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

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

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

п
ровокатори недарма при-
гнали знаменитий бульдо-
зер під стіни Адміністрації: 
бульдозер – єдиний зрозу-

мілий їм інструмент вирішення 
проблем, символ і архетип. Ка-
жете, скрепер? Усе одно бульдо-
зер.

Янукович бульдозером пре на 
свій народ. Спроби зачистити 
Майдан у ніч на середу на очах у 
всього світу, який стежить за поді-
ями онлайн, на очах верховного 
комісара ЄС, яка приїхала спробу-
вати залагодити протистояння, – 
це лише зайве свідчення стану 
його мізків.

Упродовж останніх тижнів ка-
бінетні конспірологи вибудову-
вали дивовижні версії: повстання 
мас – результат змови«газовиків» 
проти «Сім’ї», або змови олігар-
хів, або ще якоїсь там змови, мов-
ляв, «кому вигідно?». Це все 
спроби людського розуму дати 
раціональне пояснення пове-
дінці, яка жодними розумними 
правилами не керується, лише са-
мими інстинктами: нагинати, від-
тискати, душити, забирати. Не 
треба питати, чому з усіх рішень 
межигірський хам щоразу виби-
рає найгірше для себе: побиття 
студентів 30 листопада сколих-
нуло протести, які без цього, мож-
ливо, потроху стихали б. Зачистка 
Банкової після того, як буйні мо-
лодики вже сховалися в будівлі 
Адміністрації президента, дала 

російська прокуратура 
висунула нові обвину-
вачення міхаілу Ходор-
ковскому

віталій гайдук (на фото) продав медіа-холдинг «Ево-
люшен медіа», що, зокрема, видає тижневик «Комен-
тарі» та англомовне видання Kyiv Weekly. За інформа-
цією джерел, медіа-холдинг придбали люди, наближе-
ні до влади. Зокрема, багато що вказує на структури Сер-

Зима диНоЗавра

 13 грудня 1893  14 грудня 1918  15 грудня 1934 

у підвалах Нквд уСрр 
у києві розстріляні 28 
членів вигаданого че-
кістами «об’єднання 
українських націона-
лістів»

Народився микола Хвильовий (Фі-
тільов), український письменник, пу-
бліцист, автор новел «Я (Романти-
ка)», «Сентиментальна історія», лі-
тературного гасла «Геть від Москви! 
Дайош Європу!» 

гетьман павло 
Скоропадський 
зрікся влади на 
користь директо-
рії уНр

тиждень  
в історії

гія Курченка
україна під шквал критики за пору-
шення прав громадян під час роз-
гону мітингів завершила головуван-
ня в оБСЄ

тижня, – це перехід від розгубле-
ності до тупого наступу. А паніка 
тривала довго: наш головний 
ніби ховався від проблем то на по-
люванні, то в Китаї, то в товари-
стві запеклого друга в Сочі. Лави 
провладних депутатів ніби здриг-
нулися, чиновники знищували 
зайві документи й форматували 
жорсткі диски своїх комп’ютерів. 
Керівник однієї австрійської авіа-
компанії, яка спеціалізується на 
чартерних рейсах, свідчить, що 
наприкінці листопада кількість 
запитів на польоти з Києва на За-
хід була рекордною, набагато пе-
ревищивши пік різдвяних кані-
кул у минулі роки: істеблішмент 
відправляв родини за кордон по-
далі від народного гніву. Нарешті 

протестам друге дихання. Аре-
шти, тиск на активістів, рейд на 
штаб опозиційної партії, напади 
силовиків на редакції незалежних 
ЗМІ піднімають градус і пробу-
джують у суспільстві лють. Досі 
фактором об’єднання всіх поряд-
них, притомних українців був Пу-
тін, тепер ним став Янукович. За 
різними підрахунками, вимоги 
учасників акцій протесту підтри-
мують від 75% до 85% населення 
України.

Будь-який розумний прави-
тель спробував би знайти спосіб 
угамувати пристрасті на тлі полі-
тичної і, головне, економічної 
кризи, без п’яти хвилин дефолту. 
Якщо не зробити якихось риту-
альних кроків, які заспокоїли б 
Майдан (відпустити кількох 
ув’язнених, відправити у від-
ставку найбільш одіозних чинов-
ників, забалакати кризу в перего-
ворах), то бодай не загострювати 
ситуації, чекати, доки зроблять 
свою справу мороз та втома. Поін-
формовані джерела запевняють, 
що навіть не було таємних спроб 
перетягнути на свій бік частину 
опозиції, ніяких спокусливих про-
позицій, ніяких «цукерок». Нато-
мість президент щодня шукає на-
году показати свою силу – вже не 
так відверто брутально, але так 
само тупо. Пропагандистське 
оформлення його вчинків зму-
шує взагалі розводити руками: 
«йолка», ковзанка, громадський 
порядок – це що, аргументи?

Головна тенденція, яка позна-
чилася впродовж минулого 

автор: 
Юрій макаров
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оговталися, підтягнули гопників і 
спецпідрозділи, почали розганяти 
пікети й звужувати кільце облоги 
Євромайдану. Ганебний круглий 
стіл Януковича з «колегами» мав 
так само стати демонстрацією 
сили, але показав лише брак най-
менших ідей, крім однієї: ані 
кроку назад.

Окрім інших давно відомих 
вад режиму (пихатості, зажерли-
вості, нехтування національним 
інтересом на догоду власному га-
манцю й комфорту) поточні події 
показали ще один дефект – інте-
лектуальну неспроможність, не-
здатність реагувати на проблеми в 
реальному часі. За свідченням од-
нієї відомої депутатки, в якої після 
29-го відмовили нерви, високий 
чиновник запевняв її буквально 
«за п’ять хвилин» до кризи, що 
все під контролем, народ не по-
встане, в них, бачите, надійна ана-
літика. Звісно, якщо орієнтува-
тися на імпортованих зі Сходу по-
літтехнологів, у яких не вклада-
ється в голові українська менталь-
ність, можна на якийсь час пові-
рити, що народ підтримує воло-
даря, а бунтівна вулиця – такі самі 
найманці, тільки з іншими прапо-
рами. Коли вид із вікна переконує 
в протилежному, настає час рі-
шень, а їх нема.

Повстання мас оголило де-
фекти владної системи, яку довго 
вибудовував Янукович. Її ключові 
риси – обмеженість і некомпе-
тентність. Сам собою особистий 
світогляд гаранта не вміщає в себе 
складність країни, яку злий випа-
док віддав під його руку. По суті, 
він недалеко відійшов від серед-
ньовічного барона, який прово-
дить час у балах, полюваннях і 
збиранні данини. Наближені до 
тіла підтвердять, що «батя» не пе-
репрацьовує. Водночас усі засвід-
чують його фантастично розвине-

ний інстинкт власника, який звик 
брати й щиро не розуміє, навіщо 
віддавати. На жаль, частина насе-
лення, вихована радянськими 
практиками у звичці до покори й 
орієнтації на начальство, надає 
саме такому типу лідера необме-
жений кадровий резерв.

Підбір і розстановка виконав-
ців за принципом особистої відда-
ності призвели до того, що дер-
жавний механізм відмовляється 
адекватно виконувати свої функ-
ції. Фінанси справді в жахливому 
стані, податкова база звужується, 
експорт падає, товарообіг змен-
шується, економіка стагнує. Плюс 
(точніше мінус) завислий між 
двома світами міжнародний ста-
тус. Плюс (мінус) соціальне на-
пруження. Але піраміду влади по-
будовано таким чином, що сиг-
нали згори вниз транслюються з 
перешкодами, а знизу вгору не 
проходять узагалі. Коли підлеглі 
бояться повідомляти правителю 
погані новини й розповідають 
лише те, що він хоче чути (а саме 
так працює оточення гаранта), з 
інформаційного погляду система 
втрачає зміст. До пори, доки голо-
вним завданням залишається на-
копичення, така машина при-
датна для використання. У кри-
зові моменти вона продукує лише 
хаос і насильство.

Рушницю зняли зі стіни. Голо-
дні, змучені, розгублені, збуджені 
беркутівці зриватимуть – і вже 
зривають – свою лють на всіх, хто 
потрапляє під їхні кийки. Проте 
навіть якби вдалося розігнати Єв-
ромайдан повністю, це не вирі-
шило б жодної із проблем ре-
жиму, тільки примножило б їх.

Головне, що показав в. о. лі-
дера нації за останні дні, – для 
нього не мають жодного значення 
ані ставлення інших країн (окрім 
Росії, на яку він хотів би справити 

«Бостонське чаювання»: 
протест проти безмитно-
го ввезення англійського 
чаю в Північну Америку, що 
став прологом до війни за 
незалежність

Народився Юрій Шеве-
льов (псевдо Шерех), 
український науковець, 
славіст-мовознавець,  
історик літератури,  
письменник

 16 грудня 1773  19 грудня 1946  18 грудня 1916  17 грудня 1908 

розпочалася пер-
ша індокитайська 
вій на: в’єтнамські 
націоналісти повста-
ли проти французь-
кого панування

Завершилася одна з 
найтриваліших і найза-
пекліших битв першої 
світової війни – «вер-
денська м’ясорубка»

помер екс-президент  
пар Нельсон  
мандела

в офісі «Батьківщини», а також 

враження сильного господаря), 
ані інтереси багаторічних спон-
сорів-олігархів, які, судячи з їх-
ньої поведінки готові іти на комп-
роміси із суспільством, ані тим 
більше думка власного народу. 
Рахуватися з обставинами для 
нього означає відступити, втра-
тити позиції, віддавати, а це су-
перечить його натурі. Тенденція 
на загострення конфлікту – наслі-
док не особливої кровожерли-
вості Януковича, а його системної 
безпорадності. Єдине, що доско-
нало виробляє владна машина, – 
це страх. Для суспільства, просяк-
нутого успадкованим екзистен-
ційним страхом, це досить сильна 

мотивація. Звідси хамський на-
пір, слухняність коліщаток (судді, 
прокуратура), апеляція до най-
темніших інстинктів люмпена. 
Але нині Україна складніша й су-
часніша, і Євромайдан це пере-
конливо довів.

Віктор Янукович не лише сам 
став жертвою власної обмеже-
ності, він зробив її заручниками 
весь без винятку народ України. 
Нині вже очевидно, що попри 
рештки демократичного анту-
ражу, президент республіки Укра-
їна за фактом став диктатором, 
причому диктатором найстарі-
шого, допотопного зразка. Зараз 
таких уже не роблять. Лука-
шенка, Туркменбаши, Саддам, 
Мобуту, Чаушеску, Каддафі… 
Ласкаво просимо до клубу дино-
заврів. Щоправда, більшість із 
них уже вимерли. 

Окрім інших давно 
відомих вад 

режиму (пихатості, 
зажерливості, 

нехтування 
національним 
інтересом на 

догоду власному 
гаманцю й 

комфорту) поточні 
події показали ще 

один дефект – 
інтелектуальну 

неспроможність, 
нездатність 

реагувати на 
проблеми в 

реальному часі

Повстання мас 
оголило дефекти 
владної системи, 

яку довго 
вибудовував 
Янукович. Її 

ключові риси – 
обмеженість і 

некомпетентність

Навіть якби 
вдалося розігнати 

Євромайдан 
повністю, це не 

вирішило б жодної 
із проблем 

режиму, тільки 
примножило б їх

Віктор Янукович не 
лише сам став 

жертвою власної 
обмеженості, він 

зробив ї ї 
заручниками весь 
без винятку народ 

України

кількох незалежних видань відбулися обшуки. Правоохоронці винесли 
сервери

№ 50 (318) 13–19.12.2013|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|5

тенденції тижня|НА чАСі

прЕЗидЕНт щодНя ШукаЄ 
Нагоду покаЗати СвоЮ 
Силу – вжЕ НЕ так відвЕрто 
БрутальНо, алЕ так Само 
тупо



понад 75%
українців підтримують вимоги учас-
ників акцій протесту. Підрахунки 
комітету із системного аналізу при 
президії НАН України 

60% 
громадян вважають орієнтацію на 
ЄС головною умовою покращення 
ситуації в Україні. Результати опи-
тування агенції «Перспектива» за 
сприяння центру «Імідж-контроль»

Не більш ніж 

29,3%
голосів набрав би Віктор Янукович 
у другому турі президентських ви-
борів, якби вони відбулися зараз. 
Він програв би будь-кому з опо-
зиційних лідерів першої п’ятірки. 
Найбільший розрив був би в парі з 
Віталієм Кличком: той переміг би з 
різницею майже 20%. Результати 
опитування агенції «Перспектива» 
та «Імідж-контролю»

$500 
отримали бійці «Беркута», які бра-
ли участь у розгоні Євромайдану  
30 листопада. Інформація від на-
родного депутата Віталія Яреми

На $1,84 
млрд
збідніли золотовалютні резерви 
НБУ у листопаді – до $18,791 млрд

майжЕ СЕрйоЗНо

 Факти тижня 
державний департамент СШа розглядає різ-
ні варіанти реагування на останні події в 
україні, зокрема й запровадження санкцій 
проти керівництва держави, заявила речни-
ця відомства Джен Псакі

із януковичем у києві зустрілася верховний представник ЄС із питань зовнішньої 
та безпекової політики кетрін Ештон. «Коли судити з того, що я почула від пана 
президента, то впродовж 24 год має бути щось зроблено», – сказала Ештон на за-
питання, чи передбачає європейська сторона застосування санкцій до українсько-
го керівництва у разі недемократичних дій щодо мирних мітингувальників

Настрої Майдану

Опитування проведене 7–8 грудня. 
КМІС та Фонд «Демократичні ініціативи»

Як засвідчило соцопитування, проведене відразу після Маршу 
мільйона в Києві, абсолютна більшість мітингувальників гото-
ві на ділі підтримати гасло «Разом і до кінця» й брати участь в 
акціях протесту скільки буде потрібно. На відміну від провлад-
них мітингів, куди звозять громадян, згодних або під адмін-
тиском, або за скромну платню відстоювати президентський 
курс, на Майдан люди виходять самостійно, без примусу чи 
фінансового стимулювання. За даними опитування КМІС і 
Фонду «Демократичні ініціативи», 91,7% учасників Євромай-
дану прибули на нього самотужки, 6,3% – за допомогою гро-
мадських організацій, і лише 1,8% мітингувальників поспри-
яли партійні структури. Х
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І? Географія Вік Соціальний склад Настрої
(Як довго ви готові стояти на Майдані?)

Кияни

Люди з інших 
регіонів

50,2%

49,8%

15–29

30–54

38%

49%
13%

55+

Вища або 
середня освіта

Студенти

Непрацюючі
пенсіонери

Бізнесмени
Керівники 
середньої ланки

Робітники

39,5%

9,4%9,3
%8%

6,7%
13,2%

Скільки 
потрібно

Два-три 
дні

Один 
день

До новоріч-
них свят

 72,4% 9,2%

3,4%
4,4%
6%

Не більше
тижня
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віктор пШоНка
погрожує
«Окремі політики, закликаючи людей до протиправних 
дій, думають, що зможуть уникнути 
відповідальності, ховаючись за де-
путатські мандати. Такого не буде», 
– заявив генпрокурор. Після цього 
з’явилася інформація, що ГПУ готує 
подання про позбавлення недотор-
канності 11 депутатів від опозиції.

вікторія НулаНд
просвітила януковича 
«Я надзвичайно чітко дала зрозуміти президентові Укра-
їни: те, що відбувалося сьогод-
ні вночі (зачистка Євромайдану 11 
грудня. – ред.), в контексті заходів 
безпеки, абсолютно неприйнятне в 
демократичному суспільстві», – за-
явила заступник держсекретаря 
США після зустрічі з Януковичем.

микола аЗаров
тепер у нього в усьому винен Євромайдан
Протести в Києві, як стверджує 
прем’єр, порушили графік погашен-
ня заборгованості із соціальних ви-
плат. Насправді всі робочі підроз-
діли Мінфінансів та Держказначей-
ства розташовані далеко від будів-
лі Кабміну, де взагалі немає протес-
тувальників.

віктор ЮщЕНко
не ходить на Євромайдан, бо...
«Треба розуміти, що дуже часто хтось із політиків може 
використовувати це для піару, чи 
хоче скласти враження. Я не для пі-
ару кажу ці слова. Я з Майданом. Я 
кожну хвилину з Майданом», – так 
екс-президент відповів на запитан-
ня, чи немає в нього бажання при-
йти на Майдан.

дмітрій кіСЄльов
головний дезінформатор
Владімір Путін призначив ведучого новин на телекана-
лі «Россия-1» Дмітрія Кісєльова гендиректором нового 
держінформагентства «Россия се-
годня». Кісєльов «прославився» в 
останні дні відвертою дезінформаці-
єю про Євромайдан. Зокрема, у про-
грамі з Кісєльовим показали сюжет, 
у якому сутички на Банковій 1 грудня 
передували розгонові Євромайдану 
30 листопада. 

ФЕйС-коНтрольмайжЕ СЕрйоЗНо

у холі палацу «україна» відбулося засідання круглого столу щодо 
врегулювання ситуації в країні, який модерував екс-президент Леонід 
Кравчук. У цей час поруч у залі для глядачів відбувалися зйомки черго-
вої гумористичної програми «95-й квартал». Представник Євромайдану 
звинуватив Кравчука у фікції і покинув засідання

ЧорНороБам 
коНтррЕволЮЦії

Юлія тимошенко у своєму зверненні закликала українців повста-
ти, а світову спільноту зупинити авторитарний режим в україні 
фінансовими та візовими санкціями: «Ніяких переговорів з бан-
дою, ніяких круглих столів з ними. Тільки негайна відставка Януко-
вича та його оточення»

Настрої Майдану

Опитування проведене 7–8 грудня. 
КМІС та Фонд «Демократичні ініціативи»

Як засвідчило соцопитування, проведене відразу після Маршу 
мільйона в Києві, абсолютна більшість мітингувальників гото-
ві на ділі підтримати гасло «Разом і до кінця» й брати участь в 
акціях протесту скільки буде потрібно. На відміну від провлад-
них мітингів, куди звозять громадян, згодних або під адмін-
тиском, або за скромну платню відстоювати президентський 
курс, на Майдан люди виходять самостійно, без примусу чи 
фінансового стимулювання. За даними опитування КМІС і 
Фонду «Демократичні ініціативи», 91,7% учасників Євромай-
дану прибули на нього самотужки, 6,3% – за допомогою гро-
мадських організацій, і лише 1,8% мітингувальників поспри-
яли партійні структури. Х
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І? Географія Вік Соціальний склад Настрої
(Як довго ви готові стояти на Майдані?)

Кияни

Люди з інших 
регіонів

50,2%

49,8%

15–29

30–54

38%

49%
13%

55+

Вища або 
середня освіта

Студенти

Непрацюючі
пенсіонери

Бізнесмени
Керівники 
середньої ланки

Робітники

39,5%

9,4%9,3
%8%

6,7%
13,2%

Скільки 
потрібно

Два-три 
дні

Один 
день

До новоріч-
них свят

 72,4% 9,2%

3,4%
4,4%
6%

Не більше
тижня

Н
а Бессарабці впав Лєнін. Та хіба довго його місце буде порож-
нім? Лишився міцний постамент, і хтось таки мусить там 
стати. Можна ворушити минуле в пошуках достойників, але 
хіба бракує героїв у сучасності? Ось, наприклад, тітушки – суто 

сучасний український феномен. І хоча Word іще підкреслює черво-
ним цей неологізм, ідейним побратимам Вадима Тітушка вже зна-
йшлося місце у Вікіпедії. Логічно, що за віртуальним увічненням має 
настати серйозне, монументальне вшанування тих, без кого нинішня 
влада себе просто не уявляє. Треба шугонути пресу чи організувати 
рейдерське захоплення – хлопці у спортивних костюмах напохваті. 
Бійку замовляли? Вам до тітушків! Потрібна масовка на мітингу ПР? 
Вони знову тут. Хто допоможе внутрішнім військам трощити бари-
кади опозиції? Звісно, «молодики характерної зовнішності»!

Як усіх справжніх героїв, тітушків вирізняє неабияка скром-
ність. Бачили, як вони втікають від об’єктивів камер, уникають ко-
ментарів? Ну, хіба інколи кинуть щось на кшталт: «Ну… ми ета, 
прєзідєнта поддєржуєм», – і знову сховаються за спинами «Бер-
кута» й внутрішніх військ. Ми зрідка дізнаємося про їхні спор-
тивні та інші подвиги, тому історії про цих хлопців уже стають еле-
ментом фольклору: загони «добровільних» помічників влади по-
мічають то тут, то там: вони виникають із пітьми і розчиняються в 
ній. А про їхні «добрі» справи часом доводиться просто здогадува-
тись: настільки вже непублічними є ці хлопці. Безвідмовні 
мальчиші-кібальчиші, що за помірну платню ладні брати на себе 
всю чорну роботу з «пакращення» у країні, обов’язково мали б 
бути винагороджені за свої ратні подвиги. То чом же владі не від-
дати належне солдатам контрреволюції і не поставити на поста-
мент на Бессарабській площі скульптуру такого собі пересічного 
молодика у спортивному костюмі з написом на п’єдесталі: «Невідо-
мому тітушку. Від вдячної влади»? 
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01:00–02:30. Після зачитання судовим виконав-
цем Ларисою Сабодаш ухвали Печерського райсуду 
про вжиття заходів у справі щодо блокування троту-
арів і доріг (фото 1) міліція та спецпризначенці, які 
вже кілька годин концентруються навколо Майдану, 
починають наступ із трьох напрямків: Михайлівської 
площі, а також від вулиці Інститутської та Бессарабки 
(фото 2). Із будинку КМДА виводять жінок, будинок 
забарикадовано. Біля ЦУМу комунальники розбира-
ють порожню барикаду, яку завбачливо, через оче-
видну нерівність сил залишили протестувальники.  
Із боку Європейської площі «Беркут» прориває бари-
кади й відтискає людей. Священники зі сцени чита-
ють молитву (фото 3). На Інститутській спецпідроз-
діл береться відтіснити мітингувальників за бари-
кади, але правий фланг, де стоять «афганці», без 
проблем відбиває атаку. Кількість людей на Майдані 
– близько 2,5 тис. Ситуація дуже загрозлива.

02:30–04:00. «Беркут» і внутрішні війська починають скупчуватися біля Бу-
динку профспілок із боку Михайлівської площі, вони намагаються розібрати 
барикаду. У відповідь журналістка Тетяна Чорновіл обмотується тросом, яким 
міліціонери мали трощити завали: він розірвав би її навпіл, якби вони почали 
його смикати. Паралельно спецназівці знову починають штурм із боку Інститут-
ської (фото 4) та руйнування барикад. Майдан скандує:  «Київ, вставай!». По-
ступово починають під’їжджати кияни – буквально за годину людей стає вдвічі 
більше. З боку КМДА внутрішні війська починають рухатися в бік Майдану. На 
Інститутській мітингувальники тримають шалений натиск гігантських орд сило-
виків, але останні таки відтісняють їх від барикади, яку швиденько починають 
розбирати тітушки, одягнуті цього вечора в помаранчеві жилетки комунальни-
ків. Але близько 500 бойових демонстрантів стримують «Беркут». Утім, влада 
робить усе, щоб унеможливити підхід свіжих сил на Майдан: перекрито мости 
з лівого берега Дніпра на правий, відрізано майже всі під’їзди до центру, але 
люди прибувають. Народному депутату від «Свободи» Андрієві Іллєнку біля 
КМДА беркутівці розбивають голову.

Хроніка 
буремної 
ночі
Як вистояв Євромайдан

2

3

4

8|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 50 (318) 13–19.12.2013

євРомАЙДАН|
ф

о
т

о
: T

w
iT

T
e

r
 /@

n
a

Ta
s

e
d

le
T

s
k

a



04:00–06:00. «Беркут» застосовує сльозогінний газ на Інститутській, намагаючись відтіснити мітингувальників униз на Май-
дан (фото 5). Однак люди тримають оборону, з боєм віддаючи кожен метр, їх кількість збільшується щосекунди. Зрештою, «Беркут» 
робить помилку, намагаючись розбити натовп на дві частини, що дає змогу «афганцям» із правого флангу блискавичним маневром 
відрізати половину спецпризначенців від решти строю. Спецназ починає відходити, натовп пропускає оточених міліціонерів і 
швидко захоплює ті 30 м, які «Беркут» зміг відвоювати за 2 год протистояння. Щоправда, барикада повністю розібрана. Водночас 
критичною стає ситуація біля Будинку профспілок, куди переходить основна маса беркутівців, щоб прорватися через тамтешню ба-
рикаду. На Майдані вже понад 15 тис. людей, що дає змогу відстоювати всі три точки. Провокатори-тітушки з арматурою в руках на-
магаються пробитися на Майдан, але, швидко знешкоджені охороною, втікають. «Беркут» починає спроби штурму барикади біля 
Будинку профспілок, досить довго не може відштовхнути групу народних депутатів із Віталієм Кличком (фото 6). Нарешті проби-
вається й пробує розібрати барикади, але нічого не виходить: люди гасять усі атаки й не дають чіпати свої укріплення (фото 7).

5

6 7
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06:00–11:00. Лю-
дей уже понад 20 
тис. Штурм бари-
кади біля Будинку 
профспілок зупиня-
ється, йдуть пере-
мовини, спецназ 
мерзне й стоїть  
на одному місці 
(фото 8). Строкови-
ків із внутрішніх 
військ починають 
відводити з Май-
дану, три автобуси 
перекривають Хре-
щатик із боку Євро-
пейської площі. Мі-
ліція повідомила 
про вісьмох затри-
маних під час сути-
чок уночі, яких уже 
відпустила. Вона 
знесла намети на 
Михайлівській 
площі. Протесту-
вальники забира-
ють теплий одяг та 
бочки на територію 
Михайлівського 
монастиря. Раптом 
біля будинку КМДА 
з’являються три ав-
тобуси з «Берку-
том», які заїжджа-
ють прямо до входу 
й перекривать 
його. Всередині ад-
мінбудівлі забари-
кадувалися 
близько 200 мітин-
гувальників, які у 
відповідь на 
спроби штурму по-
чинають поливати 
спецпризначенців 
водою (фото 9). 
Паралельно з Май-
дану підходить 
кілька тисяч людей, 
які беруть уже 
«Беркут» в облогу, 
до того ж не про-
пустивши два авто-
буси з міліцейським 
підкріпленням. Зго-
дом демонстранти 
змушують штурмо-
виків сісти до ма-
шин і забратись від 
КМДА геть  
(фото 10). Окрім 
того, «Беркут» іде з 
майдану Незалеж-
ності. Майдан ви-
стояв, кількість про-
тестувальників 
збільшується в гео-
метричній прогре-
сії, попри вже тра-
диційне «заміну-
вання» централь-
них станцій метро.
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автор:  
ольга 

ворожбит 10 
грудня у Європарла-
менті в Страсбурзі об-
говорили майбутнє 
Східного партнерства 

з особливою увагою до України. 
Критика (й тиску Москви на 
Київ, і браку справжньої полі-
тики ЄС на Сході Європи) лунала 
досить гостро. Але чи варто спо-
діватися на вироблення нового 
курсу Євросоюзу?

«Об’єднайтеся!» – закликав 
єврокомісар із питань розши-
рення та політики сусідства Ште-
фан Фюле європарламентаріїв у 
своїй підсумковій промові після 
дебатів, під час котрих українське 
питання розглядали особливо де-
тально. «Час цій установі пока-
зати справжню силу», – наголо-
сив він. Справді, після заяв про 
небажання Вірменії та України 
підписувати Угоди про асоціацію 
ЄС бачиться доволі слабким грав-
цем, який не має пропозицій до 
Realpolitik на противагу росій-
ському тискові на країни Східного 
партнерства.

Усвідомлений попит на нову 
політику на Сході лунав у промо-
вах багатьох парламентаріїв. Були 
такі депутати, які назвали Віль-

нюський саміт «провальним», як, 
наприклад, румун Адріан Северін. 
Його головним аргументом була 
саме неспроможність протисто-
яти Росії. Пан Северін дещо ради-
кально вимагав повного переза-
вантаження політики у східному 
напрямку.

Депутат із Німеччини Ребекка 
Гармс назвала саміт у Вільнюсі 
«найболючішою подією в євро-
пейській історії», бо він став при-
чиною жорстокого побиття в ніч 
на 30 листопада у Києві. Водночас 
вона висловила велику повагу 
українцям, які вийшли на вулиці 
боротися за своє майбутнє. Крім 
неї ще багато хто казав про муж-
ність і рішучість українців. 

«Протести в Києві є хорошою 
міжнародною піар-кампанією 
для України, народ якої дістає ба-
гато добрих відгуків у західних 
ЗМІ та спеціалізованій періодиці. 
Це змінить сприймання України 
в ЄС і є особливим українським 
видом м’якої сили», – стверджує 
він. Під впливом протестів, ні-
мецькі депутати Ребекка Гармс та 
Ельмар Брок прийшли на засі-
дання у Страсбурзі із символами 
Євромайдану: в Гармс був синьо-
жовтий прапор на шиї, а Брок мав 
стрічку із прапорами України та 
ЄС, яку носять протестувальники 
в Києві. Проте питання щодо кон-
кретики залишається. Її, на жаль, 
знову не було багато.

У промовах більшості парла-
ментаріїв чітко проглядалася 
зміна в сприйманні України. Зда-
валося, що вона асоціюється вже 
не з корумпованою і брехливою 
владою, а з молодими проєвро-
пейськими студентами, громад-
ськими діячами та мирними про-
тестувальниками. Оскільки Яну-
кович усе ще залишається прези-
дентом (хоча євродепутат із 
Польщі Яцек Саріуш-Вольський 
під час дебатів у Європарламенті 
засумнівався в його демократич-
ній легітимності, зауваживши, що 
той «виграв вибори, бо пообіцяв 
українцям європейське май-
бутнє»), в Страсбурзі закликали 
українську владу та опозицію до 
свого власного круглого столу.

«Той круглий стіл, який про-
понує Янукович, – це не те, що 

потрібно, але круглий стіл має 
відбутися», – вважає Ребекка 
Гармс. На її думку, саме ЄС зараз 
має запобігти ескалації жорстоко-
сті на вулицях Києва і впевни-
тися, що за столом переговорів 
справді зможуть про щось домо-
витися. Її підтримує інший ні-
мецький депутат, голова комітету 
в зовнішніх справах Ельмар Брок. 
Як про конкретний крок для того, 
щоб показати молодим проєвро-
пейським українцям, що двері до 
ЄС перед ними все ще відчинені, 
польський депутат Павел Коваль 
знову нагадав про можливість 
скасування віз для українців. На 
його думку, це може бути здій-
снено вже впродовж року.

Радник підрозділу плану-
вання політики Ради Європи Ан-
дре Гертель вважає, що зовнішня 
політика ЄС, як і раніше, уникає 
геостратегічного мислення: 
«Брюссель, отже, не розуміє, що 
Росія не гратиме в цю гру і просто 
сильно тиснутиме на Україну». 
Проте, на думку Гертеля, змін 
варто чекати з боку держав-
членів, особливо Німеччини, на-
багато більше, ніж від ЄС загалом.

«Берлін тепер чітко бачить, 
що Росія хоче вести жорстку полі-
тику щодо України і що її буде 
втрачено для Європи, якщо 
остання не виробить наполегливі-
шого підходу. Мітинги відіграють 
величезну роль, вони легітимізу-
ють пряміший підхід ЄС, мож-
ливо, пов’язаний із санкціями або 
навіть ширшою пропозицією для 
України, але лише у випадку, 
коли зміниться режим», – вважає 
Гертель.

Таким чином, зазіхання Мо-
скви та сильний спротив україн-
ського суспільства, спонукають 
ЄС переосмислити свою східну 
політику. На думку Гертеля, но-
вий підхід ЄС більше буде зосе-
реджений власне на країнах Схід-
ного партнерства і, вочевидь, ви-
ключатиме Росію: «Тепер Захід 
дедалі більше розуміє, що будь-
які підходи включення (РФ. – 
Ред.) із режимом Путіна не пра-
цюватимуть. Він є параноїком 
щодо Заходу і хоче грати у великі 
силові ігри». Реакцією на парано-
їдальність кремлівського лідера 
можна вважати заяви про бойкот 
Олімпійських ігор у Сочі вже кіль-
кома європейськими політиками. 
Це тільки перші краплі. Та хто 
сказав, що вони не сточать камінь 
європейської обережності і байду-
жості? 

вільнюський саміт на 
українських площах
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Польський євродепутат 
Павел Коваль пропонує 

вже наступного року 
скасувати візи для 

громадян України, аби 
показати «молодим 

проєвропейським 
українцям, що двері до 

ЄС перед ними все ще 
відчинені»



т
ільки випробування дають змогу зрозуміти, 
хто тобі справжній друг. Цей момент істини 
настав нині для українських демократів, які ве-
дуть на київському Майдані свою найважчу за 

22 роки незалежності політичну битву. Озираючись 
навколо у протистоянні із владою, вони мають на-
году порахувати своїх правдивих союзників.
Часом траплялося, що підтримка надходила неспо-
дівано. Як, наприклад, із боку американського кіно-
актора Джорджа Клуні. Озвалися й старі бойові по-
братими: колишній грузинський президент Міхеїл 
Саакашвілі та депутати Європейського парламенту з 
партії «народників»: польський екс-прем’єр Єжи 
Бузек, депутат Яцек Саріуш-Вольський, голова комі-
тету з зовнішніх справ Ельмар Брок. Президент Єв-
ропейської комісії Жозе Мануел Баррозу також не 
шкодував сил. Він засудив тиск Росії на Україну з не-
сподіваною різкістю.
Утім, список друзів – керівників держав бачиться 
куценьким. Колоритний вигляд мала на Майдані з 
хлібом та бутербродами й заступниця держсекре-
таря США Вікторія Нуланд. Німецький міністр за-
кордонних справ Ґідо Вестервелле зробив ефектний 
і важливий крок, коли прийшов 
4 грудня ввечері на Майдан ра-
зом із Віталієм Кличком. Окрім 
того, українські протестуваль-
ники мають поміж надійних 
партнерів шведського міністра 
закордонних справ Карла Біль-
дта й польського – Радослава 
Сікорського. Обидва – автори 
програми Східного партнерства 
Європейського Союзу для 
шести пострадянських країн.
Висловився про українські події і американ-
ський держсекретар Джон Керрі. Він заявив, що 
українці «мають право обирати своє майбутнє» і 
що США «з огидою дізналися про застосування 
сили на Майдані». А 9 грудня віце-президент Джо 
Байден зателефонував Януковичу, перед тим як 
оприлюднити прес-реліз, у котрому нагадав про 
«тверду підтримку Сполученими Штатами євро-
пейських прагнень України».
3–4 грудня 28 міністрів закордонних справ держав–
учасниць НАТО зібралися в Брюсселі на саміт Пів-
нічноатлантичного Альянсу. Їхнє фінальне комю-
ніке із закликом «до влади та опозиції в Україні по-
чати діалог і втриматися від провокацій» було на-
стільки дипломатично стриманим, що уявити більш 
мляві формулювання, мабуть, годі.
Утім, під час цього міжнародного зібрання відбувся 
гострий обмін репліками між західними європей-
цями та російським міністром закордонних справ 
Сєрґєєм Лавровим. Фінальні документи цього не за-
фіксували, але, як повідомив один західний дипло-
мат, якого процитувало інформаційне агентство 

France Press, ішлося про те, щоб «не надто дратувати 
Росію в час, коли ми всі разом добре з нею співпра-
цюємо у справах ядерної безпеки в Ірані та хімічної 
зброї в Сирії».
Москва, зі свого боку, не була настільки делікатною. 
Починаючи від 2 грудня, Владімір Путін назвав 
українські протестні акції «погромами», нібито «ор-
ганізованими ззовні» з метою «дестабілізації закон-
ної влади». Лідери західних держав на цю зухва-
лість промовчали. Принципово ситуація не зміни-
лася до тих хвилин, у які пишуться ці рядки. За-
лишається сумно констатувати: Захід не бачить 
дієвих механізмів впливу на ситуацію в Україні.
У 2004 році європейські столиці висловилися на-
багато зрозуміліше. Щоправда, в ті часи росій-
ська влада бачилася трохи відкритішою до діа-
логу. Але потім, у 2008-му, відбулася війна в Гру-
зії, пізніше Росія боролася за право збудувати в 
Ірані атомну станцію, затим світ побачив абсо-
лютну підтримку Кремлем сирійського режиму, 
що бомбардує власні міста й села.
На фотографіях учасників самітів Великої ві-
сімки Владімір Путін – найдавніший керівник 

держави. Він при владі 14 ро-
ків! Путін закляк у жорсткій 
непримиренності. Із ним 
нема про що дискутувати. 
Росія завмерла на зайнятих 
позиціях і не відступає ані на 
міліметр. Вона це підтвер-
дила в липні, надавши тим-
часовий політичний приту-
лок Едвардові Сноудену – 
людині, яка повідомила світу 

про масштаби американських прослухову-
вань. Сьогоднішня РФ не бажає робити За-

ходу жодних подарунків.
Європейські лідери змирилися з тим, що вони не 
мають дієвих важелів, аби впливати на Східну 
Європу. Окремі політики закликають до персо-
нальних санкцій проти певних керівників україн-
ського режиму. Але рішення ще не визріло. У Бі-
лорусі треба було дочекатися 2004-го, щоб за-
працювали перші санкції ЄС. Уже після 10 років 
влади Аляксандра Лукашенки.
Сьогодні європейські керівники вважають своїм 
завданням чекати. Вони спостерігають за тим, 
наскільки здатна опозиція на тривалі дії, і лише 
наголошують, що Угода про асоціацію з ЄС далі 
залишається на столі переговорів. Але що глиб-
шою стає криза, то важче їм дається мовчанка. За-
хідним лідерам настав час чітко проголосити, що 
суверенна держава мусить сама обирати свій 
шлях. Ця проста правда повинна пролунати з вуст 
президентів і прем’єр-міністрів. Щоб вони надалі 
не справляли прикрого враження слухняних ви-
конавців волі лідера Росії. 

російська жорсткість і європейські сумніви
Керівники західних дипломатичних відомств кажуть про свою 
«стурбованість». Вони «запрошують учасників конфлікту до переговорів», 
але не поспішають чітко висловити свою позицію. Не без причини

автор:  
ален 

Ґіймоль, 
Франція

ЄвропЕйСькі лідЕри 
ЗмирилиСя З тим, 

що воНи НЕ маЮть 
діЄвиХ важЕлів, аБи 
впливати На СХідНу 

Європу
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як вийти з політичної кризи 
«Брюссель і вашингтон мають 
чітко заявити українській владі, 
що застосування сили проти мир-
них демонстрантів негативно по-
значиться на відносинах україни 
із Заходом»

 Стівен пайфер, Надзвичайний і повноваж-
ний посол СШа  
в україні (1998–2000), старший науковий 
співробітник Центру Сполучених Штатів та 
Європи в інституті Брукінґса 

«З огляду на нинішні протести та силовий розгін мітингувальників 30 листо-
пада на Майдані ЄС та США мають і далі наполягати на тому, щоб демон-
страції залишалися мирними, а влада утримувалася від насильства проти 
мирних протестувальників. Брюссель і Вашингтон повинні також чітко зая-
вити українській владі, що застосування сили негативно позначиться на від-
носинах України з Євросоюзом та Америкою. 
У ширшому контексті Захід має наголошувати, що підтримує право України 
як незалежної та суверенної держави обирати власний зовнішньополітич-
ний курс.
Насамкінець ЄС та США повинні донести Києву, що готові надавати йому до-
помогу в проведенні реформ і закликати МВФ розпочати нову програму 
кредитування, але тільки за умови, що українська влада прийме та реалізо-
вуватиме пакет серйозних реформ». 
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«українська влада по-
требує нового підходу 
до країни та її народу, 
діалогу з опозиційними 
силами та прозорих  
рішень» 
дітмар Штюдеманн, 
посол Німеччини в україні  
у 2000-2006 роках, економіст

«Переконаний, що Україна врешті-решт знайде своє втілення як 
суверенна та демократична держава. Мій оптимізм підживлю-
ється тим, що все більше українців починає усвідомлювати, що 
Україна – це не приватна власність політичної еліти, а що самі 
українці формують, представляють і будують державу. Пома-
ранчева революція була і є доказом цього, незважаючи на те, 
що її лідери не виконали очікувань цих людей. Але цей дух 
змін, ця рішучість сформувати свою власну ідентичність без втру-
чання ззовні, є такою ж яскравою, як і у 2004 році. Я поклада-
юся насамперед на молоде покоління, добре освічене, надзви-
чайно взаємопов'язане єдиним інформаційним простором, 
яке прагне взяти на себе відповідальність за добробут усіх. 
Українська влада потребує нового підходу до країни та її народу, 
діалогу з опозиційними силами та прозорих рішень, які пере-
конливо продемонструють, що саме українці є в центрі уваги по-
літичних лідерів».

«особиста участь у про-
тестних демонстраціях 
має більшу демокра-
тичну вагу, ніж неви-
словлений голос «мов-
чазної більшості», що 
залишається вдома»

 вінфрід Шнайдер-детерс, 
німецький публіцист, колишній 
голова представництва Фонду 
ім. Фрідріха Еберта в україні

«Євромайдан доводить, що рішення президента Януковича 
призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з 
ЄС суперечить бажанню значної частини українського насе-
лення – тих громадян, які бачать власне майбутнє в об’єднаній 
Європі, а не в євразійському інтеграційному проекті, де домі-
нує Москва. Особиста участь у протестних демонстраціях має 
більшу демократичну вагу, ніж невисловлений голос «мовчаз-
ної більшості», що залишається вдома. ЄС має не тільки «три-
мати двері для України відчиненими», як повторюють його 
представники, а й серйозно розглядати можливість введення 
особистих санкцій проти осіб, що серйозно порушують права 
людини».

«Сьогодні відносини між україн-
ським громадянським суспіль-
ством і владою зруйновані»

Бріжитт дюфур,  
директор міжнародного партнерства  
за права людини (Бельгія) 

«Як показали останні події, в Україні є дуже 
значна частка громадян, які підтримують євро-
інтеграцію. Це ті, кому набридли корупція, 
брак демократії, систематичні порушення вер-

ховенства права. Ці українці хочуть жити в державі, яка функціонує, яка їх за-
хищає, в якій немає вільного трактування законів «зі стелі» й нечесних судів. 
Окрім того, вони прагнуть дотримання прав людини і громадянина міліцією 
та силовиками. Це спроба з боку самих українців розхитати режим і змусити 
його спуститися зі свого п’єдесталу до громадянського суспільства, яке хоче 
стати партнером ЄС. Однак прапори та логотипи ЄС на українських вулицях 
іще не свідчать про те, що кожен, хто вийшов на майдан Незалежності, безза-
перечно підтримує євроінтеграцію країни. Я запитала кількох людей на вули-
цях Києва, чому вони протестують. Насамперед прозвучало не те, що вони за-
смучені через непідписання Угоди з ЄС, а те, що по горло ситі Януковичем.
Сьогодні відносини між українським громадянським суспільством і владою 
зруйновані. Однак на цьому тлі ЄС має ще раз чітко підкреслити, що він і на-
далі співпрацюватиме з Україною в межах програми Східного партнерства 
й інвестуватиме не стільки в тутешніх політиків, скільки в самих громадян».



як вийти з політичної кризи 
«Найкращим виходом із ситуації,  
що склалася в україні, були б дострокові 
президентські вибори»

ганне Северінсен,
співдоповідач парламентської асамблеї ради Європи  
з питань асоціації (1995) та виконання україною 
зобов’язань перед рЄ (1997–2008)

«Десятки тисяч людей вийшли на вулиці. Вони вимагають 
не робочих місць, зниження податків чи підвищення пенсій. 
Вони вимагають інтеграції з Європою. Останні дев’ять років 
українці почувалися розчарованими через Помаранчеву ре-

волюцію, яка не принесла реформ, і їхня апатія вплинула на 2010-й, дозволивши Януко-
вичу захопити всю владу. Тепер люди вважають, що час діяти, і не тільки на Facebook і 
Twitter, щоб змусити президента піти до Європи. 
ЄС має дати Україні другий шанс, але з обов’язковими вимогами: 
1) Реформа монополії на владу в руках президента/прокуратури, яка забезпечує контроль 
над усім адміністративним апаратом і приватним бізнесом й абсолютно не відповідає де-
мократичним засадам відокремлення законодавчої, виконавчої та судової гілок, а слугує 
натомість інструментом для зловживання владою та корупції; 
2. Реформа вибіркового правосуддя і звільнення політичних в’язнів, найпомітнішим сим-
волом яких стала Юлія Тимошенко. 
Було б успіхом, якби вдалося зібрати владу та опозицію за круглим столом, аби шукати 
вихід із ситуації. Гадаю, найкращий вихід – це дострокові президентські вибори. Що 
швидше, то краще. Янукович утратив довіру народу.  Звісно, щодо тих, хто причетний 
до насильства та до вибіркового правосуддя, варто говорити про санкції».

«поєднання мирних протестів із практич-
ними перемовинами на найвищому полі-
тичному рівні забезпечить ще кращий ре-
зультат, ніж міг би дати тиск ззовні»

меттью роджанскі, директор інституту кеннана при між-
народному  центрі ім. вудро вільсона (вашингтон)

«Оскільки після невтішного результату саміту Східного партнер-
ства у Вільнюсі наприкінці листопада почалися протести, зрозу-
міло, що українці сподіваються на допомогу та підтримку За-

ходу, борючись за те, щоб повернути країну на шлях реформ та європейської інтеграції.
Однак фундаментально це український виклик, і ніхто не зможе вирішити його краще за 
самих українців. Останні вже продемонстрували вражаючу громадянську активність. По-
єднання мирних протестів із практичними перемовинами на найвищому політичному 
рівні забезпечить ще кращий результат, ніж міг би дати тиск ззовні. 
Публічні розмови про санкції на цьому етапі контрпродуктивні, адже тільки посилюють 
відчуття загнаності серед українських можновладців, а це значно зменшує шанси на те, 
що переговори можуть бути продуктивними. До того ж додатковий тиск Вашингтона і єв-
ропейських столиць може нагадувати жорсткий тиск, який уже застосувала Москва, щоб 
зірвати процес підготовки до асоціації.
Наразі найважливіша роль Заходу полягає в тому, щоб донести до українських лідерів 
чіткий меседж: санкціоноване державою насилля проти мирних протестувальників не-
прийнятне, і хоча зараз ще лишається можливість повернення України на шлях до асоці-
ації з ЄС, двері останнього не будуть відчинені вічно». 

«коли маєш справу з корумпо-
ваними бандитськими елітами, 
підхід до них повинен бути 
жорстким і чітким» 

Едвард лукас, 
британський 
журналіст, ав-
тор бестселера 
«Нова холодна 
війна» («New 
Cold War») 
(2008)

«Європа дістала 
важливі уроки. 
На жаль, за цю 
освіту платить 

український народ. Перший урок: коли 
маєш справу з корумпованими бандит-
ськими елітами, підхід до них повинен 
бути жорстким і чітким. ЄС працював із Вік-
тором Януковичем як із щирим і патріотич-
ним лідером, котрому треба трохи допо-
могти вивести країну на ї ї природний євро-
пейський шлях. Такий підхід спрацював у 
випадку з урядами держав Балтії та 
Центрально-Східної Європи, які відчай-
душно хотіли приєднатися до ЄС, але по-
требували дорожньої карти. У випадку 
клану Януковича, що прагне грошей і 
влади понад усе, він не працює. 
Другий урок: подобається це Європі чи ні, 
але вона втягнута в геополітичне змагання 
з Кремлем. Напередодні Вільнюського са-
міту деякі європейські лідери та посадовці 
все ще помилково вірили: якщо зможуть 
донести суть Східного партнерства до ро-
сійського керівництва, все буде добре.  
Я сподіваюся, що тепер Європа зрозуміла: 
Москва не хоче результату, за якого вигра-
ють усі. Їй більше підходить варіант пере-
можця і переможеного. Росія хоче мати 
гео політичний тил з економічно слабких і 
політично поступливих країн. Східне парт-
нерство може зробити їх економічно й по-
літично сильними. Кремль повинен цьому 
протистояти.
ЄС має зараз зробити все, що в його силах, 
аби допомогти українському народу інте-
груватися в Європу в обхід бандитського 
режиму Януковича. Щоб забезпечити спро-
щення візового режиму, стипендіальні про-
грами, культурний обмін і співпрацю з 
дружніми місцевими органами самовряду-
вання, потрібні політична воля та винахід-
ливість. Але все це можливо. Дуже шкода, 
що ми не зробили цього раніше».  

Західні експерти прокоментували 
Тижню масові протести в Україні 

та реакцію на них Заходу
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Заручники влади
У масових заворушеннях під час Євромайдану звинувачують випадкових 
людей. На думку правників, це робиться з метою залякування

Є
вромайдан, що триває 
понад два тижні, вже 
має своїх політичних 
в’язнів. Першими ста    ли 

свободівці Олег Матяш і Віта-
лій Благодарний. Обох хлоп-
ців, «винних» в участі у су-
тичках біля Кабміну 24 лис-
топада, Печерський район-
ний суд міста Києва ув’язнив 
на 60 діб. 

Історія першого з них, 
юриста, інваліда третьої групи 
Олега Матяша, особливо ці-
кава. Разом із кількома ін-
шими активістами його затри-
мали за кілька годин після по-

дій на Інститутській. Потім 
відпустили. Утім, після інци-
денту Олег вирішив сам по-
скаржитися до правоохорон-
них органів на неправомірні 
дії «Беркута», знявши побої та 
діагностувавши струс мозку. В 
Печерському відділі міліції, 
куди юрист подавав заяву, його 
затримали. Дорогою до ІТТ по-
били. А потім уже в суді ви-
знали «потенційно небезпеч-
ним для суспільства» й засу-
дили до двох місяців арешту, 
незважаючи на те що нібито 
побитий Матяшем беркутівець 
підкреслив, що до лікарів не 
звертався і проблем зі 

здоров’ям не має. Вдома, у 
Львові, на «небезпечного» 
юриста чекає вагітна дружина 
Ірина.

Віталія Благодарного, од-
нопартійця Олега Матяша, 
якому також дали два місяці, 
затримали в метро невідомі в 
цивільному одязі. З Печер-
ського райвідділка, у якому мі-
ліціонери не встигли скласти 
навіть протокол, чоловіка фак-
тично викрав «Беркут», дізна-
вшись, що пікетувати будівлю 
прямують побратими свобо-
дівця. Райвідділок терміново 
оточили більше ніж 20 автобу-

сів із бійцями спецпідроз-
ділу.

Активістам ВО «Свобода» 
не звикати до справ «із пові-
тря» – їх уже десятки. Затри-
мання Матяша та Благодар-
ного могло б здатися черговим 
епізодом репресій влади проти 
націоналістів. Проте події Єв-
ромайдану доводять: тепер за-
лякуватимуть не тільки свобо-
дівців.

ЗлоЧиН  
проХодити повЗ 
1 грудня, за тиждень після пер-
шого опозиційного віча та по-
дій під Кабміном, у Києві ста-

лися сутички біля Адміністра-
ції президента. Безпосередню 
участь у протистоянні з мілі-
цією брали лише кілька сотень 
мітингувальників. Решта при-
сутніх на Банковій – у ту-
тешню «годину пік» їхня кіль-
кість сягала 2 тис. – просто 
спостерігала за подіями. Саме 
спостерігачів, зокрема й жур-
налістів, влада вирішила зро-
бити крайніми у справі.

«Винних» почали затриму-
вати ще на Банковій. Розлю-
чені бійці «Беркута» катували 
тих, хто не встиг утекти, фото-
графу-

валися, ставлячи ноги на го-
лови непритомних людей, роз-
бивали камери та голови жур-
налістів, які намагалися зні-
мати події біля АП.

Уже за два дні, 3 грудня, 
дев’ятьох постраждалих під Ад-
міністрацією президента лю-
дей, нібито підозрюваних в ор-
ганізації масових заворушень, 
Шевченківський районний суд 
заарештував на два місяці. До 
лав головних провокаторів по-
трапили дніпропетровський 
журналіст і засновник газети 
«Лица» Валерій Гарагуц, айтіш-
ник Єгор Превір (струс мозку, 
черепно-мозкова травма, злама-

Ярослав 
Притуленко

Владислав 
Загоровко

Геннадій 
Черевко
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ний ніс, вивихнута щелепа), кі-
ровоградський фотограф і во-
лонтер Сергій Нужненко (за-
крита черепно-мозкова травма, 
рана на голові, забої та гема-
томи), торговий агент і батько 
трьох дітей Геннадій Черевко із 
Полтавщини (численні гема-
томи), колишній менеджер 
гурту «Океан Ельзи» Юрій Бо-
лотов (синці, гематоми), прода-
вець одягу Ярослав Приту-
ленко, викладач психології 
Микола Лазаревський (струс 
мозку, рвані рани, зламаний 
ніс, забої, гематоми), головний 
інженер Проектно-конструк-
торського центру водоочисних 
технологій Олександр Остащен-
 ко (переломи пальців, забій 
грудної клітки, струс мозку, 
гематоми), водій-далекобійник 
Владислав Загоровко (травма 
ока, розбита голова, перелом ре-
бра, гематоми).

Суди над тими, хто опи-
нився на Банковій того вечора 

та був жорстоко побитий «Бер-
кутом», відбувались як під ко-
пірку. Всі ці люди винні в од-
ному – вони опинилися не в 
тому місці й не в той час. 

Віталій Загоровко – дале-
кий від політики багатодітний 
батько, найменшій дитині 
якого зараз трохи більш як рік. 
1 грудня він уперше вийшов на 
протест – побачив, як «Бер-
кут» б’є дітлахів. Дружина Ві-
талія нині в декретній від-
пустці. На суді в чоловіка вона 
знепритомніла.

У матеріалах, що розгляда-
лися на суді Віталія Загоровка, 
не було нічого, що доводить 

його провину, переконана ад-
вокат Євгенія Закревська, 
присутня під час розгляду 
справи як спостерігач. Пока-
зали тільки відео з місця по-
дій. «Не було представлено ін-
ших підстав для обрання запо-
біжного заходу. У жодному з 
наданих свідчень опис Віталія 
не згадується. Ніхто зі свідків 
його не впізнав, – перелічує 
правниця. – Нібито є опис од-
ного беркутівця, але його в 
протоколах допиту не було. У 
протоколі затримання зазна-
чено, що в чоловіка були вилу-
чені тільки паспорт, телефон і 
документи, які вказують, що 
він багатодітний батько. Коли 
попросили надати відео для 
впізнання, виявилося, що за-
пису, на якому нібито точно 
впізнали Загоровка, немає і 
цим займатимуться потім».

Євгенія Закревська вважає, 
що підозри щодо причетності 
чоловіка до подій на Банко-
вій необґрунтовані. «Якщо всі 

процеси схожі на цей, то вони 
затримували випадкових лю-
дей, – підкреслює адвокат. – 
Зовсім не агресивних. Ймо-
вірно, щоб залякати протесту-
вальників…»

Щодо журналіста Валерія 
Гарагуца, то, на відміну від За-
горовка, знайшли «речові до-
кази» його причетності до за-
ворушень. Наприклад, за сло-
вами самого Валерія, слідчий у 
розмові з ним згадував, що 
його затримали «з коктейлем 
Молотова в руках». «Беркут» 
почав бити чоловіка в момент, 
коли він заливав перекисом 
водню розбитий ніс колеги, 

Єгор 
Превір

Валерій 
Гарагуц

|євРомАЙДАН



фотографа. Те, що пляшка з 
розчином та бинт і були «кок-
тейлем Молотова», – єдине 
припущення засновника га-
зети. Пацифіст і вегетаріанець 
Гарагуц шкодує тільки про 
одне: «що займався йогою за-
мість бігу». 

Виявився небезпечним 
злочинцем і Андрій Дзиндзя, 
журналіст, відомий усім авто-
мобілістам країни активіст 
«Дорожнього контролю». «…З 
тих, хто вже давно спалив за 
собою всі мости. По-суті, 
«смертник» цієї революції, 
людина дії, готова боротися 
до кінця, але не відступати», – 
прокоментувала затримання 
Дзиндзі у власному блозі Те-
тяна Чорновол, маючи на 

увазі зовсім не кримінальні 
нахили Андрія, а його завзяту 
боротьбу зі злочинами право-
охоронців та численні ініціа-
тиви на Євромайдані, зокрема 
організацію великого авто-
пробігу на «Межигір’я». Взяти 

в ньому участь Андрій так і не 
зміг – йому та ще одному ак-
тивістові ДК невідомі вдягли 
на голову мішки, закинули в 
автобус, побили. Це було не 
викрадення, а затримання. 
Адвоката Андрія Дзиндзі, 
який намагався потрапити до 
активіста, також відлупцю-
вали. Не пускали до Дзинзді й 
нардепів.

Наступні два місяці журна-
ліст, якого начебто бачили 
десь біля трактора на Банко-
вій, проведе в СІЗО.

«Ці справи шиті не те що бі-
лими нитками, – констатує в 
розмові з Тижнем народний 
депутат від «Батьківщини» Во-
лодимир Ар’єв. – Вони взагалі 
не шиті… Справжніх винуват-
ців не знайшли. Жодних фактів 

немає. Люди затримані не за 
порушення закону. Це заруч-
ники влади».

у лікарНі під вартоЮ
Поводяться з людьми відпо-
відно. Так, ті з потерпілих, 
кого міліція не ризикнула за-
брати з лікарні через важкі 

травми, змогли зустрітися з 
адвокатами й побачити своїх 
близьких тільки після втру-
чання парламентаріїв. Осіб, 
які перебувають під арештом, 
тримали і тримають у лікарні 
швидкої допомоги під вартою. 
«Ми добилися того, що до них 

усіх пустили адвокатів, рід-
них, дипломатів і незалежних 
лікарів», – зазначає народний 
депутат Леся Оробець. 

Це вже чимало. «Головне, 
що живі», – фраза, яку дедалі 
частіше можна почути в сьо-
годнішніх реаліях. Це саме 
каже й Леся Оробець, згаду-
ючи у розмові з Тижнем про 
інших жертв силовиків – зни-
клих безвісти, яких ще не так 
давно налічувалося понад 30 
осіб (на сьогодні їх близько 10, 
однак повідомлення про но-
вих надходять й у відносно 
«мирні» часи). «Коли зниклі 
повернулися додому або хоча б 
зв’язалися з рідними, нас про 
це повідомили. Утім, детально 
розповідати про події тієї ночі 
люди зазвичай відмовляються, 

і я поважаю їхнє рішення. Го-
ловне те, що вони живі й тепер 
у безпеці», – каже вона.

Гарант Конституції тим ча-
сом обіцяє звільнити в’язнів 
Євромайдану. «Люди, які не 
скоїли серйозних правопору-
шень, будуть звільнені. Ті, у 
кого є маленькі діти, й так 
далі», – будує він складний і не 
дуже логічний ланцюжок. 
Влада відпускає заручників – і 
добре. Але водночас визнає, 
імовірно, й нелегітимність 
українських судів, «завдяки» 
яким у нашій країні можна ви-
явитися винним та потрапити 
в СІЗО, не скоївши серйозного 
правопорушення й діставши 
численні травми від озвірілого 
«Беркута». Чи то опинитися в 
лікарні під вартою та без права 
побачити адвоката. Але на ві-
йні як на війні – головне, що 
живі. 

Микола 
Лазаревський

Юрій  
Болотов

Сергій  
Нужненко

Олександр  
Остащенко

На момент, коли 
верстався номер, 

стало відомо,  
що за рішенням 

суду було 
відпущено п’ятеро 
з дев’ятьох людей, 

затриманих  
1 грудня після 

жорстких сутичок 
біля Адміністрації 

президента:  
Юрія Болотова 

(штраф 850 грн), 
Сергія Нужненка  

(під особисте 
зобов’язання), 

Миколу 
Лазаревського  
(під домашній 

арешт),  
Геннадія Черевка  

(під особисте 
зобов’язання), 

Владислава 
Загоровка  

(штраф 850 грн)
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«головНЕ, що живі», – 
ФраЗа, яку дЕдалі 
ЧаСтіШЕ можНа поЧути  
в СьогодНіШНіХ рЕаліяХ
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На пташиних правах
Спецпідрозділ «Беркут» фактично існує поза законом

ї
м співають пісні, пов’я зують 
жовто-блакитні стріч ки на 
щити й пригощають печи-
вом. Їх сварять і нагадують, 

як мати одного з них прокли-
нала свого сина після подій, 
що сталися під час виборів у 
Первомайську Миколаївської 
області. Їх закликають зняти 
шоломи й приєднатись до на-
роду. Відповідають ці хлопці 
рідко: за це, як свідчить прак-
тика, може влетіти від керів-
ництва. Вони – це «Беркут», 
підрозділ міліції спеціального 
призначення, до завдань якого 
офіційно входять охорона по-
рядку під час надзвичайних 
ситуацій, затримання осо-
бливо небезпечних озброєних 
злочинців та звільнення за-
ручників.

БЕЗ правової БаЗи
«Сюди не йдуть заробляти 
гроші. Тут служать хлопці, які 
хочуть, щоб на вулицях було спо-
кійно. Знають: буде нелегко. Бу-
ває, гинуть товариші… Але ко-
мусь потрібно робити цю ро-
боту», – каже суворий чоловік у 
соціальній рекламі про спецпід-
розділ. Міністерство внутрішніх 
справ презентувало цей ролик 
восени. Соціалка, яка мала по-
кращити імідж «птахофабрики» 
в українському суспільстві, 
швидко розійшлась мережею. 
Але… в дещо переробленому ва-
ріанті.

«До другої версії вдячні гро-
мадяни додали сцени особли-
вого героїзму мужніх правоохо-
ронців», – зазначив користувач, 
який першим виклав відео на 

YouTube. Народна версія, на від-
міну від офіційної, продемон-
струвала країні не постановочне, 
а документальне відео. На ка-
драх, що з’являються на екрані 
під оригінальну озвучку ролика 
із фразочками на кшталт «важко 
в навчанні – легко в бою», бійці 
підрозділу за волосся тягнуть ді-
вчину до автозака, б’ють лежа-
чих та народних депутатів, поли-
вають газом мирних протесту-
вальників.

Гумористичною народну 
версію реклами назвати важко. 
«Завершення» мітингів і справді 
давно перетворилося на головну 
місію «Беркута». Події 30 листо-
пада – зайве тому підтвер-
дження. 

«Беркут» узагалі був би по-
трібен, бо в державі є купа функ-
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цій, що їх мають виконувати 
міцні хлопці у формі, – вважає 
правник Валентина Теличенко. 
– Але це явно не розгін мирних 
демонстрацій. Проблема в ін-
шому: правова база цього під-
розділу абсолютно не напрацьо-
вана. В Україні є кілька силових 
структур, для яких вона просто 
відсутня. Наприклад, так званий 
слідчий ізолятор СБУ. Фор-
мально в законі зазначено, що 
інстанція, в якій тримають до су-
дового позбавлення волі, – це 
виключно ІТТ міліції або СІЗО в 
межах пенітенціарної системи. 
Інших бути не може, і крапка. 
Попри те, СБУ активно викорис-
товує свій ізолятор, і всі розмови 
про його незаконність нічим не 
закінчуються.

Аналогічна ситуація з «Бер-
кутом». Немає положень, доку-
ментів або правових підстав про 
цей спецпідрозділ, що були б за-
реєстровані в Міністерстві юсти-
ції України. Натомість у Законі 
«Про міліцію» та Законі «Про 
організаційно-правові основи 
боротьби з організованою зло-
чинністю» чітко зазначено, що 

інших мілітаризованих силових 
структур, окрім тих, які вказані в 
цих документах, бути не може. 
Однак вони є і діють до того ж, 
як показують останні події, до-
сить активно».

роБота така
Попри поширену думку про те, 
що в «Беркут» свідомо йдуть 
самі садисти (хоча і їх, як свід-
чить життя, таки чимало), охочі 
безкарно бити людей, деякі 
хлопці самі не в захваті від своїх 
буднів. «Я прогинатись не хочу, 
– ще торік розповідав Тижню 
про своє ставлення до теперіш-
ньої української влади, пред-
ставників якої він культурно іме-
нував «контрацептивами», один 
із бійців спецпідрозділу. – Але 
робота така… Доводиться народ 
«приструнять». На жаль, не за-
вжди справедливо».

Домогтися «справедливості» 
представники спецпідрозділу 
можуть лише одним способом: 
звільнитись. Утратити роботу з 
непоганою платнею (без ураху-
вання премій та понаднормо-
вих), для прийняття на яку не 
потрібно вищої освіти чи яки-
хось особливих знань – лише 
служба в армії. А ще зріст від 
180 см та фізична сила.

Отже, «птахам» лишається 
тільки старанно виконувати всі 
накази керівництва. Говорити 
про те, чи бувають вони злочин-
ними, зайве. Крім розгонів мир-
них демонстрацій, Тиждень 
писав (див. № 38/2012) про чи-
малі побори: від 1 тис грн до $5 
тис. за місяць, на які керівництво 
спецпідрозділу свідомо штовхає 
простих бійців. Ідеться про ви-
магання грошей у нелегалів чи 
відкупних у затриманих нарко-
торгівців (середня вартість сво-
боди, що її підтверджують як 
наші джерела, так і поодинокі 
кримінальні справи, – близько 
$5 тис).

«Ніхто ніколи не публікував 
офіційної кількості «Беркута», – 
пояснює правник Валентина Те-
личенко. – Востаннє таку цифру 
оприлюднювали приблизно 
1998 року. Ми реально не знаємо, 
скільки в нас ані цього спецпі-
дрозділу, ані внутрішніх військ. 
Ця інформація нібито має статус 
державної таємниці, хоча на-
справді не цифру як таку має 
бути засекречено – хіба що об-
личчя та прізвища працівників, 
адже часом вони виконують за-

вдання, коли злочинці їх мають 
не впізнати. Але скільки «берку-
тів» припадає на одного грома-
дянина і скільки ми витрачаємо 
з бюджету на їхнє утримання, 
нам потрібно знати. Наразі 
можна говорити лише те, що 
вони точно є в кожній області».

влаСНий роЗСуд
«Викрадення» та повалення 
наметів – аж ніяк не найбіль-
ший страх звичайної людини 
під час зустрічі з «Беркутом». 
Головний – це фізичне насиль-
ство, що передбачає не тільки 
кийки. За останні дні в Києві 
бійці спецпідрозділу не раз за-
стосовували проти мітингу-
вальників сльозогінний газ, зо-
крема біля Кабінету Міністрів 
та під час інциденту з машиною 
із «прослушкою» на Європей-
ській площі.

«Amnesty International зане-
покоєна можливістю переви-
щення допустимої сили з боку 
«Беркута» під час мирних де-
монстрацій, які охопили країну 
після заяв щодо зупинки про-
цесу підписання Угоди про асо-
ціацію між Україною та ЄС, – за-
значає в розмові з Тижнем ди-
ректор організації в Україні Те-
тяна Мазур. – Ми особливо стур-
бовані використанням сльозо-
гінного газу серед великого 
скупчення людей та в обмеже-
ному просторі, де він становить 
серйозну загрозу для здоров’я. 
Такі заходи, як використання 
сльозогінного газу та водометів, 
не повинні застосовуватись 
проти мирних демонстрантів».

Окрім того, як передбачено 
принципами, уряди мають за-
безпечувати, щоб свавільне або 
зловмисне застосування сили 
правоохоронними органами 
було каране як кримінальний 
злочин згідно з національним 
законодавством.

Фіксувати зловживання мі-
ліції на акціях протесту в Укра-
їні намагаються як звичайні ак-
тивісти, так і журналісти (під 
час протесту під Кабінетом Мі-
ністрів 24 листопада «Беркут» 
побив журналіста Тиждень.ua 
Святослава Козлюка) та неза-
лежні спостерігачі. Але, як свід-
чить статистика, українські пра-
воохоронці зазвичай не відпові-
дають навіть за вбивства, зґвал-
тування й тортури; що вже ка-
зати про менші порушення за-
кону. Загалом зі 114 474 скарг на 

кого беруть  
у «Беркут»  
вимоги:
– служба в армії
– зріст від  
180 см
– 20 підтягу-
вань
– крос 5 км 
– марш-кидок у 
повній екіпі-
ровці 
– рукопашний 
бій із жорстким 
контактом: три 
спаринги по три 
хвилини

«Необхідно, 
щоб працівни-
ків поліції легко 
було відрізнити, 
включно з осо-
бистими розпіз-
навальними 
знаками. На 
форменому 
одязі та (або) 
головних убо-
рах працівники 
поліції повинні 
мати чи носити 
знаки розріз-
нення (напри-
клад, таблички 
з ім’ям або но-
мером), при-
чому вони не 
мають права 
знімати або 
приховувати 
такі розпізна-
вальні знаки 
або перешко-
джати іншим 
особам читати 
такі знаки під 
час зборів».
П. 123 Керівних 
принципів 
щодо свободи 
мирних зібрань 
БДІПЛ ОБСЄ
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дії міліції, що надійшли до орга-
нів прокуратури торік, розсліду-
вання відбувалися лише за 1750, 
із них лише 320 (чи 0,2%) закін-
чились відкриттям криміналь-
них справ, свідчить статистика 
Amnesty International.

Натомість карні прова-
дження легко розпочинають 
проти тих, хто наважився про-
тистояти «Беркуту»: напри-
клад, активіст мовного Май-
дану Дмитро Різниченко, фото-
графія якого з газовим балончи-

ком у руках облетіла всі ЗМІ 
світу, дістав два роки умовно. 
Своїх потенційних засуджених 
уже має і Євромайдан. Це як ви-
падкові люди, котрих «узяли», 
щоб залякати решту мітингу-
вальників, так і незручні для 
влади персонажі, затримання 
яких продовжує чергу репресій 
проти активістів, серед таких 
Андрій Дзиндзя (ГО «Дорожній 
контроль»).

«Щоразу, зустрічаючи пра-
цівника «Беркута» на своєму 
життєвому шляху, я згадую одну 
прописну істину, – каже активіст 
організації «Сила Людей» Сер-
гій Перникоза. – Їх не потрібно 
боятись. Звісно, коло їхніх захо-
плень та вподобань може не пе-
ретинатися з моїм, і коли про 
щось з тобою і говорять, то пере-
важно про спортивне харчу-
вання, але при цьому вони зали-
шаються людьми, яким платять 
із державного бюджету».

Як людина, що має чималий 
досвід спілкування із правоохо-
ронцями (в ролі й незалежного 
спостерігача, й активіста), він пе-
реконаний: вплинути на «Бер-
кут» можна лише двома спосо-
бами. Перший – бути фізично 
сильнішими. «Це й складно, й 
дуже часто незаконно», – смі-
ється хлопець. Другий – переко-
нати керівника віддати правиль-
ний наказ. «Варто розуміти, що 
їхнє керівництво не дуже орієнту-
ється в міжнародних документах 
стосовно прав та свобод людини. 
Тому при спілкуванні з ними тези 
мають бути короткі, чіткі й зрозу-
мілі. Керівника знайти досить 
просто, він зазвичай у званні від 
майора (дуже рідко капітан), сто-
їть трохи осторонь і тримає ра-
цію. При спілкуванні нічого не 
просимо, а тактовно вимагаємо, 
звертаючись на «ви», спокійним 
рівним голосом. Називаємо 
статті ККУ, які його підопічні за-
раз порушують. Потім зазнача-
ємо, що саме він відповідатиме, і, 
якщо він ніяк не реагує, телефо-
нуємо 102. Викликаємо слідчо-
опера тив ну групу й заявляємо 
про скоєння злочину. Звісно, цей 
процес знімаємо на відеокамери, 
– пояснює активіст. – Потрібно 
знати, що за всі злочинні дії від-
повідальними є виконавці й ті, 
хто віддає такі накази. Треба весь 
час їм про це нагадувати. І в будь-
якому разі па м’ятайте: нам боя-
тися нічого. Ми сильніші, бо за 
нами правда…» 

Спецпідрозділ «Беркут»
Підрозділ міліц� особливого призначення при 
обласних управліннях МВС України. Створений 
1992 року, але офіційного документа, який регу-
лював би його діяльність, у Міністерстві юстиц� не 
зареєстровано. Спеціалізується на масових акці-
ях, хоча серед його завдань також затримання 
особливо небезпечних злочинців та охорона 
свідків. Підпорядкований Управлінню громадсь-
кої безпеки УМВС України. Батальйони «Беркут» 
мають власний автопарк, а також кілька одиниць 
бронетехніки: зазвичай один-два БТР-60 або 
БТР-80.

Спецпідрозділ «Вега»
Загін спеціального призначення внутрішніх військ 
МВС України, що структурно входить до спецпід-
розділу «Барс». Укомплектований виключно 
офіцерським складом. Завдання ті самі, що в 
«котячих» підрозділів.

Спецпідрозділ «Омега»
Спецпідрозділ внутрішніх військ МВС України, 
укомплектований десантниками, бойовими 
плавцями та фахівцями з гірської підготовки. 
Підрозділ сформований для виконання спец-
заходів у боротьбі з тероризмом в умовах 
максимального ускладнення обстановки. Осо-
бовий склад навчений проводити антитерорис-
тичні заходи, звільняти заручників, ліквідовувати 
бандформування, охороняти особливо важливих 
фізичних осіб. Інформація про штат, озброєння, 
оснащення, характер бойової підготовки закрита.

Спецпідрозділ «Скат»
Загін бойових плавців батальйону спеціального 
призначення Кримського територіального 
командування внутрішніх військ МВС України. 
Завдання – охорона портових та гідротехнічних 
конструкцій, особливо важливих об’єктів, 
морських суден; боротьба з тероризмом на воді 
та під водою; знешкодження там і там вибухових 
пристроїв; рятувальні роботи; участь у ліквідац� 
стихійних лих і наслідків техногенних катастроф.

Спецпідрозділ «Тінь»
Рота розвідки спеціального призначення Кримсь-
кого територіального командування внутрішніх 
військ МВС України. У завдання підрозділу вхо-
дить проведення антитерористичних заходів, збір 
відомостей про незаконні збройні формування, 
диверсійно-розвідувальні групи. Крім того, у воєн-
ний час на роту покладено обов’язки щодо 
проведення глибинної розвідки на тимчасово 
окупованій територ� України, диверсійної робо-
ти, організац� опору в тилу ворога.

Спецпідрозділи «Ягуар», 
«Барс», «Гепард», «Тигр»
Окремі полки спеціального призна-
чення внутрішніх військ МВС України, 
дислоковані відповідно в містах 
Вінниці, Києві, Запоріжжі, Сімферо-
полі. Завдання всіх «котячих» спец-
підрозділів – забезпечення правопо-
рядку на масових акціях та охорона 
громадського спокою. Кількість кож-
ного полку близько тисячі бійців.

Спецпідрозділ «Сокіл»
Спеціальні підрозділи Управління боротьби з 
організованою злочинністю УМВС областей 
України. Профіль – ліквідація збройних зло-
чинних угруповань, боротьба з тероризмом, 
звільнення заручників. Кількість засекречена, але, 
за інформацією Тижня, в кожній області діє 
приблизно 20–25 осіб.

Спецпідрозділ «Грифон»
Спеціальний підрозділ судової міліц� МВС 
України, до завдань якого входить охорона 
працівників суду, які беруть участь у слуханнях 
щодо резонансних справ, членів їхніх сімей та 
близьких родичів, а також учасників процесу.

Спецпідрозділ «Титан»
Входить до структури Державної служби охорони 
МВС. Профіль – захист фізичних осіб, державної 
та приватної власності (на комерційній основі), 
опікування безпекою банківських перевезень. 
Спеціальні підрозділи міліц� охорони «Титан» 
здійснюють на договірних засадах охорону 
вантажів і забезпечують захист фізичних осіб від 
злочинних посягань.

Спецпідрозділ «Скорпіон»
Загін спеціального призначення внутрішніх військ 
МВС України, завданням якого є проведення 
антитерористичних та антидиверсійних заходів 
на атомних об’єктах.

Спецпідрозділ «Кобра»
Гірськострілецький батальйон спеціального приз-
начення внутрішніх військ МВС України. Основ-
ними завданнями підрозділу є пошук і знищення 
незаконних збройних формувань у гірській міс-
цевості, звільнення заручників, затримання або 
ліквідація особливо небезпечних злочинців, 
боротьба з диверсійно-розвідувальними підроз-
ділами супротивника. В умовах виникнення 
збройного конфлікту «Кобра» здатна виконувати 
загальновійськові функц� глибинної розвідки та 
диверсійного підрозділу, захоплювати й утри-
мувати перевали, здійснювати обхідні та флан-
гові маневри в гірській і сильно пересіченій 
місцевості.

Спецпідрозділ «Лаванда»
Гірськострілецька рота спеціального призначення 
внутрішніх військ МВС України. Основними 
завданнями підрозділу є пошук і знищення 
незаконних збройних формувань у гірській 
місцевості, звільнення заручників, затримання 
або ліквідація особливо небезпечних злочинців, 
боротьба з диверсійно-розвідувальними підроз-
ділами супротивника. В умовах виникнення 
збройного конфлікту «Лаванда» здатна вико-
нувати загальновійськові функц� глибинної 
розвідки та диверсійного підрозділу. Окрім усього 
іншого, бійці навчені за потреби охороняти й 
обороняти особливо важливі об’єкти, опікуватися 
безпекою особливо поважних фізичних осіб.

СОЛДАТИ                                  РЕЖИМУ?

Спецпідрозділи МВС

Спецпідрозділи внутрішніх військ МВС України

3200–3500 
бійців

4–6 тис.
бійців

3–4 тис. бійців

100–300
бійців

Близько 
100 

бійців

Кількість
невідома

Кількість
невідома

Кількість
невідома

50–100
бійців

Кількість
невідома

400–500 
бійців

Понад 
200 бійців

Лаванда

Вега

Скат

Тінь
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обличчя 
Євромайдану
Чого вони прагнуть
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Записав Стас козлюк 

Фото автора

Є
вромайдан – це передусім люди. Їх дуже 
багато, вони різні, але їх об’єднує одне – 
бажання змінити країну на краще. За-
ради цього їм довелося здолати свій 

страх і вийти із власної «зони комфорту». А ще 
вони здебільшого самостійні, освічені, пози-
тивні та щедрі – на Майдані завжди проявля-
ються найкращі якості українців. Євромайда-
нівці сповнені рішучості стояти до кінця – це 
підтвердили 70% протестувальників (згід но з 
опитуванням Фонду «Демократичні ініціа-
тиви»). Тиждень вирішив запитати в людей, 
які вийшли на наймасштабнішу за всю історію 
незалежності України акцію протесту, що спо-
нукало їх до цього рішення.

катерина, перемишляни,  
викладач
«Ми приїхали з колегами до Києва 7 грудня. До-
биралися автобусом майже без пригод. Нас двічі 
зупиняли даішники, щось перевіряли, але назад 
розвернути не намагалися. Сьогодні вийшли на 
вулицю, аби підтримати людей, які вже понад 
два тижні стоять на майдані Незалежності. Ми 
ходили й на свій євромайдан у Перемишлянах, 
однак розуміємо: більше потрібні в Києві. А якщо 
говорити про мене, то я виступаю проти насиль-
ства, зокрема побиття протестувальників 30 
листопада».

тереза, львів, студентка
«Приїхали із друзями до Києва ще 27 листопада. У п’ятницю 29-го ми очікували 
якихось рішучих дій, але нам сказали, що акція мирна. А потім дізналися про по-
биття студентів і розгін протестувальників. Тож зараз я стою на Майдані за людей, 
яких били, за свободу думки. Адже кожна людина має право висловлювати свої 
переконання. І за це її не мають бити, як це робили беркутівці. Потрібно розу-
міти: якщо ми зараз не вийдемо на вулиці, то такого шансу вже не буде. Люди 
просто ховатимуться. І врешті, якщо ти захочеш хоч щось сказати, уже не змо-
жеш. Потрібно, аби цей протест ставав більшим і масовішим, аби нас боялися. Бо 
інакше із цією владою не вийде. Скидається на те, що Україна починає перетво-
рюватися на Росію».
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олександр, одеса
«На жаль, влада створила таку си-
туацію, що еволюційного рішення 
досягти не вдалося. Я зараз стою 
на Майдані, бо мені вже осто-
гидло. Остогидло жити в країні, де 
панує брехня. У нас величезне на-
селення, безмежні природні багат-
ства, у нас був шанс стати однією з 
найкращих країн Європи. Нато-
мість усі побачили, як у Вільнюсі 
наш президент Янукович говорить 
якісь беззмістовні фрази про тиск 
Росії. Виявляється, його нещасного 
три роки так сильно гнобили, що 
його статки і статки олігархів збіль-
шились у кілька разів! Україна не 
надто багата держава, але нам 
пропонували вибір, перспективу 
стати в майбутньому членом ЄС. 
Той, хто буває в Європі знає, що 
там стандарти і якість життя значно 
вищі. І я думаю, що нині протесту-
вальники на Майдані об’єднані 
елементарним небажанням жити 
з цією владою. Адже зверніть 
увагу: нині на вулиці вийшли абсо-
лютно різні люди, і за соціальними 
прошарками, і за віком. У нас полі-
тичні, а не партійні гасла. Ми хо-
чемо зміни влади».

Сергій, івано-Франківськ,  
банкір
«8 грудня я приїхав до Києва від-
стоювати свої інтереси, оскільки 
бажаю Україні кращого майбут-
нього, яке наразі можливе лише 
в Європі. Варто розуміти, що нині 
справжня боротьба ведеться у 
столиці. Адже наша влада, 
івано-франківська, підтримує 
людей і євроінтеграцію, підтри-
мує протестувальників чим 
може. У Києві треба показати 
владі, що ми, люди, є, що у нас є 
голос і ми маємо право відстою-
вати свої інтереси. Асоціація 
була можливістю кращого май-
бутнього. І якщо не для нас, то 
принаймні для наших дітей.  
А влада, не підписавши цього до-
кумента, просто нас зрадила».
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Сергій, Херсон, безробітний
«До Києва зі знайомими приїхали в 

четвер, 5 грудня. Я тут відстоюю свої 
права, зокрема право на мирний протест. 
Хочеться донести свою думку до влади. 
Перше: ми засуджуємо розгін студентів; 
друге: ми реально хочемо до Європи. І ми 
прийшли, бо нас задовбали дії влади та 
безправ’я. Майдан об’єднав підприємців, 
«чорнобильців», студентів. Вони розумі-
ють: єдиний шлях для демократичного 
розвитку України – бути в ЄС. Що раніше, 
то краще. Ми не хочемо відтягувати це на 
10–15 років. Ми хочемо, щоб наші діти 
нормально жили. Водночас здається, що 
опозиціонери досі не визначились із пла-
ном. Складається враження, що вони тут 
за мандати, а треба думати про націо-
нальний розвиток України і рух у напрямку 
євроінтеграції».

микола, львів, айтішник
«Від початку протестів, іще 28 

листопада, я приїхав відстоювати 
право України на євроінтеграцію. Те-
пер же стою на Майдані тому, що 
наша влада несправедлива і її треба 
міняти. Я дуже люблю свою країну, 
але мені категорично не подобається 
та держава, яку ми маємо. Не думаю, 
що непідписання асоціації з Євросою-
зом – це втрачений шанс України. На-
решті ми побачили справжнє обличчя 
влади. І тепер за допомогою мирного 
протесту на Майдані ми можемо 
спробувати досягти реалізації наших 
вимог – повного перезавантаження 
цієї системи».
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дарина, студентка, київ
«На Євромайдан ходжу ще від 

листопада. Намагаюся підтримувати 
людей. Ось сьогодні (8 грудня) ми з 
подругами працюємо як волонтери, 
розмальовуємо протестувальників. 
Нам не дуже складно, а людям при-
ємно. Охочих намалювати на обличчі 
національний прапор дуже багато. 
Фарби ми взяли вдома, ніхто нам їх 
не купував. Сама стою вже давно не 
за Євросоюз, а за наших людей, які 
виходять на Майдан».

михайло, львів
«Приїхали до Києва 28 листопада, 

адже цей день, як і наступний, був дуже 
важливий і відповідальний для України. 
Навіть і не думали, що можливий сило-
вий розгін протестувальників. Справді, 
29 листопада скидалося на те, що Євро-
майдан просто розійдеться. І раптом лю-
дей почали бити. У Львові було не так 
страшно, ми не боялися, що проти мітин-
гувальників застосують силу. А зараз у 
нас лишилося два варіанти: або євроінте-
грація, або Митний союз. І Євромайдан 
може дати відповідь на це запитання, ви-
значити вектор руху нашої держави. Зро-
зуміло, що підписання Угоди про асоціа-
цію мало що значило, але це було декла-
рування напрямку, який обирає для себе 
Україна».



в
ідповідь: і так, і ні. Тиж-
день недарма зацікавився 
феноменом сучасного по-
коління, тобто тих, хто ви-

ріс уже за незалежності. Таке по-
коління в нас (поки що) тільки 
одне. Ми також дослідили тих 
творців історії вільної України, 
котрі мали шанси справді змі-
нити наш спільний шлях, але з 
різних причин так і не досягли 
своєї мети. Це представники На-
родного руху, котрі були моло-
дими тоді, коли молодим був сам 
цей Рух, але ним уже керували 
літні люди, що лише поверну-
лися із в’язниць. Це представ-
ники Революції на граніті, вла-
штованої студентами київських 
вишів у 1990 році, події, що мала 
важливе значення для розпаду 
СРСР. Це народні депутати ледве 
за 30, котрі ще з минулого скли-
кання парламенту вжилися в по-
літичну діяльність і навряд чи 
здатні реалізувати себе поза 
цією діяльністю. І, нарешті, це 
«покоління блогерів» – ті, хто 
мало цікавився політикою, доки, 
за класичним висловом, полі-
тика не зацікавилася ними.

«Політичне покоління» не за-
вжди має відношення до віку. Але 
воно має відношення до світо-
гляду й практики. Навіть журна-
лісти Тижня з подивом дізна-
лися, що середній вік учасників 
Євромайдану – добряче за 30. І 
що при цьому, всупереч провлад-
ній пропаганді, там не «вуйки із 
западенщини». За даними соціо-
логічного дослідження, проведе-
ного Фондом імені Ілька Кучеріва 
та Київським міжнародним інсти-
тутом соціології, понад дві тре-
тини майданівців мають вищу 
освіту. Понад половина з них – 

революція досвідченої 
молоді
Революції влаштовує молодь. Це аксіома, тобто річ, яка наче й не 
потребує доведення. Але чи так воно у випадку з Євромайданом, 
котрий переріс у маніфестацію «Геть Януковича!»?

автор:
олександр михельсон
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кияни. Більш ніж третина роз-
мовляє в побуті російською.

Це наштовхує на роздуми. На 
вулицях нині не «екстремісти», 
як переконує влада. На вулицях – 
люди, котрі так чи так відбулися в 
житті; люди, котрим є, що втра-
чати. І все-таки вони там стоять. 
Можливо, одне з пояснень цьому 
фактові – що чимало з них були 
«вчорашніми студентами» під 
час Помарачевої революції 
дев’ять років тому. І теж, не ви-
ключено, стояли на Майдані. На 
жаль, соціологи не поцікавилися 
цим аспектом. Але, як читач поба-
чить далі, є всі підстави вважати, 
що Майдан-2013, до певної міри, 
– плід тих, хто побував на ньому й 
у грудні 2004-го. От тільки тоді ці 
люди були просто масовкою. А за-
раз вони організатори, натхнен-
ники, логісти, спонсори, врешті-
решт. Вони пройшли той досвід і 
розчарування й винесли свій 
урок. Чи складуть вони іспит? Усе 
має показати час.

Щоправда, час уже показав 
головне: що він змінився. У 2004 
році тільки-но з’явилася соці-
альна мережа Facebook, а сьогод-
нішній Майдан уже називають 
«революцією соцмереж». Обмін 
інформацією став значно швид-
шим, але значно швидшим став і 
обмін дезінформацією. Українці 
дедалі краще чують одне одного, 
але не факт, що дедалі краще 
одне одного розуміють. Беззапе-

речним є тільки те, що влада 
втратила монополію на Слово, і 
це явище є невідворотним, розу-
міє це вона чи ні.

Утім, ідеться не лише про агі-
тацію та пропаганду. Буквально 
під час здачі числа в друк автор 
цих рядків бачив, як зміцнювали 
барикади Майдану після невдалої 
спроби його зачистки в ніч на 11 
грудня. Одні люди зварювали 
огорожі з металевих прутів, а 
другі – клали барикади з мішків 
зі снігом. І ті, й ті кепкували одні з 
одних: мовляв, не тим займає-
тесь! А потім познайомились, по-
думали, об’єднали зусилля. Ре-
зультатом стала височенна бари-
када. Якою буде її доля в той час, 
коли ви, читачу, триматимете в 
руках цей примірник, ми перед-
бачити не можемо. Та річ в ін-
шому: люди на Майдані діяли не-
залежно одне від одного, але єд-
налися, коли розуміли, що мають 
таку необхідність. Є в цьому щось 
від соціальних мереж.

Світ змінюється, стає дедалі 
тіснішим і дедалі більш взаємоза-
лежним. Українські революції, 
що надають ритму й тяглості мо-
дерній історії, стають подіями та 
спогадами з життя зарубіжних 
політиків, журналістів, філософів, 
громадських активістів. Револю-
цію на граніті майже не помітила 
світова преса. Помаранчева – 
майже дала змогу країні віднайти 
своє легітимне місце в європей-

ській геополітиці. Нинішній на-
родний протест стає також тестом 
на правдиву європейську солідар-
ність. Вона виявляється за гори-
зонтальними суспільними зв’яз-
ками, але поки що не дуже пока-
зує себе у світі вищих політичних 
конструкцій.

Вищі ешелони західного полі-
тичного класу в 2010-му підтри-
мали Януковича, все роблять, аби 
зайве не подратувати Росію, а час-
тина з них відверто торгує Украї-
ною. Але не все так просто! Поко-
ління блогерів має не лише укра-
їнський, але й планетарний ви-
мір. Західні політики значно 
більше залежать нині від своєї до-
машньої громадської думки, де їм 
треба серйозно боротися за імідж. 
Ми бачимо, як Україна стає еле-
ментом тиску на західні владні 
еліти з боку конкурентних екс-
пертів та політиків. Народжу-
ється нова солідарність епохи ін-
формаційної доби, яка ще не ска-
зала свого останнього слова.

Чому Україна не стала більш-
менш притомною східноєвропей-
ською державою ще на початку 
1990-х років, як це вдалося тій-
таки Польщі? І чи спроможне 
нове покоління на те, чого не зу-
міли попередні? Нижче ви зна-
йдете думки представників «полі-
тичних» поколінь та соціологіч-
ний аналіз питання. І, можливо, 
зумієте сформулювати власну від-
повідь. 

тарас Стецьків
Один із керівників «Товариства Лева» 

(1987–1988), один із лідерів Народного руху, 
народний депутат України кількох скликань, 
«польовий командир» Майдану-2004. 49 
років

Я прийшов у політику так само, як і ба-
гато моїх однолітків: тоді раптом стало до-
зволено займатися політикою поза КПРС, і 
виявом цього в нас на Львівщині було «Това-
риство Лева». Були, звісно, й інші організації. 
Усі ми просто вривалися в політику й попер-

вах не озиралися ні на кого. Спочатку йшлося 
лише про культуру, але пізніше стало зрозу-
міло, що можлива й політична незалежність.

Саме повернулися із заслання Горинь, 
Чорновіл, Калинець – так звані шістдесят-
ники, люди, які заради України відсиділи ре-
альні строки. То були для нас абсолютні авто-
ритети, але саме моральні авторитети. Я хо-
тів би на цьому наголосити. Ми мали до них 
величезну повагу, але не мали відносин «ко-
мандир – підлеглий». Навіть часто з них, як 
кажуть на Галичині, «пащекували». Але вони 
визнавали нас. Коли утворився Народний 
рух, до керівних органів увійшли авторитети, 
але увійшли й ми, молодь. 

Усе стало мінятися, коли Народний рух 
перетворився на політичну партію. Це зако-
номірність. Мета Руху як громадської струк-
тури полягала у двох речах: а) здобути неза-
лежність України; б) заборонити Комуніс-
тичну партію. Коли цілі були досягнуті, по-
треба в такому народному русі, без лапок, 
зникла. І він, природно, став перетворюва-
тися на партію. І навіть у 1998 році взяв 
майже 10% голосів. Але вже в 1992-му, коли 

Чорновіл почав цю трансформацію, були 
думки, що, може, краще було б піти шляхом 
тих самих прибалтів, котрі свої народні 
фронти розпустили й створили на їх базі по 
кілька партій. 

У нас вийшло не так, і для того були 
об’єктивні підстави. У постсоціалістичних 
країнах Східної Європи та Балтії незалежність 
стала надметою. Цього не було в нас. Му-
симо визнати: засадничо Рух мав популяр-
ність у Західній Україні, у Києві й точково в 
Центральній Україні. І все. Тому під час здо-
буття незалежності йшлося про обмін. Кому-
ністи вголос погодилися з незалежністю, а 
націонал-демократи мовчки погодилися, що 
комуністи лишаються при владі. Саме тому 
ми й маємо Майдан за Майданом. 

Але я абсолютно вірю, що нинішнє, 
нове покоління цю справу завершить. Вони 
чимось схожі на нас, але водночас і не-
схожі. Вони значно принциповіші, бо точно 
знають, чого хочуть. Вони занурені в євро-
пейський світ, розуміють, що таке Європа. 
Гадаю, саме таких людей не вистачало мо-
єму поколінню. 

«політиЧНі поколіННя». погляд
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олесь доній
Один із лідерів Революції на граніті 1990 

року, що стала передвісником незалежності. 
Народний депутат України, позафракційний. 
44 роки

Ще в середніх класах школи я відчув себе 
українцем, а в старших уже чітко визначив, 
що мета життя – це боротьба за незалежну 
Україну. Тому спрямував себе в Університет 

імені Тараса Шевченка, сподіваючись ви-
вчити українську мову та знайти залишки не-
добитого студентського підпілля. Та на пер-
шому курсі побачив: ні підпілля немає, ні на-
віть української мови викладання. 

Щоб знайти однодумців, знадобилося 
кілька років. У 1988-му вже зорганізувалися 
перші структури. На щастя, на мене був напи-
саний донос. Його автор тепер відомий істо-
рик, полковник СБУ Дмитро Вєдєнєєв, заступ-
ник директора Інституту національної пам’яті. 
Він написав, як я розвалюю СРСР і що я україн-
ський буржуазний націоналіст. Це мало зво-
ротний ефект. Три роки шукав однодумців, а 
тут до мене самі потяглися люди з різних фа-
культетів… Ну а далі вже відома історія: ми по-
чали проводити акції, зокрема студентську Ре-
волюцію на граніті. 

Нашому поколінню вдалося взяти участь 
у виборюванні незалежності. Наступне – ми 
дали тренд для молоді: приклад успішної 
молодіжної акції. Хоча взято більше зо-

внішню методу – намети. Але набагато важ-
ливіші психологічні чинники. Це ідейність, 
здатність домовлятися між собою, жертов-
ність, готовність до боротьби, тобто речі гли-
бинніші. 

Коли дивлюся на сьогоднішні акції, зо-
крема на нинішню, іноді виникає здиву-
вання. Називають «студентський майдан», а 
там у керівництві жодного студента. Серед 
тих членів координаційної ради були люди 
30–40 років. Ми, коли нам було 19–20, усе 
придумували самостійно і робили все само-
стійно. Оце певна відмінність між поколін-
нями.

Ніхто керувати нами не міг. І ми ні в кого 
не питали, як зараз питаються в депутата, що 
робити. Нині кажуть, що немає лідера, а пе-
ред нами така проблема не стояла. Коли по-
чинали боротьбу, жодного політв’язня не 
знали, ніхто не знав, хто такий В’ячеслав 
Чорновіл! Таке враження, що в наш час мо-
лодь дорослішала трошки раніше.

леся оробець
Донька народного депутата Юрія 

Оробця, трагічно загиблого в автоката-
строфі 2006-го. Народна депутатка від 
«Батьківщини». 31 рік

Нині люди приводять дітей на Євро-
майдан, а мене так само в сім років 

батько привів на мітинг. Це був кінець 
1980-х – початок 1990-х. Відтоді для мене 
політика має значення. Я почала пиль-
ніше дивитися на те, що відбувається в те-
левізорі, намагалася зрозуміти, чому і як 
це відбувається. Так у моє життя прийшла 
політика. 

А остаточно вона там закріпилася, 
коли мені було дванадцять і мого батька 
обрали депутатом. Перед тим пройшли 
мінімум три тури виборів, і щоразу їх ого-
лошували недійсними… Словом, я була 
далеко неповнолітньою, коли політика 
прийшла в моє життя. 

Я впевнена, нашому поколінню вда-
лося головне – переконати: те, що про нас 
розповідали 23 роки, що ми якесь «па-
сивне покоління», неправда. Сподіваюся, 
після цього не знайдеться жодної партії, 
яка не звертатиме уваги на молодь і на її 

проблеми. Раніше було прийнято агіту-
вати пенсіонерів, мовляв, саме вони пе-
реважно ходять голосувати. Але та рево-
люція була зроблена молоддю: моїм і мо-
лодшим поколінням. 

Що стосується такого поняття, як по-
коління Facebook, то, коли ми починали, 
це було лайливе слово. А зараз немає та-
кого засідання фракції, на якому тричі чи 
п’ять разів не згадають про Facebook. Об-
говорюють, хто що написав і якого дідька 
таке написав… Насправді уже в ниніш-
ньому парламенті немає такого депутата, 
який би себе поважав і не був у соцмере-
жах. 

Покоління Facebook – це покоління, 
здатне до активних дій. Перший Майдан 
21 листопада зібрав Facebook. Я дуже спо-
діваюся, що їм усе вдасться. У нас немає 
іншого варіанта. 

роман Шрайк
Засновник сайта «Дурдом», популяр-

ний блогер, безпартійний, один з ідеоло-
гів Євромайдану. 39 років

До 2004 року я цікавився політикою 
на рівні прочитання новин. Але час Пома-
ранчевої революції вивів мене не лише на 
Майдан, а й на форум інтернет-видання 

«Українська правда». Саме там у мене на-
родилася й ідея зробити сайт «Дурдом», 
де збирався б народний креатив.

Нове покоління мережеве, воно не ви-
знає системи взаємодії «ты начальник – я 
дурак». Воно віддає перевагу співпраці, го-
тове підтримувати ідеї, а не «мудаків, але 
своїх мудаків», вірить, що проблеми 
можна вирішувати, об’єднавши зусилля, а 
не очікуючи наказу згори. 

Звісно, якісні відмінності між молод-
шими й старшими будуть завжди. Молодь 
краще засвоює нову інформацію, тоді як 
старші виїжджають на раніше напрацьова-
них рефлексах. Гадаю, в Україні це по-
мітно за ставленням до незалежності (для 
молоді то аксіома) та до напрямку інтегра-
ції (молодь більше тягне до Європи), наре-
шті, до напівсовкового стану нинішньої 
України (молоді хочуть змін тут і зараз, 
старші готові терпіти).

Головна заслуга тих, хто виявляв про-
тестну активність у СРСР, – здобуття Укра-
їною незалежності. Нехай вони були кра-
плями, що точили той камінь, який роз-
валився через внутрішню спустошеність, 
але їхню діяльність варто вважати героїч-
ною. А от нове покоління політиків має 
добитися того, щоб Україна завоювала 
демократію. Не отримала як бонус, а 
саме завоювала. Тоді демократія цінува-
тиметься й дістане краще «щеплення від 
дурнів». 

І я бачу це нове покоління. Його до-
бре видно в мережі. Його можна за 
щось сварити, за щось вихваляти. Але 
воно є й хоче впливати на ситуацію. Ду-
маю, найкращий шлях для таких струк-
тур – участь у київських виборах. Але то 
справа майбутнього. Поки що нам треба 
боротися за те, щоб у нашій країні вза-
галі були вибори.
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Є
вромайдан став револю-
цією молодих, але не юна-
ків. За даними дослі-
дження Фонду «Демокра-

тичні ініціативи імені Ілька Ку-
черіва» та Київського міського 
інституту соціології, оприлюдне-
ними 10 грудня, середній вік 
майданівців – 36 років. При 
цьому від 15 до 29 років – 38%, а 
за 55 – 13%. 

Ще один цікавий факт: до 
переговорів із владою були 
схильні 56% опитаних молодих 
людей, тоді як серед старших ві-
кових груп цей показник стано-
вив лише 48% (опитування про-
водили 7–8 грудня. – Ред.) Ви-
ходить, що рушій революції – мо-
лодь – водночас є й провідником 
компромісу? Про ці та інші су-
перечливі й водночас взаємопо-
в’язані риси сучасної української 
молоді Тиждень поговорив із 
директором Фонду імені Ілька 
Кучеріва Іриною Бекешкіною.

у. т.: яку рису нового покоління 
українців, що виходить сьогодні, 
зокрема, й на політичну арену, 
ви назвали б визначальною?

– Головна характеристика 
нового покоління українців – те, 
що воно вже не пострадянське. 
Тому що зовсім не радянське. 

Воно не має внутрішнього 
зв’язку з тією епохою, не асоціює 
себе з нею ні в позитивному, ні в 
негативному плані.

Звичайно, ці люди значно 
вільніші. Водночас, хоча й може 
видатися дивним, нове поко-
ління дистанціюється від полі-
тики. Ми проводили дослі-
дження активності громадян під 
час минулих виборів. Так ось, се-
ред 18–30-річних найвища 
частка тих, хто взагалі не голосу-
вав, – аж 48%! Тоді як з-поміж 
людей, яким за 70 і яким часто 
вже просто важко ходити, таких 
лише 14%.

Крім того, влітку ми прово-
дили опитування про зацікавле-
ність громадян політикою. Так 
ось, найменший інтерес до неї в 
молоді. З-поміж людей до 30 
років аж 38% заявили, що зо-
всім не переймаються політи-
кою. А «дуже цікавилися» лише 
2%, тоді як серед найстаршої ау-
диторії таких 14%. Це, до речі, 
пояснює гасла перших днів Єв-
ромайдану – «Майдан без полі-
тиків». 

у. т.: але ж саме молодь зазви-
чай робить революції, це загаль-
носвітове правило, чи не так?

– Але ж для того, щоб робити 
революцію, не потрібно мати 
більшість. Необхідна активна 
меншість. А крім того, нинішній 
Майдан – це аж ніяк не тільки 
молодь. Найбільше її там було 1 
грудня, після розгону Євромай-
дану 30 листопада. Я на власні 
очі бачила, як студенти йшли ці-
лими вишами: КПІ, Могилянка… 

у. т.: Чому пізніше молоді по-
меншало? тому що вона швидко 
запалюється, але й швидко «ви-
горяє»?

– Я поставила б запитання 
інакше: чому її виявилося так 
багато 1 грудня? Важливим сти-
мулом був, зокрема, жорстокий 
розгін Євромайдану напере-
додні. Але не можна сказати, що 
загалом молодь не відіграє ролі 
в цих подіях. Якщо зважити 
саме на її аполітичність, про яку 
я вже казала, то вона ще дуже 
активна. І, схоже, влада не очі-

кувала такої активності. Гадаю, 
керівництво не врахувало, що 
молоді люди, подобається це 
нам чи ні, знач ною мірою зорі-
єнтовані на виїзд. 

у. т.: ви маєте на увазі емігра-
цію?

– Не обов’язково! Зорієнто-
вана на те, щоб поїхати за кор-
дон навчатися, попрацювати. 
Влада так старанно перекону-
вала цю молодь, що Україна йде 
в Європу, що ми підпишемо 
Угоду про асоціацію і навчатися 
та працювати там стане легше, а 
згодом, можливо, з’явиться й 
безвізовий режим… І молодь по-
кладала на це свої життєві 
плани. Адже в самій Україні, на 
жаль, зараз сформовано глуху 
ситуацію для самореалізації. Со-
ціальні ліфти не працюють, 
всюди корупція, нагору прохо-
дять тільки «свої». Відтак молоді 
люди сподівалися на полег-
шення можливості реалізува-
тися за кордоном. 

Це не просто припущення. 
Ми нещодавно проводили опи-
тування, не лише серед студен-
тів, а й поміж громадян узагалі, 
стосовно того, що найбільше не 
влаштовує українців у нашій ви-
щій освіті. Так ось, претензій ба-
гато, але на першому місці те, що 
наші дипломи не визнаються у 
світі! 

І в таких умовах раптом ви-
являється, що Україна вже ні-
куди не йде. Такий «облом». 
Молодь цим обурилася – не в 
тому навіть сенсі, що в неї віді-
брали мрію, а в тому, що їй по-
ламали плани на майбутнє. 

І це ще одне, чим молоде по-
коління відрізняється від стар-
ших. Воно орієнтоване абсо-
лютно проєвропейськи. У жов-
тні ми проводили опитування 
про вибір між Євросоюзом і 
Митним Союзом, то навіть на 
Сході, куди ми зарахували До-
нецьку, Луганську області та 
Крим, люди до 30 років нехай і з 
невеликою перевагою, але все ж 
таки виступають за ЄС. За МС – 
лише 38%. В інших регіонах різ-
ниця значно більша. Це євро-
пейське покоління.  

ірина Бекешкіна:  
«Це європейське покоління»

Спілкувався
олександр 
михельсон

36 років
 – середній вік 

учасників Майдану

38%
 молоді зовсім не 

цікавиться 
політикою

48%
 молоді не брало 
участі в минулих 

виборах
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автор: 
анастасія 
Сідельник

панду – геть!
Вуличне й не тільки мистецтво Євромайдану

у
країнська творча спіль-
нота активно підтримує 
протест Євромайдану від 
перших його днів. До того 

ж не лише руками й вустами 
«канонізованих» культуртреге-
рів: завдяки спонтанним ініціа-
тивам так званого креативного 
класу політичний жест українців 
стає ще й мистецьким. На Євро-
майдані, паралельно з офіцій-
ними висловлюваннями солі-
дарності з боку культурних дія-

чів та шоуменів, у бунтівній кар-
навальній стихії котяться хвилі 
неформального, колективного 
арту.

протЕСт іЗ картиНками
Безліч художніх кроків «знизу» 
додають Євромайданові кольору 
та легкості, розбавляючи сухість 
політичної символіки. Профе-
сійні дизайнери та ілюстратори 
виступають волонте ра ми-
оформлювачами. Барикадним 
хітом став плакат Іллі Стронгов-
ського «Я українець, і я не можу 
зберігати спокій». Це продо-
вження серії його інтерпретацій 
усесвітньо відомого гасла «Keep 
Calm and Carry On» («Зберігайте 
спокій і ведіть далі»), розробле-
ного британцями ще під час 
Першої світової війни. Худож-
ник Андрій Єрмоленко виклав у 
вільний доступ постери, де за-
мість 12 зірочок ЄС колом виши-
кувалися вуха, серця та легені: 
«Хочеш, щоб тебе почули, – при-
ходь на Майдан!», «Знайди своє 
кохання – приходь на Майдан!», 
«Дихай свіжим повітрям, і ми їх 
передихаємо». «Можете качати, 
друкувати, робити наліпки, будь 
що, – заохочує митець. – Не 
будьте пасивні!» До загонів Єв-
ромайдану долучився й Союз 
вольних художників «Воля або 
Смерть», піонери живописної те-
чії «жлоб-арт». Їхні плакати, на-
писані від руки й ілюстровані 
фірмовими символами, заклика-
ють: «Лютуймо!», «Україно, 
WTF?», «Овощ созрел» та 
«Упирі мають бути лише у кіно». 
Утім, вони тут аж ніяк не єдині 
креативники, адже на народних 
протестних виступах з’яв ля єть ся 
дедалі більше гасел «із картин-
ками».

Автори ініціативи «Страйк 
плакат» закликають усіх твор-
чих людей приєднуватися до 
всеукраїнського страйку. Ху-
дожники щодня створюють для 
Майдану дотепні гасла і гра-
фіку, які може використати ко-
жен охочий. Усе, що потрібно, 
– скачати зображення зі сто-
рінки спільноти й роздрукувати 

його. Під час наймасштабніших 
протестів 1 та 8 грудня в юрбі 
виднілися сотні таких плакатів. 
Найвідоміші з них – портрет 
Януковича із клоунським но-
сом та інший із приписом 
«Obey?» («Підкорятися?»), а 
також крапелька зі словами «Я 
крапля в океані». Окремий 
сайт, запущений напередодні 
Маршу мільйона 8 грудня, дає 
змогу користувачам самостійно 
генерувати агітки «Я йду…»: 
програма автоматично додає до 
жовто-блакитного шаблону 
вашу причину навідатися цього 
дня на Майдан. Серед пошире-
них гасел: «Я йду, щоб Путін не 
прийшов», «Я йду, щоб не 
стати рабом», «Я йду, бо ми 
того варті». Саму сторінку 
«Страйк плаката» в мережі 
прикрашає гасло: «Ще ніколи в 
житті маленький принтер не 
почувався таким героєм». Ку-
медно, адже те саме можна ска-
зати й про «маленького укра-
їнця», у якого нарешті з’яви-
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лася свобода висловлювання, 
зокрема й творчого.

Як відомо, найсильніша 
зброя проти недоброзичливців 
– гумор та іронія. Саме вони є 
архаїчним, а водночас і най-
більш цивілізованим способом 
висловити незгоду. На барика-
дах сотні невідомих художни-
ків створюють нові й нові 
лубки, чиї персонажі – Януко-
вич, Азаров, Путін, а також 
Кривава Ялинка. Здається, на-
родний афоризм і народна ка-
рикатура в Україні не знали та-
кого розквіту, як у дні Євромай-
дану. Втім, серед стихійного об-
разотворення з’яв   ляє  ться й 
класика. Приміром, худож-
ники з Національного музею 
імені Андрея Шептицького, які 
приїхали зі Львова, за всіма 
канонами іконопису намалю-
вали для мітингувальників Св. 
Миколая. Образ установили 
біля прикрашеної революцій-
ними плакатами святкової 
ялинки.

моНумЕНтальНий 
протЕСт
Ялинка, поза сумнівом, є найго-
ловнішим мистецьким об’єктом 
Євромайдану. Сумнозвісний му-
ляж новорічного дерева, що став 
для урядовців приводом агре-
сивно розігнати людей, тепер 
опинився в руках мітингувальни-
ків. «Захоплення» 
ялин ки 1 грудня та 
увінчання її національ-
ним прапором уже 
саме стало перфор-
мансом з огляду на 
прозору алегоричність 
події. Упродовж попе-
редніх років «йолка» 
на столичному май-
дані перетворилася на 
символ ілюзії спожи-
вацького добробуту, якою чинов-
ники прикривали свавілля. Те-
пер, сидячи на недобудованому 
каркасі дерева, журналісти філь-
мують події Євромайдану й пус-
кають їх у прямий ефір незалеж-
них медіа. Ялинка сьогодні – мо-

нумент відвойованої свободи. 
Пластикові гілки розтягли на за-
горожу наметового містечка. З 
окремих «запчастин» на барика-
дах зробили інсталяції, цілком у 
дусі актуального мистецтва. А от 
каркас за кілька днів густо 
вкрився національними прапо-
рами з назвами населених пунк-
тів і креативними плакатами. В 
інтернеті вже прозвучала пропо-
зиція до Різдва прикрасити 
ялинку українськими рушни-
ками, зробивши її по-
справжньому народним, а не олі-
гархічним святковим символом.

протЕСт у СловаХ
Письменницька спільнота також 
підтримує Євромайдан. Одні ви-
словлюються лише в коментарях 
для медіа, інші провадять пу-
блічні літературні читання. Поет 
Павло Коробчук, який 29 листо-
пада організував на великій 
сцені декламування текстів, роз-
повідає Тижню: «Напередодні 
нічного розгону мітингувальни-
ків «Беркутом» я читав зі сцени 
критичний вірш про спецзагін. 

Дехто казав, що це 
провокація, хтось 
кричав, що міліція з 
народом. Сподіваюся, 
серед цих людей не 
було жодного з поби-
тих беркутівцями че-
рез день». 5 грудня 
письменник Артем За-
харченко організував 
читання «при бочках» 
біля Лядських воріт. 

Загалом на барикадах виступа-
ють літератори всіх поколінь  – 
від «мастодонтів» Юрія Андру-
ховича та братів Капранових до 
авторів, які роблять свої перші 
кроки в письменстві. Крім того, 
прозаїки та поети періодично 
звертаються до аудиторії зі 
сцени, а до її встановлення ви-
ступали з машин із мегафонами 
чи просто так. «Це не завжди чи-
тання текстів, – каже письмен-
ниця Катерина Бабкіна. – Іноді 
просто потрібно сказати щось, 
що розважить, підбадьорить, 
сповнить надії, дасть людям зро-
зуміти, як їх багато і як це важ-
ливо. Народ реагує добре на все, 
що щире. Люди зараз дуже від-
криті, відповідальні й організо-
вані». У спільну справу Євромай-
дану кожен робить посильний 
внесок: хтось розносить чай, 
хтось надає медичну допомогу, 
хтось куховарить, а хтось підно-
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сить дух громади віршами. На 
думку письменників-активістів, 
кожен жест здатен щось змі-
нити: «Саме тому, – каже Баб-
кіна, – один із провідних месе-
джів Євромайдану: «Я крапля в 
океані».

протЕСт для 
ФортЕпіаНо
Популярна куль-
тура найчастіше 
підтримує вуличні 
зібрання саме че-
рез музику. На 
сцені перед мітин-
гувальниками ви-
ступили зірки укра-
їнської сцени: Рус-
лана, «Плач Єре-
мії», «Мандри», 
«Гайдамаки», «ДахаБраха», 
ТНМК та білоруси «Ляпис Тру-
бецкой». 8 грудня письменник 
Сергій Жадан організував у Хар-
кові концерт, запросивши до 
участі російську поетесу-паци-
фістку Умку. У соцмережах по-
ширюється відеокліп до пісні 
«Брат за брата», що її встигли за-
писати українські відомі співаки, 
письменники та громадські ді-
ячі. Й хоча автор цієї пісні – 
Сашко Положинський, з неї вий-
шов не стільки хіт, як етичне ви-
раження солідарності з боку 
культурної еліти.

Іще 30 листопада обвітрені 
на холоді руки майданівців тор-
кнулися «сакрального» інстру-
мента: парадний білий рояль у 
зайнятій протестувальниками 
будівлі КМДА ожив «Полоне-
зом» Оґінського і джазом. Так у 
дні Євромайдану маса людей зі 
споживачів культури перетвори-
лася на її співтворців. Невдовзі 
біля Адміністрації президента на 

вулиці Лютеранській активісти 
встановили фортепіано, розма-
льоване жовтим і блакитним ко-
льорами та символікою Євросо-
юзу. На інструменті грають усі 
охочі, а довкола нерідко збира-

ється імпровізова-
ний хор. Автор ін-
сталяції Маркіян 
Мацех вважає, що 
завдання протесту 
– змінити не прези-
дента, а систему. 
«Силою цього не 
досягти. Ми маємо 
п е р е і н а к ш у в а т и 
свідомість і став-
лення людей, під-
тримуючи їхню не-
покору гнилій сис-
темі. Культурна, со-

ціальна революція покладе на 
наступних виконавців величезну 
відповідальність: вони будуть 
змушені грати за нашими прави-
лами, в системі, побудованій 
нами, знизу».

Неофіційні ініціативи зовсім 
не обмежуються фортепіанною 
музикою. На майдані Незалеж-

ності у переході (до його екстре-
ного перекриття), щоб грати й 
співати, впродовж тижня сти-
хійно збиралися молоді шану-
вальники фольклору. Серед них 
– працівники музеїв, журналісти 
й етно-гурти у змішаних скла-
дах: «Баламути», «Гуляйгород», 
«Рожаниця» та ін. А от західноу-
країнський колектив «Гудаки» 
наважився виступити просто пе-
ред загоном міліції. Цей мис-
тецький жест задокументували 
інші представники творчих заго-
нів Євромайдану – група кінема-
тографістів «Вавилон’13».

НЕігровий протЕСт
Режисерська спільнота, яка зні-
має громадський протест, пере-
творюючи його на сучасні корот-
кометражні фільми, – аж ніяк не 
зірки вітчизняних блакитних 
екранів. Утім, назвати їх зовсім 
невідомими теж не можна. Учас-
ники «Вавилона’13» – це аполо-
гети нового українського кіно Во-
лодимир Войтенко, Володимир 
Тихий, Ігор Савиченко, Олек-
сандр Стеколенко, Марина 
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Врода, Марися Нікітюк і ще три 
десятки кінематографістів, які 
працювали над резонансними 
альманахами «Україно, Good-
buy» та «Мудаки. Арабески», а 
також привозили нагороди зі сві-
тових кінофестивалів. За словами 
вавилонян, вони об’єд на лись у 
творчу спільноту спонтанно, але 
не випадково. Кожен ролик «Ва-
вилона’13» – це не просто репор-
таж із місця подій, а самодос-
татня, по-людському зворушлива 
кіномініатюра, що має всі шанси 
зацікавити глядачів і через рік, і 
через п’ять після Євромайдану. У 
кадрі: хулігани-робінгуди, які 
розвішують іронічні агітки, нічні 
вартові, які будують барикади, 
розладнаний хоровий заспів 
гімну України – смішний і підне-
сений водночас. Володимир Ти-
хий коментує Тижню: «Люди 
схильні до творчих проявів у екс-
тремальних ситуаціях. Можливо, 
це навіть хімічні процеси, які за-
пускає надлишок адреналіну. На 
вулицях зараз – виплеск стрит-
арту, а в наших колах – цілий кі-
нематографічний ренесанс. Ма-

ємо безліч цікавих, свіжих 
ідей». Планується, що відеома-
теріал, відзнятий під час ниніш-
нього мирного протесту, ляже в 
основу великого документаль-
ного фільму.

протЕСт у дії
«Мистецтво на Євромай-
дані, як і будь-що інше, 
коли воно йде від душі, дає 
віру, надію і любов!» – зау-
важує Руслана Хазіпова з 
т е а т р а л ь н о - м у з и ч н о г о 
гурту Dakh Daughters. Учас-
ники Євромайдану пережи-
вають не просто радість 
творчості – це радість спіль-
ної творчості. Кожному 
дано свободу висловлю-
вання: тут немає критики, 
як і професіоналів та амато-
рів. Це парадоксальний простір, 
де ніщо особисте не домінує над 
колективним, але й колективне 
стосується кожного. Висока й 
низька, мейнстримна й андер-
граундна культури змішуються: 
в цьому суть терапевтичної сус-
пільної практики карнавалу, а 

нею є, у принципі, будь-яка 
мирна революція. Так іконопис-
ний Св. Миколай опиняється 
поміж народних лубків, а «По-
лонез» звучить поруч із «Черво-
ною рутою» та автентичними 
піснями. Люди, об’єднані вели-
кою ідеєю, не зважають на соці-
альні ролі: художники розно-
сять мітингувальникам чай, а 
мітингувальники беруть до рук 
пензлі. «Майдан – це форма 
спільного життя, невіддільна 
від політики й мистецтва, – по-
яснює культуролог Олександр 
Івашина. – І це, мабуть, найваж-
ливіше. Коли українці йдуть у 
Європу, тоді й політика, й мис-
тецтво на Майдані творяться ді-
яннями людей, яких не існує 
для можновладців. Мистецтво 
на Майдані – це не просто кри-
тична діяльність, яка піддає 
сумніву встановлений порядок. 

Воно породжує якусь нову 
людину, нові форми спіль-
ного й чуттєвого існу-
вання».

На Євромайдані стира-
ються не лише соціальні 
ролі, а й принципова межа 
між мистецтвом та немис-
тецтвом. Буденні дії ста-
ють символічними, риту-
альними, піднесеними. 
Просунуті дослідники 
культури, ймовірно, на-
звуть Євромайдан масш-
табним перформансом. І, 
можливо, саме це неза-
лежно від результату про-

тестів стане для нас найважли-
вішим здобутком – у грандіоз-
ному, незабутньому акті спіль-
ної творчості українці нарешті 
відчули одне одного. А це озна-
чає нову радість: відкрити те, 
що завжди було поруч, але до-
нині лишалося таємницею. 
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Б
ільшість із нас пережила цей шок. Ми одні з 
небагатьох у наших компаніях «виключно 
україномовні». І є такими тому, що свідомі 
українці й розуміємо: діяти інакше було б 

зрадою не тільки нашої історії та ідентичності, а й 
гідності та самоповаги.
Ось перший корпоратив, і ви починаєте розмову зі 
співробітником чи начальником, яка неминуче 
приведе до теми, де навчалися і де виросли. І ваш 
російськомовний колега відкриває, що він, звісно, 
родом… із Галичини! 
Як україномовний американець (котрий живе і пра-
цює в Києві понад вісім років) я можу порівнювати 
мої емоції в такий момент зі сценою із «Зоряних 
війн», де герой Люк Скайвокер дізнається, що його 
смертельний ворог, який щойно відрізав йому праву 
руку, – то його батько. «Це неправда. Це немож-
ливо! Ні-і-і-і! Ні-і-і-і!», після чого Скайвокер відпус-
кається і пірнає в безтямну безодню.
Варто починати це міркування з урахуванням реа-
лій. Кожен із нас, свідомих, переходив на росій-
ську хоча б раз у житті, а може, й більше. Може, на 
розмову. Може, на один вечір. Може, на місяць. І є 
різні причини: заради комфорту, соціального 
тиску, бажання пристосуватися або навіть ба-
жання практикувати іншу мову. Ми всі грішні. 
Але це не змінює факту, що ми зробили свідомий 
вибір розмовляти українською.
Це означає, що ми розмовляємо українською, незва-
жаючи на наслідки, навіть якщо нас, приміром, не 
запрошуватимуть на кулуарні/«інсайдерські» зу-
стрічі після роботи, а деякі колеги жартуватимуть, 
кажучи: «Як ся маєш?» 
(нібито кожна україно-
мовна людина є бойків-
ським пастухом).
І ми розмовляємо україн-
ською, навіть якщо не діс-
танемо підвищення на по-
саді й більшу зарплату, 
про яку мріяли.
Та невже! Київські дирек-
тори і начальники стверджують, що «виключно 
україномовні» мають усі ті права та можливості, 
що й російськомовні. Я вважаю такі твердження укра-
їнським варіантом західної політкоректності, який 
доб ре опанувала російськомовна «еліта» столиці . 
Моя відповідь: «Фігня!». Якби це була правда, ми не 
бачили б, як більшість галичан і волинян переходять 
на російську, починаючи київське робоче життя.  
Якби українська мова мала належний захист дер-
жави, ніхто з тих, хто володіє нею як рідною, не поки-
нув би її, бо їм не треба було б це робити, щоб отри-
мати якісь вигоди.
Не дай Бог ти як «винятково україномовна людина» 
зізнаєшся, що родом із Києва або десь зі Сходу. Коли 
вас часто запитують місцеві: «Звідки ви?», ваше пояс-
нення щодо Івано-Франківська чи Торонто стає та-
ким собі імунітетом. Це слугує виправданням вади, 
що позбавляє жалю колег. 
Але мій колега з Миргорода, який розмовляв ви-
ключно українською (не суржиком, кинутим, як 

кістка, своїм співрозмовникам) і ніколи не переклю-
чався на російську, роздратовано сказав мені, що 
його співробітники відкрито висміювали його. Що це 
говорить про його кар’єрні перспективи?
Усі нюанси зводяться до того, що україномовні не-
суть той хрест, від якого свої ж співгромадяни відмо-
вилися. І після багатьох років несіння навіть найпе-
реконаніші починають дивуватися: «Скільки ж іще 
його нести і за який кошт? Чи інерція суспільства 
змушуватиме моїх дітей нести цей хрест також? Чи 
вони поглинатимуться тією київською біомасою, 
яка тупо голосує за черновецьких і луцьких?
Усе ж таки столичні вчителі вимагають права роз-
мовляти російською під час перерв. Легше виховати 
гордих україномовних у Чикаго чи Едмонтоні, ніж із 
такими жлоб-учителями.  
Однак поза нашими індивідуальними моральними 
переконаннями ми вимушені зробити гіркий висно-
вок, що в постмодерному світі жоден українець – чи 
по громадянству, чи по крові – не має обов’язку роз-
мовляти українською у своєму приватному (тобто 
недержавному) житті, зокрема й на роботі. Тим 
більше бути уродженцем Галичини чи Волині не 
зобов’язує цю людину послуговуватись українською 
у приватному житті. Наскільки ми знаємо, її діди та 
бабусі могли би бути переселені з Росії, і вона тепер 
хоче знову об’єднатися зі своїм російським корін-
ням. І хто ми такі, щоб засуджувати ту людину?
Найбагатший галичанин Віталій Антонов, імовірно, 
не має глибокого коріння в цьому регіоні. Як у краї, 
ізольованому від русифікації до 1939 року, для га-
лицьких прізвищ характерне родове закінчення ви-

ключно «ів» замість ро-
сійського «ов». Його 
прес-служба відмовилася 
сказати мені, звідки його 
батько. Якщо місце 
народжен  ня не зобов’язує 
розмовляти українською, 
то чи може чисте україн-
ське прізвище на кшталт 
Шевченко чи Ткаченко 

змусити когось це робити (і за таким самим 
принципом чи російське прізвище звільняє ко-

гось від такого обов’язку)? Звичайно, ні. Але це не 
означає, що відмова говорити мовою їхніх предків – 
через комплекс меншовартості, брак свідомості чи 
конформізм – не повинна викликати жаль у тих із 
нас, хто просто насолоджується своїм українським 
прізвищем і відповідно українським корінням. Аме-
риканці в цьому випадку кажуть: «It’s their loss» 
(«Це їхня втрата»).
Як «виключно україномовні» все, що ми можемо 
вимагати, – це щоб українська держава забезпе-
чила найвищий захист тим із нас, хто робить вибір 
розмовляти українською на публіці й на роботі, 
працюючи як у державних органах, так і на приват-
них суб’єктів.
Якщо верховенство права коли-небудь прийде в 
Україну, ми матимемо можливість подати в суд 
проти працедавців у випадках економічної дискри-
мінації проти нас, що зараз масово відбувається. 

втрата галичан

автор:  
Зенон 

Завада, 
колишній 
головний 
редактор 
Kyiv Post якБи україНСька мова 

мала НалЕжНий ЗаХиСт 
дЕржави, НіХто З тиХ, 
Хто володіЄ НЕЮ як 

рідНоЮ, НЕ покиНув Би її
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Росія пообіцяла 
Киргизстану  

$1,1 млрд 
військової 

допомоги і списати 

$500 
млн

 його боргу,  
якщо американці 
покинуть країну 

Yankee, go home!
Сполучені Штати згортають свою військову 
присутність у Центральноазійському регіоні,  
але, за словами американців, не вплив 

п
асажири головного кир-
гизького аеропорту «Ма-
нас» можуть подумати, що 
приземлилися на окупова-

ній території, зважаючи на деся-
ток, а то й більше неповоротких 
сірих військових літаків із напи-
сом US Air Force на фюзеляжах. 
Але стояти там цим монстрам ли-
шилося щонайбільше кілька мі-
сяців.  

Через «Манас» США виво-
зять чи не кожного свого солдата 
з Афганістану. Але до кінця на-
ступного року їхня операція там 
скінчиться. Тим часом Росія по-
чувається впевнено на своїх ко-
лишніх центральноазійських за-
двірках. Вона майже пообіцяла 
Киргизстану $1,1 млрд військової 
допомоги і списати $500 млн 
його боргу, якщо американці по-
кинуть країну. Відтак у липні він 
«попросить» їх із «Манаса». 

Це, по-суті, означає кінець 
понад десятирічного прямого 
американського впливу в Цен-
тральній Азії. Стратегічна важ-
ливість колишніх радянських 
республік на північному кор-
доні Афганістану для Сполуче-
них Штатів зменшується. Так 
само тане й вплив Заходу в регі-
оні, залишаючи достатньо про-
стору для інших гравців, що мо-
жуть заповнити вакуум, зо-
крема Росії та КНР. І все ж США 
покидають «Манас» раніше, 
ніж їм хотілося б. 

Американські посадовці люб-
лять говорити про спадок, який 
залишають по собі. У 2011 році 
Гілларі Клінтон, тодішній держ-
секретар, сказала, що таким спад-
ком стане «новий Шовковий 
шлях». Однак пропозиція мала 
небагато користі.   

На відміну від Сполучених 
Штатів Піднебесна не скупиться 
на гроші. Під час активного осін-
нього турне Центральною Азією 
президент КНР Сі Цзіньпін за-
пропонував власну версію «еко-
номічного поясу Шовкового 
шляху», підкріпивши її десят-
ками мільярдів доларів на до-

роги, залізниці й газогони – всі 
вони ведуть до Китаю. 

Китайські гроші в Централь-
ній Азії сприймаються на ура. 
Вона відчує економічні наслідки 
від згортання операцій НАТО в 
Афганістані. Киргизстан і Таджи-
кистан, найбідніші країни регі-
ону, постраждають найбільше. 
Багатий на газ Узбекистан, що є 
центром «Північної дистрибуцій-
ної мережі» Альянсу, теж відчує 
зменшення фінансування. Казах-
стан і Туркменистан втратять ви-
гідні контракти на постачання 
або транзит палива.

Прем’єр-міністр Киргизстану 

Жанторо Сатибалдієв не може 
сказати, де країна візьме $60 млн 
– саме стільки американці спла-
чують за оренду «Манасу», а це 
майже 3% національного бю-
джету. Також країна не дораху-
ється $80 млн, які щороку витра-
чала там американська військова 
база. МВФ попереджає про труд-
нощі, що стримуватимуть еконо-
міку держави. А Росія, треба 
пам’ятати, не завжди дотримує 
обіцянок допомогти.

Американці запевняють, що 
значна військова допомога – 
часто її класифікують як вит-
рати «на боротьбу з наркотрафі-
ком» – і далі підтримуватиме 
уряди країн Центральної Азії. 
Але вона мало підносить США в 
очах тих, хто переймається кри-
чущими порушеннями прав лю-
дини чи корумпованою владою 
регіону. У Таджикистані, напри-

клад, елітні військові, що в 2012 
році отримали понад $3 млн, 
убили десятки мирних громадян 
під час загадкової операції, яку 
влада відмовляється обговорю-
вати. Александр Кулі, експерт із 
регіону в Барнард-коледжі у 
Нью-Йорку, каже, що це ціна 
американської вигоди.

У 2005-му, після того як 
Штати розкритикували Узбе-
кистан за вбивство сотень мир-
них мешканців під час такзва-
ного Андижанського повстання 
на сході країни, Ташкент наказав 
їм звільнити базу в Карши-Хана -
баді. Тож вигода для США зрозу-
міла – від Центральної Азії їм 
потрібна логістична підтримка 
своїх операцій в Афганістані. 

А що стосується цікавих 
для США перспектив у бізнесі, 
то найпривабливішим із-поміж 
країн Центральної Азії лиша-
ється Казахстан. Він має най-
більше за межами Близького 
Сходу нафтове родовище, що не-
забаром запрацює. Туркменистан 

та Узбекистан багаті на енергоно-
сії, але з доволі непрозорими 
умовами ведення бізнесу – інвес-
тиції туди передбачають дуже ви-
сокі ризики. У Киргизстані й Та-
джикистані так само, як і в їхніх 
сусідів, панують корупція і непе-
редбачуваність, до того ж у них 
менший потенціал для розвитку 
підприємництва.

Один із американських висо-
копосадовців стверджує, що вій-
ська Сполучених Штатів не по-
кинуть Центральної Азії після 
виведення основного контин-
генту з Афганістану. Однак про-
блема в тому, що військова допо-
мога США підтримує диктаторів, 
сприяючи їм у консолідації 
влади, укорінюючи авторитарні 
режими на чолі бутафорських 
країн, а не сильних держав, здат-
них протистояти загрозам з Аф-
ганістану. 
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автор:  
калле муулі, 

Естонія

Калле Муулі 
продовжує се-
рію публікацій 
про досвід Ес-
тонії в постко-
муністичній 
трансформа-
ції. Її приклад 
у переході від 
соціалізму до 
ринкової мо-
делі еконо-
міки та право-
вої держави, 
дерадянізації 
всіх сфер 
життя є 
вельми пока-
зовим для 
України.

успіх «електронної»  
Естонії починався зі школи
у

жовтні на сайті The Dish Daily було опублі-
ковано статтю Чака Стерна «Есто  - 
нія – нова Кремнієва долина?», в якій цю 
маленьку країну (населення –  

1,3 млн осіб) автор назвав світовим лідером у 
сфері інформаційних технологій і розповів про її 
найвідоміші IT-продукти. Справді, Kazaa (відома 
в усьому світі програма обміну файлів за техно-
логією P2P) та сервіс голосового зв’язку Skype 
були розроблені командою саме тамтешніх про-
грамістів. До того ж чимало IT-компаній із Есто-
нії здобули великий міжнародний успіх.

Та це лише верхівка айсберга. Не меншим,  
а може, й більшим IT-дивом є те, як змінилося 
в Естонії повсякденне життя завдяки комп’ю-
терам та інтернету. Технологічний успіх країни 
почався зі шкіл. Можна навіть назвати кон-
кретну дату. Хоча Естонія славиться своєю лі-
беральною ринковою економікою, в умовах 
кот  рої держава якомога менше втручається в 
діяльність бізнесу, у секторі високих техноло-
гій усе було навпаки. Тут лідирує уряд, і саме 
завдяки безпосередній участі держави чимало 
електронних сервісів запрацювали й стали до-
ступні широкому за-
галові.

Перші інтернет-
ка белі з’явилися в краї-
 ні понад 20 років то-
му, але справжній по-
чаток електронної ери 
датується 1996-м, ко-
ли естонський емі-
грант Тоомас Гендрік 
Ільвес, який тоді обі-
ймав посаду посла у США, ініціював диску-
сію в пресі про те, як сучасні інформаційні 
технології можуть кардинально змінити життя 
суспільства. Спільно з міністром освіти він за-
початкував програму, спрямовану на поши-
рення комп’ютерної грамотності й викорис-
тання ПК та інтернету в системі шкільного на-
вчання. Заплановані зміни мали стати револю-
ційними, тож пан Ільвес 21 лютого 1996 року 
оголосив у ефірі національного телеканалу про 
запуск програми «Стрибок тигра» за аналогією 
з економічним проривом азійських країн.

Нині Ільвес є президентом держави, а про-
грама досі триває. Урядова фінансова підтримка 
для вчителів, студентів і школярів виконує функ-
цію чарівних невидимих дріжджів, на яких Ес-
тонія зростає в інформаційно-технологічному 
сенсі. Як і годиться урядовцям «електронної» 
країни, 2005 року її можновладці відмовилися 
від паперу. На засіданнях уряду столи міністрів 
уже не завалені стосами документів: усі проекти 
рішень ухвалюють і підписують онлайн і роблять 
загальнодоступними.

Відкрити власну справу також легко: це 
можна зробити не виходячи з дому. Однак про-
грама «Стрибок тигра» змінила життя не лише 
бізнесменів та чиновників, а й звичайних грома-
дян. Для сотень тисяч естонців податкова є вірту-
альною організацією, адже 95% населення запо-
внює фіскальні декларації в мережі. Це займає 
лишень кілька хвилин, адже дані вносить 
комп’ютерна система на основі податкової інфор-
мації банків та державних баз даних: громадя-
нину залишається зробити підтвердження од-
ним кліком мишки.

Більшість електронних громадських сервісів 
у Естонії базується на посвідченні особи. Це 
пластикова картка завбільшки з кредитку, на ній 
фотографія, елементи захисту й чип. Як націо-
нальний документ її запровадили на початку 
2000-х. У багатьох випадках вона замінює пас-
порт, права водія, посвідку медичного страху-
вання та багато інших паперів. 

Окрім електронної автентифікації це посвід-
чення можна використовувати для підписання 
будь-яких документів. Під час придбання неру-
хомості досі обов’язковим є візит до нотаріуса, од-

нак загалом для всіх 
документів та конт-
рактів достатньо циф-
рового підпису. Про-
ілюструю масштаби 
використання остан-
нього: до кінця мину-
лого року в Естонії 
100 млн документів 
було завізовано саме 
таким чином. Тобто 

на особу припадає близько 100 віртуальних 
«автографів».

Майже в усіх естонських школах користу-
ються електронними щоденниками. Батьки й 
діти вводять пароль і відкривають сторінки з до-
машніми завданнями та оцінками. Тут є також 
інформація про пропуски уроків та інші комен-
тарі. Мами й тата можуть підтримувати зв’язок з 
учителями через інтернет-щоденник. Звісно, всі 
дані приватні: кожний бачить лише ті повідом-
лення та інформацію, до яких має доступ.

Поступово поширюється електронне голосу-
вання. Під час останніх місцевих виборів кожен 
четвертий естонець послуговувався гаджетом 
(комп’ютером або смартфоном), щоб здійснити 
волевиявлення.

Громадські електронні сервіси є настільки 
поширеними, що офіційний Таллінн серйозно 
розглядає питання: чи варто додати до Консти-
туції нову фундаментальну свободу – доступу до 
інтернету? Причому особливої проблеми в цій 
сфері наче й немає: практично вся територія кра-
їни вкрита мережею WiFi. 

талліНН СЕрйоЗНо 
роЗглядаЄ питаННя:  
Чи варто додати до 

коНСтитуЦії Нову 
ФуНдамЕНтальНу СвоБоду – 

доСтупу до іНтЕрНЕту?
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НІ ЗОЛОТОМУ 
РИСУ!  
Група філіппін-
ських еколо-
гічних активіс-
тів під час акції 
знищення по-
сівів генетич-
но модифіко-
ваного злаку, 
який держа-
ва безплатно 
роздає ферме-
рам

у 
серпні екологи на Фі-
ліппінах знищили поле 
золотого рису. Це екс-
периментальний злак, 

гени якого модифіковано так, 
щоб зерна містили бета-
каротин, із якого утворюється 
вітамін А. Золотий рис виро-
щує не велетенська корпора-
ція, а державний сектор. Його 
насіння безплатно роздавати-
муть фермерам. Мета кампа-
нії – зміцнити здоров’я дітей у 
бідних країнах шляхом зни-
ження дефіциту вітаміну А в 
організмі. Це один із факто-
рів, який вкупі з іншими при-
зводить до тисяч смертей у 
ранньому віці та випадків слі-
поти щороку.  

Захисники довкілля ви-
правдовують такі акти ванда-
лізму тим, що ГМО становлять 
ризик для здоров’я людей. Але 
сьогодні фундамент, на якому 

ґрун тувалося це виправдання, 
руйнується. 

Торік в авторитетному жур-
налі Food and Chemical Toxi-
cology («Харчування і хімічна 
токсикологія») вийшов звіт, у 
котрому науковці стверджу-
вали, що виявили незвично ви-
сокий рівень захворювань на 
рак і смертності в щурів, яких 
годували різновидами кукуру-
дзи, стійкої до гербіциду гліфо-
сат («Раундап»). Цю стійкість 
злак набув у результаті генних 
модифікацій, проведених аме-
риканською біотехнологічною 
корпорацією Monsanto. Інші до-
слідження таких наслідків не 
виявили, але описаний у ви-
данні експеримент дав активіс-
там підстави стверджувати, що 
харчі з ГМО небезпечні для 
здоров’я. У це повірили й уряди 
деяких країн. Після публікації 
результатів дослідження Росія 

припинила імпорт генетично 
модифікованої кукурудзи. Пре-
м’єр Франції заявив, що наполя-
гатиме на запровадженні за-
гальноєвропейської заборони на 
неї, якщо підозри підтвер-
дяться. Кенія наклала табу на 
продаж будь-яких злаків із 
ГМО. 

Однак методологію експери-
менту, який провели Жиль-Ерік 
Сераліні та його колеги з Канн-
ського університету, широко 
розкритикували, і 28 листопада 
журнал відкликав статтю (див. 
«З чого все почалося»). 

Тепер серйозних наукових 
доказів шкоди ГМО для здоров’я 
немає. Натомість є чимало свід-
чень того, що вони його поліп-
шують. Один із найбільших ви-
кликів, що стоїть перед люд-
ством, – необхідність нагоду-
вати 9–10 млрд людей, які жи-
тимуть (і, хочеться сподіватися, 
заможніше) на планеті до 2050-
го. Відтак нинішня умовна ді-
лянка землі повинна буде да-
вати приблизно вдвічі більший 
урожай і потребуватиме менше 
води та хімікатів. Крім того, 
треба буде зробити рослини 
стійкішими до посух і повеней, 
які траплятимуться частіше, 
якщо клімат зміниться так, як 
прогнозують науковці. 

Органічне фермерство, а 
саме воно у фаворі в зелених ак-
тивістів, не зможе забезпечити 
цю потребу. Для нього потрібно 
надто багато землі. Якби Зелена 
революція не відбулася й уро-
жаї залишилися на рівні 1960 
року, світ був би нездатним про-
дукувати нинішній обсяг їжі, 
навіть якби на кожному гектарі 
землі на планеті, яку можна 
пустити під сільськогосподар-
ські угіддя, щось росло. 

Тим часом поля генетично 
модифікованих рослин не по-

поля спаплюженого 
золота
Серйозних наукових доказів шкоди для людського здоров’я  
від ГМО досі немає. Зате є необхідність нагодувати  
9–10 млрд людей, які житимуть на планеті до 2050 року
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требують розширення, таким 
чином оберігаючи ареали ди-
ких тварин від плуга. Вони стій-
кіші до погодних коливань, зу-
мовлених кліматичними змі-
нами, хвороб і шкідників, від-
так потребують менше агрохімі-
катів. Генна інженерія може 
зробити відкриття, які значно 
збільшать продуктивність сіль-
ського господарства, напри-
клад, за рахунок злаків, здатних 
самостійно здійснювати фікса-
цію азоту. Знищення урожаїв 
генетично модифікованих посі-
вів трохи схоже на кампанії дея-
ких релігійних лідерів проти 
вакцинації від вітрянки: хво-
роба виснажлива, а іноді смер-
тельна, але це не заважає поши-
ренню мракобісся і науково не-
обґрунтованих поглядів проти 
імунізації від неї.

дотримуватиСя влаСНиХ 
приНЦипів 
У США на такі речі звертають 
мало уваги. Але європейські зе-
лені за підтримки авторитетних 
людей на кшталт принца 
Чарльза успішно впливають на 
формування політики. Уряди 

багатьох держав обклали дослі-
дження генної інженерії стіль-
кома обмеженнями, що біль-
шість тих, хто готовий ними за-
йматися, втекли з континенту, 
хоча могли б більше за інших 
допомогти у вирішенні про-
блеми дефіциту їжі у світі. Деякі 
країни, що розвиваються, зо-
крема Кенія та Індія, відмови-
лися від технологій, які могли б 
рятувати життя їхніх громадян. 
А європейські уряди витрача-
ють гроші платників податків 
на фінансування груп, що 
тільки сприяють цьому. 
MASIPAG, групу активістів на 
Філіппінах, що знищила посіви 
золотого рису, фінансує швед-
ський уряд. Такі речі варто при-
пинити з моральних та еконо-
мічних міркувань, а також із 
міркувань захисту довкілля. 

Коли йдеться про кліма-
тичні зміни, зелені наполяга-
ють на тому, що відповідна полі-
тика має формуватися на основі 
наукового консенсусу. Мож-
ливо, їм варто дотримуватися 
того самого принципу в питанні 
ГМО й припинити кампанії, від 
яких потерпають і люди, і світ. 

З Чого вСЕ поЧалоСя
Генетично модифі-
кована кукурудза 
спричиняє рак – про 
це йшлося в одному 
з найконтроверсій-
ніших досліджень 
останнього часу, 
опублікованому у 
вересні 2012 року. 
Взагалі-то це не так. 
28 листопада журнал відкликав статтю після шквалу 
критики. Остання вказувала на те, що щури, на яких 
проводили експеримент, і без того схильні до раку, що з 
протоколу не було видно різниці між пухлинами, які мо-
гла спричинити їжа з ГМО, і тими, котрі виникли з інших 
причин (мета дослідження була інша, тож у ньому було 
задіяно надто мало піддослідних тварин), і що автори 
не описали механізмів того, як генетично модифіковані 
організми могли призводити до онкологічного захворю-
вання. Сказати після всього цього, що їжа з ГМО зовсім 
безпечна, було б перебільшенням. Однак жодні інші до-
слідження не виявили ризиків для ссавців, які її спожи-
вають.  
Приміром, дослідження генетично модифікованої сої, 
яке провів японський Департамент здоров’я довкілля і 
токсикології, не показало «очевидних негативних наслід-
ків для щурів» внаслідок споживання бобів (чи гліфо-
сату). Його результати підтвердила команда науковців з 
Університету Ноттінґема в оглядовій статті, опублікованій 
2012 року. Загалом науковці активно заперечують висно-
вки про шкоду їжі, що містить ГМО, хоча й не всі. Нато-
мість Європейська мережа соціальної відповідальності та 
відповідальності за довкілля підтримала висновки док-
тора Сераліні, автора контраверсійного дослідження.  

ГмО|СвіТ

Французький бренд АХА п’ятий рік  
стає страховим брендом № 1 у світі

Міжнародна агенція Interbrand оголосила результати щорічного 
рейтингу «Best Global Brands 2013» – найдорожчих світових брендів 
2013 року. Традиційно в рейтингу, що започаткований ще 2000-го, бе-
руть участь найбільші міжнародні бренди.

Методика Interbrand передбачає оцінку бренда за трьома пара-
метрами: 

– фінансовий стан бренда, тобто фінансові результати компанії, 
отримані в результаті продажу брендованих продуктів/послуг;

– роль бренда в процесі ухвалення рішення про купівлю; 
– сила бренда, тобто лояльність споживачів до нього. 
2013-го перше місце у списку «Best Global Brands» посів Apple, по-

тіснивши бренд компанії Coca-Cola, що лідирувала в рейтингу 13 років 
поспіль. Вартість бренда Apple становить $98,3 млрд. На другій сходин-
ці опинився бренд Google загальною вартістю $93,3 млрд. До топ-10 
найдорожчих брендів також увійшли Coca-Cola, IBM, Microsoft, General 
Electric, McDonald’s, Samsung, Intel і Toyota. 

Найдорожчим у страховому секторі 2013-го став французький 
бренд АХА, таким чином ставши страховим брендом № 1 у світі. 
Йому вдається утримувати свої лідерські позиції вже п’ятий рік по-
спіль. АХА посіла 59-те місце в списку найбільших світових брендів 
і п’яте місце серед французьких. Порівняно з минулим роком вар-
тість бренда збільшилася на 5% і становить $7,1 млрд. Згідно з рей-
тингом Interbrand АХА лишила позаду такі великі світові бренди, як 
Cartier, Dell, Xerox та Allianz.

«Опинитися вкотре поміж найбільших глобальних брендів для нас 
є великим досягненням. Я вірю, що таке визнання від ображає силу на-
шого бізнесу, зрозумілість стратегії бренда АХА клієнтам, а також наші 
зусилля, спрямовані на пришвидшення процесу онлайн продажів 
(digitalization). Це важливе для нас визнання зміцнить позиції АХА. Успіх 
будь-якого страхового бізнесу здебільшого ґрунтується на його репутації, 
а в частині якості послуг – на доступності та надійності. В основі бренда 
АХА лежать ці фундаментальні цінності. Крім того, наша головна мета – 
захист людей. 

Я переконана, що діджитал-трансформація, метою якої є задово-
лення потреб клієнтів, стане в майбутньому нашою основ ною конку-
рентною перевагою й посилить позиції бренда АХА», – заявила Веронік 
Вейл, директор з операційної діяльності Групи АХА.

група аХа (Франція) – світовий лідер у галузі страхування та 
управління активами. Понад 163 тис. співробітників щодня обслугову-
ють 102 млн клієнтів у 57 країнах світу. 2012 року дохід Групи АХА ста-
новив €90,1 млрд. На 31 грудня 2012-го в управлінні компанії налічува-
лося €1,116 трлн активів.

В Україні французька Група АХА представлена одним із лідерів 
страхового ринку країни компанією «аХа Страхування». За підсумка-
ми шести місяців 2013 року АХА посідає перше місце в Україні за збо-
ром страхових премій по КАСКО, а також за обсягом страхових виплат 
(за даними журналу Insurance TOP). Станом на 31 грудня 2012-го обсяг 
ліквідних активів становив 886 млн грн. н
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віктор 
кочубей 
(1768–1834), 
нащадок 
козацької 
старшини, 
міністр 
внутрішніх 
справ 
Російської 
імперії 
(1802–1807, 
1819–1823), 
князь

гетьманська 
дипломатія
Царська Росія навчилася не лише експлуатувати 
Україну як джерело людських та матеріальних 
ресурсів, а й завойовувала собі руками 
української еліти місце під сонцем серед 
провідних країн світу

в 
історії людства дурні 
думки та вчинки чи не 
найчастіше трапляються 
там, де немає знань, куль-

тури, самоповаги та усвідом-
лення свого місця у світі. Без 
цього неможливі великі мрії, 
гідні цілі, впевненість у собі та 
повага до прав інших.

Український народ, якому 
не раз намагалися «промити» 
мозок або «замінити карту 
пам’яті», нарешті зміг усвідо-
мити, що має і власну мову (хоча 
протягом віків у сусідів було за-
позичено чимало окремих слів), 
і давню історію (хоча з іншими 
народами в нас багато спільних 
сторінок минулого), і багатоша-
рову глибоку культуру (хоча 
формуванню її сучасного змісту 
сприяли і скіфи, і греки, і ва-
ряги, і мадяри, і литвини, і по-
ляки, і вірмени, і татари, і євреї,  
і німці, і росіяни, і серби, і гру-
зини тощо – через їхнє посеред-
ництво вбиралися численні за-
хідні та східні впливи), і безліч 
історичних постатей, які своїми 
знаннями, досвідом не лише 
сприяли розвитку українців, а й 
впливали на поступ інших на-
родів. Написання такої антоло-
гії взаємовпливів було б ціка-
вим і корисним заняттям.

коНСультаНти Царя  
В історії України є яскравий пе-
ріод, який ми до кінця не осяг-
нули ані з філософського, ані з 
історичного погляду, – це 
XVII–XVIII століття. Саме тоді 
виник ли ідеї та сформувалися 

явища, наслідки яких дотепер 
мають велике значення. Саме 
тоді з’явилося чимало особис-
тостей, які фактично стали ре-
трансляторами досягнень 
культури у різноманітних її ви-
явах – від політики до мисте-
цтва.

Не маючи географічних пе-
решкод, будучи відкритими до 
будь-яких контактів чи то зі 
Сходом, чи то із Заходом, чи 
Півднем, чи Північчю, українці 
легко переймали нові ідеї, 
знан ня й досвід. Здобуте втілю-
валося або пристосовувалося до 
місцевих реалій. Через деякий 

час, досягнувши певного рівня, 
вони вже були здатні ділитися із 
сусідами – інша справа, що не 
завжди це відбувалося за влас-
ним бажанням, набирало 
форми відкритого діалогу або 
мало обопільну користь.

Так, про наявність і потуж-
ність впливу української куль-
тури на Московію ще в ХІХ сто-
літті цілком переконливо заяв-
ляли Пьотр Бєзсонов та Кос-
тянтин Харлампович. Остан-
ній, зокрема, досить чітко ви-
значав хронологічні межі цього 
явища: від середини XVI сто-
ліття до 1762-го, тобто до воца-
ріння на російському імпер-
ському троні Катєріни ІІ. Зга-
даний вплив мав кілька нерів-
нозначних складових. Якщо 
розглядати його політичну 
складову, то тут, очевидно, 
можна говорити про посеред-
ницькі функції України-
Гетьманщини в налагодженні 
відносин Московщини з краї-
нами Європи, Кримським хан-
ством та Османською імперією. 

Активну роль у тому процесі 
відігравали українські геть-
мани, які, незважаючи на забо-
рону самостійних міжнародних 
контактів, ретельно фіксовану в 
статтях українсько-московських 
договорів, завжди були більш 
обізнані про події в Європі та 
світі й могли надати своїм полі-
тичним покровителям «квалі-
фіковану консультацію» щодо 
розстановки сил. Цьому спри-
яли особисті контакти козаць-
ких керманичів із правителями 
сусідніх держав, знання ними 
їхньої політичної системи та 
суспільного устрою, наявність 
інформаторів серед купців та 
різних мандрівників, відсут-
ність мовного бар’єра (відомо, 
що всі гетьмани володіли кіль-
кома мовами, причому як євро-
пейськими: латиною, поль-
ською, французькою, німець-
кою, так і південно-східними: 
татарською та турецькою), а та-
кож доступ до «громадської 
думки», тобто до тогочасних єв-
ропейських газет. Достатньо 
згадати повідомлення відомого 
французького дипломата Жана 
де Балюза, який, перебуваючи 
1704 року в Батурині, зауважив, 
що бачив у гетьмана Івана Ма-
зепи французькі та голландські 
періодичні видання. 

Вже значно пізніше, у другій 
половині XVIII століття, загаль-
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олександр 
Безбородько 
(1747–1799), 
козацький 
полковник, 
царський 
сенатор, 
світлійший 
князь 
Російської 
імперії, 
канцлер уряду 
Єкатєріни ІІ, 
дипломат, 
один з 
ініціаторів 
поділу Речі 
Посполитої 
наприкінці 
XVІІІ століття 

дмитро 
трощинський 
(1754–1829), 
статс-секретар 
російських 
імператорів 
Єкатєріни ІІ, 
Павла І та 
Алєксандра 
І, член 
Державної 
ради, 
міністр уділів 
(1802–1807) 
та юстиції 
(1814–1817)

ний рівень освіти й добра обізна-
ність щодо особливостей євро-
пейської та світової політики ви-
сунули на вищі щаблі Російської 
імперії чимало українців. Зга-
даймо хоча б Олександра Безбо-
родька – статс-сек ре таря для 
«принятия прошений», голову 
першого поштового департа-
менту імперії, царського канц-
лера за Катєріни ІІ; Петра Зава-
довського – першого міністра 
освіти; Дмитра Трощинського – 
дійсного таємного радника, пер-
шого міністра уділів, члена Дер-
жавної ради та міністра юстиції; 
Віктора Кочубея – члена Колегії 
закордонних справ та Державної 
ради, міністра внутрішніх справ 
імперії та ін. Зусиллями та ру-
ками цих людей Російська імпе-
рія виборювала собі місце під 
сонцем поміж провідних країн 
світу, розширювала земельні во-
лодіння, підписувала вигідні 
мирні угоди, збільшувала кіль-
кість підданих, які своєю пра-
цею підтримували її існування 
протягом віків.

приБоркаНі міСіоНЕри 
Менш відома широкому загалу 
сучасних українців релігійна 
складова культурного впливу 
українців на Московію. Почина-
ючи із середини XVІ і до сере-
дини XVII століття на україн-
ських землях велику увагу при-
діляли заснуванню шкіл, колегі-
умів, а також друкарень для за-
безпечення навчальних закла-
дів літературою. Це сприяло по-
чатку формування освічених 
верств населення, представники 

яких прагнули реалізувати свої 
амбіції в політичній чи церков-
ній царині. Розпочаті київ ським 
митрополитом Петром Могилою 
реформи були пригальмовані 
тим, що протягом 1654–1656 ро-
ків деякі єпархії Київської ми-
трополії підпорядковувалися 
Московській православній 
церкві, а 1686-го відбувся оста-
точний перехід української 
церкви під владу Московського 
патріархату. Цей процес відбу-
вався не без спротиву з україн-
ського боку, бо, як зазначав ми-
трополит Сильвестр Косів, їх 
(тобто українців) «як вільних 
приневолити неможна», але ж 
одночасне посилення релігій-
ного тиску Речі Посполитої при-
швидшило процес міграції укра-
їнців на північний схід у пошу-
ках «кращої долі».

Потрапивши до Москов-
щини на запрошення чи за влас-
ним бажанням, вихідці з україн-
ських земель поступово стали 

обіймати впливові посади – від 
вищих церковних ієрархів до 
управителів консисторій, від 
вихователів царської родини до 
настоятелів монастирів, від рек-
торів, префектів та вчителів до 
дяків і секретарів. Це привело 
до початку реформ у богослов’ї 
та церковній адміністрації, до 
виправлення богослужбових 
книг та активного книгодруку-
вання, до розвитку храмового та 
домашнього співу, зміни зо-
внішнього вигляду будинків та 
образу життя архієреїв, одягу 
церковних служителів, змісту 
освіти та складу бібліотек тощо.

Однак московське суспіль-
ство поставилося до змін во-
роже. Реформаторські дії «при-
йшлих зайд» стали обмежу-
вати, за винятком змін в інтер-
есах світської влади, а самі «ре-
форматори» зазнавали репре-
сій, не кажучи вже про тиск, 
який чинив Священний Синод 
на церковну організацію в 
Україні. Українцям виявилося 
не під силу боротися із закосте-
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нінням московської церкви, що 
згодом призвело до ігнору-
вання українських релігійних 
традицій, запровадження но-
вого стилю в церковній архітек-
турі, нищення монументаль-
ного церковного живопису 
тощо. Однак чимало представ-
ників українського православ-
ного духівництва підтримали 
світську московську владу, осо-
бливо за Пєтра І, долучившись 
таким чином до нищення міс-
цевої церковної структури й 
окремих її представників, яких 
підозрювали в «мазепинстві», 
позбавляли посад, відправ-
ляли до Сибіру: батуринського 
архімандрита Гедеона Одор-
ського, монаха Семена Оста-
фьєва, лохвицького протопопа 
Івана Рогачеського та багатьох 
інших. Українське духівництво, 
яке виявляло лояльність до ім-
перської влади, активно вико-
ристовувалося нею для налаго-
дження духовної освіти серед 
московитів, місіонерської ді-
яльності та навернення в хрис-
тиянську віру «маси поган-
ського інородства»: бухарців, 
калмиків, татарів, китайців та 
інших народів Уралу, Сибіру й 
Далекого Сходу.

культурНі моСти На СХід 
Щодо мистецького впливу 
українців на новопосталу імпе-
рію протягом кінця XVII – по-
чатку XVIII століття, то він та-
кож не викликає сумнівів ані у 
вітчизняних, ані в російських 
дослідників. Розвиток літера-
тури та книгодрукування при-
вів до появи книжкової ілю-
страції, а отже, й митців, які 
могли виконувати замовлення 
високого рівня. Київські та 
львівські гравери, що опанову-
вали техніку вирізання гравюр 
на дереві, брали за взірець 
твори західноєвропейських 
майстрів. Проте вже з кінця 
XVII століття Україна мала 
власних майстрів, які, здо-
бувши професійну освіту за 
кордоном, заснували вітчиз-
няну школу гравірування на 
міді. Це Олександр та Леонтій 
Тарасевичі, які працювали в 
друкарнях Вільни, Чернігова та 
Києва. Послідовниками, поміч-
никами та учнями Олександра 
Тарасевича були його сучас-
ники Інокентій Щирський, Да-
нило Галяховський, Іван Стрі-
ль бицький та ін. 

Про поцінування україн-
ських майстрів свідчить за-
прошення Леонтія Тарасевича 
з помічниками виконати 
портрет-гравюру царівни Со-
фії (1657–1704) – талановитої та 
енергійної жінки, яку відсторо-
нили від влади брати Іван і 
Пьотр. Оскільки царівна вважа-
лася організаторкою стрілець-
кого бунту 1689 року, вона була 
піддана тортурам і померла у 
в’язниці. Після цього всі її пор-
трети були вилучені та знищені 
(так само Пьотр згодом вчинив і 
з портретами гетьмана Івана 
Мазепи). «Зачистка» була такою 
ретельною, що не збереглося не 
лише жодного оригінального 
відбитка, а й самої дошки. 

Знаємо про портрет царівни 
роботи Тарасевича лише за-
вдяки тому, що після виконання 
один із його відбитків передали 
в Нідерланди задля поши-
рення. Саме в Амстердамі гол-
ландський гравер Блотелінґ ви-
конав 100 копій із нього, що до-
датково підтверджує високий 
рівень українського майстра. Не 
менш знаними та авторитет-
ними були й наші іконописці, 
портретисти та архітектори, про 
що свідчить співпраця майсте-
рень Києво-Печерської лаври зі 
Збройною (Оружейною) пала-
тою Кремля. Найталановиті-
ших часто запрошували до Мо-

скви, де вони рідко коли могли 
зберегти власну манеру – час-
тіше їх використовували як учи-
телів для підготовки місцевих 
майстрів. Створена пізніше в 
Санкт-Петербурзі Академія 
мистецтв також пишалася сво-
їми вихованцями з України: 
Дмитром Левицьким, Володи-
миром Боровиковським, Анто-
ном Лосенком, які створили 
новий тип світського пор-
трета, сповненого психологіч-
ного змісту. Однак із часом дру-
карня Києво-Печерської лаври 
підпала під цілковитий конт-
роль Синоду, що призвело до 
майже повного занепаду її гра-
верської школи, а в Академії за-
панував «академізм», який ні-
велював будь-які національні 
риси митця.

втративШи ЗЕмлЮ  
під Ногами 
Отже, маємо всі підстави уваж-
ніше придивлятися до історії 
наших сусідів. Бо, як зазна-
чала відома американська 
письменниця Мінна Антрім 
Томас (1861–1950), «той, хто 
по-справжньому знає себе, – 
мудрець; той, хто по-справ ж-
ньому знає свого сусіда, – ге-
ній». Не маючи повноцінної 
держави, українці тривалий 
час визначали розвиток та під-
несення спочатку Московії, а 
потім і Російської імперії. Ця 
держава швидко навчилася не 
лише експлуатувати Україну 
як джерело людських та мате-
ріальних ресурсів, а ще й ство-
рила умови для добровільної 
та вірної служби наших спів-
вітчизників «во славу царя і 
отєчєства», використовуючи їх 
у своїх інтересах на теренах 
розділеної Польщі, приборка-
ного Кавказу, приєднаного 
Криму, освоюваних Сибіру та 
Далекого Сходу. При цьому 
право на власну землю укра-
їнці поступово й планомірно 
втрачали.

Відтоді минули століття. 
Але ми чомусь упевнено і далі 
керуємося не здоровим глуздом, 
а нав’язаними штампами мину-
лого. Може, не варто ігнорувати 
уроки історії? Настав час стати 
гідними поваги, відчути себе 
господарями на своїй землі 
(доки вона є наша) і вимагати не 
лише рівного діалогу із сусідом, 
а й визнання ним нашої ролі в 
його постанні. 

Феофан 
прокопович 
(1681–1736), 
ректор Києво-
Могилянської 
академії 
(1710–1716), 
основний 
ідеолог 
реформ у 
Російській 
імперії за 
часів Пєтра І, 
перший віце-
президент 
Святійшого 
Синоду, 
архієпископ 
Новгород-
ський 
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16–20 грудня
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

Київ (вул. Лисенка, 3):
16 грудня, 18:00 – обговорення польського числа часопису 
«Критика» (№ 187-188). Спеціальний гість Едвін Бендик. 
Спільно з Польським Інститутом у Києві та часописом 
«Критика».
18 грудня, 18:00 – розмова за участю Оксани Забужко та 
Лариси Масенко «Юрій Шевельов і війна пам’ятей, 
або Кому заважає європейська Україна?». Спільно 
з видавництвом «КОМОРА».
19 грудня, 18:00 – розмова Станіслава Цалика і Богдана 
Шумиловича: «Як ми дивимося на пам’ятники і як вони 
дивляться на нас?».
20 грудня, 18:00 – презентація та обговорення книжки 
«Велика війна 1914–1918 рр. і Україна». Спільно 
з видавництвом «Кліо».

Львів (просп. Свободи, 7):
16 грудня, 18:00 – презентація антолог� «13 різдвяних історій 
від…» Спільно з Видавництвом Старого Лева.
17 грудня, 18:00 – розмова «Що відбувається, що відбулося, 
чого чекати? Про Євромайдан, под� та явища навколо».
20 грудня, 18:00 – розмова з музикознавцем Лідією Мельник: 
«Хто такі музичні журналісти і чому їх ніхто не любить?».

Харків (вул. Сумська, 3):
17 грудня, 18:00 – обговорення польського числа часопису 
«Критика» (№ 187-188). Спеціальний гість Едвін Бендик. 
Спільно з Польським Інститутом у Києві та часописом 
«Критика».
20 грудня, 19:00 – майстер-клас «Співчуття. 
Сила Аутроспекц�». Робоча мова англійська.

Вінниця (вул. Соборна, 89):
17 грудня, 18:00 – презентація «Шидеврів вкраїнської і світової 
літератури» Михайла Бриниха. Спільно з видавництвом Laurus.

Тернопіль (вул. Валова, 7-9):
17 грудня, 18:00 – презентація книжки Руслана Гуменюка 
«Н²О». Спільно з видавництвом «Піраміда».

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



автор: 
анастасія 
Сідельник

ЗАРАДИ 
РЕВОЛЮЦІЇ. 
Євромайдан 
тимчасово 
примирив 
«лівих» і 
«правих» 
митців: вони 
зайнялися 
розробкою 
креативних  
ідей

вихід ліворуч  
і праворуч
Ідеологічно-статуcний конфлікт в арт-середовищі 
не вичерпується. Монополія на мистецький 
протест виявляється не лише приємною,  
а й вигідною

п
ісля того як представники 
«Мистецького Арсеналу» 
зі скандалом знищили ро-
боту Володимира Кузнє-

цова, у лівих колах виникла Ініці-
атива самозахисту трудящих мис-
тецтва (ІСТМ). Один із напрямів її 
діяльності – дослідження трудо-
вих та економічних умов на ху-
дожній сцені, зокрема через опи-
тування митців та установ. Во-
сени стався черговий акт цензури, 
що за всіма ознаками мав би 
належати до сфери інтересів 
ІСТМ. У Донецьку закрили ви-
ставку, де брав участь київський 
Союз вольних худож-
ників «Воля або 
Смерть», чия твор-
чість відома як 
«жлоб-арт». Учас-

ник групи Олекса 
Манн написав від-
критого листа ми т- 
  цю-активісту Мики   ті 
Кадану, що представ-
ляє Ініціативу. Попри іронічну 
тональність, послання Манна сто-
сувалося цілком реальної цен-
зури, подібної до тієї, що спрово-
кувала виникнення ІСТМ. Кадан, 
своєю чергою, дав відкриту відпо-

відь, що ІСТМ може розмістити 
інформацію про донецьке зло-
вживання у своєму блозі, й далі 
запропонував «жлобістам» захи-
щати власні права самотужки.

Чи то ІСТМ справді нездатна 
ні на що, крім блогового «пшику», 
що робить її абсолютно фіктив-
ною, чи ліве середовище саме 

цензурує арт-процес, лобіюючи 
тільки інте реси прибічників? Цей 
випадок вкотре підкреслив ідео-
логічний конфлікт у сучасному 
арт-просторі. «Займаючись соці а-
ль но-критичним мистецтвом, я 
ніколи не вішав на нього маркера 
ані лівого, ані правого, воно рад-
 ше інфернально-абсур дистське, – 
розповідає Тижню Олекса 
Манн. – Я взагалі проти наки-
дання на мистецтво політичних 
маркерів, тим більше тих, що 
втратили актуальність багато де-
сятиліть тому, а саме цим остан-
нім часом займається Кадан. 
Створення якогось загадкового 
комітету із захисту трудящих мис-
тецтва звучить кумедно і віддає 
таким совдепом, що сприймати 
це без іронії неможливо. Тут саме 
закрили нашу виставку в Доне-
цьку, і я вирішив зробити абсур-
дистський жест, щоб трохи роз-
тормошити наше маленьке ху-
дожнє болото. То була відповідь 
на навішування ярликів». Нато-
мість Микита Кадан вважає, що 
для значної частини української 
художньої сцени ліве мистецтво 
досі є об’єктом фобій та підозр. 
«Воно притягує до себе різнома-
нітний конспірологічний фоль-
клор із наскрізними мотивами 
«грантоїдства, насадження деге-
неративних цінностей, інтересів 
підозрілих західних фондів, блюз -
нірства, україножерства, про  дажу 
сміття під виглядом мистецтва», 

– каже митець. – 
Зазвичай слово-
сполучення «ліве 
мистецтво» – це 
щось таке, чим лі-
нивий коментатор 
намагається відго-
родитися від кон-
кретного змісту 
творів конкретних 
художників. Щоб 
зробити це слово-
сполучення сен-
совним, я говорив 
би про ліве мисте-
цтво як про сві-
домо політизовану 

художню практику, що орієнту-
ється на цінності свободи та рів-
ності (а не, наприклад, сили та іє-
рархії)». 

«Ніякого лівого мистецтва в 
Україні не існує, – вважає учасник 
Союзу вольних художників Іван 
Семесюк. – А ось імітація жвавої 
художньої діяльності під певними 
політичними гаслами є». У медіа-
просторі чимало свідчень того, як 
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слова українських лівих митців 
розходяться з ділом. Найяскра-
віше це виявляється в їхньому ін-
тересі до грантів і нагород. Два 
роки тому Микита Кадан здобув 
Премію PinchukArtCentre, тобто 
100 тис. грн і можливість стажу-
ватися в художній майстерні у Єв-
ропі. Тоді ж лауреаткою спеціаль-
ної премії розміром 25 тис. грн 
стала Жанна Кадирова. Обоє вони 
учасники групи «Р.Е.П.» (Револю -
ційний Експериментальний Про-
стір) і прихильники лівих ідей. 
Виявилося, що можливість «куль-
турного діалогу» між капіталіс-
тами та захисниками пролетарі-
ату – це лише питання ціни. Від-
тоді ліве мистецтво різко пере-
йшло з андеграунду в мейнстрим, 
ставши завсідником масштабних 
виставок, арт-резиденцій та кон-
курсів. Воно почало цілком по-
ринковому працювати з аудито-
рією, до якої належать і при-
ватні та державні галереї, і музеї, 
і ко лек ціо нери-ка пі талісти.

Приміром, торік Жанна Кади-
рова удостоїлася Премії ім. Кази-
мира Малевича, що практично 
стало інституційним визнанням 
лівого «методу». Впродовж 2013-
го ліве мистецтво з’являлося на 
всіх основних арт-майданчиках 
країни. Серед 20 кандидатів на 
цьогорічну Премію PinchukArt-
Centre більш ніж половина так чи 
інакше дотичні до публічного лі-
вого дискурсу як представники 
або учасники кураторських про-
ектів «Р.Е.П.» і фундації «Центр 
сучасного мистецтва» (CSM). От -
же, склад учасників експозиції 
віддзеркалює погляди «капіталіс-
тичного табору» на перспективи 
українського мистецтва. 

На Заході так зване ліве мис-
тецтво існує вже понад півсто-
ліття. Фінансоване державними 
та олігархічними інституціями, 
воно є одним із важелів у налаго-
дженій системі взаємовпливу 
влади та суспільства. Це своєрід-
ний громовідвід, через який ней-
тралізується протестний худож-
ній потенціал. В Україні – на тлі 
радянської історії й далекого від 
відкритості суспільства – такий 
підхід не спрацьовує. Протестний 
художній потенціал вітчизняних 
митців м’яко нейтралізують «аплі-
каційні вимоги» джерел фінансу-
вання. Після одержання Премії 
ім. Казимира Малевича Жанна 
Кадирова прокоментувала Тиж
ню: «Митцям, і лівим, і не лівим, 
потрібна фінансова підтримка, 

щоб творити далі. Даючи премії 
та гранти, олігархи проявляють 
соціальну відповідальність. Кра-
 ще нехай їхні гроші йдуть на мис-
тецтво, аніж на побудову нових 
вілл». Із цим складно не погоди-
тись, але тоді лівий протест апрі-
орі втрачає свою автентичність. 

Нинішня напівфеодальна сис -
тема поглинає ліву культуру й мо-
нетизує її за своїми правилами. 
Ідеологія боротьби з капіталіз-
мом перетворюється на симу-
лякр. Але й відмовлятися від цієї 
театральної маски невигідно: 
«Сьогодні на арт-ринку ціна на-
кручується на провокаційні ро-
боти, – каже Юлія Ваганова, за-
ступниця генерального директо-
 ра НХМУ і член правління CSM. 
– Гроші приносить те мистецтво, 
яке дає можливості для піару». 
Приміром, у нещодавній публіка-
ції Денис Белькевич, менеджер 
приватних колекцій, вказав, що 
10 із 20 номінантів на арт-премію 
Пінчука, переважно з лівих кіл, 
мають невдалу аукціонну історію. 
Тож цілком імовірно, що відбір 
номінантів до шортліста є не чим 
іншим, як спробою розкрутити 
молоді імена для вигідного про-
дажу. Крім того, всі проекти для 
виставки художники розробляли 
разом із куратором PinchukArt -
Centre. «Справжнє революційне і 
контркультурне мистецтво ство-
рюється по кутках непідконтроль-
ного ще поки інтернету, – ствер-
джує Олекса Манн. – Офіціоз 
його побоюється і намагається за-
сунути кудись подалі, бо ним 
справді неможливо керувати. Пу-
блічне ліве мистецтво однознач-
 но псевдоліве. Його можна оха-
рактеризувати як олігархічно-
інституційний кітч. І посідає воно 
таке саме місце в українській 
культурі, як музичний ансамбль у 
дорогому кабаку, щоб в олігар-
хату правильно виділявся шлун-
ковий сік. Від знайомих попсових 
мелодій». Ліві художники ще під-
тримують імідж у ЗМІ, але їхня 
репутація вже зруйнована. Сис-
тема поволі зробила з них пласкі 
медіа-образи, подібно до того як 
український шоу-бізнес сьогодні 
адаптує національну ідею під свої 
комерційні потреби, перетворю-
ючи її на кітч. Жодного взаємовп-
ливу, рух однобічний.

Ідеологічний і «кумівський» 
принцип, за яким нині потрап-
ляють до ядра арт-процесу, підри-
ває художні критерії. Поруч зі 
справді талановитими митцями 

на виставкові площі проштовху-
ються й цілком випадкові люди. 
«Сучасному українському мисте-
цтву ще далеко до глибини і ви-
тонченості зарубіжного, – розпо-
відає галерист Павло Гудімов. – 
Якісь парості почали пробива-
тися – вже виросло покоління, 
яке цікавиться новим мистецтвом. 
Стар    ше покоління теж пробує 
його зрозуміти, долаючи колиш-
 нє радикальне несприйняття. Та 
це лише перші кроки, адже в ба-
гатьох регіонах досі немає центрів 
сучасного мистецтва, що робить 
його абсолютно закритим для 
тамтешньої аудиторії». Мода на 
закручені гуманітарні концепції 
та неочевидні зв’язки між зміс-
том та формою залишає і гля-
дача, і мецената безпомічними 
без милиць фахової інтерпретації. 
А це загрожує перетворити кон-
такт публіки з мистецтвом на чер-
гову промивку мізків.

Те, що відбувається, є природ-
ним процесом. Між митцями, за-
хопленими студентською револю-
цією 1968 року, та діловими чоло-
віками, захопленими новими 
бізнес-можливостями, існує вза-
ємний інтерес. Кожна сторона 
має вигоди. Ось тільки в мані-
фести й суспільну критику 

художників-активістів віриться 
дедалі менше. Куратор Андрій 
Сидоренко коментує: «Ліве мис-
тецтво яскраве і провокаційне, 
воно у тренді. Молоді художники 
обирають цей шлях, бо зараз на 
ньому найлегше досягти успіху. 
Але мода мінлива, тому, мож-
ливо, художній спільноті треба 
перехворіти ним, як вітрянкою, 
щоб мати імунітет до несамокри-
тичного популізму. Ліве мисте-
цтво не може говорити за всіх, 
адже сучасне мистецтво – це ко-
тел дуже різних напрямів, час-
тина з яких є не менш провока-
ційними». Що лишається гляда-
чеві? Не забувати, що художній 
процес багатогранний. Що за-
вдання будь-якого митця – ство-
рювати, а не руйнувати арт-
середовище. Що головна ознака 
мистецтва – це свобода. І сенс є в 
тому мистецтві, яке розширює 
межі саме вашої особистої сво-
боди. 

Союз вольних 
художників заявив 

про завершення 
проекту «Жлоб-

арт», довкола 
якого, мовляв, 

«розвелося 
забагато 

неврастенії».  
Хоча у відставку 

художники не 
збираються, у їхніх 

планах запуск 
міжнародного 

проекту

«Для пересічного 
українця сучасне 

мистецтво 
зводиться до 

поняття шоку, – 
вважає 

мистецтвознавець 
Юлія Ваганова. –  

У цьому полі 
невігластва є 

чимало авторів, 
зокрема й лівих, 

які творять, 
забуваючи не те що 

про принципи 
сучасного, а про 

принципи 
мистецтва взагалі»
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СиСтЕма поглиНаЄ ліву 
культуру й моНЕтиЗуЄ 
її За Своїми правилами
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подвійне життя
Тиждень в Ірані: жіночий досвід

Н
а мапі світу Іран – оран-
жевий. Це також колір 
Аргентини, Іспанії та Си-
рії. Але в наших головах 

він, можливо, фіолетовий. Ка-
жуть, це колір загадки. Або про-
сто чорний, як жіноче вбрання в 
цій крайні, що його ми часом 
бачимо в новинах.

Серед європейців та близьких 
сусідів згадка про подорож до 
Ірану будить страх і запитання: 
навіщо? Поміж іранців самотня 
дівчина, що подорожує країною, 
викликає підозру, нерозуміння й 
зацікавлення.

у дЗЕркалі: ЧорНий  
Чи квітЧаСтий?
За законами Ісламської Респуб-
ліки Іран, запровадженими після 
революції 1979 року, жінки пови-
нні закривати все тіло, за винят-
ком обличчя та рук (від зап’ястків 
до кінчиків пальців). Але Іран – 
це суцільні компроміси між зако-
ном та здоровим глуздом, зако-

ном та модою. Нікого не дивують 
дві подружки під ручку, одна за-
кутана з голови до ніг чорною ча-
дрою («чадра», з перської, озна-
чає намет) або навіть у нікабі (по-
криває голову та обличчя, лиша-
ючи лише проріз для очей), друга 
у джинсах та верхньому одязі, по-
дібному до демісезонного пальта, 
із ледь накинутим на голову ви-
шуканим шарфом (фото 1).

Утім, ані чадру, ані інші тра-
диційні мусульманські види жі-
ночого вбрання закони Іслам-
ської Республіки носити не вима-
гають. Отже, їхні власниці сліду-
ють традиції, власним переко-
нанням чи – найчастіше – родин-
ним звичаям. Чимало жінок до-
тримуються вимог дрескоду 
лише настільки, щоб не розсер-
дити поліцію моралі. У столич-
ному Тегерані норма – стильно 
завите чи фарбоване волосся, ви-
сокі підбори. Замінником недо-
ступних деталей гардеробу стає 
яскравий макіяж. Сліди червоної 

помади скрізь: на келихах, видел-
ках, щоках.

У великих містах на півдні 
країни Ширазі та Ісфагані більше 
дівчат із чорними запиналами на 
головах. На заході Ірану, в курд-
ському регіоні, жінки вбрані в 
барвисті спідниці, традиційні 
штани-шалвари та квітчасті 
хустки. Втім, і чорні, й кольорові 
хустини іранським громадянкам 
вдається носити наче модні капе-
люшки. А для іноземок найваж-
ливіше не переборщити. Коли 
перські жіночки лише злегка пе-
рекидають шалик через плече, 
ми прагнемо замотати його на го-
лові намертво. У свій перший 
день в Ірані я міцно зав’язую дов-
гий шарф позаду шиї. Трима-
ється цілий день, а моя прия-
телька Магдіє сміється: «Ти 
краща мусульманка за мене:  
я постійно гублю шарф і не від-
разу помічаю, як він опиняється 
вже на плечах!».

На вулиЦяХ:  
пЕрЕХрЕСНі погляди
Східне місто не з тих, де прогулю-
єшся широкими алеями, вільно 
дихаючи й не поспішаючи. Хід-
ники безжально звужені: з од-
ного боку торговельні ятки, із 
другого – припарковано моторо-
лери. Доріжка для пішоходів – 

Міжнародні  
телефонні розмови  

 з Іраном              
за допомогою  
ТревелСімки:  

вихідний тариф –

$0.65/хв, 
вхідний –

$0/хв

1
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десь посередині, але навіть так 
лишається більше простору, аніж 
на тротуарах у центрі Києва. Його 
вистачає і для торгівлі, і для спіл-
кування. Чоловіки без поспіху пе-
ремовляються, п’ють чай, щось 
лагодять, просто сидять, переби-
раючи між пальцями намистини 
тесбі, молитовної ісламської вер-
виці.

Вулиці тут належать чолові-
кам (фото 2). Як жінка й іноземка, 
я звикаю до постійного перехрес-
ного вогню поглядів, як і до збен-
тежених облич у ранкових 
маршрутках, де всі пасажири, 
окрім мене, – чоловіки. Оберта-
ються, посміхаються, запитально 
дивляться, заговорюють: привіт, 
ти звідки, як справи. Нічний так-
сист фотографує мене на камеру 
свого телефона. Шкодую, що зра-
дила своїй звичці сідати на заднє 
сидіння. «Ні, ні, не треба!» – обу-
рююсь (водночас радіючи, що 
вперше маю шанс використати 
знання трьох слів на фарсі). Зре-
штою, розуміє, що я не жартую. 
Показує екран: зображення роз-
мите, мовляв, не турбуйся. Об-
раза змінюється усвідомленням: 
ось ти так само вчора фотографу-
вала імамів на перехрестях і жі-
нок у чадрі під будівлею банку. 
Тож варто заспокоїтися. Лиши-
тися непоміченою не вийде, і в 
цьому є щось добре: завжди зна-
ходиться хтось готовий допо-
могти, перекласти, провести, під-
казати.

у траНСпорті: БЕЗ логіки
Міський громадський транспорт 
в Ірані – це таксі й автобуси. На 
приватні таксівки приречені ту-
ристи. Приїжджий, не знаючи 
міста й мови, не має шансу ско-
ристатися shared taxi, які пряму-
ють за установленими маршру-
тами, що добре відомі місцевим 
мешканцям, але жодним чином 
не зафіксовані на зупинках.

Міські автобуси мають гра-
фік, зупинки й кондуктора, ко-
трий збирає гроші. Проте є 
особ ливість: вони розділені на 
чоловічу (спереду) та жіночу 
(позаду) половини. Отже, 
жінки заходять на задні двері, 
чоловіки – на передні. Хто ж 
користується середніми две-
рима? Тут строгі іранські пра-
вила гендерної нерівності да-
ють збій: туди протискаються 
всі, далі розподіляючись по 
своїх половинах салону. Трі-
щину в іранських законах про-

биває і година пік: десь посе-
редині автобуса відбувається 
дифузія, і кілька жінок весь час 
опиняються по той бік жовтого 
поручня, що відділяє фемінний 
світ від маскулінного.

У міжміських автобусах чо-
ловіки та жінки також не мо-
жуть сидіти поруч (окрім по-
дружжя та найближчих роди-
чів), хоча поділу на половини 
тут немає. А ось у таксі є шанс 
опинитися на задньому сидінні 
з особою протилежної статі: на 
такі порушення поліція моралі 
чомусь заплющує очі.

На СвоБоді
До Деште-Кевір, пустелі соляних 
боліт у центральному Ірані, їхати 
близько 10 год автобусом із Теге-
рана. 30 молодих людей, столичні 
яппі, прокидаються о третій ночі, 
аби о п’ятій бути на автобусній зу-
пинці. Автобус прямує до посе-
лення Хур, одного з тих, що їх єв-
ропейські путівники рекламують 
як оази правдивої автентики. Що-
вихідних село приймає десятки 
автобусів із туристами. Потім 
мандрівники пересідають на 
трактор і вирушають углиб пус-
телі. Тут горбисті піщані дюни по-
смуговані слідами позашляхови-
ків. Мої іранські приятелі радіють 
наче діти. Скидають кеди, види-
раються на ближчий бархан. 
Сюди не для того їдуть, аби милу-
ватися місяцем чи слухати тишу. 
Хоча й одне, і друге не може не ці-
нуватися після 10-мільйонного 
перевантаженого автомобілями, 
міста. Архітектори та програмісти 
стрибають у пісок, тримаючись за 
руки. Скочуються схилом, а потім 
витрушують із одягу піщинки. 
Витягають захований алкоголь. 
До пізньої ночі божеволіють, 
влаш товують танці та співи до-
вкола вогню. Вже немає мови про 
покриту голову чи дистанцію між 
статями. «Тобі здається, що ми 
божевільні?» – питають мене 
крізь сміх. Доки відмовчуюсь, 
Саїд, архітектор у будні й провід-
ник у Деште-Кевір по вихідних, 
пояснює: «Розумієш, люди приїз-
дять до пустелі, аби робити те, 
чого не дозволяє поліція». 

гроШі
Ріал – офіційна валюта Ірану. Але скрізь ціни вказують у 
томанах. Хоча платять таки в ріалах. Томан – це грошова 
одиниця Персії, що існувала до 1932 року. 1 томан = 10 рі-
алів. Ця плутанина змушує приїжджих помучитися. Од-
нак цього замало: існує ще й хомейні (від імені аятоли 
Руголли Хомейні). Він становить 10 тис. ріалів, або ж 1 
тис. томанів, і цією назвою так само послуговуються по-
всякденно.

Ціни
Хоча ціни в Ірані постійно 
зростають, країна залиша-
ється шалено дешевою на-
віть для наших співвітчиз-
ників. Це компенсує ціну 
туристичної візи: €90 на 
два тижні. Її, до речі, най-

легше й найшвидше отримати в консульстві Ірану в 
місті Трабзон у Туреччині. Міський автобус – 2 тис. ріа-
лів, чай – 3 тис., морозиво – 20 тис., рис – 10 тис., €1 = 
40 тис. ріалів.

мова
Офіційна мова Ірану – перська, або ж фарсі. Утім, на 
північному заході розмовляють переважно азербай-
джанською, на заході – здебільшого курдською. Окрім 
них, існує ще близько 20 розмовних неперських мов.

2
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відгуки читачів тижня на останні 
події в україні
Наталія токарчук: Роздуми українського 
психолога. Сьогодні серце б’ється за Україну. 
Сьогодні вкотре виникає драматичне питання: 
«Хто ми є?» Закріпачений дух кожного з нас 
прагне свободи. Він хоче проявитися і не 
може. Ми хочемо побачити своє обличчя, а 
його нема. Є маска, а обличчя нема. Маска 
під назвою «Янукович», яка представляє 
мене і мою націю у світі. Що це за маска? 
Все важке, уповільнене в рухах, в розмові, в 
думанні, удавана посмішка, мутний погляд, що 
нічого не виражає, жести, які не співпадають 
з мовою. В поведінці немає жодної емоції, 
жодного живого руху. Спроби жартувати, щоб 
видаватись живим, викликають що завгодно, 
крім сміху чи посмішки. Що проглядає за 
цією маскою? Дуже багато страху. Безкрай 
страху. Людина боїться зробити хоча б один 
маленький власний рух. Він не стоїть, а імітує, 
що стоїть, не говорить, а імітує розмову, не 
жестикулює, а робить так, «як треба». Як 
дитина, що грає в дорослого і поважного. 
Оточуючі підігрують йому, і він вірить в те, що 
дорослий і поважний. З іншого боку, проглядає 
свавілля, самодурство, жорстокість. Паузи між 
словами нічим не виправдані. Це не є паузи, 
що свідчать про мислення. Вони свідчать 
про розумові й вербальні гальма, внутрішню 
пустоту і, як наслідок, метушню. Це є лице 

посередності, сірості, ідіотизму, вульгарності. 
Всього завмерлого, фіктивного, фальшивого. 

Федор Юрьевич: По большому счету, в Украине 
экстремист – это власть! Почему? Во-первых, 
она жестоко и кроваво разогнала ночью 30 
ноября мирную акцию на Майдане! Во-вторых, 
она, власть, организовывает провокации, 
чтобы иметь повод разогнать мирную акцию 
людей. Пример. Сегодня показали по ТСН, что 
провокатором в организации беспорядков с 
помощью «титушек» и подгоне бульдозера 
под Администрацию президента был зам. 
командира «Беркута». Его неприкрытое лицо 
четко было идентифицировано журналистами! 
Естественно, он все отрицает и его коллеги 
тоже. Ну другого от него и не ожидали. А теперь 
хотят засудить обычных зевак, попавших под 
руку «Беркуту». Вот это и есть истинное лицо 
власти.

олександр: Більше трьох років виконавчими 
службами України не виконуються рішення 
судів різних інстанцій, стосовно виконання 
рішень судів по пенсіях «чорнобильцям». 
Там є негласна вказівка КМУ, а конкретно 
Азірова. Виникає логічне питання, чому 
кум президента Пшонка, який волає про те, 
що Закон один для всіх, не бачить і не хоче 
бачити НЕвиконання рішень суду стосовно 
інвалідів-ліквідаторів «чорнобильців», а дітей, 

які ховаються від холоду і несправедливості 
побачив?

Невідомий: Дорогие друзья! Студенты, 
преподаватели, медики, служащие всех рангов, 
солдаты и офицеры, рабочие, крестьяне и 
просто ЛЮДИ, котрым небезразлично наше 
будущее. Мы сегодня столкнулись с системным 
кризисом гос. власти, которая сама так 
спровоцировала этот сплеск ненависти к себе 
в обществе, что люди вынуждены были выйти 
на улицы. Этот диктаторский режим, не делая 
никаких выводов, дальше продолжает терзать 
на части наше государство, даже не пытаясь 
найти компромисс, продолжает граждан 
сталкивать лбами. Этот кризис разрастался 
многие годы, и с каждым годом все больше 
наростала напряженность в обществе, а 
политиканы накаляли страсти. Власть никогда не 
заботилась по-настоящему о простом человеке, 
о его здоровье и многих других потребностях 
(по пирамиде Маслоу). Попадая в роскошный 
кабинет, люди почти всегда отстаивали в первую 
очередь свои шкурные интересы, забывая о тех, 
кто им предоставил такие полномочия. Поэтому 
сегодня как никогда нам вместе необходимо 
изменить саму структуру власти и сам поход к 
управленью людьми, прошло немалое время и 
совковские приемы манипулирования массами 
и средства гос. менеджмента в мире давно 
устарели.

валерія Бурлакова Богдан Буткевич

«плЮШки» 
для Силовиків

Надто 
НЕБЕЗпЕЧНий

про  
лЮдЕй

Суд над Ромою Тесленком – 
київським студентом, якого за-
тримали за події 1 грудня (як по-
яснив його дівчині слідчий, Рома 
був на Банковій; у документах за-
значено, що завзято «бив міліці-
онерів» біля КМДА), – перено-
сять уже втретє. Можливо, щоб 
змерзли й розійшлися люди, 
охочі підтримати хлопця. Водно-
час до будівлі Шевченківського 
суду десятками заходять міліці-
онери (зазвичай тут такого не 
буває, навіть коли розглядають 
справи активістів). «Нащо вас 
тут стільки?» – питаю. «Там зло-
чинців судять, справи різні кри-
мінальні. А ми охороняємо по-
рядок», – пояснює один із них. 
«Які злочинці? Тесленко?» – 
уточнюю. «Ні, – раптом зізна-
ється міліціонер. – «Вашого» не 
привезуть. Буде скайп-конфе-
рен  ція із ІТТ». Він аж надто не-
безпечний. 

анна корбут

«Всьо пропало, опозиція 
зливає Майдан!» – кричать 
«аналітики», які свої дупи не мо-
жуть відірвати від диванів та 
комп’ютерів, й водночас молоді 
та гарячі голови, які хочуть усьо-
 го й одразу. Успіх революції, чи, 
в нашому випадку, повзучого 
громадського опору, полягає в 
нудній, довгій роботі із розхиту-
вання режиму, яка насамперед 
має бути виражена в агітації та 
перетягуванні на свій бік сило-
виків. Як показує історія, вда-
ються ті зміни влади, які підтри-
мує армія, а бажано також і пра-
воохоронці країни. Головне за-
вдання Євромайдану наразі – це 
стояти, вимотуючи терпіння 
межигірської зграї, і паралельно 
інтенсивно агітувати рядовий та 
переманювати «плюшками» се-
редній і старший командний 
склад МВС. 

Коли в магазині просиш 
пляшки від води, пояснюючи, що 
понесеш у них бульйон протесту-
вальникам, весь персонал почи-
нає метушитися, збирати по-
рожню тару й розпитувати, що 
буде далі. Таксист відмовляється 
брати гроші за поїздку, бо це «на 
Майдан». Пропонуєш бутербро-
 ди простим спрацьованим чоло-
вікам із золотими зубами і в про-
пахлих димом куфайках, що про-
стояли всю ніч на морозі, і вони 
дякують так, наче ти їм робиш ве-
личезну послугу. Бачиш поко-
ління, що готове до труднощів за-
ради змін, за яким ідуть і батьки. 
І це заповнює вакуум, що з’являє-
 ться від холоднокровного аналізу 
політики й геополітики, «занепо-
коєння» іноземних дипломатів із 
приводу невиправданого на-
силля, патріотичних пісень та за-
їжджених гасел. 

ЗворотНий Зв’яЗок 

:)
Бачиш 
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