiї, наш iсторичний шанс як народу.
Арка любовi, що стояла 2004 року над Майданом, засвiдчила: український народ має великий потенцiал євангельського преображення. Як же важливо сьогоднi
не змарнувати його, пiддавшись
нетерплячому роздратуванню, а
часто й нашiптуванню лукавого:
"Вiзьми камiнь до рук. Твiй гнiв
праведний. Помстися кривднику".
Інтерв’ю провiв
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Ç.éÉêàáäé:
«êéëßü ÇßÑåéÇãü∏
ìäêÄ∫çì ÇßÑ ∏ë»

Ç ìäêÄ∫çß
èÄêíßü
«ÅÄíúäßÇôàçÄ»:
«êÖçÄíì äìáúåßçì
íêÖÅÄ ãßäìÇÄíà
ÉéãéÇì»
У
прес-службi
партiї
"Батькiвщина" заявили, що слова
першого заступника генпрокурора
України Рената Кузьмiна про наявнiсть доказiв, що дозволяють
звинуватити екс-прем'єра Юлiю
Тимошенко у вбивствi, неправдивi.

Про це йдеться у заявi прес-служби партiї.
"Кузьмiну потрiбна негайна медична допомога, бо виконуючи завдання Банкової з полiтичного переслiдування Тимошенко, вiн став
плутати бiле з чорним, правду з неправдою i довiв себе до розумового розладу", - заявили у полiтсилi.
"У виданнi "Форбс-Україна"
вийшло чергове брехливе iнтерв'ю
Кузьмiна. Його слова не мають
нiчого спiльного iз законнiстю, а є
фантазiями хворої людини, бо лише людина з розумовими розладами може називати доказами
полiтико-пропагандистське шоу з
допиту свiдкiв у "справi Щербаня",
- йдеться у заявi.
"Понад два роки Кузьмiн на
ток-шоу та пiд час поїздок за кордон наголошував, що в нього начебто є "залiзобетоннi докази"
причетностi Тимошенко до справи
Щербаня, однак чомусь вiн не
йшов з ними до суду, а через два
роки влаштував публiчну полiтикопропагандистську виставу з допиту свiдкiв", - заявили у
"Батькiвщинi".
У полiтсилi нагадали, що "усi
свiдки, викликаннi ГПУ, пiд час допитiв зiзналися, що в них немає
доказiв причетностi Тимошенко
до "справи Щербаня" , а їхнi голослiвнi та неправдивi припущення побудованi на словах людей,
померлих 15 рокiв тому i чиї слова
не можна перевiрити".
Як вiдомо, Кузьмiн днями заявив, що сукупнiсть доказiв у
справi про вбивство Євгена Щербаня дає можливiсть представити
цю справу до суду i звинуватити
Тимошенко у вбивствi.

ëàç ÉéãéÇà
åÖÑÜãßëì
áÄëíêÖãàÇ ãûÑàçì
Молодший син народного депутата України, голови Меджлiсу
кримськотатарського народу Мустафи Джемiлєва Хайсер застрелив
людину. Про це повiдомляється на
офiцiйному сайтi Меджлiсу.
Згiдно з iнформацiєю, нещасний випадок стався 27 травня о
3:30 по полуднi в будинку молодшого сина Джемiлєва в Бахчисараї в результатi необережного поводження iз зареєстрованою
зброєю. У цей час сам глава
Меджлiсу перебував у Сiмферополi, про трагедiю, що трапилася,
йому повiдомив телефоном старший син Ельдар.

М.Джемiлєв вiдразу ж повiдомив у правоохороннi органи, якi
виїхали на мiсце подiї. Окрiм того,
вiн заявив, що з боку його сiм'ї i
рiдних здiйснюється максимальне
сприяння у проведеннi слiдчих заходiв, i висловив надiю на те, що
слiдство буде вестися вiдкрито i
об'єктивно.
Як повiдомляє 5-й телеканал з
посиланням на помiчника глави
Меджлiсу, Хайсер чистив рушницю, яка випадково вистрелила.
Згiдно з iнформацiєю телеканалу,
куля потрапила в голову друга сiм'ї,
якому було близько 40 рокiв. Чоловiк допомагав у господарствi i в
момент вбивства порався в городi.
За
словами
начальника
кримської мiлiцiї Михайла Слєпаньова, пiдозрюваного затримали.
Кримiнальне провадження вiдкрито за попередньою квалiфiкацiєю
"Невмисне вбивство".

íêìÑéÇß åßÉêÄçíà:
ÇóéêÄ, ëúéÉéÑçß,
áÄÇíêÄ
Трудова мiграцiя має стати одним iз важливих зовнiшньополiтичних прiоритетiв України.
Такою є думка бiльшостi учасникiв
круглого столу "Проблеми правового захисту прав українських трудящих – мiгрантiв в Європi", що
вiдбувся у Києвi 27 травня.
Народний депутат України
трьох скликань О.Бiлозiр, яка взяла участь в його роботi, вважає,
що Україна, активiзувавши процеси повернення українських трудових мiгрантiв, отримає економiчнi
дивiденди у виглядi пiдвищення
продуктивностi працi, запозичення нових технологiй та сучасних
пiдходiв до ведення бiзнесу.

Незапланована зустрiч президента Вiктора Януковича та президента Росiї Володимира Путiна 26
травня в Сочi свiдчить про спробу
Росiї вiдмовити Україну вiд
євроiнтеграцiї.
Про це заявив колишнiй мiнiстр
закордонних справ України Володимир Огризко.
"На мою думку, йдеться про
речi значно бiльшi, нiж ГТС, йдеться про вибiр України, i, властиво,
всi цi спроби росiйської сторони
змусити Україну не робити вибору
ми спостерiгаємо вже не один
мiсяць з рiзним ступенем активностi", - сказав колишнiй дипломат.
"Але поки, менi здається,
росiйськiй сторонi не вдається
"дотиснути" й переконати українську сторону в тому, що треба
вiдмовитися вiд європейського вибору, i в цьому я бачу певний позитив", - додав Огризко. Водночас
вiн зазначив, що прихований характер зустрiчi свiдчить про те, що
в українсько-росiйських вiдносинах усе ще вiдсутнi нормальнi прозорi вiдносини i все вiдбувається в
умовах, коли спочатку все приховується, а потiм раптово повiдомляється про новi домовленостi.
"Менi здається, що нинi в дуже
багатьох кремлiвських кабiнетах
зрозумiли, що Україна йде, i, вла-

стиво, Кремль втрачає вплив на
Україну, i ця остання непередбачувана зустрiч свiдчить про те, що
вiдбуваються останнi спроби зупинити процес євроiнтеграцiї", - додав В.Огризко.

ìäêÄ∫çëúäß éãßÉÄêïà
çÖ ÑéèãÄóìûíú
Ñé ÅûÑÜÖíì

У 2012 роцi українськi трудовi
емiгранти переказали в Україну
$7,5 млрд., що становить 4,3%
ВВП. Якщо ж порiвнювати з сумою та якiстю прямих iноземних
iнвестицiй в Україну в 2012 роцi,
то виявиться, що трудовi мiгранти
зробили для залучення iнвестицiй
бiльше, анiж вся державна машина вкупi з мiнiстерствами економiки та закордонних справ –
Державна служба статистики України повiдомляє, що за весь 2012
рiк iноземнi iнвестори вклали в нашу економiку $6 млрд.
«Українцi працюють на совiсть
та заробляють грошi для своїх
рiдних. У своїй основнiй масi вони
законослухнянi, мобiльнi, iнiцiативнi. Нашi трудовi мiгранти зсередини побачили, як органiзоване
життя в ЄС i сьогоднi є провiдниками європейських цiнностей, основою для iнтеграцiї України в
Європейський союз. Багато з них
готовi повернутися на Батькiвщину, щоб будувати Європу тут, однак для цього потрiбно створити
стимули, якi спонукали б їх це зробити»,- заявила О.Бiлозiр.

Обсяги недоотриманих податкових надходжень держбюджету
шляхом продажу найбiльшими
фiнансово-промисловими групами виробленої в Українi продукцiї
за кордон за заниженими цiнами в
2012 роцi становили як мiнiмум 14
млрд. гривень. Про це повiдомив
фiнансовий аналiтик Мар'ян Заблоцький, посилаючись на джерела в податкових органах.
"З одного боку, навiть чесна
сплата цiєї суми в кращому випадку дозволить пiдняти пенсiї лише
на 100 гривень. Але в умовах
дефiциту бюджетних коштiв i стагнацiї економiки, досить iмовiрно,
що уряд все ж тиснутиме на фiнансово-промисловi групи, щоб тi
платили в бюджет бiльше. Не останню роль у цьому повинна зiграти фiнансова полiцiя", - заявив Заблоцький.

Посилаючись на мiжнародний
досвiд, Заблоцький констатував,
що пiдпорядкування фiнансової
полiцiї не має визначального впливу на її ефективнiсть. "Головне,
щоб у iнших гiлок влади також була полiтична воля боротися з розкраданням бюджетних коштiв та
несплатою податкiв", - пiдкреслив
аналiтик.

тами полiпшення настало на житловому й iнвестицiйному фронтах.
Так, змiнив свої умови проживання прокурор Харкiвської областi
Геннадiй Тюрiн - за два роки у його сiм'ї з'явилися 2 будинки, 5
квартир i 4 гаража. Прокурор Ми-

üçìäéÇàó ÉêÄ∏
Ç «óÄêíÖêçì
ÑàèãéåÄíßû»
â òÄçíÄÜì∏ ∏ë
Україна переговорами з
країнами Митного союзу шантажує європейцiв, вважає голова
правлiння Центру прикладних
полiтичних дослiджень "Пента"
Володимир Фесенко. "Ми бачимо
таку специфiчну чартерну дипломатiю", - сказав вiн, коментуючи
недiльну (26 травня) зустрiч президентiв України та Росiї у Сочi.

колаївщини Володимир Гальцов,
який ранiше очолював прокуратури Криму й Донецькiй областi, за
два останнi роки розширив житлову площу нерухомого майна своєї
сiм'ї зi 133,9 квадратiв до 376.
Генпрокурор та його заступники заробляють щомiсяця до 5 тисяч доларiв, їздять на Lexus,
Mersedes, BMW i Audi, володiють
будинками, квартирами та земельними дiлянками, оформленими як
на себе, так i на сiм'ю. На
банкiвських рахунках у елiти Генпрокуратури сумарно перебуває
понад 1,1 мiльйона доларiв.

îÖëíàÇÄãú
èêÄÇéëãÄÇçàï áåß
"Україна переговорами з
країнами Митного союзу, – якi, в
принципi, їй потрiбнi, – ще додатково шантажує європейцiв. Що,
мовляв, якщо не буде пiдписання
Угоди про асоцiацiю, ми рухатимемося в бiк Митного союзу", - пояснив полiтолог. Водночас, за його словами, у переговорах iз
Росiєю використовується чинник
європейської iнтеграцiї.
"Хоча, менi здається, що самi
росiяни не дуже вiрять, що Угоду
про асоцiацiю буде пiдписано, вони просто чекають, виставляючи
рiзнi умови, роблячи певнi
полiтичнi заяви, але вони чекають,
що Угода не буде пiдписана, i тодi
легше буде переконати Януковича
на вступ до Митного союзу", - сказав Фесенко.
"А поки що йде така гра в чартерну дипломатiю: зустрiч з європейцями, через певний час –
зустрiч або з Путiним, або, от в даному випадку, в Астанi. Пiсля цього
– знову активнiсть на Заходi,
зустрiчi з європейцями, а потiм знову – з пострадянськими лiдерами",
- зазначив вiн. На думку експерта,
простiр для цiєї "складної гри" у
Януковича набагато менший, нiж
свого часу в Леонiда Кучми.
Як вiдомо, 26 травня в Сочi
вiдбулася зустрiч Вiктора Януковича i Володимира Путiна, а 28-29
травня вони зустрiлися знову в Астанi (Казахстан).

äéåì Ç ìäêÄ∫çß
ÑéÅêÖ ÜàÇÖíúëü?
Керiвник кримської прокуратури В'ячеслав Павлов в 2013 роцi є
«найцiннiшим» кадром у структурi
обласних прокуратур. У середньому щомiсяця вiн заробляє 30,5 тисяч гривень з урахуванням премiй i
вiдпускних. А найменш оплачуваним виявився нинiшнiй прокурор
Донецької областi Олег Сюсяйло,
середньомiсячний заробiток якого становить менше 18 тисяч гривень, що пояснюється недовгим
перебуванням на нинiшньому посту. Якщо ще в 2010 роцi мiсячна
платня обласного прокурора коливалася в межах 12-17 тисяч, то
торiк вона становила вiд 20 до 30
тисяч гривень. Слiдом за зарпла-

У Львовi 28-31 травня вiдбувся
VII фестиваль православних ЗМІ,
органiзований
Синодальним
iнформацiйно-просвiтницьким
вiддiлом УПЦ. Тема цьогорiчної
зустрiчi представникiв єпархiальних прес-центрiв та ЗМІ: «Майбутнє засобiв масової iнформацiї
та перспективи розвитку загальноцерковних телевiзiйних, iнтернет i
друкованих проектiв». Зокрема,
керуючий справами УПЦ митрополит Бориспiльський Антонiй
пiдкреслив значущiсть православних ЗМІ у вiдродженнi духовностi,
крiм того, вiн зауважив, що церква
має використовувати новiтнi
iнформацiйнi та технiчнi засоби,
щоб бути цiкавою людям. «Треба
пам’ятати, що кожен матерiал у
православному виданнi має бути
шедевром, бо це – творiння для
Бога», - зауважив владика. У свою
чергу голова Синодального
вiддiлу з питань охорони здоров’я
i пастирської опiки медичних закладiв єпископ Львiвський i Га-

лицький Фiларет вважає, що «ЗМІ
можуть або врятувати, або занедбати свiт». «Православний журналiст є зразком духу i вiри, яка i
надихає людину на служiння…», зазначив єпископ Фiларет. На фестивалi також обговорювалися
тенденцiї розвитку православних
ресурсiв, питання мiжконфесiйних
вiдносин, тощо. Вiдбувся круглий
стiл щодо створення першого церковного телеканалу «Образ» та
нового офiцiйного порталу УПЦ
church.ua. У фестивалi взяли
участь майже 100 учасникiв - представникiв тридцяти єпархiальних
iнформацiйних служб УПЦ, якi
висвiтлюють релiгiйне життя своїх
регiонiв.
За повiдомленнями
українських видань
та iнформацiйних агенцiй
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ä‡ÚÂËÌ‡ äßçÑêÄëú
‚Î‡ÒÌËÈ ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ
◊çÓ‚Óª „‡ÁÂÚË“ ‚ ÄÏÂËˆ¥
резидент США Барак Обама виП
ступив минулого тижня в
Нацiональному унiверситетi оборони у Вашингтонi з промовою на тему
антитерористичної полiтики США.
За словами представника президентської адмiнiстрацiї, який проводив брифiнг перед заходом, завданням президента було «представити
американцям контекст того, в якiй
точцi ми знаходимося у сферi боротьби з тероризмом - вiн вiрить у
те, що прозорiсть такого роду є
iстотним компонентом нашої демократiї».
Обама говорив про те, як теракти 11 вересня 2001 року «вибили
американцiв зi стану рiвноваги»,
змусили почати вiйну i вдосконалити механiзми захисту. «Бiльшiсть
цих змiн були логiчними. Деякi створили незручностi. Але деякi, на зразок розширеного стеження, породили складнi питання про баланс
мiж iнтересами безпеки i цiнностями приватного життя. І в деяких випадках, я вiрю, що ми порушили
нашi основнi цiнностi - використовуючи тортури при допитах наших ворогiв так, що це стало порушенням
закону», - заявив Обама.
За словами президента, Америка повинна вирiшити, як буде далi
виглядати боротьба з тероризмом.
«Якщо ми не визначимо цього - вона визначить за нас ... Жоден народ
не може зберегти свою свободу посеред безперервної вiйни, - сказав
президент. - Ми повиннi визначити
нашi зусилля не як безмежну вiйну
проти терору, але як низку послiдовних, конкретних зусиль з нейтралiзацiї певних мереж екстремiстiв, якi загрожують Америцi».
Аль-Каїда, за словами Обами,
«на шляху до поразки», вона не несе прямої вiдповiдальностi за атаки
на США в Бенгазi або Бостонi, але
завдання щодо її повної нейтралiзацiї повинно бути виконане.
Характеристики терористичної загрози змiнилися за останнє десятилiття - багато в чому йдеться про
екстремiстськi групи, якi планують
атаки на мiсцевому рiвнi.
«У деяких випадках мова йде
про мережi на кшталт "Гезболли",
якi пiд егiдою держав застосовують
терор для досягнення полiтичних
цiлей. В iнших випадках - про
мiсцевi екстремiстськi угрупування,
якi ми бачили в Бенгазi або Алжирi,
якi перiодично атакують захiдних
дипломатiв i компанiї, - пояснив президент. - Крiм цього, реальний ризик становлять радикальнi так званi
«одинокi вовки» тут, в США, часто
громадяни або легальнi мешканцi
країни, якi можуть заподiяти величезну шкоду».
У зв'язку з виведенням американських вiйськ з Іраку i передачею
вiдповiдальностi за безпеку в Афганiстанi мiсцевiй армiї та полiцiї,
американськi законодавцi переходять до обговорення неоголошених
воєн США в Пакистанi, Єменi та Сомалi, якi ведуться за допомогою

безпiлотних лiтакiв (дронiв). Напередоднi виголошення промови в
Нацiональному унiверситетi оборони адмiнiстрацiя визнала, що в ходi
атак дронiв четверо громадян США
було вбито в Пакистанi i Єменi. Президент Обама оголосив, що
вiдповiдальнiсть за програму
лiквiдацiй за допомогою дронiв переходить вiд ЦРУ до Пентагону.
Промова президента багато в чому була вiдповiддю на критику того,
що вiйна з тероризмом перетворилася на гiгантську «сiру зону», без
чiтких правил. Запитання «Ким вважати терористiв - ворожими солдатами чи кримiнальниками?» поки
що залишається без вiдповiдi. Чи
можуть американськi дрони порушувати суверенiтет iнших країн,
дiючи на їхнiй територiї (уряд того ж
Пакистану неодноразово обурювався атаками безпiлотникiв, в результатi яких були жертви серед
цивiльного населення)?
За словами президента, затримання пiдозрюваних у терористичнiй дiяльностi та суд над ними є
прiоритетом. Дрони використовуються для лiквiдацiї бойовикiв Аль-

власних органiв безпеки в боротьбi
з терористами.
«Америка не може вiдрядити
особливий пiдроздiл куди завгодно
для затримання терориста, - сказав
Обама. - Наша операцiя в Пакистанi
проти Осами бен Ладена не може
бути нормою , це пов'язано з величезним ризиком».
Думки в США з приводу
безпiлотникiв розходяться: згiдно з
опитуванням, 65% американцiв
пiдтримують використння дронiв
проти осiб, пiдозрюваних у терористичнiй дiяльностi за межами США,
але пiдтримка скорочується до
41%, коли йдеться про лiквiдацiю
американських громадян, пiдозрюваних у терористичнiй дiяльностi, на
територiї iнших країн. Всього 25%
американцiв готовi погодитися на
використання дронiв для лiквiдацiї
терористiв на територiї США. Лише
13% згоднi на це, якщо йдеться про
терористiв з американським громадянством.
Обама пiдкреслив, що вiн вважає вбивство «будь-якого громадянина США - за допомогою дрона
або рушницi - без судового процесу

Барак Обама пiд час виступу в Нацiональному унiверситетi оборони у
Вашингтонi
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Вiйни в Іраку та Афганiстанi коштували Америцi тисяч людських життiв,
трильйонних витрат, падiння добробуту народу

Каїди, оголошених особливо небезпечними, а також для лiквiдацiї безпосереднiх загроз американським
солдатам. Передбачається, що потреба в такому захистi iстотно знизиться з виведенням вiйськ НАТО з
Афганiстану. Проблема полягає, в
основному, в тому, що альтернатив
використанню безпiлотникiв небагато - або наземнi операцiї, або
iстотне збiльшення допомоги
країнам, де дiють екстремiсти, з метою пiдвищення ефективностi їхнiх

неконституцiйним». За його словами, президенти США також не повиннi використовувати воєнiзованi
дрони на територiї Америки.
«Але коли громадянин США вирушає за кордон, щоб почати вiйну
проти Америки, i активно планує
вбивство громадян США, i нi ми, нi
нашi партнери не здатнi затримати
його до того, як вiн реалiзує свiй
план, його громадянство не повинно
бути його захистом. Анвар Авлакi
(активiст Аль-Каїди з американсь-

ким громадянством, лiквiдований у
2011 роцi в Єменi) послiдовно планував вбивати людей ... Я б погано
виконував свiй обов'язок президента, якби не затвердив атаку, яка лiквiдувала Авлакi», - заявив Обама.
Особливу увагу в своїй промовi
президент придiлив всеосяжнiй
стратегiї боротьби з тероризмом,
яка включає боротьбу з iдеологiєю
екстремiстiв, яку викорiнити виключно за допомогою зброї неможливо. Зокрема, Обама пiдтвердив
свiй намiр закрити в'язницю для
пiдозрюваних у терористичнiй
дiяльностi в Jуантанамо на Кубi.
Вiдповiдний указ вiн пiдписав вже
на другий день на президентськiй
посадi. План так i не був реалiзований у зв'язку з тим, що Конгрес виступав проти намiру переводити
ув'язнених у в'язницi на територiї
США. Тема Jуантанамо знову з'явилася на порядку денному у зв'язку з
голодуванням 102 з 166 ув'язнених
у тюрмi.
Повернення 86 ув'язнених у
країни їхнього громадянства вже
було затверджено американською
владою, але процес поновиться
тiльки коли влада цих держав затвердять механiзми вiдстеження
їхнiх пересувань, щоб упевнитися,
що вони не приєдналися до екстремiстських угрупувань.
Обама пiдкреслив, що закриття
в'язницi вiдповiдає iнтересам
нацiональної безпеки США, i що
цiна - як матерiальна, так i цiна удару по репутацiї країни - не виправдовує її iснування. «У часи скорочення
бюджету ми щорiчно витрачаємо
150 мiльйонiв доларiв на утримання
в ув'язненнi 166 осiб - майже
мiльйон доларiв на кожного ув'язненого. За оцiнками Мiнiстерства
оборони, ми повиннi витратити ще
200 мiльйонiв доларiв, щоб в’язниця
Jуантанамо залишалася вiдкритою.
І це в той час, як ми скорочуємо державнi iнвестицiї в освiту i науковi
дослiдження, - заявив президент. Уявiть собi, через 10, 20 рокiв США
все ще будуть тримати в ув'язненнi
людей, якi не були засудженi, на те-

риторiї, яка не є частиною нашої
країни. Погляньте на ситуацiю, коли
ми силомiць годуємо ув'язнених, якi
оголосили голодування. Чи це Америка, яку ми хочемо залишити нашим дiтям?»
Практично вся частина промови
Обами, присвячена Jуантанамо i
крокам,
якi
вживатиме
адмiнiстрацiя для закриття в'язницi,
переривалася гучними зауваженнями якоїсь жiнки в аудиторiї, яка вимагала «звiльнити їх прямо сьогоднi». У якийсь момент Обама зауважив, що «частина поняття свободи слова - дати й менi договорити».
«Ми судили терористiв в наших
судах. Серед них - Омар Фарук Абдулмуталаб, який намагався пiдiрвати лiтак над Детройтом, Файсал
Шахзад, який намагався пiдiрвати
бомбу на Таймс-сквер у Нью-Йорку.
Перед судом постане i Джохар Царнаев, обвинувачений у терактi пiд
час Бостонського марафону», - заявив американський президент пiд
час промови в Нацiональному
унiверситетi оборони у Вашингтонi.
Обама зауважив, що Сполученим Штатам необхiдно бути уважними, аби не дозволити втягнути себе у непотрiбнi конфлiкти, чим викликав критику своїх полiтичних опонентiв. Так, сенатор-республiканець
Джон Маккейн вважає, що
адмiнiстрацiя зайняла занадто слабку позицiю на Близькому Сходi: «За
останнi два роки на наших очах було знищено 80-100 тисяч людей,
зростає кiлькiсть екстремiстiв,
включно з Аль-Каїдою у Сирiї, дестабiлiзувалась ситуацiя у Лiванi та
Йорданiї. Усе, що противники втручання прогнозували, якщо ми влiземо в конфлiкт, сталося якраз тому,
що ми стояли й стоїмо осторонь».
Однак, президент Обама характеризує боротьбу з тероризмом як
наполегливi дiї, нацiленi на
лiквiдацiю
конкретних
екстремiстських угрупувань, а не безмежну глобальну вiйну. Вiн не хоче
нового болота на кшталт Іраку чи
Афганiстану. І в цьому його пiдтримує бiльшiсть американського народу. Адже трильйони, якi пiшли на
цi вiйни, спровокували масштабну
фiнансову кризу, затягнули ще
глибше Америку у вир безпрецедентного дефiциту бюджету й державного боргу, зробили мiльйони
простих американцiв бiднiшими.
Америка стомилася вiд вiйн, вона
хоче жити й працювати задля власного добробуту й процвiтання, а не
для мiфiчного щастя iнших народiв,
якi, навпаки, пiсля вторгнення американських вiйськ на їхню територiю стали ще нещаснiшими.
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1221 роцi, через два десятка
У
лiт пiсля того, як лицарi-хрестоносцi втратили Єрусалим, в одному французькому селi з’явився
хлопчик на iм’я Стефан, котрий
назвав себе посланцем Бога й
сказав, що всi, хто рвався до Гробу Господнього, були грiшниками, i святиня дiстанеться тiльки
дiтям, позаяк їхня вiра чиста й
грiха вони не знають. Звiстка лавиною пронеслася по Францiї, i
невдовзi її шляхи заполонили натовпи малолiтнiх «визволителiв»
Святої землi.
Дiти йшли до моря, вони вмирали вiд голоду й хвороб, ставали жертвами розбiйникiв й, мабуть, загинули б усi, якби не трапився їм купець, який поклявся,
що заради воздаяння Божого вiн
сам переправить усiх малолiтнiх
хрестоносцiв до Палестини. Комерсант справдi доставив їх до
Марселя, завантажив в порту на
сiм кораблiв (два з яких загинуть
у дорозi), але привiз... до Єгипту,
прямiсiнько на невiльничий ринок.
У тому ж роцi, натхненнi тiєю
ж великою метою, з нижньорейнських земель Нiмеччини до
Генуї пiд проводом дев’ятирiчного Нiколаса вийшли десятки тисяч маленьких нiмцiв. Вони досягли узбережжя, але генуезцi
прогнали дiтей з мiста. Не змирившись, дiти пiшли до Риму, аби
попросити благословення й допомоги у Папи. І Папа Іннокентiй
ІІІ (хвала його мудростi) вмовив
дiтей вiдкласти виконання
обiтницi до повнолiття.
Хрестовий похiд французьких
та нiмецьких хлопчакiв був, мабуть, першим у свiтовiй iсторiї
прикладом вiйськової кампанiї, в
якiй солдатами стали дiти. Ситуацiя повторилася через сiм з гаком столiть...
У Другiй свiтовiй вiйнi
гiтлерiвська Нiмеччина вже через
чотири роки пiсля її початку стала
вiдчувати гострий дефiцит людського матерiалу в усiх галузях
промисловостi та у вiйську. Нацисти застосовували цiлий набiр
методiв замiни чоловiкiв, призваних до вермахту: використання
вiйськовополонених, вивезення
робочої сили з окупованих територiй, примусовий призов нiмецьких жiнок та пiдлiткiв для працi
на вiйськовому виробництвi...
Осiнь 1943 року поклала початок кампанiї вербування молодi,
яка не досягла повнолiття, для
служби у вiйськах. А 1944 рiк було оголошено «роком добровольця». Але якщо в той перiод
юнаки й дiвчата йшли у вермахт, в
основному, без жорсткого тиску
й примусу, то в сiчнi 1945 року
керiвництво молодiжної органiзацiї гiтлерюгенд оголосило
iмперський обов’язковий призов
до збройних сил. Бiльше 70%
юнакiв 1928 року народження
повиннi були заявити про готовнiсть стати до армiйських лав,
17-рiчнi юнаки й 18-рiчнi дiвчата
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направлялися в допомiжнi частини. З вересня 1944 року до сiчня
1945-го вермахт поповнився приблизно чвертю мiльйона вчорашнiх школярiв.
Вже в умовах краху нацистської iмперiї розпочався набiр до
вiйська 14-16-рiчних «добровольцiв». З них формувалися загони, котрим доручалося прикриття вiдходу частин вермахта,
здiйснення диверсiйних актiв у
тилу вiйск антигiтлерiвської коалiцiї. Наспiх вишколенi, необстрiлянi, фiзично слабкi, без
досвiдченого керiвництва, цi
дiти-солдати були приреченi на
загибель.
Використовувала дiтей у бойових дiях пiд час Другої свiтової
вiйни й Червона армiя. В багатьох

фондом ООН (ЮНІСЕФ), про наявнiсть подекуди навiть 10-12рiчних солдатiв, причому як хлопчикiв, так i дiвчаток. За останнє
десятирiччя в рiзних гарячих точках планети загинуло 2 мiльйона
дiтей, ще 6 мiльйонiв дiстали
серйознi поранення або стали
iнвалiдами. Серед убитих i покалiчених – не менше пiвмiльйона дiтей-солдатiв.
Хто набирає дiтей-солдатiв?
Уряди, наприклад, в Бурундi, Демократичнiй Республiцi Конго,
Гвiнеї, Лiберiї, Суданi, Угандi; нерегулярнi озброєнi формування,
повстанцi, якi пiдтримуються урядами, наприклад, у Колумбiї, Сомалi, Суданi, Зiмбабве й у тiй же
Угандi; неурядовi вiйська (опозицiйнi сили рiзних типiв, включа-

рали просто зi шкiл, вручали
зброю i вiдправляли на фронт,
використовуючи як “гарматне
м’ясо”.
Уже понад 15 рокiв унаслiдок
внутрiшнiх збройних конфлiктiв
лiберiйськi дiти гинуть, втрачають
батькiв, стають калiками, жертвами викрадень, залучаються до
участi у бойових дiях. Хлопчикiв
та дiвчаток, вiк яких iнодi не перевищує семи рокiв, примушують
воювати, пiдносити боєприпаси,
готувати їжу. Дiвчат Nвалтують.
Тих, хто чинить спротив вербувальникам або не виконує наказiв командирiв, убивають. Нинi
кiлькiсть дiтей-солдатiв у Лiберiї
сягає 20 тисяч.
Дiти Палестини мрiють стати
шахiдами. Це пропагують навiть
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Сирiя

Афганiстан

її пiдроздiлах були так званi «сини полкiв». Це, в основному, були
хлопчики, пiдiбранi солдатами на
дорогах вiйни. Сотнi й навiть тисячi пiдлiткiв вступали в партизанськi загони, пiдпiльнi органiзацiї.
У Великiй Радянськiй Енциклопедiї наведенi такi данi: бойовими орденами й медалями в
1941-1945 роках вiдзначенi подвиги бiльш як 35 тисяч пiонерiв.
А скiльки не отримали жодних
нагород!
З тих пiр минуло майже 70 лiт.
Але журналiсти й мiжнароднi
спостерiгачi фiксують i сьогоднi
участь пiдлiткiв 14-16 рокiв у
збройних кофлiктах в багатьох
регiонах планети. Є достовiрнi
свiдчення, представленi Дитячим

Шрi-Ланка

Уганда

ючи повстанськi та терористичнi
групи, озброєнi формування пiд
керiвництвом польових командирiв), наприклад в Афганiстанi,
Чечнi, Колумбiї, Демократичнiй
Республiцi Конго, Індiї, Лаосi, Непалi, Нiгерiї, Шрi Ланцi, Суданi,
Єменi та Угандi.
Пiд час iрано-iракської вiйни у
80-х роках уряд Ірану призвав тисячi дiтей у народне ополчення.
Їх поверхово навчали поводженню зi стрiлецькою зброєю, вручали символiчний “ключ вiд раю” i
вiдправляли на передову. Ірак, у
свою чергу, в 1991 роцi створив
органiзацiю “Левенята Саддама”, до якої увiйшли десятки тисяч дiтей у вiцi 10-15 рокiв. У
1999-2000 роках пiд час вiйни в
Ефiопiї та Еритреї пiдлiткiв заби-

по телебаченню. В одному з
клiпiв палестинський хлопчик пише батькам прощального листа, в
якому висловлює бажання померти за свою країну. При цьому
звучить пiсня: “Для моєї країни я
жертвую собою... Радiйте моїй
кровi й не плачте”. Мiсцевi
релiгiйнi лiдери трактують участь
дiтей у бойових дiях як “мучеництво”. Муфтiй Єрусалиму, наприклад, проголошує: “Чим молодший мученик, тим бiльше я
його поважаю”. Навiть у дитячих
садках дiтлахи марширують
строєм, граються справжнiми
“калашниковими” i бадьоро
виспiвують войовничу пiсню: “Я
стану воїном-самогубцем у бойовому костюмi, я поллю кров’ю
кожний клаптик землi”.

У Бiрмi iснує партизанський
загiн “Армiя Бога”, який набув
слави завдяки своїм командирам
- 12-рiчним братам-близнюкам
Джоннi та Лютеру Хту. Вiн
налiчує близько 200 солдатiв,
третина з яких - дiти. Причому саме малолiтнi партизани складають так звану гвардiю “живих
богiв”, вирiзняючись особливою
жорстокiстю й органiзованiстю.
Тут за порушення дисциплiни
винному просто вiдрубують голову ретельно загостреною мотикою. І в той же час на привалах
вони спiвають пiсень, розповiдають один одному казки, ставлять
вистави. Тобто, залишаються
дiтьми...
“Маленькi бджоли” - так називають дiтей-солдатiв у Пiвнiчнiй
Угандi. Адже їхнiй зрiст та моторнiсть дозволяють швидко рухатися i нещадно “жалити” своїх
ворогiв. Тисячi хлопчикiв i дiвчаток були викраденi Армiєю Опору Лорда (АОЛ) i примушенi воювати в угандiйському вiйську. Викраденi дiти - власнiсть командирiв АОЛ. Дiвчата мешкають разом зi своїми командирами i використовуються як секс-рабинi.
Але воювати посилають усiх - i
дiвчат, i хлопцiв.
Ще жахливiша ситуацiя у
С’єрра-Леоне. Вiйськовi спостерiгачi ООН були шокованi, коли побачили обкурених десятирiчних хлопчакiв, якi виходили
з лiсу, щоб здатися. Один з них,
вiддаючи автомат, з гордiстю
повiдомив, що вiн капiтан. “За що
ж тобi дали звання?” - поцiкавився один iз спостерiгачiв. “А менi
командир сказав: «Вiдрубаєш
шiстдесят пар рук - будеш капiтаном». Я виконав завдання”. Саме
такi “дiти” укладають парi на
живiт вагiтної жiнки - кого вона
носить, хлопчика чи дiвчинку,
щоб потiм розпороти його i з’ясувати, хто виграв.
Два мiльйони дiтей постраждали вiд збройного конфлiкту в
Сирiї. Такi данi оприлюднила недавно у своєму звiтi мiжнародна
неурядова органiзацiя Save the
Children. У табори для бiженцiв в
Йорданiї, Лiванi, Туреччинi такi
дiти потрапляють з фiзичними,
психологiчними травмами та виснаженням.
Save the Children органiзовує
для
маленьких
бiженцiв
спецiальнi реабiлiтацiйнi програми, оскiльки до звичайного навчання вони ще не готовi. В Сирiї
багато з них не мали змоги ходити до школи, жили в парках,
хлiвах, печерах... Окрiм цього,
дiтей використовують як солдатiв. 12-рiчний повстанець з автоматом Калашникова в руках –
таке можна побачити в сьогоднiшнiй Сирiї повсюдно. Маленькi нишпорки, слуги чи навiть
живий щит - неповнолiтнi солдати
у Сирiї воюють по обидва боки.
Причому часто їх продають в рабство власнi родини. Середня цiна
за 12-рiчного хлопчика - 600 доларiв. Принаймнi таку iнформацiю оприлюднила днями правозахисна органiзацiя "Дитинство пiд вогнем".
Дiти – це квiти життя. Цей
вiдомий афоризм звучить подекуди на нашiй планетi як знущання. Адже цi «квiти» змушенi в деяких регiонах проживати найпрекраснiшу пору людського життя
– дитинство солдатами на вiйнi.
Їхнє життя i смерть – докiр всьому людству.
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