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Хочу Миру.  

Хочу, щоб люди завжди були такі, як там на Банковій у Києві.  

Хочу отримати освіту та допомогти мамі зробити операцію, яку вона 

чекає шість років.  

Хочу, щоб старенькі люди не жебракували, та діти їх поважали.  

Хочу президентом Ющенка, та нехай він буде здоровий та довго нам 

був Президентом.  

Хочу, щоб люди ходили в церкву та поважали родину та незнайомих 

людей.  

Хочу, щоб про Януковича вже не згадували, і люди між собою 

найшли спільну мову.  

Хочу, щоб гарна Юлія Тимошенко теж залишалася такою красивою 

та сильною. Я пригадую, як вона говорила на Майдані та закликала 

народ. 

 

Олександр Кушнірук, 13 років, Львів 

 

Ці слова сина Юрія Тиртишного, визнаного командира „барикади” на вулиці Банковій, 

можна назвати „маніфестом барикади”, а, можливо, й всього Майдану. Після цієї короткої 

сповіді зайвими здаються всі аналітичні викладки. 

 

Але уникнути їх теж не вдається. 

 

Політична етика як система приписів та скерувань до дії в політичному житті, зокрема в 

політичній боротьбі, дуже часто неспівмірна з реальним життям. В ті дні, з 22 листопада 

2004 по 23 січня 2005 року, приписи і скерування, якими б фантастичними вони не були 

на папері, не тільки Україна, а й весь світ змогли побачити на вулицях і майданах міст і 

сіл нашої країни, перетворив всі їх в один великий Майдан. 

 

Складовою Майдану була наша „барикада” – живий ланцюг, організований мирними 

пікетниками і пікетницями навколо Адміністрації президента, останнього, як тоді 

здавалося, оплоту кучмізму.  

 

Чим була „барикада” в системі всього революційного процесу?.. 

 

Лишилась після „барикади” булава. Її можна побачити на чисельних фото, з нею стояли на 

зовнішньому периметрі революціонери, вона і зараз з Юрієм Тиртишним під час зустрічей  

– звичайних чи урочистих. 

Чим була булава? Чим вона є?  

Навряд чи хто серйозно розглядав її як можливий засіб оборони. Але булава для українця 

– це, насамперед, символ. Символ важливий, символ впливовий. 

 

Так можна сказати й про „барикаду”. Це, насамперед, символ. Символ важливий, символ 

впливовий. 

 

На прикладі символів ми й спробуємо проаналізувати політичну етику Майдану, 

подивившись на неї з „барикади” – реальної і символічної. 



„Барикада” буде говорити сама – без купюр, без виправлень стилю, без інших виправлень. 

Чи часто історія буває такою? Чи може взагалі вона такою бути? 

 

Може, якщо ми запишемо справжні історії людей, які робили історію. 

 

Такий метод, відомий ще як „біографічний” або метод усних історій, сьогодні все більше 

набуває популярності як такий, що врівноважує свідоцтва офіційних документів 

судженнями з народної усної традиції, дає слово тим, кого історія „не чує”, висвітлює 

події під іншими кутами, уникаючи пласкої картини. 

 

Цей метод не може з’явитися в тоталітарному суспільстві, бо кожен рядок історії 

„вистрибує” з канонів, спростовує міфи, не дає їм народжуватися. Цей метод також 

запобігає народженню тоталітаризму чи його ствердженню. Історії, кожним рядком, 

нагадують все до дрібніших деталей так, як в той момент їх зафіксували свідки. 

 

Отож протягом місяця (приблизно з середини грудня і до середини січня) було зібрано 33 

історії. Я просила людей розказати, чому вони вийшли висловити свою незгоду, як це 

сталося (перебіг подій крок за кроком), що їх здивувало, які ситуації залишилися в 

пам’яті. Всі історії транскрибовані й подані в такому вигляді, як вони прозвучали. 

 

Через сім місяців, коли вже робота над історіями завершувалася, виникла ідея опитати 

„революціонерів” зараз, щоби подивитися на зміни очима тих, хто їх творили. За 

ініціативою й участю Рефата Чубарова ми розробили опитник, а Юрій Тиртишний 

розіслав його за адресами тих, хто були на „барикаді” (близько 100 анкет). 

 

Ось питання анкети. 

 

Прізвище, ім’я  

Місце проживання  

Вік, освіта та сімейний стан 

Причини, з яких Ви вийшли на Майдан (вкажіть всі причини) 

Протягом якого терміну Ви залишилися на Майдані? 

Які події під час перебування на Майдані для Вас стали найважливішими? Опишіть, будь 

ласка, такі події якомога детальніше. 

Згадайте Ваше особисте самовідчуття на різних етапах Помаранчевої революції. Що Ви 

відчували більше: гордість, страх, обурення, почуття гідності, ненависть тощо? 

Чи думали Ви про те, що може статися з Вами та Вашими близькими у разі поразки 

Помаранчевої революції? 

Хто з лідерів Помаранчевої революції більш надихав Вас під час подій Помаранчевої 

революції? 

З моменту подій Помаранчевої революції минає вже сім місяців. Напишіть якомога 

детальніше про Ваше сьогодення, зокрема: 

- Чи відбулися очікувані Вами зміни на загальноукраїнському та місцевому рівнях? 

- Які, на Вашу особисту думку, головні принципи Майдану вже реалізовані, які – 

залишаються нереалізованими? 

Якщо у Вас відбулася б сьогодні зустріч з лідерами Помаранчевої революції, що Ви хотіли 

б їм сказати? 

 

Історії, перед якими стоїть слово ПІСЛЯМОВА, відносяться до тих, що написані самими 

революціонерами приблизно через сім місяців після помаранчевої революції. 

Методологічно умовно їх можна віднести до структурованих інтерв’ю. Вони зібрані до 1 

вересня, тому відображають ставлення людей до ситуації, яка складалася на той час. 



 

Дехто розказали історію, а пізніше прислали інтерв’ю, дехто мають тільки історію, дехто 

– тільки інтерв’ю. Але все разом складає мозаїку того часу і близько відтворює реальність.  

 

Перші промови лідерів, виголошені після фальсифікацій, та репортажний стиль 

повідомлень сайту „Українська правда” допоможуть „згадати все”... 

 

В книзі відсутні історії тих, хто охороняли Адміністрацію президента з боку тодішньої 

влади, тих, хто стояли (в душі чи на вулицях) за Януковича, та ще багатьох і багатьох 

інших, що представляли інші групи. 

 

Можливо, це буде наступна збірка... 

 

Олена Суслова 

 

 

 

 



„З шостої години ранку почалася мобілізація людей по всій Україні” 
 

www.ПРАВДА.com.ua, 22.11.2004, 13:50 

Виступ Юлії Тимошенко на мітингу в Києві 22 листопада 

 

Рідні мої! Наша перемога залежить від героїзму кожної окремої людини. Залежить від 

того, скільки людей з усієї України приїде сьогодні до Києва. Залежить від того, наскільки 

в кожного з нас вистачить мужності протриматися в наметах, протриматися на площах, 

дати сигнали всім своїм друзям, всім своїм знайомим. 

Як я і обіцяла, зараз на цій площі знаходиться і моя донька, вся моя родина. Тому що я 

знаю, що сьогодні всі, від дітей до дорослих, від офіцерів і політиків до вчителів і лікарів 

мусять встати на захист України. 

Я хочу запитати у вас, чи зможемо ми з вами утримати перемогу?! 

 

Відповідь мітингу: Так!!! 

  

Я знаю, що це так! Я хочу запитати у вас, чи розумієте ви, що з цієї площі не може піти 

жодна людина інакше, тільки як переможцем? 

 

- Так!!! 

 

Я хочу, щоб ви знали, що з шостої години ранку почалася мобілізація людей по всій 

Україні. Сьогодні з кожної області ідуть люди вам на підтримку. І сьогодні ми починаємо 

з вами переможну ходу! 

І я хочу, щоб ви знали думку політиків, думку великих митців, які зараз стоять на цій 

сцені – співаки, спортсмени – це найкраща еліта України як на площі, так і на трибуні. Я 

хочу, щоб ви знали: поки ми не отримаємо перемогу, ми не відійдемо ні кроку назад. 

 Немає ніяких переговорів з цими кримінальними авторитетами! Немає ніякого прощення 

за те, що вони зруйнували вибір України. І я знаю: перший раз за тринадцять років ми не 

підемо з Києва без перемоги. Це так? 

 

- Так!!!  

 

Зараз ми з вами робимо абсолютно практичні дії, тому що ми з вами стали народною 

армією. Армією, яка нездоланна. Ми, перше: зараз по всьому Києву розбиваємо намети. 

В наметах ми робимо все для того, щоб люди мали можливість протриматися: я прошу і 

звертаюся до киян. Від киян перші дві доби залежить дуже багато. Я прошу, щоб саме 

кияни, які дали майже 80% голосів за Ющенка, зараз зупинили навчання і роботу. Тому 

що як можна навчатися і працювати в країні, яку хочуть зґвалтувати! Я знаю, що ми зараз 

звернемося до студентів, які перші мусять припинити навчання і оголосити страйки. 

Я хочу, щоб ви знали: студентські страйки підуть по всій Україні! 

Безумовно, у нас є олігархічні підприємства, де народу буде дуже важко повстати проти 

цих практично узурпаторів. Але ж всі підприємства, які можуть, всі установи, які можуть, 

повинні почати всенародний страйк. У нас іншого шляху немає. 

І якщо ця банда, яка осіла в кабінетах, не буде діяти так, як ми вимагаємо, ми дійдемо до 

того, що будемо перекривати залізниці, дороги і аеропорти. Але ми не здамо владу! 

 

Відповідь мітингуючих: Ющенко! Ющенко! Ющенко!  

 

Сьогодні у нас з вами є надія, що хоча б один державний орган в Україні залишиться 

легітимним і дієвим – це Верховна Рада. І сьогодні ми спробуємо так, щоб Верховна Рада 

створила більшість, яка могла б на цей кризовий момент взяти владу в свої руки. Але 



може статися таке, що Верховна Рада – ви знаєте, яка вона у нас є – не набере відповідної 

кількості голосів. І тоді єдиною легітимною владою в Україні буде народ України і більше 

ніхто. 

Ми будемо з вами рухатися двома шляхами. 

Перший шлях – це накопичувати у Києві людей, розбивати намети і вимагати від влади 

конкретних дій по визнанню Віктора Андрійовича Ющенка Президентом України. 

А другий шлях – це шлях, коли ми через суди, українські і міжнародні, спробуємо 

відновити справжній легітимний результат виборів. Обидва шляхи будуть іти паралельно. 

Але не зважаючи на те, що ця банда буде робити з правовим шляхом, народ скаже своє 

слово. 

Я не вірю в те, що, як сказав Кучма, у нас не народилося української нації. Я хочу 

запитати: ми з вами є? 

 

- Є!  

 

Значить, перемога теж буде з нами! Я вірю в вас, всі політики, які присутні зараз, вірять в 

вас!  

Я прошу киян: приносьте їжу, приносьте теплий одяг, беріть до себе додому на 

відпочинок тих, хто приїде з регіонів. Підтримайте сьогодні рух народу України. Я знаю, 

що кияни – це найкраща, найінтелектуальніша, найактивніша частина, яка може задати 

тон всій Україні. Це так? 

 

- Так!!!  

 

Тому зразу як закінчиться мітинг, щоб ви знали – ніхто не йде відпочивати. Політики – 

ідуть робити всі необхідні кроки, щоб вам прокласти шлях до перемоги. 

 А ви – розбиваєте наметові містечка. Кожен з вас приводить не менше десяти людей. І 

наша величезна громада до вечора, до 16 годин, коли ми вимагатимемо зібрання 

Верховної Ради, мусить складати не десятки тисяч, а мільйони людей!  

Донесіть цю інформацію до кожного киянина: хай всі ідуть сюди! Не час зараз працювати 

– час захищати Україну! І ми не можемо зрадити цьому обов’язку. 

І тому постійно біля вас будуть знаходитися організатори наметового містечка. Постійно 

до вас буде іти з усіх мікрофонів інформація, що відбувається у ЦВК, у Верховній Раді, в 

Адміністрації президента. 

Але ж робимо свою справу і налаштовуємося не на годину, а на тривалі дні облоги цієї 

влади! І на справжні, впевнені – не буду далі казати які – дії. 

Я знаю, що перемога буде з нами! 

 

Слава вам! Слава Україні! Слава Віктору Ющенку – народному Президенту України! 

 



„Прийшов час, друзі, розбивати по всьому Хрещатику намети, 

готуватися до акцій протесту” 
 

www.ПРАВДА.com.ua, 22.11.2004, 14:41 

Виступ Віктора Ющенка на Майдані Незалежності 22 листопада 2004 року 

 

Дорогі брати і сестри!  

 

Я прошу вибачення у кожного із Вас, що сьогодні замість величавого національного свята 

ми ще чіпляємося на цих горбах для того, щоб продемонструвати одне – воля народу 

незламна, вибір виборця святий, і ніхто його не може сплюндрувати. Я хочу сказати, що у 

кожної нації є зламні часи. Можливо, ми сьогодні займаємося тим, чим повинні були 

займатися в 1991 році. Але на нас випала місія, шановні друзі, зробити свою роботу. 

  

Я знаю, що моя країна сьогодні переживає надзвичайно складні часи. Можливо, 

драматичні часи. Я знаю, що сьогодні твориться велике зло у моїй країні для того, щоб 

продовжити панування злочинців. Те панування, яке 14 років із дня до дня було на цій 

землі.  

 

Ми сподівалися, що чесно проведені демократичні вибори поставлять демократичну 

крапку між вибором минулого й майбутнього, ми сподівалися, що влада знайде той 

аргумент до свого народу, який дасть можливість мирно, з порозумінням, в єдності дати 

відповідь на ключовий момент – як минуле відділити від майбутнього, як зло відділити від 

добра. Але цього не вийшло.  

 

З одної сторони, мої дорогі українці, я хочу вам твердо заявити – ми з вами перемогли, 

переміг український народ. Я не буду говорити про різні екзит-поли, ми говоримо на базі 

реального волевиявлення людей. Ми перемогли. І крапка. 

 

Сьогодні ще йде дискусія в ЦВК, іде сценарій, по якому 10 днів тому мордували 

українську націю. Коли з кожним днем під килимом формувалася брехня, 10 днів 

обдурювався український народ відносно переможців першого туру, бо вони будуть 

працювати виключно по заданій манері – любою ціною зробити в певну годину 

фальсифікацію. Якщо ця фальсифікація не допоможе – іти силовим варіантом, аж до 

відміни виборів. 

  

Шановні друзі! Сьогодні є той момент, коли ми повинні продемонструвати, що ми єдині, 

що ми укупі. Я хотів би всіх вас закликати, незалежно від того, де Ви родилися – чи в 

Києві, чи на Донеччині, чи на Полтавщині, чи на Вінниччині. 

 

Друзі, можна захистити народний вибір. І тому я хотів би перед вами ще раз і ще раз 

сказати те, що в цю ніч було найбільш ґвалтівливим по відношенню до виборця, до 

українського народу. Звичайно, ми чекали фальсифікацій, звичайно, ми чекали, що цей 

народ буде ця влада дурити, що декілька днів тому прем'єр-міністр казав: "Виктор 

Андреевич! Вы помните, новая власть уже есть. Нас никто оттуда уже не выдавит". 

 

Знайте – Вас звідти видавлять, видавлять мільйони, десятки мільйонів чесних виборців 

України. Але коли сьогодні, отримавши повідомлення аналітиків, штабів, політологів, я 

вчитувався в рядки тих порушень, тотальних порушень, які відбулися в Луганській, 

Донецькій, Харківській, Полтавській області – ви знаєте, голова не хоче сприймати, розум 

відмовляється сприймати той рівень злочинності, фальсифікації, який допущений на цій 

території.  



 

Перше питання – це стосується явки виборців. У Донеччині на кожній третій дільниці 

явка була більше 100%. В Луганську у Перевальському районі, 109 округ, 135 дільниця, 

проголосувало 101,25%. У 114 окрузі на 148 дільниці проголосувало ще більше – 102,98%. 

89 дільниця – ситуація подібна, але ще краща – там проголосувало 104,74%. 

  

Шановні друзі! У Біловольскому районі із 20 893 виборців проголосувало 20 790 осіб, що 

становить 99,79%, і з них за Януковича - 98,70%. 

  

Станом на 20.00 21 листопада на Луганщині проголосувало 81% виборців. За даними, які 

знаходяться в ЦВК, - 88%. 7% фальсифікації по явці, очевидна, конкретна система 

вбивання, яка відбулася тільки по одній позиції – позиції явки. 

  

Такі махінації відбувалися після того, як збільшиться кількість дільниць в області. При 

особистій участі міліції були вигнані всі спостерігачі з дільниць, представники преси, у 

бій пішли всілякі методи – залякування, викрадення, побиття, незаконні затримування на 

міліцейських дільницях, окрім того, у більшості активістів Ющенка були відібрані 

диктофони, касети, матеріали, розбиті відеокамери, фотоапарати, знищені плівки із 

зафіксованими на них порушеннями, забрані особисті речі, гроші тощо. 

  

На Донеччині, після того, як закінчились вибори, зафіксована була явка 78%. Я хочу 

підкреслити – після завершення виборів явка була 78%. Чотири години після цього були 

оприлюднені інші результати, де явка підскочила до 96%. Коли я пізно вечері пішов учора 

до голови ЦВК і задав одне запитання: "Сергій Васильович, доки після закінчення виборів 

явка буде рости в Луганську, Донецьку, Харкові, Полтаві?" 

 

Голова ЦВК сказав, що ще декілька годин, очевидно, будуть такі факти. Мені цієї 

відповіді було достатньо для того, щоб зрозуміти, що сьогодні ЦВК пішло дорогою 

маніпуляції. Друга проблема, чітко яку ми ставили на виборах – це відкріпні скрині. 

  

Всі розуміють, що на кожній дільниці є один, можливо, два відсотки людей, які здали 

заяви для того, щоб з відкріпними скринями до них прийшли члени дільничних комісій. 

  

Але скажіть мені, друзі, будь-ласка, як трапилося, що по Миколаївській області 35% усіх 

виборців, які прийняли участь, голосували вдома? Це не фальсифікація? Практично в 

кожному випадку не були допущені спостерігачі від блоку наших політичних сил. У 

більшості випадків, як ви розумієте, ніхто ні до якого дому не їздив. Все відбувалося в 

приміщеннях влади – всі маніпуляції здійснювалися за відкріпними талонами. 

  

Ми стали свідками фальсифікацій за відкріпними талонами, яких було видруковано 

більше в десятки разів, аніж у першому турі. Коли десятки поїздів, сформовані Кірпою, 

ганяють по всій Україні, щоб кожний із так званих виборців по відкріпних талонах у тій 

чи іншій області міг проголосувати по 5-6 дільницях. Хіба це не ганьба цій владі, друзі? 

  

А відношення президента України до того Закону, який напередодні прийняв парламент 

України? Парламент ставив за мету мінімізувати фальсифікацію по відкріпним талонам. 

Цей закон був підтриманий більшістю, але президент його не підписав. Він як Понтій 

Пилат умив руки 

.  

Ми не можемо мовчати про фальсифікації, які трапилися в Донецькій, Луганській, 

Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Миколаївській областях. Декілька днів тому, 

виступаючи у засобах масової інформації, Олександр Олександрович давав свідчення, як 



за оперативними даними у Донецьку вже розроблялася ситуація, при якій після 20.00 на 

ДВК не повинно бути жодного спостерігача – ні національного, ні міжнародного. 

  

Із членів комісії повинні бути виключені представники опозиційних сил – бо ми їм 

заважаємо, як у 1936 році учив робити "подсчёт голосов" Йосип Віссаріонович Сталін. 

  

Не важливо було у Донецьку, як проголосує народ, було важливо, при яких обставинах 

будуть рахувати голоси і фальшувати результати виборів. 

  

Я знаю, як на моїй рідній Сумщині, у Конотопі, фізично творилося насилля над дітьми, де 

люди втрачали здоров'я, де люди мають побої, де люди, які по обов'язкам своїм повинні 

були бути на засіданні комісії ДВК, туди просто не були допущені. У Донецькій області, 

члени моєї команди, спостерігачі, показуючи посвідчення, що вони є члени ДВК, не могли 

потрапити на засідання комісії. Їм бритоголові пацани кажуть: "Там уже все есть. Больше 

мест нет". 

  

Але, шановні друзі, я кажу це не для того, щоб у нас опустилися руки, щоб ми подумали, 

що вони нас можуть перемогти. Цього не буде. Тому, не дивлячись на все це, я хочу 

заявити, і щоб про це почула вся Україна, – ми здатні захистити право виборця! 

 

І тому сьогодні ми вимагаємо скасування результатів виборів по Луганській і Донецькій 

областях, зокрема там, де були не допущені до роботи комісій представники опозиційних 

блоків і партій. 

 

Скасування результатів дільничних виборчих комісій там, де були вигнані спостерігачі – 

як національні, так і міжнародні. Ми вимагаємо скасування виборів по тим виборчим 

дільницям, де "на дому" проголосувало більше 10% виборців. Ми вимагаємо скасування 

виборів там, де за відкріпними талонами проголосувало більше 4%. Це за межею 

здорового глузду, це явна фальсифікація, це заперечення прав людей на чесні вибори. 

  

Ми сьогодні вимагаємо відкриття позачергового засідання Верховної Ради, на якому 

розглянути питання виборів 21 листопада, і висловлюємо недовіру ЦВК. Ми заявляємо, 

що ЦВК стала пасивним, а в деяких випадках активним учасником маніпуляцій чи 

фальшування результатів виборів. Ми не віримо Центральній виборчій комісії. 

  

Ми звертаємося до представників світової громадськості – зараз тут присутній не один 

десяток телекамер з різних засобів масової інформації різних країн. Шановні колеги 

журналісти!  

 

Ми звертаємося до вас, зокрема, до західних засобів масової інформації. Донести правду 

відносно того, що твориться на виборах Президента України, що твориться в роботі ЦВК, 

що коїться на виборчих дільницях у містах. Це йде масове тотальне фальшування. Ми 

звертаємося до правоохоронців. 

  

Ми звертаємось до громадян України. Підтримайте, шановні друзі, всенародний рух 

опору! Ми повинні своєю монолітністю, своєю присутністю попередити – ми сюди 

прийшли серйозно і надовго! 

  

Я звертаюся до активістів опозиційних сил – прийшов час, друзі, розбивати по всьому 

Хрещатику наметові містечка, готуватися до акцій протесту. Я просив би сьогодні тих 

людей, які задіяні та дають технічні консультації по розміщенню наметів, тих, кому вони 

належать, розпочати цю роботу. 



 

Ми повинні підготуватись, шановні друзі, що з нашою столицею в унісон заспівають всі 

області України. У кожному обласному центру повинно розбитись наметове містечко під 

гаслами опозиційних сил. Ми приступаємо, шановні друзі, до організованого 

громадського руху опору "За чесні вибори в Україні". 

  

І тому у виборчому штабі опозиційних сил щойно був створений постійно діючий комітет 

по захисту волі народу. 

  

Шановні друзі, я переконаний, що ми, як чесний народ, переживемо цей складний іспит, 

доб'ємося перемоги, яку визнає влада. Тому я хочу звернутися до кожного із вас і сказати: 

«Мої дорогі друзі, не розходьтесь! Будьте на Майдані. До нас з усієї України на поїздах, 

автомобілях, літаках їдуть та ідуть десятки тисяч людей. 

  

Тому, шановні друзі, ми перш за все повинні зуміти - залишитись на Хрещатику, розбити 

палатки та бути готовими до роботи у цих складних умовах. Тому збережіть цей дух, який 

у вас зараз є, бо вашими вустами зараз говорить ваша Віра, а це - головне, що дає сили. 

  

Слава Україні!  

 

(Розшифровка з сайту Віктора Ющенка) 
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Другий день народного повстання. Ще один 150-тисячний мітинг 
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20:23 

 

Прихильники Ющенка починають похід до Адміністрації президента. 

 

Звертаючись до громадян, керівник штабу Ющенка Олександр Зінченко сказав, що вони 

починають "шлях до перемоги". 

 

"Значна частина залишиться тут біля наметів, люди, які стоять ліворуч, крокують по 

Інститутській до Адміністрації президента. Інша група йде по вулиці Лютеранській. Ми 

Адміністрацію президента беремо в кільце", - попросив він. 

 

О 8 ранку Зінченко попросив людей зібратися на Майдані, а о 10 ранку, за його словами, 

люди масово зберуться під Адміністрацією президента і Верховною Радою. "Вони будуть 

під тиском і охороною народу. Вся ця банда буде приречена", - зазначив він. 

 

Перед цим Юлія Тимошенко закликала учасників акції протесту на Майдані Незалежності 

рухатись до будинку Адміністрації президента. 

 

Як передає кореспондент УНІАН, вона зазначила: "ми підемо туди обережно, щоб на 

перших порах нічого не зламати… або вони здадуться мирно, або ми попросимо це 

зробити", - заявила Тимошенко. 

 

Вона закликала учасників акції чергувати під АП (Адміністрація президента. – О.С.) до 

ранку, а також оголосила збір учасників акції протесту біля будинку АП о 10.00 ранку у 

середу. 

 

Прихильники Віктора Януковича розбивають своє наметове містечко в центрі Києва. 

 

Як повідомляє "5 канал", намети розташовано у парку на розі вулиці Грушевського і 

Паркової алеї. 

 

Там же знаходяться сім автобусів із людьми з атрибутикою за Януковича. 

 

Як відомо, під час акції "Україна без Кучми" в 2000 році поруч із наметовим містечком 

опозиції на Майдані було розбито намети прихильників Кучми. 

 

20:45 

 

До будинку Адміністрації президента України підтягуються засоби захисту. 

 

До Банкової, 10 підганяють самоскиди "КрАЗ" з боку вул. Інститутської, які ставлять 

перед рядом броньованої огорожі. Загалом таких самоскиди три, два з них - з піском. 

 

Як повідомив УНІАН представник міліції, що побажав залишитись неназваним, ці заходи 

здійснюються "про всяк випадок".  

 

На вулиці Банковій практично немає прихильників Віктора Ющенка, тут перебуває лише 
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близько 20 осіб з помаранчевими стрічками та шарфами. Переважна більшість людей 

прямує по вулиці Інститутській вниз до майдану Незалежності. 

 

20:50 

 

Вздовж центрального входу до Адміністрації президента вишикувалося близько 50 бійців 

спецпідрозділу президентської охорони. Вони озброєні автоматами, а деякі з них мають 

ручні кулемети. 

 

Перевірити готовність бійців вийшов заступник голови Адміністрації президента Юрій 

Загородній 

 

Біля входу на Банкову натовпи скупчився з обох боків. Люди залізли на самоскиди з 

піском. Вони кричали "Міліція з народом!" та "Ю-щен-ко". 

 

21:04 

 

Юлія Тимошенко закликала ОМОН розступитися та пропустити людей до Адміністрації 

президента. 

 

Вона каже, що люди не будуть нічого руйнувати, а лише мирно пройдуть на Банкову. 

ОМОН на це ніяк не реагує. Тимошенко стоїть перед натовпом на вул. Інститутській. 

 

Вхід на Банкову блоковано спочатку потрійним кордоном, потім щільним кордоном 

„Беркуту” по 15 людей в ряд. За ними ще кілька рядів міліції, санітарів і ще один кордон 

міліції. 

 

21:14 

 

З боку вул. Лютеранської біля Адміністрації президента прибрали водомет.  

Він поїхав приблизно через 10 хв. після того, як сюди прийшла колона маніфестантів з 

майдану Незалежності. 

 

Перед його від'їздом прихильники Віктора Ющенка прикрасили машину помаранчевими 

стрічками і вилазили на машину з прапорами. 

 

21:14 

 

Мітингуючі з боку Інститутської спробували подарувати "Беркуту" квіти. "Беркут" на це 

ніяк не прореагували. 

 

Люди продовжують скандувати "Міліція з народом!", у багатьох листівки "Сегодня мы 

вместе". Демонстранти також тримають перед міліціонерами плакати "Не бойтесь 

защитить нас". 

  

Люди співають українські народні пісні та гімн України. 

 

У мегафон гімн співала Юлія Тимошенко. Беркут стоїть незворушливо. 

 

21:36 

 

Під Адміністрацією президента триває мітинг прихильників Ющенка. 



 

З боку Інститутської вишикувався ще один подвійний кордон спецпідрозділу „Барс”. Крім 

Тимошенко виступили Зінченко та Вакарчук, які закликали їх розступитися та пропустити 

народного президента Віктора Ющенка. 

 

21:45 

 

Співголова коаліції "Сила народу" Юлія Тимошенко пройшла до будинку Адміністрації 

президента. 

 

Учасники акції підняли Тимошенко на руки й посадили її на щити міліції. 

  

Після цього перший ряд міліції пропустив її на охоронювану територію перед будинком 

Адміністрації президента, передає "Інтерфакс-Україна". 

 

Зараз до спецназу підійшов Борис Нємцов. Демонстранти скандують "Нємцов". 

 

Загони міліції, прикриваючись щитами, пішли убік учасників акції, відтискуючи їх від 

будинку Адміністрації президента України. 

 

Учасники акції відходять і скандують "Ганьба". Яких-небудь інцидентів при цьому не 

відбувається. 

 

21:45 

 

У дворі будинку на вул. Банковій, 11 сконцентровано, щонайменше, півтисячі бійців 

спецпідрозділу "Барс", які екіпіровані у захисні сфери, щити, тримають у руках гумові 

палиці, деякі з них мають при собі автомати, але до них не причеплені магазини. 

  

Найбільша кількість співробітників сконцентрована саме біля входу з вулиці 

Інститутської на вулицю Банкову, УНІАН. 

  

Крім того, з іншого боку, при в'їзді з вулиць Лютеранської на Банкову, присутня така ж 

кількість співробітників спецпідрозділів. 

 

Серед них, крім рядових, є офіцери у званнях майора, підполковника. 

 

22:15 

 

"Штурму Адміністрації президента цієї ночі не буде", заявив керівник виборчої компанії 

Зінченко "Українській правді" і Рейтеру. 

 

"Наша мета – зробити так, щоб люди простояли тут до ранку", сказав він. 

 

За словами Зінченка, їх мета також "показати владі, що настрої у них найсерйозніші". 

  

"Ніхто не кидатиме народ проти озброєних людей", сказав Зінченко. 

 

Крім Зінченка на Банкову пройшли Юлія Тимошенко, Оксана Білозір, Володимир 

Яворівській, Олег Тягнибок і Ліля Григорович. Вони поговорили з міліцейським 

керівництвом, яке командує операцією по охороні АП. 
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Генерал Савченко, який керує департаментом громадської безпеки МВС, сказав, що 

президентська охорона, яка вишукалась вздовж центрального входу до АП, підкоряється 

йому, і він не може ручатися за їх дії. 

 

Водночас співробітники МВС озброєні лише гумовими кийками й газовою зброєю. Крім 

Савченка Зінченко провів переговори із заступником міністра внутрішніх справ 

Міленіним і Пучковим. На питання, де зараз Віктор Ющенко, Зінченко сказав, що він 

проводить важливі міжнародні переговори, які можуть вплинути на вирішення 

протистояння.  

 

Переговори міліції і лідерів опозиції проходили прямо посеред Банкової біля входу до АП. 

Весь час переговорів люди скандували "Ющенко! Ющенко!" 

 

22:30 

 

У дворі Адміністрації президента з боку вулиці Шовковична, 20 зосереджений російський 

спецназ.  

 

За словами джерела в АП, що повідомив "Українській правді" цю інформацію, 

адміністрація сподівається на них, як на "останній рубіж", оскільки не впевнені в 

"твердості" українських "беркутів". 

 

23:27 

 

Співголова коаліції "Сила народу" Юлія Тимошенко заявляє, що представники кандидата 

в президенти Віктора Ющенка мають намір у середу провести переговори із Президентом 

України Леонідом Кучмою у зв'язку з його заявою щодо ситуації в країні. 

 

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", Тимошенко, виступаючи перед 

тими, хто зібрався на вулиці Банковій поряд з адміністрацією президента, заявила, що 

Кучма "звернувся через "Інтерфакс", що він готовий домовитися про те, як Ющенко стане 

президентом". 

 

"Ми зараз вирішили дати можливість Кучмі сформувати пропозиції для переговорів і 

завтра о 10 ранку зібратися на Майдані Незалежності й повідомити вам результати", - 

сказала Тимошенко. 

 

"Те, що він (Кучма - ІФ) зараз повідомив через Інтерфакс - це ваша перемога", - сказала 

Тимошенко. 

 

У відповідь на це ті, хто зібрався під будинком, сталі скандувати "Кучма обдурить" й 

"Сьогодні (провести переговори - ІФ)". 

 

Тимошенко назвала заяву президента "перемогою опозиції". 

 

"Вони бояться. Вони відступають", - сказала вона. Тимошенко також виразила надію, що 

"завтра (у середу - ІФ) буде день передачі влади". 

 

00:27 
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Біля Адміністрації президента України може з'явитися наметове містечко прихильників 

кандидата в президенти Віктора Ющенко. 

 

Біля опівночі на вулицю Банкову, де перебуває Адміністрація, з боку вулиці Інститутської 

в'їхало 8 машин. 

 

Вони під'їхали до КрАЗів, що перекривають вулицю. У колоні є мікроавтобуси, які з двох 

боків замикають вантажівки-фургони. 

 

З фургонів зараз вивантажують намети жовтогарячих кольорів. 

 

Тим часом, за даними прибічників Ющенка, влада готується до знесення наметового 

містечка на Майдані Незалежності. 

  

Про це заявив депутат Тарас Стецьків, посилаючись на інформацію з надійних джерел в 

МВС України.  

 

Він каже про підготовку плану застосування опівночі водометів, газу та інших спецзасобів 

для знесення наметового містечка на Майдані Незалежності. 

 

"Ніхто не має права застосовувати силу чи спецзасоби до учасників громадського руху 

опору. У нас є повна правова основа проведення акції", - наголосив Стецьків. 

 

"Вони не мають права цього робити. У нас є повна правова основа проведення акції, 

ухвалена рішенням Київської міської ради, згідно з яким правоохоронні органи зобов'язані 

забезпечити безпеку мітингуючих, в тому числі і наметового містечка. Тому будь-яка дія 

на знесення наметів є незаконною і викличе ще більший спротив громадян", - наголосив 

Стецьків.  

 

01:37 

 

На Національному спортивному комплексі "Олімпійський" після закінчення матчу Ліги 

чемпіонів між київським "Динамо" та італійською "Ромою" зараз знаходиться близько 30 

автобусів з правоохоронцями. 

 

Як передає кореспондент УНІАН, автобуси роз'їжджаються з території НСК 

"Олімпійський". У більшості автобусів щільно зашторені вікна. 

 

На підходах до стадіону на асфальті лежать тисячі помаранчевих стрічок. В усіх 

уболівальників, які сьогодні прийшли на футбольний матч "Динамо" - "Рома", була 

конфіскована виборча символіка. Їх обшукували кілька кордонів міліції і не пропускали 

всіх, хто мав будь-яку символіку. 

  

Біля НСК "Олімпійський" їздять автомобілі з помаранчевими прапорами та постійно 

сигналять. 

 

На деяких поїздах метрополітену на дзеркалах заднього огляду зав'язані помаранчеві 

стрічки. Машиністи деяких поїздів також сигналять, коли під'їжджають на станції, на яких 

є скупчення людей з помаранчевою символікою. 

 

На центральній вулиці Києва – Хрещатику – триває стихійний мітинг прихильників 

Віктора Ющенка. 
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Близько двох тисяч осіб зібралися поблизу наметів, розташованих на Хрещатику.  

Вони тримають в руках прапори "Так! Ющенко" і скандують: "Ющенко!", "Україна". 

  

Тим часом біля будинку Адміністрації президента України у Києві залишилося близько 

400 пікетувальників. 

  

Вони стоять з обох боків будинку. 

  

Пікетувальники скандують: "Ющенко – наш Президент!", "Без провокацій!", Хлопці, 

посміхніться!". 

 

Водночас, кількість бійців спецпідрозділів, які охороняють будинок, теж зменшилася. 

  

Пікетувальники вітали відведення частини спецназівців оплесками та вигуками 

"Молодці!".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



„Хотілося, щоб не було більше цієї брехні” 

 

Руслан Бараболенко 

 

Мене звати Бараболенко Руслан Васильович. Я приїхав сюди 23 числа (листопада. – 

О.С.). Приїхав сюди, тому що подивився один вечір... Чув, що щось не так проісходить в 

країні. До цього я в політику не ліз, тому що знав, що там всі обманюють. Скрізь брехня, 

неправда. Чесно нічого не можна зробити й добитися – чесно на роботу устроїтись чи 

доказати, що ти прав. У кого більше грошей – той і прав. Так у нас вже дуже давно. Так 

сказати, я ще не родився – воно вже в нас так було.  

А так, прийшов з роботи, бо я робив підсобником, проживаю у Вінниці на квартирі, 

знімаю времяночку у бабушки одної. І прийшов з роботи, з хлопцями вже говорили на цю 

тему, що в Київ, в Київ треба їхати. 

Ми ходили також з хлопцями з роботи на площу у Вінниці. Також там було палаткове 

містечко, акція на підтримку Ющенка. 

Прийшов з роботи, сів вечеряти, побачив, що по телевізору показують це рішення ЦВК, 

що прийнято – Янукович виграв на виборах. Тоді я приїхав сюди. Взяв білет, залишив 

паспорт на квартирі, тому що говорили, що в Фастові висаджують – шість автобусів 

послали із Вінниці, їх зупинила міліція, не пустила в Київ. Оставив паспорт і поїхав сюди. 

Сів в час ночі на електричку скоросну і приїхав сюди. Тут, коли я приїхав, перевірили на 

зброю, поставили в першу шеренгу по вулиці Банкова. Тут перевірили на наявність зброї. 

Коли я сюди йшов, не було видно ніяких... Палаткове містечко на Майдані, що 

знаходилось, я туди навіть не підходив до своїх. Тільки підійшов, подивився, де Вінниця 

знаходиться.  

Ну, я сюди приїхав без десяти п’ять ранку, то нічого не було. Прийшов сюди зранку в 

одній курточці, тому що я сюди їхав, думав, що вже війна якась там. Після рішення ЦВК 

23 я приїхав сюди.  

І з 23 я тут. На даний період дуже багато людей мені довіряють і знають, але є й такі 

люди, кому я заважаю. Навіть на нашому палатковому містечку. Тому що я багато чого 

знаю і бачу, що щось не так.  

Можна книжки писати, що і де я бачив, що проісходіт. 

Наприклад, вчора, 23 числа (грудня), питався проїхати на Адміністрацію президента, по 

лютеранській вулиці Кучма Леонід Данилович. Так сказати, нинішній Президент. Але 

завдяки чотирьом людям, так сказати, громадянам України, яких силою не мали права 

правоохоронні органи відігнати, він тут не появився. Міліція лякала нас, що нас будуть 

тут давити, виталкувати. Вийшло десь тридцять міліціонерів, лякали, лякали, но ми не 

відійшли й не зрушили з місця. І все. Так, як стояли, так і стояли. Тому що приїхав потом 

Генеральний Прокурор, начав нас тоже спрашувати, щоб ми пішли. Тому що Генеральний 

Прокурор Піскун, не знаю його імені по батькові, тому що він вийшов з нами 

поздороватись і назвав тільки фамілію. Потім було видно, що він підкуплений, потому що 

він також хотів розблокувати. 

Але завдяки нам найшлося у Президента місце, де він підписав ці документи на 

голосування. 

Дивно поводилися люди. Приходили люди, вони не знали, чого йдуть. Їм хотілося пройти 

до Адміністрації, до цих міліціонерів, щоби подивитися. Не те, щоби просто подивитися, а 

тому, що їх туди тягнуло. Їм потрібно було туди пройти. Своєю підозрою, своїм таким 

станом, вони провокували. Вони намагалися говорити так, щоби, наче, завести у транс 

людину. Нав’язували свої ідеї. Вони про різне говорили, но було видно одне, що вони самі 

під якім-то гіпнозом чи ще якимось станом ходять.  

Були й смішні історії. По рації раз, в ефір, взагалі, виходити по пустякам не можна. І по 

рації якось визивали, передали сюди Мар’яну, моєму земляку, що сюди везуть, дійсно 

привозили інколи, піццу. Передали по рації: встречайте, піцца. Мар’ян передає: давайте, 



підвозьте до КУНГа (О.С.). Їде ця машина. Перший на вході говорить: піццу не 

пропускати. Мар’ян в свою очередь голосує, що пропускайте піццу (сміється), ми її 

зустрічаємо. Приїхала машина сюди, а в машині сиділи дві дівчини. Ніякої там піцци не 

було. А він повівся, що там була піцца, й що йому не дістанеться. 

Була смішна ситуація, коли багато з наших розлінилися і не хотіли убирати. Юра дав 

інформацію, що прийде Ющенко, всі так зробили чистоту і порядок, що ніякого не надо 

було контролю й самоконтролю. Все було чистесенько – гладесенько.  

Перві дні – так. Були проблеми з міліцією. Коли ми ще тут стояли на вулиці Банківській 

перші дні, тут були УНСО, організація „Пора”, тоді з УНСО ми побігли перевертати 

автобуси, що приїхали міняти омоновців, п’ятнадцять автобусів. Коли тоді приїхали, там 

уже не смішно було. Дуже велика кількість цих омоновців – п’ятнадцять автобусів. Там 

десь п’ять було таких простих ЛАЗів, а то „розкладушки” автобуси, в які поміщується 

велика кількість людей. Там був генерал-майор, там великі чиновники стояли. Коли вони 

мінялися, звідти спецназ виходив з автоматами Калашникова з укороченими обрізами під 

бронежилетами. Декілька взводів. Є така інформація, що зараз в Адміністрації находиться 

пару тон зброї.  

Ми були злі. Генерал, що там стояв, підполковники, вони це бачили. Вони бачили, що 

може начатись конфлікт. Може начатися. Ми стримувались – все, нічого... Від 

організаторів не поступило ніяких команд, і все це пройшло мирно, спокійно, хоча могло 

бути кровопролиття. 

Постійно старалися підтримувати порядок. 

Дуже багато провокацій було між собою. Одні провокували других. Наприклад, одні люди 

вкрали ковбасу, яку сюди постачали. Ще якісь такі випадки. Дуже багато було. Хоча 

дійсно, такі випадки, що людина стояла з нами в оцепленії, жінка. І вона набрала там 

бутербродів в пакети і виносила ці бутерброди, а другі люди приносили. То мєстна 

людина. Вона казала, що в мене там донька хвора. Приходила сюди, з нами стояла, але був 

такий випадок. Так, як на той період були перепустки, я забрав в неї перепустку, хлопцям 

сказав, показав, що це за людина. 

Саме головне хочу сказати, що ми всі тут вистояли. Нам не потрібні тут ні медалі, ні 

гроші, але нам потрібно всім справедливе керівництво державою. Щоб не було так, як і 

раніше. Хотілося, щоб не було більше цієї брехні, хабарів. Щоб батько міг, часна там 

клініка чи не часна, часне навчання чи не часне, міг не шукати, не красти, щоб діставати ці 

гроші, а щоб в нього була зарплата, в кожної людина згідно її роботи. І щоб держава 

скрізь народ не провокувала, як вона його провокує. До чого привела, що всі піднялися 

люди. Їм надоїло. І не хотілося б достояти до того, що і новий Президент не дасть того, 

чого ми чекаємо. Не хотілось би цього... 

 



„...в мене теж душа болить за майбутнє України...” 
 

Катерина Бариська 

 

Бариська Катерина Іванівна. Двадцять шостого числа (листопада. – О.С.) приїхала з 

Тернопільської області, Квітківського району, село Базар, тому що відчула, що тут всі – 

потрібні всі. Щоб підтримати. Тому що весь народ тут, і в мене теж душа болить за 

майбутнє України, і теж мене це хвилює, так як всіх. І вирішила, що потрібна підтримка. І 

особливо тут, біля Адміністрації (президента. – О.С.).  

Ми спочатку приїхали, спочатку були на Майдані, весь час вечером ми тут стояли. В 

оцепленії стояли. І на першому кордоні, і тут стояли. Потім вже пішли. Ми стояли там, на 

периметрі (так називався кордон протестуючих, що перекривав вулицю Банківську і 

знаходився приблизно в 20 метрах від кордону правоохоронців. – О.С.). Стояли спочатку 

там, потім тут стояли. Потім вже тут залишились на весь час, на кухні.  

Ми спочатку ще приходили сюди, коли тут КАМАЗи стояли, і коли їх звідси забирали, і 

потім там стояли. Ми кожного вечора приходили стояти всю ніч. Кожного вечора... десь з 

першого грудня.  

Ввечері стояли, поки не залишились зовсім тут. (сміється) Поки не зрозуміли, що ми 

тільки тут будемо.  

Спочатку, коли ми просто стояли, ми всю ніч стояли, там були різні автобуси їхали, 

нікуди не розходилися. Було повідомлення, що були переповнені автобуси людей, 

спрямовані сюди... Хотіли сюди прорватися і теж з певною метою сюди йшли, зовсім з 

другою, і нас тут розігнати. І всі стояли стіною, і ніхто нікуди не відступав. Теж стояли, 

співали. З піднесеним настроєм. Всю ніч співали. Було дуже весело. Це не було похоже на 

щось страшне, ніякої тривоги не було.  

Потім вже сюди прийшли. Тут теж. Мені здається, що ми весь український репертуар 

переспівали. Все, що тільки було, зустріли там. Мужчини з Києва співали в хорі, вони нас 

підтримували, ми свої пісні з Тернопільщини. Ми вчили їх своїх пісень, вони навчили 

своїх пісень, обмінялися варіантами. Дуже цікаво. 

Поступала різна інформація, що зараз там хтось вже під’їжджає, і насторожувалися, і 

проходила трошки дрож по тілу. Невідомості, що це там взагалі буде. Мало що розуміли, 

що це там організовується. Але всі один одного підтримували, ніхто не думав йти додому, 

нічого. 

Коли там стояли, то не було таких страшних ситуацій. Ну, ми в першому ряді не стояли, а 

далі мало хто знав, що там відбувається.  

Весь час, що нас цікавило, прийти – подивитися на тих хлопців (міліцію і спеціальні 

підрозділи, які охороняли Адміністрацію президента. – О.С.), що їх стоїть багато, нам це 

було дуже цікаво. Правда, сюди не пропускали міліцію. Ми намагалися всякими шляхами 

сюди прорватися, щоби подивитися на них. Ну, так попало, що нас взяли, щоби ми тут 

стояли. Спочатку казали: ні, дівчата, ви ще молоді. Тутка хай мужчини стоять, а ми ж 

кажемо, ми ж теж приїхали сюди, ми не поїдемо додому, ми теж хочемо бути тут. І так, 

один раз нас пропустили, побачили, що ми настроєні, і так вже залишилися.  

Спочатку зразу, майже весь час, як ми прийшли під саму Адміністрацію, ми почали на 

кухні працювати. Це була потреба в нашій допомозі (сміється). Це просто надзвичайно 

там простояти, но коли ти там бачиш, що потрібна твоя допомога і більше приємно, коли 

ти бачиш, що ти можеш конкретно тут допомогти. Тому що дійсно, там, захищати тамка 

чи в якійсь обороні стояти – це, звичайно, що не під нашу силу, з кім ось дратися... а вот 

допомагати людям, годувати їх, підтримувати морально своїми посмішками... 

Весь час потрібна підтримка, особливо для тих людей, які тут вже більший час, падають 

емоційні сили людини. Потрібно підтримати, вселити віри, що ти тут потрібний, що все 

буде добре. Говоримо, що нас багато і нас не подолати. Ми всі один одному потрібні. 

Якщо ми разом, то ми сила.  



Надзвичайно були вражені. Особливо, коли в перший день, ми приїхали двадцять шостого 

(листопада. – О.С.). Дуже багато людей було. Мене надзвичайно вразила вся підтримка 

просто прихожих людей. Просто посмішки тих людей, що приходили, і вітання, і 

підтримка. І погрітися, може, тобі холодно, вот даже тамка переходили...  

Такі ступеньки біля сцени були. Там весь час людина стояла, яка допомагала тобі зійти. 

Ну, майже всюди. Якщо ти послизнувся, кожен тебе підтримає. І особливо в Українському 

домі також. Як і медики, так і персонал обслуговування надає. І ще коли приїхали в 

перший раз, теж весь час хотіла, щоб піти на кухню і чимось допомогти, допомагати, не 

просто так ходити по площі, щоб бути корисними.  

Я з хлопцями-міліціонерами мало спілкувалася. Але коли спілкувалася, то вони казали, 

що їхня найбільша мрія – то прийти до нас. Сюди (сміється) Посидіти біля костра, 

погріти ручки (сміється). Так, їм важко стояти там і дивитися, як ми тут гріємося, як нам 

тут весело, як все наше життя йде.  

Ворожих випадків тут не було. Ну, хіба що моральна перенагрузка, коли уже дійсно там 

сутку відстояти, то вже трошки важко морально.  



„Це була та іскра, котра все це запалила” 
 

Євген Введенський 

 

Євген Олексійович мене звуть, Введенський.  

Справа в тому, що кожна революція, вона від чогось іде, від чогось відштовхується. Є, 

скажімо, економічні якісь вимоги, є політичні вимоги, а тут, ви розумієте, в один день 

кинули весь народ. Просто взяли й кинули. І люди об’єднались просто. Спочатку там був 

поштовх. Трошки, може, „Наша Україна”, трошки БЮТ, трошки там студентство 

піднялося. Але це був, так би мовити, тільки перший поштовх. Це була та іскра, котра все 

це запалила, а от коли вже почало багаття палати, то усі ми пішли на дрова. Ми всі 

прийшли сюди, щоби відстоювати свої права. Не конкретно боротися за Ющенко чи 

конкретно за когось. Ющенко – це просто наш символ, це наш прапор. Це єдина людина, 

яка на сьогоднішній день, яка просто об’єднує людей. Його ім’я об’єднує людей. Вот так. 

Але не це, що, скажімо, оце він став, оце він призивав народ. Ні! Ми виступили на його 

захист. Тому ми тут стоїмо, скажімо, не те, що самі по собі. Так не можна сказати, але це є 

люди. Це не значить, що їх хтось тут поставив, і що тут платять гроші, і що хтось когось 

примушує стояти. Ні! Тут ми усі стоїмо єдине ціле. Нас тут не так і багато. Так, скажімо, 

людей 40 – 50. Але це не значить, що ми тут одні. Не дай Боже, нас тут почнуть щемити, 

то набіжить відразу тисяч сто. І дуже швидко – повірте!  

Я знаю, як це все робиться. Я вмію це робити, але я не хочу, щоб тут хоч хтось 

постраждав. Я, коли мене спитали в перший день: „Чого, оце тебе туди несе?” – Я кажу: „І 

там мої діти стоять, і тут мої діти стоять”.  

Я тут с першого дня, с 21 (листопада. – О.С.). Спочатку я був на Майдані, але, але... Тут 

почалось з того дня, коли ми провели сюди Юлю (Тимошенко. – О.С.), завели сюди 

(Олександра. – О.С.) Зінченка, потім вивели й почали тут тримати кордон.  

У перший день тут було дуже важко, бо, мабуть, якось не надали значення. Був у той день 

матч „Динамо” Київ, і фанати уже після матчу напідпитку пішли сюди виясняти 

відносини з міліцією. Треба віддати належне хлопцям, міліції нашій – вони себе поводили 

дуже коректно і дуже стримано, бо те, що, скажімо, ця лайка, що на них сипалась, я це чув 

особисто, вони дуже стримано себе поводили. Вони не проявляли агресії. Може, щось в 

душі й накипало, але вони поводили себе дуже чемно. Тому ми спочатку потрошку – 

потрошку почали вирівнювати, потрошку шикувати людей, потрошку відтісняти далі, 

далі, далі, щоб не стояли один одному в очі дивилися, щоб не дратувати, бо хлопці 

виконують свою роботу. Це не вороги! Це такі самі українці як і ми.  

Люди стали іншими. Вони стали більше звертати увагу один на одного. От ви знаєте, що 

найгірше – не образи, не щось, а коли на тебе просто не звертають увагу. Коли люди не 

просто не хочуть допомагати, а не хочуть бачити, що комусь треба ця допомога. Тут 

такого нема. Тут стояли один біля одного й допомагали. І не дивився, щоб ухилитися, а біг 

– чи хтось може щось допомогти – чи хтось чай принесе, чи хтось тебе накриє, бо сипало 

таке, що страшне. У мене верх був такий, накидка була, але рукава такі були, що, скажімо, 

я майже через добу потрапив додому, то просто викрутив їх. Вони були вже мокрі так, що 

це було страшне. Якщо в мене вже рукавички шкіряні треба було викручувати, 

підкреслюю – шкіряні, то ви уявляєте собі. І стояли, скажімо, на ногах не сходячи з місця 

десь до 15 – 20 годин. І це не я один, це всі тут такі. Я за перші 5 діб спав десь 10 – 12 

годин, не більше. Більше не виходило. Приїхав додому, сполоснувся, поспав кілька годин, 

випив кави й поїхав назад, бо часу на відпочинок просто не було. Бо, замітьте, коли береш 

на себе відповідальність, то втоми не відчуваєш. Я просто не міг спати. Не було, хоч і 

втома була, але не було коли спати.  

Мій стиль роботи не вимагає від мене бути в офісі від 9 до 5. Колись в минулому, як зараз 

прийнято казати, я працював на державу. На ту державу, що була, працювати не хочу, на 



ту, що будуємо – побачимо. А на ту, що була, я, вибачте, сам по собі серйозна зброя, тому 

віддавати її на непотріб – не хочу! 

У нас є депутати й більше помічники, які, скажімо, приходили сюди не працювати, а щоби 

їх побачили по телебаченню, зробити якісь жест, наче, доброї волі, але... Розумієте, є 

політики, а є політикани. Так от із-за цих політиканів виникало найбільше непорозумінь. 

Непорозумінь з хлопцями, з міліцією, бо ще раз повторюю, я з першого дня, з першої 

години казав всім: „Хлопці, не чипайте їх. Вони люди такі самі як ви. На тому боці могли 

стояти ваші діти, ваші брати. Не чипайте – вони виконують свою роботу.” І не треба їх 

дражнити, не треба їм щось казати, не треба кричати: „Хлопці, кидайте щити і виходьте до 

нас.” Вони роблять свою роботу.  

Якщо приходили політики-політикани, якщо чесно, то посилав дуже далеко.  

Ви знаєте, деякі повертались, деякі – ні. Деякі починали репетувати. Їх треба було брати 

потрошку за руки й виводити, допомагати вийти. Але такі люди, от, скажімо, з першої 

ночі був тут зі мною поруч Роман Ткач – депутат. Давід Жванія привів десь о 3 чи 4 

(годині. – О.С.) – зараз не пам’ятаю, своїх людей. Дуже допоміг нам. Зранку прийшов, 

людина була дуже втомлена, Геннадій Йосипович Удовенко. Прийшов, видно, людині 

важко, вже ледь тримається на ногах. Чи 6, чи навіть 8 годин зранку простояв поряд з 

нами. От таке було як зараз – сніг, тільки мокрий, лопатою. Під парасолем, відповідав на 

питання. Зараз взяв на себе, скажімо, роль працювати з пресою, бо вони нам дуже 

заважали – бігали люди... Я розумію, що то їх робота, але ж розумійте й нас. Тоді ще не 

було такого кордону. Коридор був завширшки метри два з половиною – три. Ще накал 

такий був, що... Це не зараз, розумієте. І те, що з нас зараз хочуть зробити, що нас тут 

хтось найняв за гроші, щоб ми тут стояли... Ви розумієте – гидко слухати. Бо хтось робить 

революцію, а хтось хоче собі зробити кар’єру. Так от таких людей у нас немає. Ми від 

таких здихуємося дуже швидко. Бо люди тут як під мікроскопом. Тут це видно відразу – 

хто працює, а хто прийшов, щоб його тут побачили.  

Таким казали – до побачення.  

От ви кажете – провокації. Дуже багато було непорозумінь. От можу вам пригадати. З 

першого дня, коли Давід привів своїх хлопців, жіночка дуже казала... Всі ж були настроєні 

– нікого не пускати, будуть провокації. Всі ж надивилися на фанатів. І стояли так уже 

плотненько. І він приходить, ми поздоровалися, він провів людей. І вона підбігає до мене, 

каже: подивіться, це провокатор. Кажу: це не провокатор. Це Жванія привів людей. – Я 

його знаю. Я хочу його бачити. Тільки його подивлюсь, а тоді ми пустимо їх сюди, інакше 

виженемо. Підвожу до нього. Вона на нього подивилась і каже: ви мене пам’ятаєте? Він 

каже: так, пам’ятаю. – Я Вам води підносила біля ЦВК, коли ще стояли. Після цього вона 

сказала: так, з діловим виглядом, це наші хлопці. Я його знаю, хай стоїть в перших рядах. 

А не, то, каже, вижену. Такі були справи.  

Люди валилися з ніг. Зранку приїхали БЮТівці допомагати. Приїхав їх знайомий 

полковник з Дніпропетровська, привів своїх офіцерів відставних. Хтось узнав і каже: так, 

там були колишні офіцери міліції. І десь хтось з людей спитав і до мене прибігають: не 

пускати їх, це провокатори. А ми з полковником домовились як? Що вже люди втомились. 

Давай заводь своїх людей шеренгою збоку, щоб не заважати. Він їх вишикував по двоє, 

завів. Каже, ми їх зараз ставимо в перший ряд. А тоді потім каже, ті люди, хто втомився, 

будете відпочивати. Хто там чайку поп’є, відійти й так далі. Бо у нас, вибачте, в перші дні 

й туалетів тут не було. Кого я тільки не мучив, щоб допомогли. Уже потім з’явилися, 

слава Богу! От. І коли вони підійшли, ця жіночка й ще хтось до мене підбігли: ми їх сюди 

не пустимо. Це, каже, міліція. Та ні, кажу, це відставні офіцери. Є й міліція. Я знаю цих 

людей. Вони кажуть – ні! Я кажу: хлопці, я хочу, щоб ви відпочили. – Ні, ми їх в перший 

ряд не пустимо, хай стоять там. Я кажу: все, полковнику, вибачай! (сміється) Він руки 

підняв. І каже: все розумію. То я кажу: заходьте в другий ряд, будете мені спину 

прикривати. От так і стояли. Вони обличчям  стояли наружу, а ми туди стояли.  



Так що так. Отакі були смішні моменти. Багато було таких історій. Було, скажімо, багато, 

так би мовити, ложних провокацій. Коли через непорозуміння людей приймали за 

провокаторів. Скажімо, приходили люди сині, з прапорами, щось доводили, з ними 

розмовляли, доводили. Люди виходили вже інші.  

Це зараз ви бачите тут все спокійно. Спочатку тут 6 – 7 рядів стояло. Тут же був наплив 

народу. Сюди вони з Майдану піднімалися. Тут тисячі проходили.  

Сюди до нас приходила Київська філармонія, Львівський оперний приїздив. Ну, тут 

багато було людей, які хотіли якось допомогти. Зараз кияни дуже добре допомагають. Бо я 

сам киянин, і мені приємно, що приїздять люди зі Львова, Дрогобича, Франківська і 

кажуть – ви знаєте, ми ніколи не вірили, не сподівались, що таке може бути. Що кияни, на 

людині може бути шуба за 10 тисяч доларів. Людина йде у ресторан, купує їжу і 

приносить нам, щоб ми поїли. Каже, не вірили, що це може бути. Нам завжди казали, що 

кияни до всіх відносяться так, зверхньо. Що їм все одно, й вони ніколи нас не 

підтримують. А коли ми приїхали й оце все побачили, то ми просто не йняли віри на 

початку. А потім вже якось звикли, що кияни теж нормальні добрі люди. І вони такі самі 

як ми. Тому я вам ще раз кажу – може, Кучму, звісно, треба судити, але ще дати орден за 

об’єднання нації. Оце можна. Про Януковича я нічого зараз не хочу говорити, бо він 

кандидат у Президенти, а потім, коли це вже все закінчиться, то це вирішується дуже 

просто. Те, що було зроблено, це є кримінал. І зі сторони Кучми, який, скажімо так... Це 

його робота – відстоювати наші права. Це його безпосередня робота. Все інше – це вже 

вторинне. Найперше Президент є хто? Гарант Конституції. Якщо він, скажімо так, 

дозволяє комусь ґвалтувати весь народ, то який він після цього має бути Президент? 

Президент, який боїться вийти до свого народу (сміється). Це може ця людина, хоча, 

якщо чесно, мені його важко назвати людиною, бо я розумію, що його не можна назвати 

кримінальним злочинцем. Це має робити тільки суд. Це я розумію. Але для мене він 

злочинець. Людина, котра допустила геноцид свого народу, бо наша нація вимирає 

потроху. Це є геноцид. 



„Стою тут заради майбутнього” 
 

Володимир Вербицький 

 

З 22 числа (листопада. – О.С.) я тут. Пішов на роботу, попав на Майдан на мітинг і так і 

залишився. Я займаюся будівництвом і програмуванням.  

Йшов на Майдан, попав на мітинг, послухав, що там розповідалося. 

Скажімо так, розраховував, що будуть масові фальсифікації, але це все, що розповілося, 

то... то був вже край. Було звернення, щоби до вечора почекати, ввечері був ще один 

мітинг. Ввечері було сказано, що юнаки, студенти розгортають палаткове містечко, й було 

прохання, хто має можливість, зголоситися й допомогти, може, охороняти. Залишився. 

На слідуючий день пішли до ЦВК нашого, до Верховної Ради, спустилися вниз. Дальше 

був клич – пішли до Адміністрації президента. Так і тут залишився до сьогодні.  

Я прийшов і стояв десь годинку – півтори. Послухав – хтось там виступав на Майдані. 

Потім виступив Ющенко, розповіли факти, були показані деякі зйомки, й було прохання 

залишитися.  

Дальше... рішив, що я можу чимось допомогти, внести якусь свою лепту в загальну справу 

й лишився, спочатку до слідуючого ранку. Було холодно, зрозуміло, що було холодно. 

Перші дні взагалі, люди не розраховували на таке. Нам в перші дні ще й погода підкинула 

сюрпризи. 

Потім на слідуючий день прийшли сюди й там було сказано, що нам потрібно... прийшла 

Тимошенко к зданію Адміністрації, сказала, що йдуть переговори з Кучмою й завтра ще 

більш детально будуть. Може, ще й вночі будуть. Також було сказано, що залишатися на 

Банковій і стояти чекати. Тут залишилось дуже багато, дуже велика маса людей. 

В перші дні взагалі таке піднесення було у людей. Такі всі... я даже не знаю... Це треба 

відчути той стан. Як його описати – стан людей – я просто не можу сказати. Всі добрі, 

щирі й разом з тим – готові стояти до кінця. 

Самі перші приклади, коли вразили, дійсно я ніколи не чекав від самих киян, то що люди 

вдома готують чай, готують булочки якісь, і несуть, і дають поїсти. 

Дуже був вражений, що йде бабуля, за нею йде її внучок. Того, що вона сама не може все 

нести. Вона несе сумку з речами й сумку з їжею. З нею йде внучок, якій це все їй 

допомагає. Вона сама не може. Внучку десь років шістнадцять, а бабулі десь років біля 

семидесяти. Просто досить вразило. 

Потім вже пізніше що вразило, коли почали підходити сюди люди до щитів, приходять із 

маленькими дітьми, й діти, років три – чотири, діти підходять з помаранчевими стрічками 

й говорять: „Ющенко – так!” (сміється) Або „Разом нас багато”. Ці гасла, що були за ці 

дні створені. Що вразило, що діти з ними теж живуть. 

Було й страшно, й напружено. Було, було. Перші дні було, коли багато їх було. І що було 

цікаво, от різні, скажімо так, підрозділи, тут багато було підрозділів, різні підрозділи, самі 

солдати, самі воєнні, вони були настроєні досить по-різному. Одні так ось дивишся на 

них, вони... їм жалко, що вони там. Вони не хочуть того, але вони виконують наказ. Другі, 

особливо що це було таке, харківські, вони були настроєні дуже серйозно. По обличчю, по 

очах, як вони дивляться – й видно, що вони серйозно... Вони навіть не моргнуть, і очі злі – 

злий вираз обличчя.  

З їхньої сторони практично ніяких провокацій не було. Я свій час казав, я перед цими 

хлопцями готовий голову схилити. Вони дійсно виконували, тільки виконували, свою 

роботу. 

А з іншого боку – тут питання, знаєте, таке складне. Тому що частина людей приходила... 

Ось був випадок, в два часа ночі прийшли студенти, прийшли з футболу, підігріті – 

розігріті. Адреналін, ще й випили десь пиво, вони прийшли, на КРАЗи, що стояли, вилізли 

й почали кричати. Кричати, скакати, кричати гадості. Проти них, проти Кучми, проти 

Януковича. І десь в якійсь час приходилося нам, тим, що тут стояли, просто їх 



перекрикувати більш-менш нормальними, м’якими гаслами. Потім частина самі пішли. 

Пиво видохлось, адреналін трошки поутих, було прохолодно (сміється), вони й 

розійшлись.  

Фізично, я вам скажу, перші дні воно взагалі не відчувалось того всього стану у всіх 

людей. Загальний стан був такий, що було просто достатньо десь на годину присісти на 

стулі, просто присісти... Ноги підняв так на другий стул і годинку, типу, поспав, і мені вже 

цього було достатньо.  

Но потім вже після цього, неділька – дві, вже пішло в нормальні умови. Помився, ліг у 

кровать – ось тоді вже починала відчуватися усталість. Тому що, наче, нормально ліг, 

оддохнув, а піднятися – важко! Ні, сили є, сили є. Але вже відчув якійсь комфорт і уют, і 

не те, що не хочеться, хочеться, бо ти знаєш, чого ти туди ідеш, заради чого ти туди ідеш, 

но... важко це зробити.  

Стою тут заради майбутнього. Тому що появилася надія, що все зміниться на краще. Бо 

надоїло це все... беспрєдєл... коли приходять в твою фірму й кажуть: заплати, будь ласка, 

налоги, за три, за чотири місяці вперед.  

Я знаю дуже багато організацій, які просто-напросто на цей період закрилися. Тому що, 

хто не закрився, зараз приходять і викручують руки налогова. Давайте платіть! Азаров 

взяв все в свої руки. Викручують руки, що давайте платіть знов ще наперед, а вони вже 

заплатили наперед налоги. Вони звітують, а те, що деякі організації заплатили на півроку 

наперед. 

Єдина в мене причина – це надія на зміни на краще. І те, що жити так, як жилося, більше 

просто неможливо.  

Я розмовляв з тої сторони щитів з хлопцями, говорять, що було випадків п’ять – шість, 

коли було дуже напружено. І я кажу: як, примінили би зброю? – Вони: ні, ніколи! Ніколи! 

Кажу: ну, і... ти один? – Каже: у нас, практично в підрозділі процентів вісімдесят – 

дев’яносто, вони би не примінили. Це вже були підрозділи „Барса”, строчної служби 

хлопці, по 19, по 20 років. Я, - каже, - ну, хорошо, я зараз відкрию вогонь, буду приміняти 

зброю. Проти кого? Де гарантія, що там немає моїх родичів? Що там немає моєї сестри, 

брата, батька, мами, бабусі, дідуся? Практично тут служать хлопці з усієї України, тому 

що це срочная служба. 

А ті, хто були харківські, вони були на своїй роботі. Там були підрозділи – всі офіцери. 

Стояли всі офіцери. Практично рядових, сержантів я там не бачив. 

 



„Тут я познайомився зі своїм коханням” 
 

Андрій Веремієнко 

 

Звуть мне Андрій Костянтинович Веремієнко. Я учитель за освітою. Учитель фізкультури. 

Працював у 23 інтернаті міста Києва. Сам-то я родом із Чернігівської області. По 

знайомству влаштували майже нелегально. Працював там, потім працював у структурі 

Міноборони. Зарплати низенькі. На основі цього і підхопив туберкульоз, на основі 

недоїдання. Півтори літра рідини викачали з лівої легені.  

Далі діваться нікуди, трохи побув, щоби заспокоїти душу, на послушанні в Києво-

Печерській лаврі. Сам віруюча людина. Рік побув, на кухні пробув. До помаранчевої 

революції це, мабуть, був один з найсвітліших моментів мого життя. 

Далі вимушений був зараз працювати на стройці, щоб хоч якось було на що існувати. 

Отримую десь тисячу двісті гривень, з шабашками, з усім на світі. 

Ви знаєте, таке бажання було до помаранчевої революції – назавжди виїхати з нашої 

країни в якусь країну, наприклад, Канаду, Америку. Назавжди... Тепер я, звичайно, ніколи 

цієї країни не покину. Це ясно, в даний момент, що це вже народ. Це вже моя 

батьківщина. Не просто земля, а це вже Батьківщина з великої літери.  

Я дуже закохався в цей народ (сміється), прекрасний народ! Як виявилося...  

Чому я тут сюди потрапив? Важке життя, ви знаєте, й образа, власне, на цей режим, на цей 

стан речей... Майже відчай, дійсно, був, і коли вже дійсно дійшов до такого ступеня, 

зібрався просто й з будівництва в Броварах маршруткою поїхав. Сам, ні з ким не 

домовляючись і так далі. Просто сів та й поїхав.  

Готовий був до всього... 

Це було на перший день, коли об’явили ці результати 22 (листопада. – О.С.), коли ясно 

вже стало, що нас обманули... і не те, що обманули, а по-наглому так зробили, що 

називається, лохотрон. На бандитському жаргоні називається – лоханули. Хотіли 

лохануть. Як виявилося, що ми дійсно не такі люди. Ми набагато розумніші.  

З усіма, з ким я не спілкувався, нікого організовано ніхто не привозив, особливо в перші 

дні. Всі приходили так, спонтанно. „Прийшов подивитися, що тут таке.” От і я так 

прийшов подивитися, що тут таке. Готовий був до всього. ... Буквально до всього. Не буду 

уточняти – всі розуміють, на що людина здатна у відчаї. 

Після монастиря я дуже мріяв завести свою сім’ю, але не мав такої можливості. 

Спочатку ми стояли в охороні наметового містечка, порядок там наводили, на Хрещатику. 

А потім був такий заклик – йти, блокувати Адміністрацію президента.  

Спочатку я підійшов до дому з химерами, внизу там стояв. Там ще такий автобус ЛАЗ 

стояв. Подружився з міліцією. Якщо тут не було такої можливості на Банковій, то на домі 

з химерами ми, спочатку навіть, на всі теми з міліцією говорили. Були не задоволені 

(міліція. – О.С.) режимом, вони з самого початку були на нашій стороні. Це я можу 

стверджувати. Ми їм дарували оранжеві ленточки. Я їм подарував свою ленточку 

„добровільна народна дружина” – днд – міліції. Вони були дуже миролюбиві, дуже 

прекрасно все було. Спочатку, правда, були перелякані, а потім ми подружилися.  

Тут я стою з перших днів. Потім на другий день, як я заступив на Банкову, так я тут і 

стояв.  

А ночували ми спочатку в наметовому містечку. Намет був там „Чернігівська область”. Я 

перший день прийшов до входу, кажу, як мені приймати участь? Кажуть: іди на 

реєстрацію. Пішов, зареєструвався, а там уже... Ходив, до речі, сюди на Банкову з 

бейджиком „Пори”. Ну, я до „Пори” ніякого відношення не мав, просто я жив в 

наметовому містечку, а там все це діло координувала „Пора”, а ми там в охороні були.  

Потім пішли сюди. Там охорони вистачало на той момент, і ми стояли тут.  

В наметовому містечку там також знаходилися громадяни Білорусі, англійці, німці, 

знаходилися там поляки. Дуже багато було там поляків і білорусів. Я вільно говорю 



білоруською мовою, і там знаходився, він українець, в Польщі живе, Григорій Стех, по-

їхньому, Гжистех. Була тоді така інформація, що готується провокація, можливе все, тому 

я підійшов, кажу: хлопці, не хочете піти на Банкову, щоб не було провокацій, бо якщо там 

будуть такі провокації, що постраждають люди, одне діло, якщо будуть стояти громадяни 

України, а інше, якщо будуть стояти члени Євросоюзу. І вони з прапорами тут заступили, 

майже в кожних рядах вони тут стояли з перших днів.  

І тут я познайомився зі своїм коханням. З Алісією Пухала. Аля, Алісія. Вона живе в 

Кракові... Дуже плакала, коли їхала туди (сміється), не хотіла з Києва туди їхати. Дасть 

Бог, може, заробимо й поберемося.  

Одну добу вона стояла тут, потім вона приходила на годину, на три, на чотири, на п’ять 

приходила годин. Вона як кореспондент стояла. Вона знімала, нас фотографувала. Там, до 

речі, є прекрасний сіді (комп’ютерний диск. – О.С.) з її фотографіями. Фотограф, в общем, 

прекрасний. Обличчя помаранчевої революції знімала. Вона учиться на психолога там в 

Кракові, в краківському університеті, сама мріє стати кореспондентом і цім якраз 

займається. Вона сюди приїхала як кореспондент. 

А українці польського походження, польські українці, ті, що зараз живуть у Польщі, вони 

саме тут стояли з ідейних міркувань. А вона теж тут стояла, і у нас получалася така 

дружна компанія. 

Просто взялися за руки... Ми ж тоді стояли руки „в замок”, щоб ніхто не проходив, в 

кілька рядів, і тримали руки „в замок”. Стояв рядом, тримав руки „в замок”, заболіла 

спина, прийшлось так кулаком потерти, помасирувати, щоби не боліла спина. Як 

виявилось, я їй сподобався, вона мені сподобалася. Ось і все... Виявилося, що нам зараз 

одне без одного дуже важко. Дасть Бог, коли-небудь, якщо Господь благословить, буде у 

нас сім’я, будуть діти, буде все на світі. І якщо дійсно все буде так добре, як іде зараз, 

будемо вдячні помаранчевій революції (сміється). Дай Боже...  

Що я можу сказати за людей? Герої. Просто герої. Найкращі люди в світі, дійсно. Я 

пам’ятаю, як я вперше познайомився з Георгієм Стехом, на зовнішньому кордоні. Він 

стояв без прапору й взагалі не показував, що він поляк, громадянин Польщі. Там, на 

зовнішньому кордоні, за Домом письменників, якраз ми там перегородили були вулицю 

Банкову, бо знов же, обстановка була дуже тривожна. Там поступала різна інформація, 

готувалася провокація. Ми стояли в шість чи сім рядів. Руки „в замок” і ніч так стояли. А з 

боку Хрещатика десь о четвертій годині, ні, десь о другій – о третій ночі, став лізти 

хлопець, почав кричати „танки!” і так нас просто бити. А ззаду вже з кінокамерою, 

розумієте? Так що ми зробили? Передній ряд розступився, пропустили його в середину. І 

ми просто, не тримаючи його за руки, плечами підперли. Він одного пробував по обличчю 

ударити, а ззаду – кінокамера. Ми відійшли, камеру так попросили, делікатно попросили у 

хлопчика відеокасету, і він нам делікатно віддав. Дуже делікатні такі були відносини у нас 

(сміється). Він не був журналістом взагалі. В нього не було ні посвідчення, нічого. 

Просто щоби десь показати те, чого немає бути, і, власно, не було чого й показувати. Бо 

якраз людина, яка не наша, била нас, а ми ж і руки не підняли. Нічого поганого ми не 

робили.  

Справа в тому, що у Григорія, у нього позвонкова грижа, вибиті позвонки, і він всю ніч 

стояв, і ззаду я бігав. Бо там люди потроху вже почали розхолажуватись. Командувала 

„Пора”, вони ще зелені хлопці. Толком не укомандують, а наша мобільна група була. На 

Хрещатику сформувалася. Ми бігали там, де треба трохи підбадьорити, трошки порядок, 

де недогляд в координаторів.  

Недоглядів було дуже багато, але люди самоорганізовувалися. От якраз тут. От якраз в 

цьому випадку, коли ми стояли тут з Григорієм на зовнішньому кордоні. Хлопчик той з 

„Пори” трошки так командував: уау-вау, стояти! Струнко! І, власно, за порядком не 

слідкував. І люди почали позаду просто-напросто розходитися. Дивлюсь – люди 

розходяться. Задні два ряди вже просто... хто присів, хто взагалі пішов сюди в сторону. І 

ми почали просто один одного підбадьорювати – давайте, хлопці, стояти. Давайте, хлопці, 



триматися й тримаємося, руки „в замок”, тримаємося, останні години вже залишилися. 

Люди почали йти з метро, й раніше часу люди, просто дякуючи самоорганізації, не 

розійшлися. І стояли. Дуже багато таких моментів було.  

Та, власно, все тут є самоорганізація. Тобто штабу центрального я взагалі тут не бачив. 

Ну, є там якісь координатори, але ж вони не працюють тут з людьми. Люди організуються 

самі. 

Я знаю людей, які стояли на ногах, наприклад, у наметовому містечку, чотири доби. Не 

присідали, не прилягали, стояли. Наводили порядок, відводили п’яних, дурнів, які лізли з 

кулаками. Їх делікатно, це ж все на нервах, але цім дурням посміхалися, брали їх просто 

кількістю. Підходили так, брали руки „в замок” і відтискали від наметового містечка.  

Як зараз пам’ятаю, тут стояли КРАЗи з піском, і стояв, якраз, водій, який привів ці КРАЗи. 

Стоїть, ниє: о-о-о-о, у мене там піджак з паспортом. – Мужик, іди звідси! – Ну, у мене там 

піджак з паспортом, віддайте. – Оддаємо. Пішов я, віддав піджак з паспортом, віддав. Він 

такий: так злийте же воду з радіатора! – Якраз було десять градусів морозу. Пісня ж якраз 

була „Піднімайте, хлопці, каски...”, це якраз співала наша мобільна група. „Познімайте, 

хлопці, каски, та ідіть вже спочивать, а ми підемо додому перемогу святкувать.” Це ми її 

якраз співали, й нас по телевізору показували. Ну, це було за день чи за два до того. І 

мужик стоїть: ну, злій воду з радіатору, бо лопне радіатор. Я кажу: ти що, з ума зійшов? 

Зараз цим дівчаткам вода під ноги потече, просто попадають, руки поламають. – Так 

лопне ж радіатор! – Так, рука ж зламається! Що важливіше – радіатор чи це?  

І потім люди, прості люди, громадяни, на нього почали тиснути, й просто натовп його взяв 

і випроводив.  

Взагалі дуже прекрасно все зробили, красиво...  

Я пам’ятаю, як перші дні підійшла на периметр до наметового містечка жіночка з дідусем. 

І ви знаєте, ми плакали всі. Жіночка... Живуть вони на пенсію – по двісті рублів у 

кожного. Жіночка копичила гроші собі на операцію, і потім на всі ці гроші вони закупили 

чай, закупили каву, закупили цукор, і носили нам чай. Розумієте, по периметру нам 

розливали чай, не в одноразові стаканчики, а кухлики такі були маленькі. Оце, будь ласка. 

Що ще можна згадати? Ну вже те, що ми тут всі стоїмо з простуженими легенями, з 

нікудишніми суглобами, це вже героїзм. Я говорю не про себе, я говорю про своїх 

товаришів. Скільки простужених, скільки зараз з бронхітами стоять і далі стоятимуть до 

останнього. І перед цим...  

А кияни... кияни – це взагалі прекрасний народ. Ви знаєте – без них ми би взагалі 

загинули. Зараз тільки, в останні дні, видно, Київ вже обіднів трошки, і потихеньку так, 

відчувається недостаток постачання, тільки зараз. А спочатку несли останнє.  

Як зараз пам’ятаю, наметове містечко, це ж простояли ми... перший раз я за три.. ні, за 

чотири доби... десь на четверту добу я приліг і заснув. Перший раз я заснув там у себе в 

наметі. Просипаюсь – чай, кава. У нас там не було гарячої води взагалі. Оце що ті бабулі 

носили там по периметру, свої пенсіонні. Просипаюся – стоять жіночки дві красивих 

таких і наливають чай, каву. Дивлюсь, такі термоси красиві багаті. Ну, я каву попив, 

розбалакалися. Виявилось, одна жіночка – власник ресторану на Хрещатику. Вона зі мною 

балакала, а це, каже, рядом стоїть мій старший економіст. Зробили, каже, мінімум людей 

на кухні, остальні, каже, хто хоче, будь ласка, ідіть на Майдан. І тут дуже багато людей. 

Каже, як узнала, що у вас тут на Майдані вже четвертий день нема гарячої води, вона в 

момент пробігла по всіх своїх колегах, по Києву, по ресторанах. Каже, ви що, подуріли, чи 

що? Води, каже в людей нема на Майдані. А ну, бігом! Як організували, так оце до 

останнього на Майдані була вода. Привозна гаряча вода. Привозили в термосах. 

Пам’ятаю як зараз, я їздив у Луганську область, членом дільничної комісії. Там дуже – от, 

на вас гроші, гроші, гроші... Я кажу: люди своє несли, останнє несли. – Такого не може 

бути. Вони самі не можуть повірити. Я кажу: ну... Кажуть: а хто ж тоді вас постачав? – Я 

кажу: бізнесмени, спонтанно.  



Буквально під кінець першого тижня в наметове містечко якась людина взагалі нам 

незнайома, ну, бізнесмен якійсь, привіз нам півтори тонни ковбаси. А тоді ще табор був 

такий не розширений. Людей ще не так було багато. Західна Україна була блокована 

гаїшниками. Ми питаємо: що ми з нею робити будемо? – Що хочете, то і робіть 

(сміється). 

Я все це пам’ятаю. Люди несли останнє. Це прекрасно! 

Як люди проривалися через ці кордони ГАІ. Це ще була команда не пускати в Київ.  

От. Стоїмо ми там у наметовому містечку. Тут, раз! Повалили люди. Ну, як? В ночі 

скільки було – стільки було, кияни, в основному, ходили, а тут різко прийшли люди із 

західним акцентом. Я кажу: о, а що це вас так багато? – А нас, кажуть, просто перед 

Києвом накопичено дуже багато. На кожному посту ГАІ зупиняють і... Їхали, каже, із... 

здається, із Вінниці чи з Житомира, автобуси їхали чотири. Ми по дорозі як їхали, то, 

каже, стоїть машина – перегородила дорогу, дальше пост ГАІ зупиняє, затримують 

спеціально. Дальше, наприклад, стоїмо, екскаватор стоїть на дорозі. Чи бульдозер чи 

екскаватор... А, бульдозер. Стоїть бульдозер на дорозі. Так, ми, каже, вийшли чотири 

автобуси людей і цей бульдозер скинули в кювет просто-напросто. Ось так і дальше 

проривалися. Машина стоїть така, що не можна її завести, так на руках віднесли її і 

кинули. Так от люди проривалися. Це... це взагалі щось було потрясаюче.  

У нас люди з Чернігівщини теж їхали по-одному. Там організовано не було, то теж люди 

їхали по-одному. Проривались просто. Грошей-то небагато, останні свої гроші (сміється). 

Я сюди приїхав від Броварів, у мене двадцятка була в кармані. І ніхто нічого. 

Наболіло! Ви знаєте, наболіло! Довели. Довели. Бандити ці довели. Вибачте. Так саме, як 

я розказав, таких історій може бути мільйон. Живуть же, жирують одиниці. А десятки 

мільйонів людей, вони живуть же дуже страшно.  

І дуже добре, що тут у нас є хоч якась інформація. А в Луганській області – там 

інформації ніякої нема. Вони ж живуть як церковні криси. Живуть дуже бідно. Хатинки 

якісь, розвалюються. Топити... Ну, дрова якісь десь там нарубали, вугіль дуже дорогий. 

Заборів у них там немає. Розумієте! Ні каналізації у них там нема, нічого! Я був у 

Троїцькому районі, село... забув. Дуже бідно живуть. Там такі три магазинчики є, але, 

наприклад, сигарет ніде не можна було купити. Нема ні в кого ліцензії, бо ліцензії дуже 

дорогі. Єдина там утіха – це самогон. Самогон там жеруть, звичайно, страшним чином. 

Грязні, брудні ходять і кричать, що у нас економічне диво.  

А що цікаво, в Троїцькому районі всі села проголосували, 97 – 99 процентів. У нас, 

наприклад, 166 проголосували за Януковича, 1 тільки за Ющенка проголосував. Ні, це був 

не я. Ми не мали права голосувати, бо ми поїхали без відкріплень. Там просто була одна 

дівчинка, вона проголосувала за Ющенка. Така більш нормальна дівчина... хоча, вони всі 

нормальні. Хоч вони наші опоненти, всі вони нормальні. Але тільки в одному селі, 

здається, Ново-Олександрівка... забувся, як воно називається. Всі ці села позабував. Там 

такі складні назви для нас. Але туда діставав 5 канал, і за Ющенка проголосувало 47 

відсотків. Розумієте? Що значить інформація.  

Мене дуже обурило те, що пан Янукович відноситься до своїх людей, до своїх симпатиків, 

як до своїх рабів. Яке він право має обмежити їх інформацією? Чому на Сході, на Півдні 

України було заблоковано 5 канал той самий? Я – учасник помаранчевої революції з 

перших днів. Але я, коли потім з поляками на квартиру нас забирали, ми з поляками 

приходили й дивилися ТРК „Україна”. Ми мали на це право, ми дивилися, і наші штаби 

нам цього не перешкоджали. Ми маємо право дивитися те, що ми захочемо. ТРК 

„Україна” дивилися, дивилися на своїх опонентів, щоб поважати й так дальше. Чому, 

якщо симпатиків так багато на Сході України, то чому їх обмежували інформацією? Це 

злочин проти людини, проти людяності. За це треба карати, й дуже треба карати. Це 

порушення прав людини.  

Ми багато говорили з цими хлопцями – міліцією.  



Ну, що мені запам’яталося? Як наша дівчина вийшла заміж за одного з цих хлопців. Вони 

тут на Банковій і вийшли. Вона кинула записку зі своїм телефоном мобільним. Він з нею 

потім вже з казарми зв’язався.  

Виходить у нас зараз на химері Маринка заміж за хлопця з групи „Барс”, яка там стояла. 

Та, що на кухні, Маринка. Вона за барсовця виходить заміж, за Олега. Слава Богу! Дай 

Бог, щоби в них була щаслива сім’я.  

Балакав з барсовцями. Перші дні були дуже напружені, боялися всі дуже. Зараз дійсно 

якійсь придурок піде, кине їм в голову бутилку, й пішла – поїхала... І, не скажу, хто, але 

розказували вони, з міліції, що ззаду, наприклад, вже стояла група „Альфа” з кулеметами. 

Тобто, передній край проривають, і пішло... на пораженіє... Смерш... Ні, вони 

розстрілювали б не міліціонерів, а розстрілювали б нас. І це дуже напружено було. Але 

вже потім, коли в передні ряди було поставлено дівчаток, коли дівчата почали їм 

посміхатися, дарувати квіти, тоді вже, каже, - ми перелякані стоїмо, - розказував один 

міліціонер, - а тут підходять і дарують квіти. Знаєте, - каже, - так було приємно. 

Дуже багато було громадян України, які, власно, свій народ не поважали. Я в тому числі. 

Я українців за людей не вважав. А тепер, по-моєму, це найкраща нація в світі.  



„Бо вже остання крапля” 
 

Василь Вітковський 

 

Вітковський Василь Степанович, з Чернівецької області, Заставнінського району, село 

Товтри. 

Ну, чого не сиділося вдома? Бо вже остання крапля. Ота фальсифікація.  

Я аполітичний давно уже. Так, як у нас був, антисовєтчиком, зробили мене, то я вже 

давно, ні в „Рух”, нікуди не ліз. Воно мені не потрібно було. Тим більше, видів, що 

робилося. 

Але тут уже наплювали нам в душу. Всім, не те, що мені одному. А всьому народу. Тут 

уже було останньою краплиною того, що ми могли витерпіти. І народ прийшов сюди. 

Тимошенчиха виступила по телевізору. Всі зразу дивилися перший день, всі зразу чекали 

результатів. Ну, вона виступила, закликала народ вийти сюди на Майдан. 

Сів на маршрутку через десять минут, приїхав в Чернівці. Там мітинг, записуються, хто 

хоче їхати. Там не дуже скоро то було, що їхати. Ну, а їхав депутат... не депутат, а 

помічник депутата, вірніш сказати, то взяв нас втрьох. Втрьох приїхали сюди. Хлопці 

постояли, подивилися. У них сім’ї, діти. У мене ніхто нічого не тримає, то я можу стояти 

тут і більше. 

Я лишився, вони поїхали додому. Ну, це й все, напевно. 

Ніч я там постояв. Це я приїхав 22 (листопада. – О.С.), перший день. А тоді, коли всі 

йшли, то і я сюди прийшов. Коли Юля нас сюди перепрямувала, завела, то я вже звідси й 

не йшов нікуди, бо я один приїхав. Ті хлопці десь загубилися зразу, то я вже тут лишився і 

далі вже нікуди не йшов. 

Тоді, напевно, ніхто й не хотів спати. Всі чекали от-от, і ця криза мине, все лишиться в 

нашу пользу. Але не так сталося, як нам хотілося, думалося, гадалося. Ну, прийшлось 

почекати трохи. Ми думаємо, що тепер уже. Місяць пройшов, більше. Думаємо, що тепер 

уже остаточно. Скоро хлопці розійдуться звідси. І дівчата теж.  

Ми ще стояли там, перед КРАЗами... Було холодно, люди змерзли, але стояли. Стояли 

солдатики, стояли й ми. Ми старші, повинні стояти більше. Стояли. В Жені там син стояв. 

У Кості син стояв. Родичі тут стояли, з нами, а сини стояли там.  

Говорили постоянно: одумайтесь, що ви робите! Бо сьогодні ви служите, ні Кучмі 

служите, а народу. Все-таки присягу приймали не Кучмі, а народу України. Ну, й 

говорили до них постоянно. Може, й це помогло, що не пролилась кров, а, може, й приказ 

такий їм дали не трогати нас. Хто його знає! Бо тут тоді народу було багато. Не дай Бог, 

чого... багато було би... трупів. Бо помните, коли було в Мінську, дощ простий йшов, 

сорок чотири чоловіки задушили, а тут народу набагато більше було. То біди було би 

досить. Ну, але, слава Богу, все обійшлось.  

КРАЗи Вася завів і вивів. То був перший. То й все. КРАЗи забрали, стало видніше, вони 

начали видіти все. Підігнали екран той на машині. Вони стали видіти це все, що робиться 

на Майдані. А то ж вони, наверно, не виділи того всього. Ми там, хоч, временами 

дивилися, що там робиться. А так вони ж нічого не виділи – не знали. Ну, а там вже легше 

стало. 

От вже свободно. Скільки їх там – п’ять чоловік стоїть і все.  

Як нас тут кияни зустріли – ми думали. наскільки їх вистачить? Такого відношення до нас.  

Я колись був у 2001 році. Я був там, на Майдані, на Хрещатику стояли так само палатки, 

такі самі плакати, точно такі. Там все про Кучму правда й про його оточення. То тоді 

люди зовсім по-другому відносились до нас, не приймали самі непосредственно участь у 

цій акції. Я приїхав відкрити візу в германське посольство. Так, як мені треба було два 

тижні там вистояти, то я ходив. Бо роботи ж ніякої немає. Ходив туди, взнати, що і як.  

Тоді було зовсім по-другому, чим тепер. Люди нас тут дуже привітно зустріли тим, чим 

могли.  



Ну, таке не забувається.  

Напевно, зараз вже весь народ повернув на сторону Ющенка. Тоді одиниці виступали 

проти Кучми. Якби тоді більшість народу зрозуміла, то, може, ми би давно вже жили при 

другій владі. Ну, й другим життям, напевно. 

Було тут, коли кинули з „Пори” туди, до міліції, шапку. Та, хлопці, видно, хтось з КРАЗів 

туди кинули. Ну, їх було тоді, може, двісті – триста чоловік, ну  стало до чотирьох тисяч. 

От тоді да, тоді думали... Вночі. 

Хлопці ці з „Пори”, вони столи там, на КРАЗах. Ну, що – діти. Нерви-то не витримали, ну, 

він і закинув туди шапкою. Порожньою шапкою. Ну, не було там нічого страшного. 

Просто ми не виділи. Нам внизу не було страшно, бо ми не виділи.  

Ті самі люди, ті самі обличчя. Ми постійно стояли. Нас уже упізнавали в лице, й ми їх уже 

впізнавали. Там ще й дві дівчини стояли. Ми, чоловіки, не обращали вніманія, а Женя там 

стояла, то вона впізнала, що там дівчата. То якесь училище було чи школа міліції. Я не 

знаю, що то було. Їх тоді стояло двісті чи триста чоловік. Оце, з училища – вони маленькі 

всі діти були. Там років до двадцяти – не більше. 

Дуже багато киян було. За когось окремо говорити не можна. Дуже велике число народу 

тут прийшло. Помагали всі. Конкретно що? Я нікого не знаю тут, ні з ким тут конкретно 

не познайомився.  

Вася тут, Вербицький стояв. Він тоже від першого до посліднього дня стояв, поки нас тут 

не розпустили. Він директор фірми тут „Електротехсервіс”, комерческий. Так він тут з 

нами стояв так само. Він сказав: счета перекрили, кислород. Він своїх всіх повідпустив 

сотрудників, бо нема чого робити. І все – прийшов сюди й з нами стояв, так як ми. 

Розцінювали деякі випадки ми як провокації (посміхається). Коли Женя принесла анкети 

учасників революції, начали говорити, що вона провокаторша, бо вона принесла. А після 

розібралися й все равно, другий день другі люди принесли ці анкети, й всі заповнювали їх.  

Оце таке непорозуміння тоді було, а так більше... 

Я простий робочий. На стройці роблю літом, а зімой вообще... Якщо так, то я – 

безробітний. А так я роблю – то ані трудовий стаж не обсчитується, нічого. Часникам 

строїмо дома, казино, ресторани, бари – ну, все, що потрібно, за що гроші люди платять, 

то ми й робимо. 



„... мені захотілося побувати там, зі своїм народом...” 
 

Ірина Гавриляк 

 

Я з Тернопільської області, села Базар. Знаходжуся тут від двадцять шостого листопада. 

Чого я сюди поїхала? Ну, не знаю. Мабуть, (сміється) за покликом серця.  

Я дивилася через телевізор на події на Майдані, і дуже мені захотілося побувати там, зі 

своїм народом, щоби підтримувати. І цьому посприяли нам люди в нашому селі. Взагалі, у 

нас збиралися кошти для підтримки в штаб Ющенка, і вони нам виділили гроші на білети. 

Нас п’ять дівчат. Зараз ми всі тут знаходимося. Будемо тут, надіємося, до кінця. 

Ми приїхали в Київ, зразу прийшли на Майдан, були там десь три – чотири дні, потім 

пішли біля Адміністрації президента. Там нам дуже якось... адреналіну набралося. Тут 

люди якісь такі веселі, переповнені духу такого бойового, що ми набралися від них такої 

же енергії і хотіли бути з ними. І ось ми тут. 

Спочатку ми просто стояли в колонах. Просто стояли. Потім нас запросили на кухню 

готувати людям їжу. Це десь приблизно першого грудня сталося.  

Ми тут розносили людям чай, годували їх.  

Ми зустрічалися з опозиційними людьми, з людьми від Януковича. Вони були дуже 

агресивно настроєні. Вони навіть не знали, чому вони тут і що вони відстоюють. Вони 

сказали, що вони за правду, але вони не змогли пояснити ту правду, яку вони відстоюють. 

І вони не знали, хто представляє ту правду. З ними було дуже важко спілкуватися, не 

могли їм нічого нормально сказати, бо вони навіть не слухали нас. Вони говорили своє і 

не давали нам можливості висловити свою думку. Ну, а ми не звертали уваги такої 

великої. 

Страху, як такого, ми не відчували. Були такі напружені моменти, армія збиралася в Київ, 

от тоді ми вперше стояли там, біля Адміністрації (президента. – О.С.). Страху, як такого, 

не було. Люди були дуже спокійні і настроєні були дуже вольове. Ми просто співали 

українські пісні патріотичні. Про козаків в більшості, „Ой, у лузі червона калина”, 

„Розпрягайте, хлопці, коні”, „Сяє наше сонце, шаблі запорожці”, різні такі козацькі. Такі 

запальні, які піддавали людям духу і підносили настрій. 

Мені зустрічалися більше такі люди, більш приємні і спокійні. Агресивних людей було 

дуже мало взагалі.  

Люди допомагали іншим різними способами, які їм були доступні. Наприклад, приносили 

людям їжу прямо на Майдан, годували, чи медикаментами допомагали. 

На кухні я розносила людям їжу, старалася робити це з посмішкою, з приємними якимсь 

словами зверталася до людей. Щоб людям було приємно, щоб вони відчували свою 

значущість, що вони комусь тут потрібні. Що не просто так це люди, а люди, які творять 

історію. Що їх буде пам’ятати Україна довго і довго. 

Нас попросили, щоб ми пішли на кухню. Тут багато було людей, і були напружені такі 

моменти. Попросили нас тут просто допомагати, може, на деякий час, ну, ми тут і 

залишилися до цього часу. Дівчатам було важко, вони не справлялися, людей було дуже 

багато. 

Як спочатку, так і зараз, ми працювали десь приблизно по дванадцять годин. Може, 

менше. Дехто вдень, дехто вночі. Так змінювалися майже весь час. Спочатку було важко, 

а потім пристосувалися, привикли й уже не звертаємо увагу на цю важкість.  

Я вже закінчила навчальний заклад і ніде не працюю, тому що в нас в Тернопільській 

області немає такої змоги десь працювати, особливо молодим людям, студентам. Я – 

програміст.  

Я дуже багато спілкувалася з цими хлопцями за щитами. Спочатку вони з нами не 

спілкувалися. А ми просто підходили до них, усміхалися, віталися. Вони, якби, у 

відповідь, також посміхалися, але нічого не говорили. Потім, після того, як оголосили, що 

будуть перевибори, вони вже чуть-чуть розслабилися, спілкувалися з нами. Ми 



познайомилися тут з хлопцями, в одної нашої дівчини зав’язалися навіть ближчі стосунки. 

Вона зустрічається з хлопцем тут в Києві, який служить десь під Києвом. Я не знаю, де 

саме. 

В більшості вони жаліють, що вони несуть службу і не можуть стояти тут з нами. Що, 

якби не служба, вони обов’язково були б тут.  

Були люди, що просто хотіли нас спровокувати – що ми тут стоїмо, що ми не думаємо про 

своє здоров’я, що ми молоді, і нам треба думати про майбутнє. Ми сказали, що ми 

виборюємо тут своє майбутнє. Що тут ми повинні бути зараз. 

Як приїхали ми, десь зранку, то перший день не спали десь до четвертої ранку. Тому що у 

нас не було де. Потім якійсь дядько взяв нас на квартиру, і ми там були десь два тижні, 

три.  

Там люди теж відносились до нас дуже добре. Продукти всі нам купляли. А нас там десь 

двадцять п’ять людей жило. Це якійсь спортзал був приватний, то сусіди нам купляли 

продукти, годували нас. Ми їм за це дуже вдячні.  

Сюди приходило багато співаків. Руслана приходила. Залишила, навіть, ось свій автограф. 

Руслана, Славко Вакарчук, ВВ – Скрипка, Тартак – група. Всі вони були дуже якісь веселі, 

піднімали людям всім настрій, з усіма спілкувалися. З цими хлопцями також в шоломах. 

Хлопці з ними теж говорили, розмовляли, розповідали про свою службу. 

 



„...ми вирішили приїхати в Київ і відстоювати свої народні права” 
 

Петро Гриньків 

 

Я Гриньків Петро Іванович, приїхав з міста Дрогобича Львівської області. Приїхав у 

зв’язку з тим, що вкрали просто у нас голоси, якими ми голосували за майбутнього 

нашого Президента Ющенко. Коли були ці голоси у нас вкрадені, то ми вирішили 

приїхати в Київ і відстоювати свої народні права. І на даний час находимось на вулиці 

Банковій, де продовжуєм мирний пікет відстоювати ті же самі права й чекаємо 

переголосування. Думаємо, що воно зараз буде мирне й майбутнього Президента 

Ющенко, як я вже називав раніше, ми тоді його пропустимо у цей білий дім, де він дійсно 

повинен звідти керувати народом України.  

Я приїхав, 22 (листопада. – О.С.) виїхав з Дрогобича, ночью на 23 ми прибули на Майдан, 

підійшли до городка палаточного, де зустріли своїх львів’ян – з Дрогобича, Самбору, зі 

Львова, які вже находилися на Майдані, в городку палаточному. Ну, цю ніч ми так 

походили по Майдану, рішили зайти ознайомилися, де це знаходиться Верховна Рада, 

Кабінет Міністрів, і тут же зайшли сюди на Банкову, вулицю Банкову, де уже стояли так, 

як у блокаді, три гружоні машини, КРАЗи. Ну, з тих пір я тут і залишився в охороні на 

вулиці Банковій, де й на даний час знаходжусь теж.  

Після того, як приїхали, то ми фактично відстояли тоді дві сутки без віддиху. Сніг тоді, 

така погода, слякоть була, вітер трошки. Практично дві сутки, на третю сутку вже 

києвляни підійшли, просили нас взяти на квартиру – помитися, побритися, так, як ми вже 

були трошки підзаросші. Ну, а після цього знову продовжувалася наша служба мирного 

пікетування. Охороняли, стояли тут по сутки. 28 трошки була напруга. Теж стояли 

практично дві сутки без віддиху. 

У мене те в пам’яті так, будто сьогодні. Одні говорили, що будуть введені війська со 

сторони нашого уряду. Другі люди підходили попереджували, що тут дуже багато 

понаїхало спец підрозділу, чужих військ з території Росії, а також знаходяться з Донецьку, 

з Донбасу люди, які теж були оружені – арматурами, всякими там металевими 

предметами. Але нас то не злякало. Ми народ дійсно єдиний, дружний, стояли й будемо 

стояти до повної перемоги. 

У мене були випадки. Я учасником був, коли були переговори в Кабінеті Міністрів 

польського Президента Кваснєвського. Тоді я був учасником. Ми зустрілися якраз з 

синіми, де дуже багато людей, яких переманили... ну, не переманили, а коли ми з ними 

почали розмовляти, вони перейшли на нашу сторону. Які даже мінялися прапорами, ми їм 

давали стрічки оранжеві, вони приходили добровільно на нашу сторону, зрозумівши, що 

поступили неправильно, що їх завели в заблужденіє, як говорять на російській мові. 

Просто вони, коли побачили на свої очі все це, й вони зрозуміли і підтверджували самі, 

що дійсно вони були не праві. Ну, кажуть, якщо з таким тиском, як нас відправляли сюди, 

і то, що нам розказали, ми тепер убедились самі й будемо просто в своїй області, в своїх 

краях будем розказувать людям, що це було невірно, невірна та інформація, що нас просто 

перелякували. То це було спілкування, як ми називали, синіх з помаранчевими. Два 

загони, значить (сміється). 

Друге в мене було, коли у Верховній Раді, коли, взагалі, Верховна Рада не хотіла ніякі 

виконувати дії, тоді ми трошки урвалися, штурмом узяли Верховну Раду. Урвалися 

практично до дверей пару чоловік. Я тоді був теж, ми тоді були практично... Ну, підійшла 

людина в воєнній формі, сказала, що, вперед, поступила команда. С толпи крикнули: то 

провокатор. І коли поступила команда, вже ніхто не був розчарований, що це провокація, 

всі рвонули вперед. По цій команді ми міліцію врасплох зостали, тому що ніхто нічого не 

ожидали такої маси народу. В считані секунди, перепригнувши через паркан і відкривши 

хвіртку... Тоді підійшла Юлія Тимошенко, ще там депутати. Після цього, зробивши 

коридор, вийшов Ющенко. Він вийшов на вулицю, було озвучення, він виступив перед 



народом, казав, що нічого Верховна Рада не решила й решать не думає. Після цього ми 

стали дальше пікетувати, не випускали всіх, хто лишився в Верховній Раді, заставили їх 

працювати, й вони працювали допізна. Міліція була з одної сторони на території 

Верховної Ради, з одної сторони вхідних дверей, ми стояли з другої сторони. Це десь було 

біля пів-дев’ятої години (вечора. – О.С.), точно я не можу час сказати, годинника я не мав. 

Значить, ми вирішили своїм колективом, порадилися, сказали, що ми даємо їм шанс 

подумати до другого дня й покидаємо територію Верховної Ради, щоби вони могли 

спокійно працювати на дальніше і виконувати волю народу. Але буквально через два – 

три дні вони знов перестали виконувати ті ж вимоги, що вони обіцяли. І тут знов недовіра 

до нашого уряду у народу. Получається той замкнутий круг. Так, як і зараз, нам 

предлагают, щоб запустить Кучму сюди, прямо в кабінет його, але народ не згідний, тому 

що він не виконує вимог народу, і ми тут, я думаю, будемо стояти до повної перемоги, до 

нашого обраного народом Ющенка. 

Я ще був учасником, коли відбувався суд, наш Верховний Суд, тоже присутствовали там. 

Коли ми підійшли до суду, уже стояли біло-сині. Практично доступи до входу вже були 

заблоковані. Також підійшли, з ними почали спілкуватися, такі питання, прямі, задавали: з 

якою ціллю? Хто вас сюди привів? Скільки вам заплатили? І були люди, які нам говорили, 

я не один був, нас пару чоловік було, коли ми питали чоловіка, він нам сказав, 40 гривень 

нам дають за маленький прапор або що дві години ми тут постоїмо. Потім ще з одним 

чоловіком старшим, ми так зрозуміли, що то були жінка й чоловік, з нею ми вже 

домовилися, убедили її, що вона неправильно робить, а чоловік просто стояв, бо каже, він 

пообіцяв нам пенсію, й він нам добавив пенсію. Переконуємо, що то була не добавка, а 

просто накидка тих пару рублів. Ну, не могли його просто переубедити до останнього, аж 

потім ще підійшов до нас одна людина з нашої сторони, й так ми зрозуміли, що, вродє, 

психологом він працював. І після розмови цієї цей чоловік опустив вже прапор і каже, 

махнув рукою, й каже – та ну вас усіх. І пішов... (сміється) з цієї колони. Ну, фактично 

суд чим закінчився, стояло на вулиці озвучення, були живі свідки, доказували в суді у 

відкритому тексті, що, значить, ми свідки, приїхавши з такої і такої області, і така, і така 

моя фамілія, був на такому і такому окрузі, де пройшло вкрадення й фальсифікація голосів 

наших українських людей – прямі докази були озвучені, щоб було чути від самих людей.  

Після цього тут у нас на Банковій дуже багато, а, особливо, на даний час, під кінець цього 

пікетування мирного дуже багато підходить провокаторів, які дійсно провокують нас. 

Приходять, говорять, що ми тут даром стоїмо, ліпше б ми йшли працювати, заробляти 

гроші, а ми займаємося дурницями. А коли ми їм починаємо пояснювати, що тут стоїть 

народ, захищаємо свої права, ті голоси, що у нас украли, ми хочемо до повної перемоги, 

до повного переголосування чесного. Декотрі розуміють, декотрі ні.  

У нас щоденні веселі ситуації, тому що у нас приходять кияни, вони підтримують нас 

духовно, підтримують всіма матеріалами – приносять, все віддають. Вони нас оцінюють 

як добровольців, дуже хороших людей, що ми тут стоїмо, а вони нас підтримують всім 

необхідним. Всі люди настроєні на повну незалежну перемогу, всі вірять в майбутнє, в 

майбутнє нашого Президента, вибраного народом, який вже два рази, а тепер вже третій 

раз буде доказаний, що дійсно він був від народу вибраний чесно. 

З міліцією спілкувались, підходили, але дньом вони менше. А ввечері ми спілкуємося, 

даже угощаємо чаєм, якщо холодно. Вони ж такі самі люди, такі самі українці, як і ми 

стоїмо, тільки вони стоять з тої сторони барикад, називають, за загорожею, а ми з цієї 

сторони, щоб ніяких не було провокацій від народу, звідси. Бо всякі ж люди... Є 

ненормальні люди підходять, а є спеціально тут приходять, щоби тут нахамити. 

 

 



ПІСЛЯМОВА 

 

„Бог допоможе змінити життя на краще” 
 

Гриньків Петро Іванович 

Львівська область, Дрогобицький район, село Почаєвичі,  

49 років, освіта середня, одружений, батько 3-х  дітей. 

 

Причин, чому я вийшов на Майдан, дуже багато. 

Злиденне життя, мізерні заробітки, брехня тодішньої влади, мізерна пенсія наших батьків, які 

пропрацювали ціле життя, щоб зібрати якусь копійку на старість, відкладали на ощадні книжки, а 

померли нищими. Мізерна стипендія студентам, безробіття і багато інших причин. 

На Майдані я був з 23 листопада  по 23  січня, до інавгурації нашого президента Віктора Ющенка. 

Посади не мав ніякої. Спочатку був на Майдані, потім пікетували Верховну Раду  (коли не хотіли 

приймати закон про відставку уряду Януковича). Брав участь в пікетуванні  Верховного Суду, коли 

розглядалася справа про фальсифікацію виборів. Потім стояв на посту №1 на Банковій біля 

Адміністрації президента (і там стояв до 23 січня). 

Найважливішими подіями Майдану була зустріч з лідерами Помаранчевої революції, відставка 

уряду  Януковича, дружня атмосфера на Майдані, перехід армії на бік народу, перехід міліції на 

бік народу. Важлива подія, що ми разом з нашими лідерами відстояли наші погляди без жодної 

краплі крові, мирним шляхом. 

Моє особисте почуття на різних етапах Помаранчевої революції  було різне, а саме: 

Коли я приїхав до Києва, прийшов на Майдан, то відчув гордість за свій народ. Що коли над 

нашою країною нависла загроза подальшої брехні, знущання над народом України, він згуртувався 

і дав відсіч Кучмівській владі. Відчув обурення, коли стара влада не хотіла змиритися  з поразкою і 

чинила опір проти нової влади і народу. Відчув почуття гідності, коли на Майдан виходили наші 

лідери від нової влади і спілкувалися з народом, як з рівним. 

Відчув неприязнь до тих депутатів, які ставили себе вище всіх і всього народу. Коли я стояв на 

Банковій на посту № 1, приїздило багато горе–депутатів з своєю охороною, намагалися прорватися 

через наш пост, до Адміністрації президента. Коли ми їх не пропускали, вони принижували нас. 

Казали, що ми тут ніхто, лише купка людей. Провокували нас на бійку, але ми гідно вистояли не 

піддаючись на провокації. Не пропустили ні Суркіса,  ні  Шуфрича, хоч вони до нас навідувалися 

часто. Страху не відчував, навіть в перші дні, коли говорили, що будуть стріляти по людях. 

Так, я знав на що я йду, і коли я вдома сказав, що їду в Київ на Майдан, мої рідні мене підтримали. 

Коли жінка сказала, що там можуть стріляти, я відповів, що певно моя така доля, але терпіти таке 

життя далі неможливо. Коли я поїхав до Києва, мій син, студент п'ятого курсу Дрогобицького 

педагогічного університету, відстоював наші погляди в Дрогобичі на Майдані. Ми розуміли, якщо 

Помаранчева революція потерпить поразку, сина можуть вигнати з університету, але ми вже нічого 

не лякалися. 

Під час Помаранчевої революції найбільш надихали мене  Віктор Ющенко та Юлія Тимошенко.  

Вони разом зі своїм народом йшли в одній колоні, як до парламенту, так і до Верховного Суду.  

Були з людьми, коли ті штурмували Верховну Раду. Юлія Тимошенко сильної волі жінка. Коли 

міліція хотіла бити дубинками людей, Тимошенко сказала: “Бийте мене – людей не чіпайте” За те 

люди вдячні своїм лідерам. 

Я не політик, і не високоосвічена людина, але бачу що зміни за сім місяців відбулися. Нас визнав 

світ, що є така країна, як Україна.  Знизилась корупція, і я гордий за Луценка, що він тримається і 

не боїться погроз на свою адресу, хоча йому зараз не солодко. Результативно працює уряд разом з  

президентом  В.Ющенко. 

На місцевому рівні змін не відчувається, ті самі хабарі, корупція процвітає і надалі. Безробіття, 

важко знайти роботу за фахом. Син закінчив університет, роботу знайти неможливо. 

На мою думку, деякі принципи Майдану реалізовані. Держава більше дбає про людей похилого 

віку, молодих мам, студентів. 



 

При зустрічі з лідерами Помаранчевої революції висловився б так: “Вони ідуть правильним 

шляхом і його потрібно продовжувати, хоч дуже важко боротися з старим режимом, але нехай не 

здаються. Ми  віримо, що вони приведуть нашу рідну Україну до кращого життя.” Звичайно зразу 

подолати все неможливо. Україну тягнули в прірву 13 років. Але віримо – Бог допоможе змінити 

життя на краще. 

 

З повагою,  Гриньків  Петро 

 



ПІСЛЯМОВА 

 

„Можливо, вперше за декілька століть українці примусили себе 

поважати” 
 

Грищук Андрій Григорович 

 

Київ, 29.03. 1965 року народження.  

Закінчив 2005 року Університет „Україна”.  

Одружений, маю дві доньки: 1992 та 2004 років народження. 

 

Вийти на акцію громадської непокори примусило розуміння того, що, якщо б ми в 1991 – 

1992 достояли до кінця, то не довелось би виходити зараз. Якщо зараз відсиджуся вдома, 

доведеться через пару років виходити на Майдан нашим дітям. Ситуація, до якої довели 

народ, що дав світові Залізняка, Гонту, Боженка та Бандеру, не могла закінчитися простим 

витиранням запльованого писку та терпінням, що сприймалися нашою „колгоспною та 

парткомівською елітою” як прояв слабкості та покори. Як християнин, я не мав і не маю 

права на примус кого-небудь до будь чого, але й мене не можна змусити або залякати 

владі, що втратила право на повагу. Ми всі чесно чекали законного права виявити своє 

відношення до „керманичів”, та коли вони вирішили банально „кинути” та „розвести” 

сорок з хвостиком мільйонів, то вже нехай вибачають. Врешті-решт, вирішувалось не 

питання грошей чи майна, а те, чи доведеться моїм дівчатам наймичкувати в нових хазяїв 

чи пакувати валізи та їхати на заробітки до іспанської рідні.  

Якби ми в черговий раз дозволили маніпулювати собою, то „вони” сіли б нам на голову.  

Як це не патетично звучить, але дійсно вирішувалась доля держави та мене як 

особистості. Взагалі людина може пристосуватися до будь-яких умов. Моя бабуся все 

життя відпрацювала за трудодні. Мати з батьком доволі непогано існували на пристойну 

зарплатню радянських інженерів. Аж ось до влади потрапили, до речі, цілком випадково, 

хлопчаки, яких при радянській владі далі Болгарії та Румунії не випускали, щоб вони там, 

бува, туалетний папір в готелі не поцупили. І почалося... Мало того, що й самі не могли 

дати ради величезній державі та забезпечити можливість простій людині чесно заробляти 

свій шматок хліб, так вони й інших до керівництва не допускали, тобто зробили спробу 

„приватизувати” Україну як сільську крамничку, на довершення до всього вони ще й 

вимагали, щоб ми їх поважали та щиро любили. 

На Банковій я був, з перервами на сесію, відрядження та нечасті дні роботи, з першого до 

останнього дня. Коли була можливість, тоді і приїздив, інколи на пару годин, інколи на 

цілий день. Новий рік та Різдво провів, не зважаючи на невдоволення дружини, з 

хлопцями. 

Просто розумів, що їм, особливо не киянам, потрібна турбота та підтримка в ці 

традиційно сімейні дні. Взагалі взаємовідносини в середині нашої невеличкої спільноти, 

то дуже велика і об’ємна царина, якої я не хочу зачіпати за браком часу. 

Посади, як такої, я не обіймав, та й не дуже прагнув, прекрасно розуміючи, яку це 

накладає відповідальність. Намагався найкраще виконувати ті доручення, які отримував 

від координаторів, в основному, проводив час у співбесідах з людьми, що приходили на 

„барикаду”, оскільки маю декілька автомобілів, то допомагав транспортом. В перші дні 

протистояння організував підвіз гарячого чаю та харчів з сестрами церкві Преображення 

та пізніше налагоджував доставку гарячої їжі з ресторану „Пантагрюель”. Особисто для 

мене головною стала можливість запобігти події, яка відбувалася 23 листопада біля 

проходу між КРАЗами, та дуже нагадувала спробу наближення перевдягнутих 

міліціонерів до першої шеренги спецназу. Я першим звернув увагу на їх напружені 

обличчя та різку відмінність від оточуючої нас доброзичливої юрби. Хлопці були в 

помаранчевій символіці і в супроводі телекамери намагалися пробратися до загорожі. 



Після того, як ми їх попросили відрекомендуватися, вони стушувалися та згуртованою 

командою пішли з Банкової. Взагалі-то в ті перші години, коли протистояння тільки 

починалося і було дуже багато незнайомих людей, влада пропустила, мабуть, єдиний 

момент, коли могла всі ці події перевести у площину „громадських заворушень”, а після 

того, як ми перезнайомились та відчули свою силу та почали організовуватись, стало 

пізно щось вирішувати силовим шляхом. Якби було потрібно, ми б там усі й залишились. 

Взагалі перший – другий день все нагадувало гігантський самоорганізований мурашник. 

Кожна людина намагалась принести будь-яку користь і, як не дивно, створювалась цілісна 

картина. Щось подібне, а саме підсвідому мобілізацію всіх зусиль для певної мети та 

повну взаємовіддачу, мені довелося до цього побачити лише раз у житті – на початку 

червня 1986 року в Чорнобилі. Ніхто не планував щось навіть на день наперед, 

вирішувались питання, що були актуальні зараз, шукали воду, підключення струму, 

вирішували, як організувати гаряче харчування, де покласти спати хлопців, що простояли 

в очепленні всю ніч. Пізніше було багато більш значних подій, але саме цікаве було 

спочатку.  

В той день, коли Верховний Суд оголошував результат, що вимагав проведення третього 

туру, я повернувся додому раніше. З Банкової від’їжджав – якраз починалось засідання. 

Вхожу до квартири – оголошують присуд – „...провести додатковий тур виборів...” 

Заплакана дружина з дитиною руках на руках шепоче: „Я не вірила, але є правда на світі”. 

Запам’ятався вечір після третього туру, коли ми, взявшись за руки, стояли біля в’їзду на 

Банкову, зупинивши колону автобусів з ОМОНом. І ми, і вони чекали. Вони – команди на 

прорив, ми – результатів екзит-полу. Дякуючи Господу, процентний розрив був чималий, і 

ніхто не став ризикувати. 

Негативно запам’яталося, як згортали табір. Мене багато разів у житті кидали, особисто 

нічого не від кого не чекав. В кінці кінців, я стояв заради себе, але й мені було тяжко і 

невимовно соромно за те, що про нас забули. Коли я дивився на нашу строкату команду, 

таку різну за віком, освітою, менталітетом, то чомусь перше, що спадало на думку, це 

образ гайдарівського піонера, якого забули в хлоп’ячій грі зняти з поста. Наша на весь світ 

відома „Помаранчева Бабуся” угледіла Петра Порошенка, що в принципі ніякого 

відношення до нашого пікету не мав, але потрапив під гарячу руку. Він якраз заходив до 

будівлі комітетів Верховної Ради, і вона почала його мало не за барки брати: „Чому за 

людей забули? Невже важко було комусь прийти і просто подякувати? Ми ж не чекали від 

вас квартир чи посад, але чому ви про нас забули?” Вона могла собі дозволити 

вихлюпнути почуття назовні. А ми мовчки вантажили палатки, пічки і соромились 

подивитися один одному в очі. Єдине, що втішало і заспокоювало – ми ідемо самі. Наш 

терплячий та покірний народ дав можливість новій владі зберегти обличчя. Тим, що 

прийшли, не довелось доробляти те, що не змогли зробити колишні – силоміць звільняти 

Банкову. І я вважаю, що за це хлопці та дівчата варті не меншої поваги, ніж за попередні 

два місяці протистояння. Так легко і просто було рвонути сорочку на грудях: „За що 

ночей не досипали та під колеса лягали!” Але ніхто, навіть у формі жарту, не дозволив 

собі пожалкувати, що зробив свій вибір. І тоді, коли шукали гроші на квитки, і коли не 

знали, де хто буде ночувати, і коли збирали гроші на харчі, співаючи щедрівки біля 

гастроному на розі Банкової та Інститутської. Вони вже загодя простили нову владу, 

великодушно списуючи неувагу та черствість на переобтяженість справами вищого 

ґатунку. Я не настільки наївний, щоб чекати на „височайшу увагу”, та мене неприємно 

вразив факт, що на відвідини опереткового запорізького війська та постріли з гармат 

напередодні інавгурації час знайшовся, а на коротке звернення, хоча б по телевізору, до 

безпосередніх учасників подій – ні.  Замість простих та щирих слів ми отримали невідомо 

ким і де підписаний папірець з вимогою звільнити Майдан. Про пікет на Банковій там 

взагалі не було ні слова. 

І все ж ми перемогли!!! Я впевнений, що ми стали іншими, незалежно від того, хто кого 

переміг, тому що Ющенко, не зважаючи на всю мою до нього симпатію, всього-на-всього 



перший з проміж рівних. Адже ми, українці, ніколи не вважали, що булава це щось, що 

надає його власнику особливого статусу чи пошани. З давніх-давен кожний вважав, що він 

не менш достойний її, ніж нинішній власник. 

В разі поразки Помаранчевої революції я не ризикував нічим. З ким – з ким, а з 

„пацанами” спільну мову я знайшов би завжди. Складніше було б з відчуттям 

національної самоповаги – все-таки я в чомусь завжди заздрив полякам, що ні при яких 

умовах не давали права насміхатися над таким простим і, нарешті, і нам зрозумілим 

поняттям, як Батьківщина. А ще на початку 90-их доволі часто в київських трамваях, чи 

ще рік тому в севастопольських скверах, можна було нарватися на презирливий погляд чи 

грубість лише за вживання української мови. Можливо, вперше за декілька століть 

українці примусили себе поважати. 

З лідерів найбільшу повагу викликала Юля. Я, звичайно, не ідеалізую її, але більш 

розумного політика та людини, достойної вшанування за свої вчинки, на мою думку, 

просто немає. Сама поїздка до синьо-білого Донецька чого варта! З гідністю та 

толерантністю пройти через всі провокації та образи, відповідати щирістю на неприховану 

злість. Так, у цієї слабкої та тендітної, на перший погляд, жінки є чому повчитися. Мені 

здається, що вона – одна з небагатьох політиків на нашому небосхилі, кому влада потрібна 

як інструмент, а не самоціль. Незважаючи на всі пізніші прорахунки, їй прощається 

практично все.  

Трошки наївною та дитячою виглядала роздача нагрудних знаків „Учаснику Помаранчевої 

революції”. Чимось це нагадувало часи пізнього Брежнєва. Все це нагадувало спробу 

красиво завершити подію. 

З приводу змін... Чесно кажучи, коли виїхав після великої перерви за кермом, то щиро 

бідкався, як же я тепер буду хабарі давати, але через деякий час все стало на свої місця. 

Неможливо змінити поведінку людей, не змінивши правил гри. Якщо б я міг замість 150 

гривень знайомому майору віддати за проходження 200 (гривень. – О.С.) в касу і 

вкластися в ті ж самі півтори години замість двох –трьох днів на єдиному в місті МРЕО, я 

б із задоволенням краще підтримав державу. 

Не дочекалися ми, поки що (маю надію, що перед виборами в Парламент дочекаємося) і 

взірцево-показових процесів над самими одіозними персонами попередньої влади. Як 

казав мій гарний знайомий: „Чому Ківалов так нахабно щириться з екранів? Та він 

повинен, якщо ще не сів, в шпарину забитися, а не інтерв’ю давати!” 

Не знаю, що можна назвати принципами Майдану, але вважаю, що люди стали більш 

розкутими та перестали боятися заборонених тем. Подивився б я на цього хлопця, що 

розписав „вишивання” молодого Ющенка (до речі, цілком справедливо розписав), 

спробуй він ще рік тому засумніватися в праві та таланті Оксани Марченко вести свою 

програму на ТБ, чи поцікавитися, за які гроші теща районного прокурора придбала 

чергового „Лексуса”. Головне досягнення, як я вважаю, це те, що влада стала більш 

відкритою, громадськість має змогу більш повно її контролювати, тобто, це вільно чи 

невільно впливає на прийняття суспільно-важливих рішень, не дає можливості 

розслабитися. 

Склалася майже ідеальна ситуація, коли засоби масової інформації зі здоровим 

песимізмом оцінюють кожний крок нової влади, тому що в більшості своїй належать 

вчорашнім політичним візаві. Дуже великий плюс те, що уряд Тимошенко не лише 

виконав обіцянки уряду Януковича, але й підвищив рівень соціальних виплат. Але не 

потрібно забувати, що для підтримки рівня довіри потрібна повсякчасна і наполеглива 

щоденна робота та дохідливе пояснення будь-якого свого „маневру” широкому колу 

наших співвітчизників. Для того, щоб владі довіряли, вона повинна якомога частіше 

спілкуватися з народом, щоб в самому глухому селі будь-яка бабуся знала, що вона не 

забута і про неї пам’ятають. В такому випадку влада дійсно буде лишатися народною.  

 



Чесно кажучи, я ніколи не думав, що маючи завдяки батькові-графоманові стійку відразу 

до будь-якої літературної творчості з самого дитинства, мені доведеться викладати свої 

думки у такій формі. Мене заспокоює те, що мною керує не бажання людського визнання 

чи потреба самоствердження, а просте та зрозуміле прохання – описати події учасником та 

свідком яких я був. Взагалі-то я вважав, що мене уже неможливо нічим здивувати. В свої 

сорок років, маючи за спиною два з половиною роки строкової служби в Кабулі, два перші 

роки Чорнобильського лиха, півтора роки праці в Кіровокані після землетрусу, третю 

групу інвалідності та двох дочок, я вважав, що прекрасно виконав свій громадський та 

суспільний обов’язок. 

Ющенкові я симпатизував ще за часів його банкірства. Останні два роки перед виборами 

намагався в м’якій та ненав’язливій формі переконати кожного, найчастіше випадкового 

співбесідника, що альтернативи йому, як майбутньому Президенту, нема. Врешті-решт, 

ми з дочкою обидва тури виборів достоювали до оприлюднення результатів по нашій 

рідній 27-ій дільниці! Так що, коли в понеділок вранці почав вимальовуватися „не той 

результат”, я, звичайно, ремствував, відчував цілковиту „зґвалтованість”, але ні на які 

барикади не збирався. Врешті-решт у мене молодшій доньці два місяці, жінка в декретній 

відпустці, та і взагалі, як віруюча людина, я повинен віддавати всі ці проблеми до рук 

Господніх, якщо вже ми всією церквою не один місяць молились, щоб Україна отримала 

ту владу, яку Він пошле, то, подобається мені особисто чи ні, значення не має. „Нехай 

кожна душа кориться вищій владі; адже нема влади, яка не від Бога; влади, які існують, 

встановлені Богом” – Послання до римлян 13:1. 

Лежачи на такому рідному та знайомому кожною клітинкою тіла дивані в своїй затишній 

оселі, я уважно спостерігав за розвитком подій на 5-му каналі весь вечір, нікуди не 

збирався йти, тому що вважав, що нічого змінити вже неможливо. Ну, покричимо, 

погаласуємо там і заспокоїмося. Тепер я розумію, що так само вважали і ті, хто на той 

момент ще контролювали ситуацію в країні. Аж раптом пролунав дзвінок старого 

знайомого, потім відбулась коротка розмова, пролунала вже відома інформація про 

російський спецназ та пропозиція зустрітися на Інститутській. Під докірливий погляд 

дружини та прохання „не сходити з розуму” встав, одягнувся у стареньку одежину, 

прекрасно розуміючи, що якщо не поїду, сам собі ніколи не вибачу. 

Потім був перехід на станцію метро „Хрещатик”. Слова прибиральниці „Куди ви всі 

претеся, вас же всіх поб’ють!” Коли побачив, що назустріч, зверху спускається юрба в 

помаранчевому, злякався, що, невже все закінчилось? До речі, наступні тижні дуже 

кидалася в очі така собі зміна варти – одні їхали знизу на Майдан, інші поверталися до 

підземки. Процес тривав цілодобово. Але в цей перший вечір, як зумисне, зупинився 

ескалатор, що вів нагору, і вся маса людей почала підніматися пішки. Тут же виник жарт: 

„Ви що хочете робіть, але ми все одно дійдемо”. Досі стоїть перед очима пара людей 

похилого віку, яка зупинялась через кожні 10 – 15 східців, пропускала вперед молодших, 

але наполегливо рухалась нагору. Випадкових людей не було, практично у всіх була 

оранжева символіка. Нарешті, коли я вийшов з метро на початку Інститутської, то 

побачив, що в напрямку Верховної Ради рухається нескінченний потік людей. Ми з 

Віктором та його знайомим якраз встигли до відкриття засідання Верховної Ради. Вся 

вулиця до метро „Арсенальна” перетворилась на пішохідну зону. Близько 21:00 стали 

свідками того, як група молодиків одягала поверх шкірянок добротні жовті куртки з 

написом „Ющенко!” і намагалася кинути каміння у вітрину гастроному на розі. За 

хвилину їх оточила юрба і стала вимагати зняти символіку. Хлопці одразу стушувалися. 

Під час клятви Ющенка на Біблії декілька чоловік перескочили через огорожу навколо 

Верховної Ради і, з криками „Міліція з нами!” стали закликати, щоб до них приєдналися 

оточуючі. Як не дивно, але щось утримало людей, і вони не піддались на провокацію.  

Юрба була настільки щільною, що біля скляних стін готелю розділила нашу невеличку 

групу. Через деякий час я повернувся додому, до другої ночі спостерігав за подіями по 5-

му каналу. Прокинувся о 4-ій, до 6-ої намагався заснути. Не виходили з голови слова Юлі: 



„Чоловіки, ваше місце тут!” О 7-ій, поснідавши, взяв з морозилки 20 кг пельменів і поїхав 

на Майдан. Харчі залишив хлопцям з польових кухонь біля Консерваторії, а сам піднявся 

на Банкову зі сторони Інститутської. Біля шлагбауму стояли хлопці зі Львова у 

помаранчевих клейончастих мішках, вони розказали що було вночі – як Юля ходила по 

щитах в Адміністрацію (президента. – О.С.). Перевіривши мої документи, хлопці 

пропустили мене до КРАЗів. Так я потрапив на Банкову, де і пробув до інавгурації. 

Возив дрова своєю вантажівкою, організовував постачання гарячої їжі з „Пантагрюелю”, 

стояв в очепленні, роздавав „Нові заповіти”, а, найголовніше, спілкувався з людьми. 

Десятки людей просто підходили до очеплення і виливали все те, що накипіло за всі ці 

роки. Їм потрібно було небагато – увага і співчуття. У мене склалося враження, що люди 

бачили в нас ту владу та силу, якої не вистачало їм в повсякденному житті. На початку 

січня до нас звернулася жінка-підприємець з Вінниччини. Її фірму погрожували закрити, 

якщо вона не дасть хабара. Єдине, чим ми могли їй допомогти, це пояснити, як скласти 

заяву до Генпрокуратури. Саме неймовірне, що через три чи чотири дні було звільнено 

голову Вінницької ДПА. Можливо, це не лише збіг обставин. Звичайно, та ейфорія, що 

була в перші тижні, мала вплив і на наших рідних бюрократів. Став би Омельченко 

звертати увагу на якісь там пікети та форуми ще рік тому. В кращому випадку протягнув 

би рішення якогось там Голосіївського суду. Ми самі не повинні забувати про свою силу. 

Якщо ми змогли Президента змінити, то що нам який-небудь казнокрад? 

Просто, мені здається, нікому і не було, по великому рахунку, справи до того, щоб 

об’єднати та згуртувати ті сили в суспільстві, що проявилися під час Помаранчевої 

революції. Тут наші провідники проявили недалекоглядність, зосередившись на вирішенні 

поточних проблем. Скоріше всього команда Ющенка була „заряджена” на вирішення 

проблем, пов’язаних з виборами, і після перемоги вирішила, що виконала свою справу. А 

про те, що вони взяли на себе ще й відповідальність за формування суспільної свідомості 

та спрямування величезної психологічної енергії, що вивільнилась внаслідок духовного 

прориву, ніхто навіть не подумав. Тому тепер так часто і лунають закиди та претензії до 

нової влади. Ми самі наклали на Віктора Андрійовича тягар своїх сподівань та надій, 

інколи навіть не задумуючись, що він така сама людина з певними недоліками та вадами. 

Але, з іншого боку: „Бо від кожного, кому дано багато, багато вимагається; і кому багато 

довірено, з того більше спитають” Луки 12:48. Тому, якби я зараз зустрівся з лідерами 

Помаранчевої революції, то попросив би їх залишитися тими ж, що і на Майдані. Не 

забувати, що вони не „еліта” і не „істеблішмент”, а наші представники. Але і вони можуть 

на нас розраховувати. Щоб не сталося, ми витримаємо, ми не зрадимо вас і вибачимо 

помилки та прорахунки. Я особисто беззастережно вірю лише одній особистості – Ісусу 

Христу, але, Юля Володимирівна та Віктор Андрійович, поки що ваші дії гідні довіри та 

поваги. Неможливо за тиждень зламати ментальність та інерцію, що нагромаджувалась 

роками. Врешті-решт і Кучма, і Кравчук не з-за кордону привезені. Вони наші, свої, рідні. 

Ми самі їх собі на шию посадили. Кожний народ заслуговує на ту владу, яка ним керує. 

Залишається лише вірити, що Господь таки зглянувся і допоміг нам всім змінитися і 

перейти на інший щабель суспільного розвитку. Іншого пояснення тому, що сталося в 

спаплюженій та змаргіналізованій країні, я не бачу. Те, що сталося – мільйонні молитви, 

щире прохання про підтримку та привселюдне визнання Божої зверхності керівництвом 

держави – не могло не залишитися без відповіді: „Закличте до Мене і Я почую” Псалом 

90:14. Ми молились за благословення, і ми його отримали. Потрібно лише з вдячністю 

відноситись до милосердя Божого та пам’ятати, що все ще попереду: і важка щоденна 

праця, і прискіплива увага та неприкрита лють людей, що вважають, що все ще зміниться, 

але я знаю, що ми перемогли. Україна набула право називатися державою, подальша доля 

якої залежить лише від волі власного народу.  

 

Серпень 2005  



„Всі наші, всі – наш народ український” 
 

Петро Донецький 

 

Донецький Петро Федорович, місто Тернопіль, Україна. Я приїхав 26 листопада. Мета моя 

була приїхати. Я приїхав за своїм власним бажанням на підтримку своєї нації, свого 

народу, проти фальсифікації виборів, які відбулися, проти тих наших злодіїв, можна 

сказати, тих варварів. Вони як голоси крадуть, так і скарби нашого народу.  

Останнім фактором стали вибори. Який ще фактор може бути? І тепер ще... Взагалі на це 

питання з тої сторони відповіді ніякої нема. Отож фактор є фактором. Вони не мають що 

сказати, бо вони вже так добре накралися, що народ вже зрозумів, кому служив і з ким мав 

справу. А тепер, щоби того вже не було, єдиний момент, єдиний шанс, то вже єдиний, 

стати раз і назавжди і сказати – ні! Ні дальше брехні! Ні дальше кражі! Ні бандитам при 

владі!  

Я приїхав не сам, нас приїхало багато. Йшов, записувався, йшов відстоювати свої права, 

інтереси, закон. 

Ми записувалися в Тернополі, але тут теж відмітку поставили. І відразу попали. Спочатку 

біля Кабміну, а по тому, як сказали, що тут нехватка людей і перекинули сюди. Я вже два 

тижні тут і тиждень там, рахуйте.  

Було напруження біля Кабміну перші дні, з 28 на 29 число. Вночі казали, що їдуть вісім 

автобусів ОМОНу з Криму, з тих областей. Тоді ми там стояли. 

Тут такі самі були напружені моменти, що будуть теж... але Богу дякувати, все обійшлось.  

Були й провокатори. Підходили люди, такі що з провокаційними намірами, спочатку 

сюди, а потім починають провокувати. Що, мов, вже є з Донецьку люди. І вони готові йти 

сюди. Другий раз, я не знаю, чи то провокація, чи то дійсні моменти, що Кучма має бути. І 

просто провокаційні ще моменти були, коли люди підходять, буцімто, вони так, що за 

Віктором Андрійовичем, а потім оказується, що ні. А ми так два рази, що підійшли, ми 

ленточку прив’язували, а вони кажуть – ні, то мусорний колір, а потім ще кажуть – ви 

бачите, що ті, хто сміття підмітають, вони в такому ходять. І тільки починаєш з нею 

говорити, що Ющенко – то такий-сякий, а Янукович дуже файний. А потім йому говориш 

– таке було, й докази, люди, такі, що самі Януковича охороняли, самі прийшли з доказами.  

Приходили сюди люди, переважно похилого віку, називалися вчителями. Ми не пускаємо, 

бо нема ходу, а вони – ми вчителі й починають таким брудом, такими брутальними 

словами нас називати. Оцінку я не можу дати цій людині, а Господь Бог дасть оцінку цій 

людині. Я просто думаю, якщо я називаюся вчителем, то як я вчу цих дітей. Ми спочатку 

намагалися пояснити все це акуратно, нормально, але бачимо, що це далі йде, то ми ся 

розвертаємо другою стороною, махаємо на те рукою. Най собі кричить. Бо ми тут 

поставлені не для того, щоб конфлікт робити з мирним народом, бо той народ, він же хоче 

те ж саме, що й всі хочуть – спокою, миру, щоб не було кровопролиття, щоб ото все мирно 

розібралися. Бо хто хоче кровопролиття? У кожного є діти, онуки, кожен хоче, щоб ці діти 

підросли й дати їм прапор, щоб вони... А, може, хтось з цих дітей буде у Парламенті, у 

самому Кабміні, або хтось із них у президенти піде, з цих дітей, ну? Діти – то наше 

майбутнє. У мене тоже син є. Він вчиться у технікуму львівському.  

Хто його знає?.. Я не хочу, щоб діти так жили. Самі мирні, то старе й діти. Ну, старе, 

може, щось і согрішило? А діти? Згадайте, у Грузії була війна – діти гинули, в Чечні – діти 

гинули. 

Вже такі, які ми, це... Головне, щоби діти були... 

Я постійної роботи не маю, але так ходжу по підприємствам. Як у вас називають, 

сезонний. Літом у мене роботи є, що я би й не міг, але зараз директор мене відпустив. 

Каже, такої роботи зараз нема. Будь, хоч до травня місяця або до квітня. 

Переважно мені подобалося що – характер киян. Вони наоборот підходять, нас духом 

підтримують. Людина все-таки прийшла, духом підтримала. Всі новини розказала, бо 



телевізор більше бачить вдома. То в парламенті то відбулося, то то прийняли, то то не 

прийняли. І все щось новеньке. Тому ми киянам дуже вдячні, вони нас так підтримали – і 

продуктами, і всім... Я уже виступав у 91 році, і кияни теж підтримали, але тоді не було 

тої сили, яка зараз. Зараз стала така дійсно сила. Якби почалось із західних регіонів, то, що 

зараз відбувається, за нами ніхто не пішов би. А то з центру сталося. І тут все – хлоп! І 

разом піднялось. Якби у 91 році так сталося – столиця підняла, й разом за столицею 

пішли, але тоді розуміння не було, тоді люди були не усвідомлені, не знали що ся робити. 

Зараз вже західні області знали. Ми приїхали з прапорами. А то звідки тут вже синьо-

жовтий прапор взяв?  

Бо столиця зараз побачила фальш у виборах. І по-першу стала, що ми оберем Президента 

вченого. А для нас Янукович хто? Ну, що він таке реальне? Де він ся вчив? Що йому 

приписали? Так саме, як йому сфальсифікували вибори, так йому дають і цей диплом. А 

Віктор Андрійович – знаємо, що він вчився у нашій Тернопільській академії народного 

господарства. І то Академія народного господарства вся встала – від директора – 

повністю. Встали Педагогічний інститут, Політехнічний інститут, встали там такі, як ліцеї 

– все. Технікуми, училища повставали. Все повставало, школи повставали, організації, 

підприємства, малий бізнес, великий бізнес, фермерство – все повставало. 

З тими хлопцями, що в погонах, нормальні відносини з ними. Вони такі саме люди, як ми. 

Вони так саме стоять, хоч вони в погонах. Вони виконують закони, а в душі вони з нами. 

Вони з нами в душі. То ж ті самі наші люди.. То, що вони пішли на службу, то вони 

мусять. А то, що вони кажуть, що ми прийняли клятву не Кучмі одному й не Януковичу, і 

не Кабміну, а прийняли всьому народу. Бо Кучму хто посадив в то крісло? Народ же. 

Народ вибирав його. Так саме депутатів народ посадив. За депутатів я нічого не буду 

говорити, бо там хоч є такі, що можна було б за них і сказати, а є такі депутати, що 

депутати. Вони сюди приходять, якусь інформацію так саме приносять. 

Ще хочу сказати, як коли ота фальш старається людей пересварити як із Заходу, з 

Північчю, Півднем і Сходом. Що молодь нагружають – то бандерівці, ви їх не слухайте. 

Тут на Сході кажуть – то москалі й сякі-такі тоже. І стараються люд проти люду. Але зараз 

коли побачив, що люди вже зрозуміли того, що бандери, націоналісти йдуть за правду, 

справедливість. Не йдуть з якоюсь агресивністю, щоби, дійсно, отого повісити, отого 

вбити. Всі наші, всі – наш народ український, а яка мова – то народ собі сам вибрав. Я, 

наприклад, українець, я по-вкраїнські говорю й буду розмовляти. Я поважаю й іншу мову. 

Мені навіть приємно, якщо до мене хтось говорить по-російськи, чи по-англійські, чи по-

німецькі, але щоб я ту мову ще й розумів, міг зрозуміти її. Якщо я розумію німецьку чи 

польську, то, мені як? Най собі говорять. І той зрозуміє. Росіяни такі саме люди як і ми. 

Вони в таких саме бідосах живуть, ще гірше, ніж ми. Але ті, що наші, що ми видвінули на 

ці крісла, зараз дивляться на нас, як на якихось – ну... Ну, принижують той нарід, а то 

народ, якій його посадив. Вони керують, за то забувають, їх то не цікавить. І тепер... 

Почали ділежку України. Хто почав ділити Україну? Хто почав проти того самого Центру, 

Заходу, наговори, що там такі, такі і такі? Ті самі Янукович, його та банда, кучмова банда, 

Медведчука, може, й Суркіс там. І вони хочуть нас все-таки пересварити. Вони Схід на 

нас натравили. Якби ніяк, Схід... наші відносини якісь були. Вони зараз таке зробили, що, 

мов, кажуть, вони нас годують. Як вони нас годують? Чим вони можуть нас годувати? 

Що, в нас цих буряків не родить, чи хліб не родить, чи в нас яких організацій, фірм нема, 

заводів нема? Бачите, ми на себе самі заробляємо. Я не хочу, щоб подумали, що ми 

поминаємо. Але були такі моменти, коли ми возили машинами картоплю ту всю, продукти 

із Заходу на Схід. Дай Боже, щоб воно тут всьо... Ми не вспоминаємо, бо то не можна. То 

гріх насущний, як то кажуть, згадувати таке. Ми теж сюди приїхали, нам теж допомагають 

люди зі столиці. Хто то допомагає й все приносить? Але нащо таке, що тільки одні вони, й 

більше ніхто.  

За Чорнобиль. Що робили, коли Чорнобиль вибухнув? Надо, що люди йшли з 

транспарантами, „Ура!” кричали. Бухнуло, й травилися. А тепер – чого? Бо тепер люди 



йдуть за справедливість, за своє боротися, за своє добиватися, за свою правду. Нас і так 

вже Європа визнала, світ визнав, що є така нація, що є така держава. А при таких олухах 

ми були б бидлом, дійсно... От, хто їде по за границях роботать, вони приїжджають – так, 

ми бидло! Ми – бидло... 

Тепер ще одно. Читав я у листівках, приніс Чубаров, депутат Верховної Ради. Тоді ми тут 

сиділи. Росіяни вже кажуть, дивіться, що їм вже стидно за цей во, за їхнього (російського. 

– О.С.) Президента. Білорусія скоро не повстане. Якщо Росія, то буде швидше. Якщо Росія 

після нас, тоді може Білорусія... 

 

 



ПІСЛЯМОВА 

„Майдан відбувся, він існував попри все” 
 

Я, Калюжний Юрій Борисович, проживаю в селі Степовому Кіровоградського району 

Кіровоградської області. Мені 44 роки, освіта середня. Одружений, маю двох дочок і сина. 

Всю ніч з 22 на 23 листопада, я з дружиною слідкував по телебаченню за роботою ЦВК. І 

був дуже вражений тією брехнею, яка лунала з телевізора. Адже я під час другого туру 

виборів був спостерігачем від кандидата на посаду Президента В.Ю. Ющенка. І на власні 

очі бачив, що відбувалось на виборчій дільниці нашого села. Я власноруч затримав двох 

чоловік, які намагались проголосувати по підробленим відкріпним талонам, а потім 

працівник райдержадміністрації розрахувався з тими людьми грошима. Ми викликали 

спостерігачів і припинили спробу застосувати брудні технології при голосуванні на нашій 

виборчій дільниці.  

Після закінчення виборів у селі я разом з товаришами на власній машині супроводжував 

машину з бюлетенями. Дуже хотілося, щоб нічого не трапилось непередбачуваного 

дорогою. Це перша причина. 

Друга причина, мені здається, трохи глибшою. Мені 44 роки, побудував дім, посадив 

дерево, ростуть діти. Здавалось, що цього досить. Сам працював з шістнадцяти років на 

заводі і дітей до праці привчив. Але я зрозумів, що цього не досить. Адже діти і ми 

виходимо за паркан нашої садиби, а за ним – хаос, бруд. Державу бандити розривають на 

шматки, простих чесних роботящих людей. Життя нічого не варте. Кравчук Л.М. почав 

розкрадати Україну (Чорноморське пароплавство чого тільки варте). А Кучма влаштував 

геноцид проти власного народу. Як ті шакали рвуть закривавлену тушу. І ненька спливає 

кров’ю: Чорновіл, Ґонгадзе... А скільки невідомих, порядних людей полягло від рук 

найманих вбивць? Хто їх рахував? Чому по телевізору показують, скільки народилося 

дітей, а скільки померло – ні? Тому що українці катастрофічно вимирають. Якщо нічого 

не змінити, то років за 20-30 український народ розчиниться в небутті. Мабуть, разом це 

все спонукало мене до того, що я, взявши рюкзак, на перекладних за власні кошти поїхав 

на Майдан, щоб влитись в багатотисячний моноліт таких самих як і я неспокійних душ, 

яким не байдужа доля нашої Батьківщини.  

На майдан я прибув 23 листопада о 14 годині, зареєструвався у наметовому містечку. 

Оскільки палатку Кіровоградського району я не знайшов, я пристав до Знам’янського р-ну 

нашої області. Потім ми пішли на мітинг. На мітингу пролунали заклики йти на підтримку 

нашим групам, що блокують адміністрацію президента, Кабмін і Верховну Раду України. 

Я попрямував до Адміністрації президента і влився у те безкрайнє море людей, що там 

вирувало. Я пройшов майже до самого паркану, який загороджував шлях до адміністрації. 

Перед парканом стояли три КРАЗи, теж перекриваючи нам шлях. Ми позабиралися на 

верх цих машин і вигукували революційні гасла, і співали гімн нашої держави. Коли лунав 

гімн нашої держави, у мене і в багатьох людей, що стояли поряд, текли сльози. Ми були 

горді і щасливі від того, що ми зуміли піднятись з колін і дихнути на повні груди. Сама 

головна подія, я вважаю, це сам Майдан. Він відбувся, він існував попри все. На головний 

Майдан рівнялись всі Майдани наших міст і містечок. Люди з усієї України, затамувавши 

подих, стежили за нами, чи вистоїмо, чи хватить у нас духу і терпіння, сили волі. І ця 

підтримка наших людей дуже нам допомагала. Хоч з початку офіційна влада і 

замовчувала факт існування Майдану, говорили, що там купка студентів і зграйка 

школярів. Із вітчизняних телеканалів тільки “5 канал” та “Ера” правдиво висвітлювали 

події, а останні продовжували відпрацьовувати  свої “30 серебреників”. Зате зарубіжних 

телекомпаній була маса. Навіть спочатку був такий період, коли весь світ знав, що в 

Україні масові демонстрації протесту, в Києві на Майдані майже мільйон людей, а у 

Державі  офіційна тиша. 

Біля Адміністрації президента я перебував з 23 листопада по 8 грудня. В перші дні 

цілодобово, а потім в основному вночі. Вдень мав декілька годин для відпочинку. Трохи 



згодом ми перезнайомились між собою і утворили охорону. Нам поставили за мету не 

допустити провокації стосовно бійців ОМОНа, які захищали будівлю адміністрації, щоб 

не зчинилась бійка. Дуже напружена ситуація була в ніч з 28 на 29 листопада. З нами 

майже всю ніч були депутати Верховної Ради і співробітники СБУ. 

А, взагалі, я вважаю, що всі найменші події, що відбувались, були важливі. Відігнали 

КРАЗи з Банкової – невеличка перемога. Домовились, що ми відійдемо від паркану, а 

керівники ОМОНу залишать мінімум своїх людей на вулиці – теж добре, адже це також 

наші люди. Зупинили дві машини, що з адміністрації під снігом вивозили документи, 

розписки, протоколи. Блокували колону автобусів з військовими МВС. Це все 

повсякденне життя Майдану. 

Стоячи в охороні на Банковій, я дуже турбувався про свою сім’ю, але поряд з ними були 

добрі знайомі, друзі. Жінка потім мені зізналась, що нікому не говорила де я, аж поки по 

телебаченню хтось з села не впізнав. Люди по-різному віднеслися до мого вчинку. Хто 

підтримував, хто підбадьорював, а хто і навпаки. 

Під час помаранчевої революції всі лідери нашого руху опору були яскравим прикладом 

для нас. Це і наш Президент Ющенко В.А., Тимошенко Ю.В., О. Мороз, Ю. Луценко, М. 

Косів, С. Хмара, Ю. Кармазин, Г. Омельченко. В мене був помаранчевий прапор. Майже 

всі товариші, які разом перебували зі мною на Банковій, залишили свої адреси. Серед них 

є автографи деяких перерахованих народних депутатів. У мене також був фотоапарат і 

диктофон. Товариш зі Львова подарував мені відео на згадку про ці буремні події. 

Після повернення додому у кімнаті власного будинку я влаштував невеличкий музей з 

Майдану. Розвішав прапор, хустки, стрічки з нашою символікою, альбом з фотографіями 

показую друзям. У нашому селі я очолюю осередок партії “Народний Союз “Наша 

Україна”. 

З моменту мого повернення з Майдану минуло 8 місяців. На загальнодержавному рівні 

деякі вже є зрушення. Незначні, правда, хотілось щоб швидше трохи. А на місцевому рівні 

все залишилось без змін. 

На рівні району прийшов новий  голова райдержадміністрації, а через пару місяців його 

забрали в область. А тут залишились всі ті, хто розкрадав державу і людей, ті хто 

допомагав їм: всі заступники начальників відділів, навіть та людина, що на виборах давала 

гроші за голосування по липовим відкріпним талонам. Ставки в селах нашого району 

пороздавали в оренду своїм людям голови сільрад чи адміністрації за процент чи хабар. 

Дітям і людям немає де відпочити. 

Я працюю на заводі ВАТ “Червона Зірка”. Раніше на Союз, а тепер для України сівалки 

виготовляємо. Зараз добивають завод. Де я не був: і в газетах, і в партіях різних і до 

Верховної Ради дійшов – нема діла. Гине виробництво, людей скорочують. 

Головний принцип, що реалізував Майдан, то, що Янукович “і іже с ним” не став попри 

всі свої намагання Президентом. 

Не реалізованими, на мою думку, залишились такі принципи: 

1. недодержання квот від політичних сил у владних підрозділах. 

2. не розділення влади і бізнесу. 

3. не до кінця вирішені кадрові питання. 

Я дотримуюсь тієї думки, що коли на посаду претендує дві кандидатури: патріот та 

спеціаліст, то потрібно вибирати патріота. Освітні заклади у нас працюють, але з 

дипломами багато спеціалістів по ринках і домах сидять. При бажанні (політичній волі) їх 

скільки хоч можна знайти. Головне, щоб платня не жебрацька була. 

Іще один момент. Поставили Ю. Луценка міністром МВС. Він працює добре, багато справ 

доведено до суду чи передано до прокуратури, а там старі кадри загартовані. Вони знають, 

як розвалити будь-яку справу, та й ще закони їм допомагають, бо їх приймала кумівська 

більшість під себе і свої афери. Ось так і виходить, щось почали робити і призупинились. 

А взагалі я не думав, що у нас в державі все так запущено до такої межі, що вибратись 

дуже важко. 



Я на обіцянки дуже важкий, краще не пообіцяти, а зробити, ніж навпаки. 

Якби я зустрівся з лідерами помаранчевої революції, я б сказав: “Товариші, в пилу баталій 

і мітингів дуже багато було роздано обіцянок. А слово – не горобець, вилетить – не 

впіймаєш”. 

 

Калюжний Ю.Б.                                                                                20 серпня 2005 року 

 



ПІСЛЯМОВА 

 

“...не піду з Майдану доти, поки не дістану правду” 
 

Антон «Камазист»  

Так мене звали хлопці на Банковій під час пікетування Адміністрації президента. Сюди я возив 

дрова Камазом, різали їх батьковою пилкою “Урал”, а потім “москвичем” розвозили по постам. 

На Майдан Незалежності я прибув 22 листопада, коли зрозумів, що влада підло обдурила 

український народ на виборах. Важко було на серці, але рішення в мене було одне: “не піду з 

Майдану доти, поки не дістану правду”. 

23 листопада ввечері після мітингу на Майдані, ми двома колонами пікетували Адміністрацію 

президента. Я йшов попереду колони зі сторони дому “Спілки письменників”. Вела нас Юлія 

Тимошенко – це мужня жінка. Перед нами на Банковій стояли міліцейські заслони, ми 

прорвалися. Далі стояли “КРАЗи з піском, за ними металева огорожа – барикада, а далі тисячі 

жандармів, різних підрозділів, які виставив проти українського народу Кучмівський режим. Юлія 

Тимошенко пішла на переговори до командирів, звичайно ми турбувались за її безпеку, не хотіли 

відпускати, але вона з посмішкою заспокоїла і сказала: “Хлопці, я депутат Верховної Ради і 

пройти маю повне право”. Скільки житиму, буду це пам'ятати. З великим хвилюванням чекали 

ми її повернення. Коли вона нарешті повернулася в супроводі цілої свити командирів спецназу, 

Ю.Тимошенко об'явила: “ Хлопці, перед вами стоять теж українці, вони обіцяють не стріляти в 

Вас, а ви в свою чергу не кидайте гранат, взривпакетів і не допускайте провокацій. Ми за свої дії 

відповідаємо. Потрібно налагодити дисципліну, виставити заслони і почати мирне пікетування 

Адміністрації президента і домогтися мирно політичної перемоги. Коли я стояв і тримав ікону 

“Божої Матері” в передній шерензі, бачив як дивилися очі міліціантів на неї. „Хлопці,“ – 

говорили ми їм, – „Ми прийшли без зброї, з миром, ми хочемо правди. І ми не підемо, поки 

правда і справедливість не переможуть. 

Потім через неділю, коли зірвали наступ воєних частин на Київ, напруга трохи спала. Більше 

двох місяців наш загін добровольців пікетував Адміністрацію президента на вулиці Банковій. 

Головне, вірили, що ми переможемо. 

 Хочеться сказати теплі слова про Рефата Чубарова. Кожен вечір він був з нами. Якби всі 

депутати були такі патріоти України як він, було б спокійно за нашу державу.   



„Ми тримались. І готувались, і друг друга підтримували» 
 

Олександр Каплієв 

 

Каплієв Олександр Миколайович.  

Чого я тут? Я так думаю, голосування, яке пройшло. Було дуже багато фальсифікацій. Я 

київський.  

Я работал на улице Шелковичной. Я занимаюсь евроремонтами и делал ремонт. И каждый 

день проходил через Майдан, видел, сколько людей собиралось там. Меня это зарядило 

энергией. 

23 числа (листопада. – О.С.) я возвращался после работы и остановился на Майдане, там, 

где стоит сцена. По-моему, выступал тогда Ющенко, и сюда шел народ к Администрации  

президента. Я пошел вместе со всеми. Тут Юлия Тимошенко была. Пришли сюда и 

разбили все вместе палатки. Я так и остался тут. 

Где-то двое суток я не спал, как сюда пришел. 

Спочатку була демонстрація. Тоді ми почали розбивати наметове містечко. Я допомагав, 

розбивав палатки. Утеплять. Ну а тоді демонстрація, пікетування. 

Когда отгоняли машины от Администрации, было напряжение. Мы начали заводить 

машины, а со стороны милиции, они стали усилять свои кордоны. Вышло командование, 

их вышестоящее начальство, и ситуация была напруженной.  

Я думав, що зі сторони їх будуть якісь дії. До цього паркану було підігнано водомет.  

Ну, и поведение у них было такое. Это было видно по ротации. Видно, когда люди 

готуються до штурму чи просто стоят и охороняют.  

А ми?.. Ми тримались. І готувались, і друг друга підтримували. Що все буде добре. 

Потім приїхав депутат. Я не пам’ятаю, як його фамілія, з партії „Наша Україна”, і вони 

вже з керівниками внутрішніх справ домовились о том, що останню машину вони 

відгонять, і на цьому все... прекратилось... ситуація стабілізувалась.  

Самое большее меня удивило, что так дружен украинский народ и все-таки поднялись, 

нашли в себе силы все вместе отстоять свободу выбора, свободу слова. Меня самое 

большее задело в этом. 

Все, что происходит тут, поражает. Это просто словами сказать нельзя.  

Например, поражает то, что люди несут из дома вещи, продукты, несмотря на то, какое у 

них материальное положение. Они несут и помогают, поддерживают. Сюда приходят, 

говорят: ребята, держитесь, мы с вами. Может, они не могут с нами стать, сюда прийти, 

потому что работа, семьи. У каждого свои проблемы. Но то, что они всегда поддерживают 

и говорят: только вы свистнете, и мы будем вместе с вами, это… 

Багато людей приезжает, я не знаю, или им за это деньги платят, это посланники 

Януковича, я не знаю, потому что мы общались с ними через ограждение, которое 

ограждает нас от посетителей. С Днепропетровска, они вступали с нами в дискуссию, 

всячески доказывали, что мы ненормальные тут стоим, собрались, непонятно чего 

добиваемся и что мы поступаем неправильно. Я спокойно к этому отношусь. Выслушаем. 

Мы скажем свою точку зрения, а они – свою.  



„В нас ще осталося те, що ми – не раби!” 
 

Василь Капшук 

 

Капшук Василь Петрович, родом із Київської області, Миронівського району, село 

Зеленькі є таке.  

Я сам фермер, фермер із дев’яносто четвертого року й до сих пір іще фермерую.  

Що мене привело сюди? Та сама несправедливість, що була ще з 1991 року. В принципі то 

була та перша революція, що була у нас в Україні. Це демократична революція.  

Але сталося так, що прийшла революція, а на місце нових революціонерів стали старі 

бюрократи, й котрі, в них одна була задача – якомога більше себе обагатити. І це вже їх 

обагащеніє всі прєдєли перейшло. Село вже обніщало повністю. Всі стратегічні об’єкти, 

які були, всі були розворовані, точніше, міжду собою розділені. 

Що більше всього мене погубило, що коли береш кредит, то не він дає тобі пользу, а ти 

працюєш на нього. І польза тільки тим, хто дав кредит. Ну, як можна так жити? 

Я уже чотирнадцять років фермерую й ніяк не можу вийти на той рівень, який я задумав і 

який я хотів зробити, понімаєте? 

І я бачу, що все йде не до економічного підвищення, а до знищення. Все нижче й нижче 

нищета іде. На сьогоднішній день в селах – це страшно, понімаєте? Це тут в городах 

піднімається, а в селах – це страшно.  

На сьогоднішній день, наприклад, вісімсот метрів протягнути газу, бабки продають усе 

чисто. Для того, щоби провести собі газу. Я можу вам навести такий приклад – на селі 

осталося провести вісімсот метрів, і коли приїжджаєш – вони плачуть, кажуть: скрізь газ є, 

а в нас немає. І тут це ж недалеко від Києва – сто кілометрів від Києва. І от таке робиться.  

І ще мене дуже вразило, оце весь адміністративний апарат, який у нас на сьогоднішній 

день є. Оці всі взятки! Я нікому ніколи за все життя не дав взятки, й ніколи, як кажуть, на 

біле не сказав чорне. Чому мене й в районній адміністрації вони зовуть скандалістом. 

Тому що ще в дев’яносто п’ятому році належав до опозиції – не опозиції, а мене рухівцем 

називали. Хотя я ні до „Руху”, ні до чого не належав. Я до сьогоднішнього дня 

безпартійний. І щитаю це правильно, що безпартійний. Тому що ідею можна піддержувать 

без партії.  

І ще я хочу сказати одне – що мене так вже побудило, вразило, що я прийшов сюда. Весь 

последній час весь цей адміністративний апарат начав відкрито оці всі дії робити, 

взятничество. Понімаєте, без взятки нічого не можна. І внаглу начали цим займатися. І 

коли я сказав відкрито голові адміністрації, що я не бачу влади, він сказав, що я тебе 

вничтожу. Ну, я йому сказав, що я пережив трьох – і тебе переживу. Голові адміністрації. 

У нас есть Сокирко Петро Олександрович... Був! Скажу, чому був, бо вже завтра він хоче 

Головою районної ради. Я сьогодні сейчас їду туди, там в десять часов районна рада, а в 

дев’ять ми робимо блокування, будемо писати на районну раду, акт будемо складати, як 

прохання від блокуючих. Від народу району.  

Чому зараз така тенденція – голова обласної адміністрації став головою обласної ради, й 

всі голови адміністрацій становляться вже на цей шлях. Оце ми думаємо завтра зробити. 

Якщо в нас получиться, то в остальних теж получиться.  

Я тут простояв більше двадцяти днів, але коли вже спала напруга, я рішив, що вже робити 

тут нема чого. Так, як сказати, потрібно їхати на місця. Ну, і я правильно це зробив, тому 

що на місцях, на сьогоднішній день, робиться... Вони просто стоять тут і не знають, що 

там робиться на місцях. А на місцях робиться страшне! 

Ті, хто були проти, вони вже сьогодні стали ярими ющенковцями. Прямо становиться 

нудно. 

Неприємно, що ми, як в дев’яносто першому році, що й сейчас. Пройшло вже тринадцять 

років, і люди вже так, знаєте, в крайності тиняються – то за одних, то за других. То, 

кажуть, ми нічого проти не мали, але ми сейчас піддержимо вас.  



А ще мене волнує те, що, я знаю, і зустрічався з людьми, фермерами з Канади зустрічався, 

в мене склалося таке враження. Країна, яка має такі землі, країна, яка має такі території, 

куди не глянеш – любо, дорого дивитися, повинна жити саме прекрасне, а вона живе в 

самій нищеті. В самій нищеті живе! Оце мене волнує! 

В мене є два сини. Один, считай, як рідний, а другий рідний. Працює один, а другий 

сейчас вчиться в університеті, сільгоспінституті бувшому. Ми з ним однодумці, і він 

говорить: па, це щось буде страшне, якщо прийде до влади Янукович. Мені ця думка тоді, 

як заклался, що не повинно цього бути. І я повинен або віддати своє життя, або, як 

кажуть...  

Я зразу після виборів, коли пройшли вибори, екзит-пул вже, в принципі, сказав, що ми 

перемогли. Кажуть трошки, наче, все нормально. Ну, ми на другий день почули зовсім 

інше. Я рішив що – тільки треба їхати туди.  

Я на другий день зразу приїжджаю сюди, конечно, все тут було в Києві зібрання повністю, 

народу на Хрещатику було так, як було у 2002 році. Мене це обрадувало. Але мене, 

знаєте, що трохи турбувало? Думаю, не дай Бог, якщо знову києвляни не вийдуть... Це 

буде ще одна така акція, яка змажеться нанівець. А воно не хотілося б, бо вже, знаєте, 

стільки ляпсусів було, що києвляни не піддержували, а тільки спостерігачами були.  

Єслі вони будуть спостерігачами, це вже буде все... Або відверте буде кровопролиття. Що, 

в принципі, уже збиралися такі однодумці. Яким нічого не було страшно.  

Чому так? Тому що нам дальше... вже, як кажуть, низи не хотіли так жити, а верхи не 

могли. Не можуть так дальше руководити, понімаєте?  

Я прийшов на Майдан. Ні, зразу ми прийшли до Верховної Ради. Блокували біля 

Верховної Ради, потім у сім годин там виступав Віктор Андрійович. Після виступу 

Віктора Андрійовича, він сказав: ми будемо йти до будинку Президента. І так попало, що 

я, ідучи по Інститутській, я стояв на розі Інститутської, як кажуть, в цю струю, прямо за 

Віктором Андрійовичем. І ми сюди з Юлею, Юлею і Віктором Андрійовичем, дійшли 

сюди, вперлися прямо в КРАЗи.  

Потім Юля, в принципі, дуже красиво вилізла на КРАЗ, сказала: остановіться поки. Була 

промова тут така красноречива. Ми йшли сюди, конечно... Нам було все одно, скільки 

там, що там. Ніхто не думав, що щось там, якось, що хтось може там загинуть. Всі думали, 

як пройти до нас. 

І саме основне, що Юля потім із групою депутатів пішли, через забор їх пересадили 

(сміється). Ми остались. 

Після того, як вона повернулася звідти, вона сказала: хлопці, отсюда ніхто не уходить. І 

ми стояли, я вам скажу! Якби мені сказали, що ти можеш на місці вистояти вісімнадцять 

годин і з місця не зійти, я б нікому, напевно, не повірив. Я б сказав: я не можу! Я – людина 

дуже інтенсивна, понімаєте. Я, як кажуть, на місці не можу не то, що стояти хвилини – 

секунди. Мені треба рухатись, а то вісімнадцять годин я був на одному місці. Єдине що, я 

переминав ноги, щоб не примерзали. Оце єдине, а то – вісімнадцять часов!  

Потом переспали ми пару часов в під’їзді. То таке... Знов прийшли сюди. 

Другий день получилось, що десь сімнадцять годин вистояли. 

На третій день ми тільки между собою почали спілкуватись друг з другом. Два дні ми 

стояли в шоці, ну, як... в стресі.  

Це мене дуже зразу, вродє, насторожувало. Як же дальше буде? Що будемо дальше 

робить? 

Потім на другий день, коли вже почалась оттепель, то вже ми начали спілкуватися між 

собою. Появилася вже все більша віра у майбутнє. Чому? Бо всі зібралися однодумці. 

Ніхто не думав про своє життя, всі знали, за що ми йдем. За що ми йдем, за яку ідею, яку 

виношували ми годами.  

Потім на четвертий день, на п’ятий день, коли вже начали одганяти КРАЗи... 

Значить, підійшла „Пора”. Акцію по виводу КРАЗів організовувала „Пора”. Підійшли до 

КРАЗів. Я, якраз, стояв на передній лінії. Вони начали ходить – як їх завести, без ключів. 



Я говорю: хлопці, які проблеми? – Та от, треба завести КРАЗи. – Я кажу: а скільки треба 

часу, щоб завести? – У нас немає ключів, немає цього. – Кажу: мені тридцять секунд, і я 

заведу ці КРАЗи. – Вони говорять: це неможливо. Ну, я тільки перевірив, чи є вода й 

масло. А остальне було зроблено. Времені даже менше, ніж тридцять секунд. Вони всі 

були шоковані. І, конечно, не вспіли, даже спецназів ці машини підігнати, як уже КРАЗ 

був заведений і КРАЗ був на задвірках. Коли я вже від’їхав, тоді вже машина прийшла... 

цей водомет спецназівський. Два водомети вони відразу підігнали. Вони думали, що, 

може, КРАЗи туди будуть гнати. Я б, конечно, якби сказали, і туди поїхав. Мені однаково, 

куди їхати – чи сюди, чи... Вперед, конечно, краще їхати (сміється), чим назад. Я про це 

не думав, конечно. 

Коли прибігли вже зі служби безпеки, начали угрожати і там все такоє. Але, в принципі, 

ми на таке не звертали уваги. Що, мол, це майно служби безпеки. Ви не маєте права. 

Сейчас почнемо проти вас силу (сміється). Але я на це не звертав уваги, кажу: так, коли 

підійшли з „Пори” – чиє – ваше чи їх указання слухати? Вони говорять: ми своє рішення 

не відміняли. Ну, раз не відміняєте – то поїхали!  

Пару фраз було по цьому. Каждий питається – куди ви їдете і куди женете, для чого? 

А другий КРАЗ було вже сложніше, потому що вже накалилася обстановка. Перший КРАЗ 

– це ж ніхто не чекав цього. Просто бистро все зробили, а другий КРАЗ вже накалилася 

обстановка, і прийшлося потом чекати депутатів рішення, все остальне...  

І тут якраз получилась така ситуація, що поломка... Ну, яка поломка – окислилась клема в 

акумуляторів, і не можна ніяк завести. Тут саме така дискусія проводиться! Одні говорять 

– їхати, другі – проти, другі оставить – ждемо. Ну, прийшлося чекати дві години, щоб 

рішили депутати. Якраз за це время, за певний час, я определив, від чого не заводиться 

цей КРАЗ. 

Да, там ще товариш був зі мною з Одеси, Петро Іванович. Я  кажу, покуда я буду другий 

виганяти, ти зачистиш клеми, і потом, кажу, виженеш, якщо ти зможеш. Щоб по-

бистрому.  

Ну, другий КРАЗ було вже проще, хотя вскрити його – ми не вскрили. Нам прийшлося 

розбити вікно і залізти через вікно. Але без ключів, без нічого ми його тоже завели  

елементарно.  

А третій КРАЗ вже Петро Іванович сам. 

На другий день прийшли хлопці з „Пори”, говорять: потрібно з другої сторони вигнати 

КРАЗи. Зі сторони Лютеранської. Зі сторони Лютеранської, там уже було проще. Там були 

готові всі. Вони знали, що тут уже убрали. Ми уже там спокійно... Правда, знов служба 

безпеки прийшла. 

Але, оказується, я вже знав, що це майно, ці КРАЗи не служби безпеки, а це 

обикновєнного будівельного управління. 

Коли я вигнав перший КРАЗ, прийшов водітєль, каже: це ж мій КРАЗ. Я ж його, каже, вже 

три дні шукаю! А він, каже, оказується, тут! Понімаєте? То єсть, даже хазяїни цих КРАЗів 

не знали, що вони тут стоять. Вони тільки на третій день узнали, що вони тут стоять. 

То я перший КРАЗ передав прямо службі ГАІ, і десь через десять хвилин прийшов 

власник цієї... і остальниє тоже передав. 

А з Лютеранської вже там ждала служба ГАІ. Вони, правда, не відганяли, а в стороні 

стояли. Ми відігнали спокійно там три КРАЗи й КАМАЗ. Там чотири машини стояли. То 

ми це спокійно передали службі ГАІ і власникам, бо вони вже чекали. Вони вже чекали на 

свої КРАЗи. 

Дуже така ситуація була. Коли відігнали КРАЗи, власник сідає в машину, каже: це ж моя 

машина! -  А гаїшник каже: ваші документи (сміється)! Той розтірявся, каже: я тільки 

найшов машину. А вже знов забирають! Ну, це не главне, не основне. 

Основне те, що я скажу, основна наша ціль була поставлена, і ми чекали цього моменту. 

Якого моменту? Ми чекали того часу, коли Віктор Андрійович таки дійсно стане 

Президентом. Саме основне, чого ми чекали. 



Я цю людину замітив ще тоді, ще до того, як він був Прем’єром.  

В принципі, я думаю, якби у дев’яносто восьмому році, коли йому предложив Чорновіл 

стати Президентом, і він не відказався б, тоді...  

А, можливо. Народ не готовий був. Я скажу таке, що ще був не готовий. 

Сейчас уже народ визрів. А тоді народ не визрів.  

Я скажу по цій ситуації, яка в мене в районі. Ви знаєте, коли ми піднімали в 2000 році, 

робили мітинги, то людей було тяжко підняти. Ну, збирається кучка людей. Не було... 

А коли я тут стояв два дні... думаю, ну, хіба ж не піднімуться?.. Я ж держу зв’язок з усіма. 

І зі штабом держу зв’язок. Нема! 

Приїжджаю на третій день додому, говорять – була маленька акція, зібралося не багато 

людей, розійшлися. В мене було в душі, конечно, вибачте... така тревога. Думаю, невже, 

все-таки ні... 

Коли приїжджаю на п’ятий день, у нас була така акція, що ти не можеш подумати! 

Зібралося скільки народу, і все, як кажуть, висказали від душі! 

Я вам скажу таке, наших людей треба дуже довго тиснути.  

В нас ще осталося те, що ми – не раби! У нас така психологія рабська – робимо, робимо, 

ну, коли люди бачать, що вже дальше нема предєла, вже между гранями людяності, між 

законом немає грані. Коли закону немає, остаються самі понятія, то єсть влада на закон не 

звертає увагу. І коли влада живе по своїм законам, а люди живуть по своїм законам. Це 

все, понімаєте? 

Чого люди на сьогоднішній день визріли? Визріли від тої несправедливості. Це хабарі. 

Для того, щоби устроїться в районі, треба голові адміністрації дати хабар.  

Для того, щоби виграти якійсь судовий процес, треба заплатити гроші. 

Для того, щоби щось взяти, потрібно заплатити взятку. 

В людей на це нема грошей, щоби взятки давати. Чому нема? Тому що зарплати нема 

такої. Роботи нема. 

У нас же, в основному, сільська місцевість. На сьогоднішній день села немає. У нас було 

таке село! П’ять тисяч гектарів землі! На сьогоднішній день від колгоспу нічого не 

осталося. Нічого не осталося! Це страшно! 

Майно розпродано. Скоту було п’ять тисяч голів – немає. Одні ферми стоять. Ферми, і ті 

розбираються. 

Це страшно! Було п’ять бригад, на сьогоднішній день три бригади, і то, ці три бригади 

забрали „Гаврилівські кури”.  

То єсть, ті, в кого є гроші, вони прийшли, не закупили, а просто, як кажуть, в оренду. 

Людям обіцяли одне, а роблять зовсім інше. 

Для соціальної сфери не виділяється нічого. В принципі, як виділяється? Виділяється 

голові сільської ради. Якщо, вибачте, не можуть провести дев’ятсот метрів газу, труби 

кинути, то яка ж соціальна сфера є на селі? Нема...  

Я вам скажу таке. Знаєте, коли стоїш рядом, відчуваєш, як локатор. Таке чуття, що ми як 

рідні. І що по духу, що, як по крові, понімаєте? Ми є нація, одна єдина нація. Дуже було 

приємно, коли така взаємоповага була. Це саме основне – поважати.  

Я вам скажу, перві дні питання не було, нічого, як кажуть, хліб ділили.  

Тоді вже на другі, на треті сутки, вже підвезли, в нас вже пітаніе було, все було. Але ми 

були раді, ці вісімнадцять – двадцять чотири часа, що ми стояли. Раді були чим-небудь 

поділитися.  

Хоча, я скажу, ми не їли. І таке враження – й не хотілося їсти. Оця нервозна така ситуація, 

але, знаєте, що радувало? Те, що ми єсть нація, що ми є слов’яни, і ми дійсно непобедима 

нація. Оце основне, що радувало. Що ми є брати, і що ми друг за друга можемо положити 

голови. 

Даже каждий, коли ми вже потім розмовляли, в каждого, мовчки два дні ми стояли, в 

каждого була одна думка, і каждий знав – друг за друга радий був положити голову.  



Оце, як кажуть, як на війні. Ми прийшли в екстремальні умови, але не були раніше в цій 

екстремальній ситуації. Але ми були готові до цієї екстремальної ситуації. І ніхто не 

жалів. Правда, для дому ця звістка була би неприємна. Але за ідею і за щасливе майбутнє, 

за справедливість – не жалко голову покласти і віддати своє життя. 

І каждий, хто стояв, каждий про це думав.  

Потім уже братерство пішло, поєднання. Уже більш ріднішими стали.  

Я вам скажу, між нас були й неприємні... Я вам грубо скажу, в сім’ї не без урода. Ну, що 

зробиш – ми така єсть нація. Ми єсть і продажні... Не хочеться про це говорити. На цій 

волні не хочеться. Але й мародери були.  

Огидно було, коли одні стоять за ідею, а інші шукають ситуацію для наживи. 

Коли я приїхав додому, і мені тут кажуть, що я тут гроші заробляю, і що я получу більше 

грошей. Бо в мене така ситуація, що в мене ще на полі соя була. Мені треба було її 

збирати. Покуда я приїхав убирати сою, то вже нема чого було її убирати. Отака ситуація. 

Якраз тоді пішов дощ, сніг, а потім мороз. І соя опала. Я приїхав – одні сторчки стоять, ну, 

в принципі, таке... 

Покуда була революція, я на тридцять п’ять тисяч в убитку. Ну, це таке... Як кажуть, на 

війні без убитку не буває (посміхається).  

Якщо живий прийшов, значить матеріально постраждав. Ну, я за це не переживаю. Я 

думаю, що якось це... переживемо.  

Знаєте, я вам скажу таке. Все те нехороше, що ми пройшли, буквально за два тижні, 

пішло. Осталось саме чисте. Воно як піна сплило, сплило... А осталось саме чисте. 

Я сюди приходжу. Я там дома, а мені хочеться сюди. Мене тут зустрічають, і я 

зустрічаюся, як з рідними.  

Я, оце, був у п’ятницю. Поїхав на вибори. З виборів приїхав. Сьогодні знов приїхав.  

Тут однодумці всі.  

У мене є такі зараз опасіння, щоб не повернулось туди, як було раніше. Я дивлюся і по 

своєму району, і тут дивлюся, хто сейчас з Ющенко. Ті самі, хто були раньше. Вибачте, в 

лапках, опозиціонери. Тепер стали вони „істинними опозиціонерами”! Це, конечно, 

страшно. Тому що руйнується знутрі і руйнується зверху. 

Я думаю, в районі в себе ми не допустимо цього. Я зараз знову іду туди, і завтра будемо 

це все приводити в порядок.  

Я настроєний дуже енергійно на це все, на всю цю перестройку, яку вони хотять зробити, 

рокіровку районну. 

На сьогоднішній день дуже обидно становиться, що люди, котрі були далекі, сьогодні 

вони вже виставляють себе ближчим до Віктора Андрійовича. 

Я думаю, що час пройде, і час скаже своє. 

 



ПІСЛЯМОВА 

 

„Очікуваних  змін на загальному місцевому рівні не відбулось” 
 

Капшук Василь Петрович 

Київська область, Миронівський район, село Зеленьки,  

48 років, освіта вища, одружений. 

Маю двох синів. 

На запитання, з яких причин я з сином Ярославом вийшов на Майдан, хочу відповісти так. 

Це все почалося з 1991 року, коли Україна стала вільною, незалежною, демократичною 

державою. Ще під час комуністичного правління в мене були інші погляди на життя, за 

які декілька разів мав попередження від партійних і керуючих працівників. 

В 1992 році по поклику своєї душі хотів стати одним із перших фермерів в своєму рідному 

селі. З цього часу і почалась боротьба за демократію, коли закони приймалися для кучки 

людей, які на сьогоднішній день стали мільйонерами. 

Щоб взяти 30 гектарів землі для ведення фермерського господарства, де 20 гектарів – 

горби та схили, яка знаходиться за 22 километри від рідної хати, мені потрібно було 

пройти  8 судів за два роки. З цього приводу по Українському телебаченню було показано 

дві передачі, ведучий журналіст Музичук. І тільки в жовтні місяці 1994 року, після 

рішення суду, мені наділили землю. 

Приймав участь в усіх акціях по прийманні законів щодо фермерства, а також в акціях по 

внесенню змін до земельного закону. Останній раз в 2002 році брав участь в акції 

“Україна без Кучми”. Мені було боляче переживати поразку, тому що більшість 

українського народу вважали, що життя  не можна змінити на краще, на це я говорив, що 

наш народ поставили на коліна, і тільки тоді  відбудуться зміни, коли він встане з колін, і 

кожна людина відчує, що вона є вільна людина.  

Нарешті я дочекався того часу.  

І 22 листопада з Майдану Незалежності за Віктором Ющенко і Юлею Тимошенко я 

прийшов на Банкову. 

Я постійно був у першому ряду оціплення на протязі двох місяців. Разом з членами 

громадської організації “Пора” відганяв машини КрАЗи з вулиці Банкової на 

Інститутську, які стояли на шляху до перемоги. Через декілька днів я відганяв машини з 

вул. Лютеранської. 

Їдучи за кермом, я відчував радість перемоги. З перших днів в мене раділа душа за наш 

народ, який встав з колін і об’єднався проти беззаконня. Піднявся за демократичну 

державу, в якій хочеться жити, почувати себе людиною, захищеною як юридично, так і 

матеріально. 

Весь цей час, коли перебував на Банковій, я відчував гордість і повагу за мій народ. І 

нарешті, ми станемо дійсно демократичною державою й справедливість відродиться. 

Приємно відзначити, з якою повагою й підтримкою в душі, віднеслися до нас закордонні 

делегації, журналісти та їхній народ.  

Постійний вогонь в душі підтримував Майдан та промова Віктора Андрійовича або Юлі 

Володимирівни, за якими ми спостерігали на екрані радіомашини, яка була встановлена на 

вулиці Банковій.  

Пройшов уже період часу, за який можна було зробити більше, ніж зроблено. 

Та прикро за те, що більшість людей, які підтримували демократію до виборів, під час 

виборів та під час Помаранчевої революції, на сьогодні забуті.  

Можу відкрито сказати як фермер, що до сьогоднішнього дня ніяких конкретних змін не 

відчув. Фермерству, як не приділяли особливої уваги, так і не приділяють, як “зверху”, так 

і на “низах”. Все закінчується обіцянками. 

В нашому районі є чотири хлібоприймальні підприємства. Три з них гіганти, які належать 

конкретним магнатам. Та ніхто не хоче йти на співпрацю з виробником, а коли й 



домовишся з хлібоприймальним підприємством – то головна їхня задача – подешевше 

закупити зерно у виробника. Тому й доводиться віддавати зерно посередникам, бо 

зберігати  можна тільки невелику кількість. Посередники у свою чергу збивають ціни і 

зводять на збиткові господарства.  

Була надія на комбікормовий завод, який був збудований на пайових внесках колишніх 

колгоспів, котрий потребував ремонту, щоб запрацював на свого виробника. Про це 

можна тепер тільки мріяти. Бо й ця остання надія перейшла до рук ще одного магната. 

Очікуваних  змін на загальному місцевому рівні не відбулось.  

Радує одне, що частково усувається керуючий склад державних підприємств та 

державного апарату, які були проти демократичних перебудов. 

Хотілося, щоб обіцянки з Майдану: “Бандити будуть сидіти в тюрмах” та “Демократична 

справедлива приватизація” не були сказані на вітер. 

Якщо цього не буде зроблено, то “ті, що були проти” – стануть за Вами, Віктор 

Андрійович, а основна маса знову залишиться обманутою і буде вишукувати іншого 

лідера. 

Віктор Андрійович! Народ боровся за Вас, вірить у Вас і  чекає, щоб і Ви прийшли до 

нього, як і вони йшли на Майдан з надією відродження справедливості і кращого 

майбутнього. 

Коли Ваші обіцянки перед Богом і народом будуть виконані? 

 



„Одна дівчина – це сильніше, чим чотири чоловіки” 
 

Олена Кара 

 

Я – Кара Олена Сергіївна, мені двадцять один рік. 

Сюди мене привело, напевно, велике прагнення за правду і за волю свого українського 

народу.  

Що саме останнє стало для мене? Це тоді, коли ЦВК (Центральна виборча комісія. – О.С.) 

оголосило результати і сказало, що Янукович – Президент. Це просто було на грані мого, 

мого... розуміння. Настільки брехати людям і так відкрито!.. Не розглянути ні одної 

скарги, оголосити так, не знаю... Просто, коли сиділа дивилася п’ятий канал, і це все – 

думаю, ладно (сміється), поїду.  

Це було двадцять п’ятого числа (листопада. – О.С.), тому що двадцять шостого я вже 

була тут.  

Приїхала я на Майдан. На Майдані була, напевно, два – три дні. Потім вирішили з 

дівчатами прогулятися до Кабміну. Там чуть-чуть постояли, вирішили піти подивитися 

сюди. Тут стояли люди, ми думаємо, ну, ладно, постоїмо і ми тут, поговоримо, 

поспілкуємось. Під час спілкування ми так тут і залишилися (сміється). Це, напевно, було 

двадцять дев’ятого – тридцятого.  

Спочатку ми стояли там на початку на периметрі, так як охорона стояли. Потім перейшли 

сюди. Просто стояли, щоби не допускати ніяких провокацій. 

Веселого тут дуже багато було. Просто ми тут всі як одна сім’я стали. 

Коли ми тут першій день стояли, то була така напружена обстановка. Казали, що 

одинадцять тисяч солдат сюди направляють, всі були дуже напружені, а в нас взагалі було 

дуже спокійно, було дуже весело, ми так співали... Старалися один одному підняти 

настрій, підбадьорювали один одного чим могли. Старались якось з людей зняти напругу. 

Саме більше – це ми співали. (сміється) Українські пісні. Ой, багато – „Червону калину” 

співали, більш такі народні українські пісні всі співали.  

Всім було весело, і щоб щось таке страшне, то навіть ні в кого на думці такого не було. 

Всі були певні, що перемога буде за нами, і все щасливо закінчиться.  

На периметрі я, напевно, дня три стояла. Потім дівчата, які були на кухні, були у дві 

зміни. Одні поїхали потім додому, тому що треба було, напевно, їм. І тоді Бодя (Богдан. – 

О.С.), наш „замполіт”, підійшов і попросив підмінити дівчат на кухні. Ми пішли перший 

день на кухню, потім там вже і залишились. 

Окрім того, що годували людей, намагались ще якось їх підбадьорити, підняти дух 

бойовий. І спілкувалися багато з людьми. Мені здається, що коли спілкуєшся з людьми, це 

тобі легше стає і людям.  

Хлопці чогось говорять, що дівчата в охороні – це щось не те (сміється). Я думаю, що 

дівчата в охороні, одна дівчина – це сильніше, чим чотири чоловіки (сміється). Я не знаю. 

Мені здається, що, не те, що ми стійкіші, а просто в нас той же самий бойовий дух, 

прагнемо того, що і чоловіки прагнуть.  

Мене дуже вразило ставлення людей до людини. В мене був навіть такий випадок, коли я 

стояла на Майдані, і стояло двоє людей. Це я бачила й чула. І я бачу, як одній людині 

холодно, так і другій холодно. І ця людина, котра стоїть дивиться на ту, і сама розуміє, що 

вона замерзає, і вона просто підійшла і сказала: може, вам дати курточку зігрітись? Оце 

мене взагалі так вразило!  

Ну, взагалі кияни дуже багато зробили, дуже добрі. Ми, ось, жили на квартирі деякий час. 

Люди вони досить такі заможні. У них чотирьохкімнатна квартира. І комп’ютер, і 

телевізор. Вони не боялися залишати це без нагляду. То коли вони йшли на роботу, вони 

залишали нам ключ, ми в любий час могли йти митися там чи погрітися просто. Їхні речі – 

це були наші речі.  



Мені здається, що тут теж всі такі дружні. Просто я сказала, як одна сім’я! Один за всіх, 

всі за одного.  

З самого початку, коли оце тільки я прийшла, була напружена обстановка. Коли я до 

міліції на кордоні підходила, це вони тільки головою так кивали. Я з ними спілкуюсь, а 

вони – так! ні! так! ні! (показує головою. – О.С.) Взагалі вони почали з нами розмовляти, 

їжу брати від нас і так... 

Спочатку мені страшно було до них підходити, думаю, ой, такі страшні люди. Я не 

підходила до них взагалі. Ні, перший раз у мене була квітка, і я вирішила її дати цим 

хлопцям, ну дівчата несуть – чого б не піти? І я підійшла до нього і подумала, якщо вони 

скажуть, щоб я подарувала, я їм подарую, а якщо ні, то піду назад з цією квіткою. І стою, 

один хлопець, говорю: подарувати квітку? – він кивнув головою – подаріть. А що більше 

мене так вразило, що він стояв у другому ряді і протягнув щит, щоби я не в забор цю 

квітку, а в щит йому оставила. І коли я поставила, мені було дуже приємно.  

Потім я пішла теж саме. Там стояли. Це були старші. Це не були хлопці. Просто старші 

люди, які мене рукою покликали. Підійшла до них. Вони просто сказали, що їм скучно, 

хочуть поговорити. Оце так я з ними познайомилась. Потім, коли вони вже від’їжджали, 

вони тоже мене покликали і сказали, що хочуть попрощатися, приємно було поговорити, 

їм веселіше було стояти. Вони були з Вінниці. Ми з ними були однієї думки, просто вони 

мені пояснювали, що у них це як робота, у них це служба. Якщо вони у вільний час, вони 

даже обіцяли прийти до нас. Правда, їх відразу у Вінницю забрали, вони не змогли 

(сміється). Вони казали, що коли у них був вільний час, вони були на Майдані, 

співучасники. Ці флаги просили, символи Ющенка просили. Все, що могли, ми все їм 

подарували – і символи, і все.  

Були і неприємні ситуації. Це навіть було позавчора. Була дуже неприємна ситуація, коли 

одна людина... Не знаю, ну, просто, коли ми на кухні, дівчата, ми ж не можемо бути всі 

серйозні. Ну, просто, як самі сміємося, то хочемо і людям піднести настрій. Просто одна 

людина підійшла і там почалось, що їй не подобається, що ми сміємось на кухні, що ми 

там веселі. Не знаю, що йому не сподобалося. Потім, правда, коли ми почали це 

з’ясовувати, він просто до нас підійшов – попросив пробачення. 

Не дуже сподобалося, коли ми підходили до цих хлопців (міліцію на кордоні, що 

перегороджувала вулицю Банківську. – О.С.), нам просто-напросто сказали, що не 

підходьте, забороняємо, вони проти нас, хоча я розуміла, що вони, ну... багато, хто 

розуміли і казали, підходьте, а деякі люди були, що казали – не підходьте, що вони – 

вороги. 

Що мене вразило найбільше, це, напевно, знайомство з людиною, яке мені запам’ятається. 

Він стояв там... Він просто військова людина, проходить свій срок служби. Я з ним 

познайомилась, він тоже. Ми дуже щасливі. Ще я щаслива, що я тут, а він був дуже 

щасливий, що він поїхав на барикади. Він говорив, що він взагалі не хотів сюди їхати. 

Тепер він просто дуже щасливий. Ми щасливі і надіємося, у нас плани будуть у майбутнє. 

Правда, ми вже плануємо плани на майбутнє, складаємо. Ну, просто я чекаю, поки він 

дослужить. Йому лишилося служити чотири місяці, двадцять четвертого квітня у нього 

закінчується срок, він обіцяв, що приїде до мене. Ми переписуємося, зустрічаємося 

кожного дня, того що він як військова людина, він патрулює на вулиці, в обід мені 

дзвонить, зустрічаємося на нейтральній території.  

Не знаю, я сподіваюсь, все буде добре. 

 

 



ПІСЛЯМОВА 

 

„Я горджуся тим, що я громадянин України, українець і вже не придаток 

путінівської Росії” 
 

Я - Кіцила Іван Тадейович, проживаю у місті Львові. Працюю на взуттєвому підприємстві 

на посаді менеджера. 

23.11.04 р. – 24.01.05 р. був активним учасником „Помаранчевої революції”. 

Особлива криміногенна ситуація у моєму рідному місті вже давно не давала спокою і 

спонукала до якихось дій, спротиву.  

По складу свого характеру я не міг сприймати все це спокійно як належне. Адже Львів і 

область, за наявності поблизу такої кількості митниць, напевно, одне з самих 

корумпованих міст і областей України, де в основному заправляло СДПУо. 

Корупція в державних органах на всіх рівнях влади, де без хабара не вирішується жодне 

питання. Як в облдержадміністрації, так і в міськдержадміністрації, на митницях, в 

правоохоронних органах. Приватизована прокуратура, судді. Відкритий розгул 

криміналітету, під „дахуванням” чиновників в погонах. Кримінальні особи навіть не 

приховують про сплату міліцейським чиновникам. Наприклад, кишенькові злодії зовсім 

не приховують, що в день кожен з них повинен здати 10 у.о. (умовних одиниць. – О.С.) 

Постійні грабунки людей на вулицях Сихівського району, особливо на Новому Львові, 

після чого в основному люди попадають у медзаклади, це в кращому випадку. Під час 

розслідувань, якщо до такого доходить, потерпілим пропонують надати адреси 

грабіжників. В тому ж-таки Сихівському районі, начальником райвідділу якого є пан 

Піцань. На автовокзалі з маршрутки грабіжники викидають вже пограбовану людину, і на 

очах у патрульно-постової служби ще й розправляються фізично. До речі,  на тому ж 

автовокзалі постійно, можна сказати, офіційно працюють, так звані, „кидали”. Можна ще 

наводити багато прикладів і по Франківському району та іншим. Замовні вбивства у 

Львові не розслідуються як і по всій Україні. 

Попри викладене, останньою краплею, що спонукала мене вийти на Майдан, було 

беззаконня,  “державне” кримінальне свавілля на чолі з тодішнім президентом Кучмою, 

події під час виборів Президента в місті Донецьк, куди я був скерований Сихівським 

виборчим штабом В.А.Ющенка для спостереження за виборами першого та другого турів 

в 42-й виборчий округ на виборчу дільницю №28 в м. Донецьку. Організовані кримінальні 

групи творили беззаконня і кримінальні безчинства під час другого туру в м. Донецьку.  

Їм беззаперечно підкорялися і виконували усі їхні накази працівники міліції, які на той час 

знаходилися на дільницях для забезпечення правопорядку. Спостерігачів, а також членів 

комісій від В.А.Ющенка, спостерігачів, кореспондентів з газети „Батьківщина”, а також 

членів комісії від В.А.Ющенка просто не допускали на дільниці, відбирали і рвали 

посвідчення. Були приклади, коли жінок по сходах скидали з другого поверху або за руки 

і ноги виносили і викидали на проїжджу частину дороги та розправлялися фізично. Були 

випадки, коли людей просто вивозили в ліс. До речі, жителі Донецька, спілкуючись з 

нами, розповідали про жахливі речі, які нібито коїлися у їхньому місті, коли пан Янукович 

був головою адміністрації. Розповідали, що в ті часи люди в Донецьку зникали сім’ями. 

Знаходячись в Донецьку на виборах, ми не мали можливості проголосувати за свого 

кандидата по відкріпних талонах. Тому що нас, як спостерігачів, членів комісії чи 

кореспондентів з Львівщини, ніде не хотіли впускати на дільниці з відкріпними талонами. 

Після того, як стало вкрадено, а потім і розтоптано ще й моє виборче право, дане мені 

Конституцією і відібране “державною”, тоді ще керівною кучкою бандитів, я зрозумів, що 

далі так жити неможливо, щось треба робити, якось з ними боротися, протидіяти їм, 

відстоювати свої права. Бо далі так жити, по крайній мірі, для мене стало вже 

неможливим. І, якщо не зробити це зараз під заклик В.А.Ющенка та Ю.В.Тимошенко, то 



потім з приходом до влади так званого „Профессора”, в нас і в наших дітей майбутнього 

вже не буде. Україну просто перетворять в зону. 

22 листопада з потяга по дорозі на Львів зателефонував своєму генеральному директору 

Олійнику С.Я., щоб почути його думку на рахунок моєї поїздки в Київ. Відповідь була 

однозначна: ”або зараз або ніколи”. Тоді я і ще кілька чоловік в Жмеринці пересідаємо на 

потяг „Кишинів-Москва” і рушаємо на Київ. По дорозі в Київ морально готувався до 

крайніх варіантів розвитку подій. Тому готовий був до всього, знаючи, що можна чекати 

від цієї влади. Приклад: вибори мера в Мукачеві, вбивство Ґонгадзе, підозріла трагічна 

загибель В.Чорновола, В. Гетьмана та багато інших трагічних випадків. Їм було що 

втрачати, і так просто вони не здадуться. Прибувши в Київ 23 листопада з групою 

однодумців в кількості чотирьох чоловік, був щиро і приємно вражений, як кияни і гості 

Києва з різних областей України під вигуки Ю-щен-ко, а водії автомобілів, гудінням 

клаксонів виводячи звуками слово Ю-щен-ко, радо вітали нас, реагуючи на наші 

помаранчеві стрічки. З часом ми влилися в колону, яка прямувала до Верховної Ради, 

маршрут якої повинен був пролягати біля ЦВК. Під час руху колони з вікон кожного 

будинку нам махали і вигукували вітання місцеві жителі. А вже вночі, після сесії 

Верховної Ради, коли багато людей, киян, розійшлися по домівках, ми порадились і  

вирішили охороняти наметове містечко, де наметів не було ще так багато, і ходили різні 

чутки про можливий напад.   

На щастя все обійшлося, а вже 24 листопада наметове містечко настільки розрослося і 

самоорганізувалось, що вже нашої допомоги не потребувало. Тому в ніч з 24 на 25 

листопада я пішов пропонувати свою допомогу на Банкову. Там до мене приязно 

віднеслися та прийняли в свої ряди. Відразу було видно високий рівень самоорганізації 

людей і дисципліну в заслонах під Адміністрацією президента. У цьому, вважаю, заслуга 

нашого координатора Юрія Олексійовича Тиртишного, який зумів завоювати довіру та 

повагу людей. Охарактеризувати його можна як людину вольову, інтелектуальну, з 

сильним характером і високим рівнем культури. 

Я зрозумів, що тут моє місце, і поки ми не здобудемо повної перемоги, звідси, я вже 

нікуди не піду. Що надалі і сталося. Облогу адміністрації нами було знято в день 

інавгурації.  

Звичайно, відчувалося, що до мене приглядаються і, по мірі можливості, перевіряють. Але 

це були вимушені заходи безпеки від різного роду провокацій. Було важко і холодно, 

особливо коли стояли цілодобову вахту. Дехто стояв і по кілька діб підряд, без 

відпочинку. Був серед нас такий Ваня Пастухов, так він відстояв без трьох годин три доби. 

В облозі стояли не тільки на Банковій, а й зі сторони вулиць Шовковична, Лютеранська  

(„Химери”) (мова йде про „будинок з химерами” за проектом архітектора В. 

Городецького. – О.С.), загалом по всьому периметру Адміністрації президента. 

Ми також приймали активну участь у подіях, які мали місце біля Верховної Ради, 

Кабміну, в Конча-Заспі. Були у нас напружені ситуації, одна з яких виникла, коли ми 

забирали КРАЗи, якими забарикадувалися спецназівці біля Адміністрації президента. 

Ситуація загострилася після того, коли ми зробили спробу відігнати другий КРАЗ. Я стояв 

в першому ряді перед спецпідрозділами і бачив, як за кілька секунд вся територія 

адміністрації була заповнена міліцейськими загонами. Тут же під’їхала водометна 

машина, на якій відразу почалася підготовка для застосування її за прямим призначенням, 

в той час, коли друга водометна машина стояла напоготові з тилу. Проте ніхто не 

відступив, а навпаки - завершили розблокування барикад КРАЗами, навантаженими 

бетонними плитами і піском. При тому, що мали інформацію про те, що міліція отримала 

наказ застосувати зброю, що йшли озброєні колони міліції на Київ, про те, що російський 

флот в Севастополі озброїв тисячі членів кримінальних угрупувань для так званого 

наведення порядку в місті Києві.  

Згадуються провокаційні спроби Григорія Суркіса, Шуфрича, разом з їх охороною 

прорватися в Адміністрацію президента для камери, спроба видворити нас з-під 



Адміністрації президента, посилаючись на рішення суду, яке, що цікаво, чомусь було 

адресоване „Порі”. “Порі”, котра на початку мала тепле місце дислокації в будинку 

письменників. Лідери „Пори” як до того, на той час, так і на далі не мали жодного впливу 

на народ, який стояв на Банковій.  

Були спроби прорватися на Банкову автобусами, вщент наповненими міліцією. Однак  ми 

тут же блокували ці автобуси, не даючи можливості міліції вийти з автобусів. Після чого 

вони повертались назад.  

Запам’ятались також приїзд міністра МВС Білоконя, міністра оборони Кузьмука і 

генерального прокурора Піскуна з метою залякати нас і провести Кучму в Адміністрацію 

президент – не вдалося. Це були нелегкі, холодні, але щасливі дні.  

Хочеться відзначити усіх учасників революції, Майдану, депутатів Верховної Ради, а 

також Верховний Суд, судді якого, ризикуючи своїм становищем, винесли справедливе і 

доленосне рішення для України про другий повторний тур голосування виборів 

президента, людей в містах кожної області України, що дружньо і згуртовано виходили і 

до перемоги стояли на своїх маленьких Майданах.  

Особливо вдячні киянам, які нас так тепло зустріли, годували, поїли гарячим чаєм, 

вдягали, обігрівали і підтримували духом. Без такої підтримки, допомоги і душевного 

тепла ми б не змогли вистояти та досягнути своєї мети - перемоги над тоталітарним 

кучмівським режимом. Кияни першими підтримали і першими масово вийшли на Майдан. 

І в подальшому ми побачили, що народ України врешті прокинувся, повстав, згуртувався і 

переміг. 

Я приємно вражений патріотизмом народу України, українською нацією. Я горджуся тим, 

що я громадянин України, українець і вже не придаток путінівської Росії. 

З самого початку серед народних мас визначились неформальні лідери, кожен з яких на 

своїй ділянці ніс відповідальність за людей, за їх безпеку... Ті, які відносились до кожного 

з повагою та Любов’ю, ті, які витримали цей тягар боротьби і відповідальності – і 

вистояли з нами до кінця, до перемоги. Хотів би виділити як такого лідера нашого 

координатора Тиртишного Ю.О., коректного, зваженого. Він ніколи себе не протиставляв 

іншим, а навпаки рахувався з усіма, мав високий авторитет. Його думка завжди 

підтримувалась колективом. Завдячуючи йому, в нас не було ворожнечі, неузгодженості в 

діях, у нас справді була велика дружня згуртована сім’я, де всі питання, проблеми, які 

виникали, вирішувались колективно. Був порядок і дисципліна. Та неабияка позитивна 

аура від Бога. 

За час, що минув після революції, зміни очевидні як на загальноукраїнському, так і на 

місцевому рівні. Але, в першу чергу, ці зміни стосуються настроїв людей, їхньої рішучості 

відстоювати свою гідність, своє право, свій інтерес. 

Позитивні зміни у владі стосуються, в першу чергу, діяльності Президента і Прем’єра. Це 

поза сумнівом формує добрий імідж України у світі. Помітні позитивні зрушення в 

пенсійному забезпеченні, в допомозі сім’ям при народженні дітей, в рекламі.  

Немає поки що позитивних зрушень у відношенні до підприємців, тяжко з подоланням 

корупції на всіх рівнях, негативний резонанс викликає ріст цін, падіння курсу валют, так 

як відбивається, в першу чергу, на дрібних та середніх підприємцях, які в масі своїй і 

винесли на собі основний тягар революції. 

Хотілось би, щоб революційні події дістали своє висвітлення з обох боків, в тому числі і з 

боку людей, які були “по тій стороні барикад” і не обов’язково у вигляді судових 

матеріалів, а й просто у формі спогадів.  



„...ми зрозуміли, що цей народ неможливо перемогти” 
 

Ігор Коваленко  

 

Прізвище моє Коваленко. Найрозповсюдженіше прізвище в Києві, я думаю, а, може, й на 

Україні. Ім’я по батькові Ігор Валентинович. Ну я себе вважаю середніх років чоловіком. 

Навіть можу сказати, мені 56 років. Я сам киянин. При чому такий киянин, який у п’ятому 

поколінні має відомості про своїх всіх родичів, які проживали у Києві. Сам я викладач 

вищого навчального закладу. Працюю з великими дітьми, але є маю ще й своїх 4 дітей. І 

при чому в мене так все це розподілилося, що 2 старших доньок є, і в тій же самій сім’ї є 

ще двоє малих дітей, як я їх називаю. Менших, менших дітей. Син 15 років і дівчинка 13 

років. От такою великою сім’єю ми живемо. Всі разом. Познайомилися ми зі своєю 

дружиною теж у Києві, одружились і от уже більше 33 років живемо так цією сім’єю. Ну 

це, що стосується деяких моментів біографії.  

А взагалі-то як я тут з’явився. Я не буду казати, що я тут з першого дня, бо я з другого 

дня, з 23 (листопада. – О.С.). Так вийшло, що 23 після викладання в інституті я вирішив 

пройти сюди на Майдан, подивитися, бо я вже знав, що велика кількість людей 

знаходиться на Майдані. Я хотів все це побачити своїми очима. І почав від Бессарабки. І в 

цей момент там, від Бессарабки, збиралась велика кількість людей, щоб іти протестувати 

до ЦВК. Я побачив цих людей і таку кількість... І це мене так здивувало, розумієте... Я все 

життя вважав, ну от я – корінний киянин, і все життя вважав, що кияни, ці, хто мешкає в 

Києві, це пасивні люди, які звикли до такого доброго життя, яких порушити на будь-який 

крок, а ми бачимо такий рішучий крок, це дуже-дуже важко. І перше, що вклало в мої 

сумніви, в ці мої міркування, це результати першого туру виборів по Києву. Мене це 

настільки вдохновило, настільки здивувало! Я думаю: ну невже, невже Київ проснувся? 

Невже можна казати про те, що навіть у Києві створилась нова нація? Не тільки українців, 

а ще й і киян. Я такий був гордий за це, ви розумієте. Ось тому, коли 23 числа я все це 

узнав, я після роботи пішов на Хрещатик, побачив цю всю велику кількість людей, які 

були радісні, які обурювались, звичайно, результатами цих негідних виборів, але ж вони 

хотіли знати правду. Вони не тільки хотіли знати правду, хотіли, щоби правда була дійсно 

в кожному з них. В кожному з них була правда, але ж цю правду не можна було визнати 

завдяки цим діям і того уряду. Завдяки цим фальсифікаціям, які були зроблені. І я думаю, 

якщо тут колона формується, то, мабуть, в декількох інших місцях. Я знав, що блокування 

почалося. І в цей же день я потрапив от сюди. І ви знаєте, як це називається, як потрапив – 

так і приріс до цього місця. Я побачив цих людей, побачив, ну ще барикад тоді не було, а 

були звичайні шеренги людей, які стояли... Я просто взяв і став у цю шеренгу. Ні в кого не 

питаючи, бо я знав, що оце має бути моє місце на найближчі дні. Але ж ці найближчі дні 

(сміється) оказались такі, що продовжуються і по цю пору. І сьогодні вже, дай Бог 

пам’яті, 22 грудня. І кожний день для мене, звичайно, видатний тим, що я знаю, що я 

прийду сюди; я знаю, що я побачу тих людей, котрі тут з першого дня, яких я дуже-дуже 

люблю. Не всі вони кияни, із різних місць нашої України, але ж та атмосфера, яку я тут 

побачив, мабуть для мене вже давно чогось не вистачало. Бо це таке родинне життя, коли 

робота є, коли кожен день ти знаєш, що тебе чекає. Коли ти знаєш, чим буде закінчуватись 

день, знаєш, як буде наступний день починатись. А у викладачів це така специфіка 

роботи, що ти знаєш свій розклад роботи на 2 тижні.  

І тут в твої плани, в плани твого життя прийшло таке, така подія, яка збудоражила все 

життя. Розумієте, на третій тиждень перебування, оцього перебування разом з народом, 

перебування на повітрі, цієї боротьби на третій тиждень мене люди зустрічали й казали: 

скажи, будь ласка, чого ти помолодів (сміється)? Кажу: як – помолодів? Я такий як і був 

лишився. Ніяких операцій не робив. Але ж, ти дивись, це дуже помітно. Навіть моя 

дружина сказала, що я помолодів (сміється). Ось, я це розумію. Це стан душі. Це стан 

душі, коли ти знаходишся, зустрічаєшся на тій барикаді не тільки зі своїми товаришами, а 



з цими людьми, які приходять сюди й хочуть сказати. І не завжди дуже приємні речі. І 

коли ти маєш можливість от з цієї барикади людям сказати, інколи, може, правильні 

слова. Ті, що вони не знали. Але ж інколи просто бувають люди, які приходять сюди, 

щоби образити оцих людей, які ось тут стоять. Це дуже-дуже образливо й дуже обидно, в 

тому розумінні, що ми не заслуговуємо на це. Бо ті, хто тут знаходяться з першого дня, 

або ті, хто були з першого дня і вже поїхали, бо вони були з інших місць, ті, хто тут 

знаходяться, вони це інколи дійсно сприймають як образу в свою адресу. Бо ми тут, я 

думаю, знаходимося по стану своєї душі. Це ніякі там ні високі слова, ніяка така позиція, 

знаєте, зневажлива по відношенню до тих людей, хто не може сюди прийти. Це нічого, 

ніякої такої позиції взагалі нема. А от такий піднесений стан душі з першого дня 

перебування, і хтось може спитати: ну, цей підвищений стан може продовжуватися деякий 

час, а потім він може перерости чи в одну, чи в іншу сторону, чи стан такого 

непорозуміння, в стан душі, коли не розумієш, ну коли ж вже це закінчиться? Бо людина 

ж теж має обмежені можливості, обмежені фізичні можливості відколи бачиш, що ти тут 

знаходишся ось з такою ідеєю, а взагалі-то справа з боку влади, з боку власних структур 

так і залишається. Нема такого порозуміння, що це народ, з народом треба рахуватись. 

Треба взагалі-то мати повагу до народу. Якщо немає поваги в тих керівників до таких 

звичайних людей, які тут знаходяться, а люди надзвичайно красиві. Бачите, тут вже на 20-

ий день перебування інколи познаєш такі речі... Про звичайних людей, які тут стоять. Я 

навіть не міг міркувати, що оці люди, які оточують тебе, вони в деяких галузях мають такі 

певні досягнення, й вони все кинули. Все кинули, тому що в цей час їх душа, їх стан душі 

сказав, що треба, потрібно бути тут. І тільки тут! І тільки тут зараз твоє місце.  

Отож бачте, я, наприклад, державний працівник. Госбюджетний працівник, тому я не 

можу так сказати, що все те, що я на роботі заробив, я облишаю. Тому приходиться 

(сміється), як то кажуть, робити революцію по сумісництву. Спочатку першу половину 

дня знаходишся на роботі, зустрічаєшся зі студентами, викладаєш, робиш наукові справи, 

а коли настає друга половина дня, то вже ніяких роздумів, мислей інших нема – тільки 

скоріше сюди потрапити. Тільки скоріше побачити тих людей, які тебе оточують. 

В мене є один такий випадок, який дуже сильно запам’ятався. Це було 27 листопада, 

субота. Це був той день, коли активісти з оцієї, з нашої сторони, з нашої барикади, 

вирішили, що ті вантажівки, які тут стояли, самоскиди, що вони заважають взагалі-то 

бачити ту перспективу, перспективу на Адміністрацію президента, й вони нам заважають 

навіть спілкуватися з цією частиною міліціонерів, які охороняють з цієї сторони 

Адміністрацію президента. І силами активістів було вирішено по черзі ці машини вивести. 

Цей момент дуже відповідальний. Ну, такий страшний момент. 

Спочатку відкрили середню машину, й коли побачили, що все можна зробити, щоб 

машину цю відвести, то в нас тут знайшлась людина, яка знайома з цією технікою, яка має 

в приватній власності такий же самий самоскид, і ця людина відважилась на те, що вона 

зайшла в кабіну, налагодила там (сміється) зажигання, замок зажигання налагодила, й 

завела цю машину. З тієї сторони, зі сторони охорони Адміністрації президента, в цей час 

було непорозуміння. Вони не знали, як реагувати на цю подію. Машина потихеньку, 

заднім ходом, почала через наші кордони виступати. Створили такий коридор на кордоні, 

й почала тут потихеньку виїздити. Коли машина була там на досить великій відстані, з 

боку охоронців Адміністрації президента та з боку міліції чи спецназу почались такі дуже 

активні дії, спрямовані на те, щоби збільшити кількість рядів, які охороняли, а вони були 

збільшені до 15 рядів. Стали вони один до одного, плечем до плече і з піднятими щитами, 

з закритими забралами, ось... І в цей час, в цей час, коли була відведена перша машина, на 

підмогу до цих охоронців стала машина – водомет. І ці солдати почали такі дії, 

спрямовані, ну як на тренуванні. Вони то розходились, то сходились. При цьому стучали 

своїми палками по щитах і тренувались на той випадок, щоби ось ту машину можна було 

вивести між їх рядами й спрямувати в сторону наших шеренг. Без зброї, беззбройних 

мирних шеренг. Тут створилася така тиша, бачите, на цій площині... А стояли 4 ряди 



охорони, а після цього на деякій відстані, десь у 200 метрів почалась ще одна наша була 

шеренга. Там стояли люди звичайні, які приходили сюди подивитися. Бачите, на цій 

відстані, на ділянці десь у 250 метрів мабуть можна було б почути, якщо б там кішка якась 

м’якнула, то це було б дуже відчутно. Це не секрет, що в перші дні тут багато жінок було 

серед нас. І жінок, причому з різних регіонів, і молоді дівчата, і такі, дійсно, зрілі жінки 

вже. І навіть оце наше хвилювання було отаке, що ми вирішили, що оце такий важливий 

момент на цій площадці повинні залишитися тільки мужчини. Тільки чоловіки. Ми 

попрохали наших дівчат, наших жінок, щоби вони залишили цю площадку і туди пішли 

ближче до народу. Деякі відмовлялися. Ті, хто працювали на кухні дівчата, відмовлялися 

уходити, ви бачите! І деякі залишались тут. Залишались, продовжували залишатись. Все 

одно ми благали їх покинути площадку. І це продовжувалось години три. Це був день 

спочатку. Це був день, десь о 12 годині дня.  

Потім була така ситуація, що тут тиша. Всі люди, які стояли по ту сторону, люди, які 

приходили сюди, вони теж замовкли. Бо вони чули, що охоронці почали тренування, 

почали бити палками по щитах, і стояла така тут тиша, ну, на протязі, мабуть, години. І 

потім, ви знаєте, що розрядило цю тишу? Це був дуже дивний момент. Розрядило цю 

тишу ті люди, які стояли отам за першим рядом огорожі. Вони почали співати, спочатку 

тихенько, українські пісні. І потім такий стан розкочувався, трошки голосніше почали, ще 

голосніше, змінились пісні. І коли десь через хвилин 40 пролунало і з таким, на повному 

голосі пролунало... ой... сльози... (пауза) Я прошу пробачення. Пролунало „Реве та стогне 

Дніпр широкий” (пауза), то ми зрозуміли, що цей народ неможливо перемогти. 

Обстановка так трошки розрядилась, а потім все ж-таки, бачите, чи події так співпадають 

одне до одного, саме цей день студенти консерваторії вирішили перший раз сюди прийти 

й зробити концерт для тих, хто тут стояв, для охорони, для тої охорони. І вже перший 

прохід був тут, однієї машини не було. Вони построїлися колоною, перед оцим першим 

кордоном там. Перед ними був оркестр, він маленький там, 6 чоловік, але справжній 

оркестр. І ось вони такою колоною, з транспарантами – „Ми голосуємо за Ющенко”, 

„Міліція і народ єдині”, і отакі транспаранти, почались рухатися. Охоронці залишались, ця 

ж кількість рядів, водомет стояв посередині, так і залишався стояти. Коли вони підійшли, 

спочатку оркестр почав грати гімн, і оце виконання гімну, коли всі зняли шапки, почали 

співати, цей концерт почався з цього гімну і заспокоїв людей. Заспокоїв і потім поступово 

оці студенти, які прийшли з консерваторії, почали свою програму давати. Це були 

українські пісні – і класичні, і народні українські пісні. Я розумію, що, окрім оркестру, ще 

прийшли студенти хорового відділення, а, може, взагалі різні студенти. І все це 

закінчилось, і наші от ті активісти побачили, що накал це спадає, накал з того боку, з боку 

охоронців спадає, і тоді, під час концерту, вирішили вивести ці дві інші машини. Три 

машини всього стояло. Спочатку вивели машину біля дверей комітетів, машина вийшла. 

Які оплески там почались з того боку. Боже мой! Потім цю машину вивели, а концерт 

продовжувався з усіма студентами. Вивели другу машину з цього боку, і ми всі, хто тут 

стояв, побачили вільний простір між нами і охоронцями. Концерт, який проводився під 

час виводу цих машин і от з тої пори, бачите (сміється), знаменно даже, почались такі 

перші, перші наші ростки спілкування нашого з міліцією. Оцей концерт – це був перший 

етап цього спілкування. І поступово ці ряди стали зменшуватися в міліції, і спілкування 

стало тісніше. І ці дівчата, які приходили з квітами, які залишались там. Ну, хоча й 

говорили щось до солдатів, до міліціонерів, але ці нічого не відповідали. Але ж 

спілкування продовжувалось. І поступово з цієї сторони ми вже інколи бачили, як вони 

піднімали оці лацкани своїх курток, а там під лацканами були стрічки, такі як у нас – 

помаранчеві стрічки. Вони як не могли словами відповісти, мовою не могли відповісти, 

але ж вони діями показували, що не проти тих людей. Ще невідомо, хто кого охороняв. 

Мабуть, ми їх охороняли. Бо інколи ми шуткували, коли підходили до трибуни й питали – 

чого ви тут стоїте? Ну, так миролюбиво питали. Ми відповідали так дружелюбно й у 

формі жартів, що, розумієте, якби ми дозволили всім дівчатам, які хочуть тут пройти до 



міліціонерів, туди до цих кордонів пройти, то вони б їх давно не те, що дезорієнтували, а, 

як це називається, зробили б дезертирами (сміється). От такі були наші відповіді. Це по-

перше. А по-друге, мабуть, вони нас охороняють з того боку, щоби отой, хто може там 

знаходитися по своїй роботі, щоб він на наше мирне пікетування вийшов і не почав 

робити якісь там погані речі. Потім, при подальшому спілкуванні, вони вже нам казали: не 

дуже лякайтесь! Що вам кажуть по телевізору, що може бути, що загони сюди прийдуть і 

почнуть щось робити. Ми не дамо. 

 



ПІСЛЯМОВА 

 

 

1. Прізвище, ім’я – Коваленко Ігор Валентинович 

2. Місце проживання – м. Київ, наслідний киянин у 5-му поколінні 

3. Вік, освіта та сімейний стан – 57 років,  вища освіта, одружений, маю і виховую 

двох доньок, сина і двох онучок. 

4. Причини, з яких Ви вийшли на Майдан  

- Надоїло жити у суцільній брехні зі сторони влади. 

- Надоїло бачити і чути витівки привладних бандитів і їх оточення. 

- Надоїли ті обставини, коли тебе вважають суцільним дурнем, бидлом, коли 

з тобою зовсім не рахуються. 

- Захотілось виконати свій громадянський обов’язок і сумлінно дивитися в очі 

близьким, рідним людям, своїм дітям. 

- Захотілося собі доказати, що моя хата не скраю і що я з активною 

громадянською позицією можу впливати на хід подій. 

5. Протягом якого терміну Ви залишилися на Майдані? На мирному пікетуванні 

Адміністрації президента на вулиці Банковій перебував 62 дні. На чотирьох 

перепустках послідовно визначена посада – охорона, старший охорони, а функція 

полягала в тому, щоб стоячі в кордоні, а потім на барикаді спілкуватися з 

відвідувачами і гостями, вести роз’яснювальну роботу з громадянами, розповідати 

гостям хід подій і історію барикади. 

6. Хто з лідерів Помаранчевої революції більш надихав Вас під час подій 

Помаранчевої революції? Без сумніву, для мене лідерами Помаранчевої революції 

були В.Ющенко, Ю. Тимошенко і М. Томенко. 

7. З моменту подій Помаранчевої революції минає вже сім місяців. Напишіть 

якомога детальніше про Ваше сьогодення. З погляду на події Помаранчевої 

революції, можу сказати, що незважаючи на велику тяжкість, напруженість і 

тривалість цих подій, не зважаючи на швидкість бігу і, іноді, двозначність подій 

сьогодення, не зважаючи на велику зайнятість на роботі і у сімейному житті, я 

завжди знаходжу час для аналізу революційних і післяреволюційних подій, для 

спілкування зі своїми революційними товаришами. Зміни нашого життя 

відбуваються і в соціальній, і у правовій сферах. Що стосується Києва, то зміни 

проходять дуже повільно, а в деяких основних політичних питаннях їх зовсім 

немає. 

 Наприклад, питання заміни голів районних адміністрацій, про яке йде мова з 

першого післяреволюційного дня; доведення до суду справи Г.Ґонгадзе; 

пояснення, розслідування і доведення до суду справи отруєння Президента. 

Основними принципами Майдану на мій погляд були: відстояти правду, отримати 

дійсно народного Президента, здобути дійсну незалежність, зробити Україну 

дійсно цивілізованою, правовою країною, відстояти право рівності перед законом 

всіх без винятку. Перші два принципи ми всім гуртом здолали. Що стосується 

інших трьох, то у Президента, Уряду, Влади є попереду ще великий, тяжкий шлях, і 

тут головне не забувати обіцянки, які були дані народу. 

8. Якщо у Вас відбулася б сьогодні зустріч з лідерами Помаранчевої революції, що Ви 

хотіли б їм сказати? 

- Послідовність, наполегливість і кожнодобова праця. 

- Правова основа всіх дій. 

- Ніяких безвідповідальних заяв і прожектів. 

- Доброзичливість і людяність у рішенні будь-яких питань 

 



„Барикада заснована на суто народній платформі і є по своїй суті 

безпартійною” 

(Дев’ять яскравих днів моєї Помаранчевої революції) 
 

Як на мій погляд, небагато часу минуло від тих революційних буремних подій, 

розмальованих помаранчевим кольором. З іншого боку невгамовний біг часу дає взнаки: 

розум аналізує і створює узагальнену картину того, що відбувалось, висвітлює 

найяскравіші дні і години, друзів, з якими вистояли і перемогли. А десь підспудно, у 

глибині свідомості ще й питання: - Чи все робили правильно, чесно, по-людяному?, - Чи 

варто було  взагалі це робити?, - Чи піде це на користь більшості людей нашої України? 

Далі згадуєш і кажеш собі: час – найкращий лікар і суддя, а тому будь-яка людина не 

може сьогодні оцінити  масштаби події, її велич, призначення і долю. 

У такому разі можна для себе, друзів, близьких людей згадувати і розповідати найбільш 

яскраві, знакові події. 

 

День перший, 23 листопада 2004 р. 

Багатьом людям на другий день після виборів стало зрозумілим, що з ними не рахуються, 

їх обманюють ті, хто хочуть прийти до влади, збираються продовжувати бандитський 

режим своїх попередників. І тут довго терплячий український народ нарешті прокинувся 

від більше ніж трьохвікової сплячки і вирішив спростувати традиційне прислів’я – моя 

хата скраю... Підтвердження цьому – Хрещатик. Величезна кількість людей, починаючи 

від Бессарабської площі і, куди очі сягають, в сторону Майдану Незалежності. На 

парапетах підземного переходу стоять дівчата з яскравими помаранчевими стрічками. В 

них всі питають, де можна взяти хоч одну таку, щоб пов’язати на праву руку. Найбільш 

наполегливим вони відривають по одній і дарують у додаток посмішку. Формується 

велика колона демонстрантів. Організує і очолює колону  Ю. Луценко. Вже існують гасла 

на плакатах, море жовто-блакитних прапорів, помаранчевих стрічок, а, найголовніше, - 

посмішки на обличчях і ніякої смути. Мета демонстрантів – прийти до ЦВК і сказати – 

“Ні” цьому ганебному безглуздю. 

З різними маршрутами і пригодами день закінчувався на вулиці Банковій, але попасти у 

перші ряди демонстрантів, яких зустріли кордони міліції, не вдалося – такої кількості 

людей вулиця не бачила, мабуть, за всю історію свого існування. Найбільше враження і 

радість цього дня. Я, як спадковий киянин у п’ятому поколінні, завжди вважав київських 

людей спокійною, врівноваженою, байдужою до політики і інших подій масою громадян, 

а цей день докорінно змінив моє уявлення. Мабуть, люди дійсно втомились нести на собі 

цю купу брехні, бруду і цих потворних тварюк, які називали себе владою. Дякую Вам, 

Люди, Кияни, за найбільше враження цього дня. Найбільша радість та, що я був з цими 

прекрасними людьми разом саме в цей перший день. 

 

День другий, 24 листопада 2004 р. 

На роботі зранку працюю до обіду, а сам, наче, на голках – хочеться побачити, що ж там 

на Банковій? 

Сьогодні вже народне протистояння владі набуло перші ознаки організованості. На 

початку вулиці Банкової зі сторони вулиці Інститутської стоять кордони з людей пліч 

опліч. Хто ці люди? В основній масі кияни, молодого і середнього віку, жінки і чоловіки. 

Керують кордонами ті, хто вже вчора прийшов на Банкову, до будівлі Адміністрації 

президента, залишились на ніч, а потім і взагалі вирішили залишатися до Перемоги – 

доти, поки кандидат в президенти В.А. Ющенко не стане законно обраним Президентом і 

ввійде в будівлю Адміністрації. 

Вже потім товариші розповіли, що кордони оточили Адміністрацію з усіх можливих 

сторін: з протилежної сторони вулиці Банкової на перехресті з вулицею Лютеранською, на 

вулиці Городецького під будинком з химерами, на вулиці Шовковичній біля приймальні 



Адміністрації. Вже з’явилась і назва цієї громадянської, народної акції – мирне 

пікетування Адміністрації президента. 

Підхожу до першої шеренги кордону і становлюсь самостійно серед пікетувальників. Так 

починається мій другий революційний день. Основне завдання кордону – нікого не 

пускати на вулицю Банкову, особливо співробітників Адміністрації. Людей біля кордонів 

багато, всі зацікавлено дивляться, що ж там відбувається на цій вулиці? На цей час з 

повідомлень по радіо і телебаченню вже відомо, що вчора тут була Ю.Тимошенко з 

народними депутатами і передовим загоном демонстрантів. Загальний настрій народу –

радість, без тіні сумнівів, без жаху і з великою зацікавленістю і переживанням того, що 

відбувається. Стоїмо у кордоні годину, другу, третю, розмовляємо між собою, з людьми, 

що підходять. А ось і перший сюрприз – дівчата-куховарки підготували бутерброди та чай 

і пропонують пікетувальникам. Хоч на дворі ще не дуже холодно, але довгі часи стояння 

дають знати – чай сприймається як бальзам. Під вечір з’являються і перші, несміливі 

кореспонденти – їх без перешкоди пропускають до самих міліцейських кордонів біля 

будівлі Адміністрації. Керуючий кордоном – велика, колоритна фігура з помаранчевою 

іграшкою на шиї (як потім з’ясувалось, це був Ігор Нужний, чи Біг-Ігор) – запропонував 

мені і ще кільком чоловікам підсилити своєю участю кордони пікетувальників 

безпосередньо перед міліцейськими кордонами. Таким чином я вже дослужився до 

почесного обов’язку бути на передовій. Між нами і міліцією стояли тільки три вантажівки 

з будівельними матеріалами і піском. 

Вони зигзагом перегороджували вулицю, створюючи перешкоду для руху людей у 

напрямку будівель Адміністрації. 

Обстановка на кордоні моторошна, тривожна. Зліва – справа будинки Комітетів Верховної 

Ради, за нами вантажівки і міліцейський кордон, попереду метрах у трьохстах кордон на 

початку вулиці Банкової. Тиша, вечоріє, і тільки кожні дві години стукіт чобіт – 

змінюються міліцейські охоронці. Після одинадцятої години збираюсь до дому, а на 

кордоні залишаються люди на всю ніч чергування. Вже поставлені перші намети, 

прибувають на допомогу киянам люди в основному з західних регіонів України, вже 

організовано регулярне харчування, вже ідуть з термосами до пікетувальників кияни, щоб 

зігріти чаєм і своєю душевною теплотою тих, у кого за спиною стоять озброєні омоновці з 

щитами, у захисних шоломах і масках. 

Найбільше враження дня: перед уходом координатор спитав, чи прийду я наступного дня? 

Відповідь була позитивною, і мені видали мою першу перепустку “Охорона Адміністрації 

Президента”. 

Найбільша радість – хоча обставини протистояння дуже скрутні, а посмішка на обличчях 

людей стає дедалі відвертішою. 

 

День п’ятий, 27 листопада 2004 р. 

Мабуть, найбільш скрутний, жахливий і водночас переломний. Наші найбільш 

революційні товариші вирішили, що вантажівки, які розділяють простір між міліцейським 

кордоном і пікетувальниками, це зайва атрибутика. По-перше, не видно, що робиться на 

майданчику біля Адміністрації, по-друге вантажівки заважають спілкуванню з 

міліцейським кордоном. Спочатку треба було відкрити машини, з яких були зняті дверні 

ручки, а потім перевірити, чи можна їх завести. Серед нас знайшлися такі товариші, для 

яких спілкування з вантажною автотехнікою є звичайна робота. З Василем Петровичем 

Капшуком я потім познайомився, і у нас склалися добрі, дружні стосунки. Саме він 

здійснював цю, як потім з’ясувалося, героїчну акцію виведення вантажівок з Банкової. 

Але все по-порядку. Завели першу машину, середню з трьох вантажівок. Не дуже вона 

хотіла заводитися після п’ятиденного стояння на вулиці. Помалу-потроху вона почала 

рухатись по Банковій. Зробили коридор з трьох ланцюгів пікетувальників, а потім і люди, 

які стояли на вулиці, розступилися. Машина заднім ходом рухалася аж до вулиці 

Інститутської. 



Тепер ми, пікетувальники, побачили міліцейські кордони, а також непорозуміння в їх очах 

і німе питання: невже пікетувальники збираються піти на штурм будівлі Адміністрації? За 

дуже короткий час кількість рядів ОМОНу зросла до 15-ти, а позаду їх з’явилася 

броньована машина з водометами. Ряди міліції почали розступатись, а цей броньовик став 

здійснювати маневри, приближуючись і віддаляючись від передньої лінії. Що було на умі 

у керівників цих озброєних омоновців – важко було збагнути, - мабуть, були перелякані, 

побачивши перед собою таку кількість людей, які скандують: “Нас багато, і нас не 

подолати!”, і це скандування не припиняється по 15-20 хвилин, з невеликою паузою знов 

починається. 

Омоновці теж відповідали психологічно тяжкими діями – при зміні наряду викарбовували 

чоботами весь путь і одночасно били палицями по захисних щитах. Враховуючи велику 

кількість шеренг ОМОНу і, особливо, їх настрій, пікетувальники вирішили відвести 

основну масу людей приблизно на 200 метрів від кордону. Також, враховуючи серйозність 

ситуації, запропонували жінкам-пікетувальницям теж тимчасово залишити наші кордони. 

Коли всі ці дії завершилися, на вулиці встановилася дивовижна тиша. Навіть гучномовці 

на агітаційних машинах теж замовкли. Така тиша продовжувалася десь з півгодини. Але ж 

народ не може так довго мовчати. З натовпу людей почулася українська народна пісня, 

яку одразу підхопили, потім друга чуть голосніше, третя. Народ на вулиці влаштував 

імпровізований концерт, який поступово змінив наш настрій, наше напруження. 

Кульмінацією стала пісня “Реве та стогне Дніпр широкий”, яку вже підхопили всі і 

співали на повний голос. А через деякий час до нас прийшла дуже представницька 

делегація студентів консерваторії – невеликий духовий оркестр і хор. Концерт одночасно 

слухали і омоновці і пікетувальники. Музика і спів були веселими і завзятими, а 

обстановка настільки поліпшилася, що наш відважний водій-революціонер під час 

концерту відвів з вулиці другу і третю вантажівки. На час закінчення концерту простір 

між двома кордонами став вільним. Тепер ми могли спостерігати всю військову армаду, 

яка наполегливо захищала стару владу. На цей час ніякого спілкування з 

пікетувальниками, кореспондентами, представниками різних церков і конфесій, навіть з 

дівчатами, які приносили квіти, омоновці собі не дозволяли. Відповіддю на зниклі 

вантажівки було встановлення наступного дня стаціонарних захисних щитів, які повністю 

перегороджували вулицю. Однак це нас не дуже засмутило – для дівчат нарешті з’явилося 

місце, куди можна було вставляти принесені квіти. 

Найбільше враження дня – мужність, навіть героїзм Василя Петровича. Найбільша радість 

– приємно було побачити і почути студентів консерваторії, які проявили свою 

громадянську позицію і не злякалися міліції і спецтехніки, а ще й дуже добре грали і 

співали. 

 

День 25-тий, 17 грудня 2004 р. 

День за днем Помаранчева революція набувала своєї сили, а напруження перших днів 

поступово спадало. Були дні, коли на Майдані Незалежності збиралася шалена кількість 

людей, щоб побачити лідерів революції, послухати їх, підтримати у нелегкій боротьбі. 

Відгриміли на Майдані вже і перші салюти на знак, хоча і не остаточних, але маленьких 

перемог революції. За цей час і на вулиці Банковій сталося багато змін: з кінця в кінець 

обох її сторін було побудовано наметове містечко; біля наметів постійно горіли у 

революційних бочках вогнища; пускали в небо дим польові військові кухні; постійно 

стояли на кордоні три, а іноді чотири шеренги пікетувальників, які виконували свою 

громадянську місію. Основне завдання полягало у тому, щоб мирними засобами 

протистояти всім спробам встановити в країні владу бандитів. Постійний потік людей, 

яких цікавила ситуація на Банковій, продовжувався. Люди підходили до кордонів, 

починали розмовляти з пікетувальниками, розпитувати, розповідати цікаві моменти свого 

життя, подій у Києві й інших містах. Запам’яталася одна жінка, яка прийшла ввечері до 

кордонів зі своєю донькою-школяркою. Почала стурбовано розповідати, що живе на 



вулиці Інститутській і певно знає про існування гілки метро від станції метро 

“Арсенальна” до будинку Адміністрації. Так от каже, що вже кілька ночей підряд чується 

гуркіт руху метро по цій гілці: ”Мабуть, вивозять важливі документи і цінності з 

Адміністрації?” Ця жінка прохала нас повідомити “куди потрібно” про цей факт. Також за 

цей час у нас з’явилося багато друзів і постійних відвідувачів. Серед них особливо 

згадуються народні депутати Геннадій Йосипович Удовенко та Рефат Чубаров. Ці шановні 

люди, можна сказати, стали постійними дійовими особами дійства на Банковій. Навіть 

побутові проблеми революціонерів вони вирішували швидко і беззаперечно. А ще всім 

нашим товаришам запам’яталася старенька бабуся, яка кожного дня приходила до нас, 

приносила газети, інформаційні листки, чай, солодощі і всіх пригощала. І це незважаючи 

на свій поважний вік і, мабуть, дуже малу пенсію. Люди йшли до нас, приносили і 

дарували теплі шкарпетки, рукавички, сигарети, солодощі, фрукти (особливо помаранчі і 

мандарини), а головне – дарували нам свої посмішки і кожного разу підкреслювали свою 

вдячність революціонерам, які знаходяться на барикадах. 

Чому саме цей день запам’ятався особливо? Прийшовши на Банкову, побачив, що за ніч 

все докорінно змінилося – замість ланцюгів людей з’явилась справжня барикада. Всі ті 

люди, які постійно, 24 години на добу знаходились на Банковій і жили у наметах, за 

минулу ніч побудували барикаду. Для цього, звичайно, були підстави: підтримувати 

порядок ланцюгами людей становилося дедалі складніше. До цього часу багато людей з 

різних регіонів України, які знаходилися у пікетах в перші дні і тижні революції, стали 

роз’їжджатися по домівках. На нашій ділянці вулиці залишилося приблизно вісімдесят 

революціонерів, з яких 60 чоловік постійно були на майданчику, а решта були кияни та з 

наближених районів, вони перебували на площадці кожного дня по 10...12 годин. Всі ці 

люди неначе приросли до цієї вулиці, цього місця. Їм було тут добре з різних міркувань: 

інтерес спілкування; самостверджування; бажання довести розпочату справу до логічного 

кінця; бажання знайти нових друзів, подруг; бажання відчувати, що ти потрібен цим 

людям, цій справі. 

З першого дня барикада зустрічала людей двома плакатами: “Бог Вас любить”, і “Правда 

переможе”. А на вже другій перепустці стояла печатка з написом: ”Охорона периметру 

Адміністрації Президента Ющенка В.А. Пост №1”. Найбільше враження дня – на 25-й 

день з’явилися всі ознаки революції, навіть барикада. Найбільша радість – на лацкані мого 

плащу зав’язав 25-ту помаранчеву стрічку – так я рахував дні, коли разом з товаришами 

був в одному ланцюгу. А спочатку були такі сподівання: якщо у грузинів революція 

троянд тривала два тижні, то помаранчеву перемогу ми здобудемо максимум через 10 

днів. Так от, найбільша радість – революція до цих пір, не зважаючи ні на що, має мирний 

характер. 

 

День 34-й, 26 грудня 2004 р. 

На мій погляд, цей день був визначальним, коли правда і демократія нарешті перемогли – 

призначили переголосування другого туру президентських виборів. У людей, які ці 

тривожні, буремні, щасливі дні прожили на барикадах, сумнівів не було. Перемогу має 

святкувати Віктор Ющенко. Такі ж самі переконання були у мільйонів наших 

співвітчизників, а також у більшості українців, які живуть за кордоном. Проголосувавши 

вранці, прийшов на барикаду. Настрій у всіх святковий. Біля барикади багато людей, деякі 

прийшли цілими сім’ями, з дітьми різного віку, з бабусями та дідусями. Всі хочуть, щоб їх 

пропустили до міліцейського кордону – подивитись цим хлопцям у очі, спитати їх про 

життя, подальші наміри, сфотографуватись. До речи, в деякі дні серед хлопців-

міліціонерів були і дівчата-курсантки Київської академії внутрішніх справ. Важко, 

звичайно, за уніформою, шоломом пізнати дівчат. Тільки по очах, трошки підкрашених, 

красивих, добрих і випромінюючих теплоту. 

На цей час вже і відносини пікетувальників і ОМОНу значно поліпшилися. Цьому 

сприяли і відвідування батьків міліціонерів під час чергування, і море квітів, які дівчата 



приносили до захисних щитів ОМОНу, і чай з бутербродами, який наші дівчата з кухні 

пропонували хлопцям, і навіть сигарети і цукерки, якими революціонери ділились з ними. 

Всі люди чекали восьмої години вечора, коли закінчувалося голосування. А саме під вечір 

з’явилися тривожні ознаки того, що минула влада хоче таки створити інциденти і 

заворушення на свою користь. Спочатку по вулиці Інститутській проїхало більш ніж два 

десятки автобусів з специфічним контингентом, оздобленим біло-синіми прапорами – 

прибічниками В.В. Януковича. Але ці автобуси, слава Богу, не в’їжджали на Банкову. 

Через півгодини ще більша кількість автобусів, але вже з ОМОНом, знову проїхала по 

Інститутській. На цей раз два останні автобуси пригальмували і почали повільно 

повертати на Банкову. Наш форпост, намети якого стояли біля будинку письменників, 

швидко зорієнтувався і невеликими силами перекрив живим ланцюгом дорогу. На нашій 

барикаді швидко прийняли рішення, і всі чоловіки миттю опинилися на початку вулиці 

Банкової, створили три ланцюги кордону і взяли руки один одного в замок. Омоновці з 

автобусів не виходили, а на прохання наших координаторів відчинити двері і з’ясувати 

наміри “гостей” вони не реагували. Склалася дуже напружена обстановка. Стоячи у 

ланцюгу, я побачив нашу бабусеньку, яка цього дня теж була у нас на барикаді і разом з 

революціонерами пішла до автобусів з міліцією. Вона стояла на тротуарі з невеликою 

торбинкою у руках і вся тремтіла. Оце тремтіння старої жінки було набагато жахливішим 

за автобуси з озброєними вояками. Якими очами бабуся дивилася на нас, її дітей, що в цей 

час думала, про що згадувала? Мабуть, читала про себе молитву за наше життя і спасіння. 

Через приблизно 40 хвилин автобуси завели двигуни, розвернулися і, навіть не відкривши 

двері і нічого не сказавши нам, поїхали геть. Наш  кордон залишився стояти на місці, хіба 

що роз’єднали замки, зроблені з рук. Навіть вечерю наші дівчата-куховарки принесли нам 

з барикади. А потім біля 10-ї години у Києві розпочалося дійство, якого місто ще ніколи 

не бачило. Сотні, тисячі, десятки тисяч людей вийшли на вулицю. Вздовж центральних 

вулиць безперервним потоком рухались автомобілі з помаранчевими прапорами, з 

безперервними сигналами, з вигуками і піснями по мегафонах. По всьому місту лунали 

імпровізовані салюти. Все місто святкувало перемогу, про яку ще певно не сказали, але в 

яку всі вірили. В цей день Перемога дійсно була здобута! 

Найбільше враження дня – наша бабуся, яка була разом з нами у таку тяжку хвилину. 

Найбільша радість – ми перемогли! 

 

День 39-й, 31 грудня 2004р. 

Ще з 24 грудня на площадці стояла чарівна ялинка. Прикрашали її наші дівчата, і 

найголовнішою прикрасою були помаранчеві стрічки і бантики, а також сріблястий 

дощик. Що стосується бантиків, то ми взагалі вважали, що кожен відвідувач барикади 

після екскурсії по площадці мав піти зі згадкою на правій руці, особливо діти. Були, 

звичайно, відвідувачі зі східних і південних регіонів, які навідріз відмовлялися від стрічок 

цього теплого кольору. Звичайно, то було їх право, а ми все одно доброзичливо зустрічали 

і проводжали людей. А скільки було іноземних відвідувачів! Особливо запам’ятався один 

киргиз. Після знайомства він в мені побачив свого киргизького співвітчизника і почав 

запрошувати у Киргизію робити там революцію. Я його запевнив, що можу все розказати 

про нашу і нехай стоїть і конспектує, а потім їде додому і робить так, як йому підказує 

його революційний порив. (Я тоді ще навіть не міг уявити, що менше ніж через півроку 

Киргизія теж спалахне виступами проти старої влади). Якось Г.Й. Удовенко, ідучи на 

важливу зустріч до комітету Верховної Ради, в черговий раз зайшов на барикаду. Сказав, 

що зустрічається з першим послом Японії в Україні паном Куракавою. Від імені своїх 

товаришів я запропонував Геннадію Йосиповичу після зустрічі привести посла, який 

приїхав у якості спостерігача на вибори, на барикаду. Яке було наше здивування, коли 

приблизно через три години посол з дружиною у супроводі пана Удовенка прийшли до 

нас. Вони з повагою оглянули площадку і барикаду, задали кілька питань, пригостилися 

нашим революційним чаєм і, звичайно, сфотографувалися з нами. Взагалі мені важко 



згадати, з якої країни всього світу нас не відвідували гості. Що стосується спостерігачів на 

виборах, які приїхали до нас у великій кількості, то відвідування барикади № 1 на 

Банковій у них було обов’язковою складовою їх культурної програми.  

Ось і настав останній день 2004 року. Вже було відомо, що перемогу на виборах здобув 

В.А. Ющенко. Ми залишалися на барикаді і вирішили її утримувати до інавгурації нового 

президента, аж доки він самочинно не прийде до будинку Адміністрації. 

Ще за кілька днів до Нового року було запропоновано зустрічати свято на площадці, 

причому можуть приймати участь і близькі, і товариші революціонерів. Домовилися, що 

на цьому святі ми собі дозволимо випити по келиху шампанського. До цього і після цього 

на барикаді існував сухий закон, причому ні в кого навіть не виникало бажання порушати 

його – моральне піднесення цих революційних днів компенсувало з лихвою всі звичайні 

бажання. Вже близько 23-ої години на площадці зібралася величезна кількість людей. 

Саме в цей час на барикаду пройшли і попрямували до міліцейського кордону високі 

військові чини – генерал і полковник. Через деякий час з будинку Адміністрації почали 

виходити озброєні військові і шикуватись у колону. Наш святковий настрій як рукою 

зняло. Що могло статися після візиту генерала? Ми всім гуртом разом з запрошеними 

підійшли до міліцейського кордону і запропонували старшому запросити на спілкування 

когось з військових для з’ясування ситуації. Вже через кілька хвилин до нас біг той самий 

полковник, що прийшов на барикаду разом з генералом. З перших слів він нас заспокоїв і 

сказав, що з будинку вийшла рота почесного караулу, яка буде зараз приймати присягу 

новому президенту. А ще він додав, що після цього відбудеться салют (вперше на цьому 

місці біля будинку Адміністрації), і військові просили передати, що цей салют вони 

присвячують людям, які весь цей час знаходилися на барикадах, саме нам. Ми були дуже 

зворушені цим повідомленням, і, дійсно, через кілька хвилин у небо почали підніматися 

перші букети вогників. Такої красоти салюту я ще в своєму житті не бачив. І ще, майже у 

всіх революціонерів на очі лягли сльози – це саме ми були дійовими особами цих 

буремних подій, це саме нам висловлюють шану військові. З таким сентиментальним 

настроєм ми трохи не пропустили зустрічі Нового року. Ледве встигли наповнити 

шампанським наші пластмасові стакани, як почався відлік часу до 12-ої години. Ну, а 

потім дружні крики: “З Новим роком!”, обнімання, цілування, побажання один одному 

щастя. І так саме було в цей час на всій великій території Майдану Незалежності і 

Хрещатику. Люди поздоровляли один одного з Новим роком, з Перемогою у виборах, 

сміялись, співали пісень, пили вино, танцювали. Розпочався Новий 2005 рік. Що він нам 

принесе, скільки ще буде стояти барикада, коли новий президент стане до влади? Багато 

було запитань на початку року. А свято на площадці і в місті, і на всій території України 

продовжувалося. Ніхто (особисто я зустрічав Новий рік на вулиці вперше у своєму житті) 

не хотів цього разу сидіти біля телевізорів, а те дійство, яке проходило на вулицях, 

залишиться у пам’яті на все життя. 

Найбільше враження дня – салют на честь революціонерів, який організувала рота 

почесного караулу біля будинку Адміністрації. 

Найбільша радість – вперше зустрічав Новий рік на вулиці в колі товаришів і близьких 

мені людей, і дійсно була загальна людська радість і відчуття великої єдності, любові, 

щастя. 

 

День 45-й, 6 січня 2005р. 

Різдво. Свято. А на барикаді продовження тієї роботи, яку кожен з нас за своєю 

ініціативою проводить на своєму конкретному революційному місці.  

На цей час на барикаді визначився і залишився всіма визнаний лідер – Тиртишний Юрій 

Олексійович. Одночасно ми прийшли до спільного висновку щодо статусу нашої 

барикади: вона заснована на суто народній платформі і є по своїй суті безпартійною. Саме 

така народна платформа нас об’єднувала і давала можливість бути незалежними, а значить 

вільними у своїх переконаннях. Бажаючих зруйнувати цю суто народну платформу було 



багато. З відомих особистостей неодноразово хотіли пройти до будинку Адміністрації і Н. 

Шуфрич, і І. Суркіс, і С.Гавриш, і Т. Чорновіл, і, навіть, пані професор Л. Скорик. Добре 

запам’ятався один з візитів Н.Шуфрича. Під’їхавши на джипі до барикади, він у супроводі 

охорони підійшов до входу з наміром пройти через барикаду і площадку до міліцейського 

кордону, а потім до Адміністрації. Революціонери стали на його шляху і спитали, куди він 

йде? Це питання його обурило, і він у грубій формі відповів, що хоче пройти до своєї 

роботи. Ми відповіли йому, що він в Адміністрації не працює, а хоч би і працював, то все 

одно через барикаду ми нікого не пропускаємо. –“Хто ви такі, щоб не пускати  народного 

депутата?” - спитав Н. Шуфрич і попрямував прямо на людей. Однак прохід перегородили 

кілька великих революціонерів, і пролунала відповідь: “Ми – народ”. - “Бандити ви, а не 

народ”, - з неприхованою злобою промовив пан Нестор. – “Добре народний депутат 

розмовляє зі своїм народом”, - миттєво відповіли пікетувальники.- „то ви на мене в суд 

подайте”, - сказав пан Шуфрич, відвернувся від нас і попрямував з охороною до машини. 

Ми з полегшенням перевели подих, бо і цього разу зберегли свій основний принцип 

мирного пікетування. 

Інциденти, подібні такому, кожного дня траплялись біля барикади. Були і відверті 

провокатори з метою створити саме на площадці якесь заворушення, були такі, що 

проривались з бічної сторони кордону і бігли до кордону ОМОНу, а іноді були і візитери, 

які під виглядом кореспондентів проходили на площадку, йшли до міліцейського кордону 

і вже там починали брудними словами ображати юнаків у формі. Стара влада теж не 

лишалася у боргу – зробила судовий позив на революціонерів, які знаходилися на 

Банковій, а потім з судовими виконавцями оголошувала рішення суду щодо членів 

організації “Пора”, які буцімто влаштували барикаду і знаходяться на ній, заважаючи 

роботі Адміністрації. Наша відповідь була спокійною і зваженою: ніякої “Пори” тут і 

близько немає, а тут знаходиться український народ, і рішення суду нас не стосується, 

якщо хочете, то подавайте позив на кожного з революціонерів і відносно кожного 

приймайте окреме рішення. 

Ми черговий раз впевнились, що народна сутність нашої барикади – це нездоланна сила, з 

якою не можна не рахуватись. 

6 січня 2005 року, мабуть, був єдиним днем, коли революційні пристрасті взяли тимчасову 

відпустку. Так сталося, але саме в цей день на Банкову прийшли кілька наших товаришів, 

які від’їхали по важливим справам додому. Зустрівся я зі своїм революційним товаришем 

Василем Петровичем Капшуком. Розповідав він цікаві речі. Каже, щоб він не робив у себе 

вдома, а думки все одно повертаються на Банкову: як там мої товариші, як наша спільна 

справа, чи згадують ті вантажівки, що разом виводили з вулиці? І ось, каже, з’явилась 

нагода знову приїхати до Києва. Їду, а всіма думками вже на Банковій. Раптом скоїлось 

наче чудо. Василю Петровичу здалося, що перетнувши кордон Києва він потрапив під 

захисний купол особливої, ні з чим не зрівняної аури, наче Діва Марія знову повторила 

своє чудо з покровом. Не тільки Василь Петрович відчував особливий духовний стан у 

місті під час помаранчевої революції. Багато приїжджих з інших міст і держав казали, що 

над містом стоїть Божа благодать, яка повинна допомагати людям вистояти в нелегкій 

боротьбі. 

Ввечері Андрій Грищук прочитав нам кілька розділів Євангелія, а потім ми влаштували 

святу вечерю. День, який добре починався, також добре і закінчувався. Найбільше 

враження дня – відчуття частинки Бога в мені, в кожному з нас. 

Найбільша радість – дійсно відчув підтвердження гасла, що знаходиться на стінці 

барикади: ”Бог Вас любить”. 

 

День 54-тий, 15 січня 2005р. 

На другий день після зустрічі Нового року пішов сніг, почалися завірюхи, і температура 

знизилася до -8...-10С. Почалися проблеми з утепленням наметів, а вогнища у 

революційних бочках горіли цілодобово. На цей час барикада добре запаслась дровами, 



які наші товариші і попиляли мотопилою, і порубали, і акуратно поскладали. Цікава 

обставина: один фотокореспондент довго ходив по площадці, багато фотографував і 

революціонерів, і міліціонерів, шукав цікаві ракурси. Однак нас здивувало, що він довго 

приміряється з фотоапаратом біля штабеля з дровами. Аж, придивившись, ми побачили, 

що після рубки дров залишили сокиру встромлену в колоду. А кореспондент хотів 

використати цей звичайний ракурс, але ж на фоні ОМОНівського кордону. Що можна 

було написати під цим фото – залишалося а совісті тих, для кого працює кореспондент. 

Добре ми зробили, чи ні, а все ж підійшли і відставили цю колоду від “зручного” ракурсу. 

Взагалі-то питання кіно -, фото -, радіо кореспондентів і різних аналітиків заслуговувало 

уваги кожного дня і майже кожної години. Вони по-різному відносились до подій 

Помаранчевої революції і пікетування, хоча не завжди це показували. Були такі, що 

підходили тільки до міліції і на цьому фоні робили свої репортажі, а були і такі, що 

фотографували і брали інтерв’ю виключно у революціонерів. В цю пору на 5-тому каналі 

TV була дуже вдала рубрика “Обличчя революції. Ці люди роблять історію.” Кілька 

репортажів цієї рубрики були з нашої барикади. 

Були і такі кореспонденти, які робили зйомки і репортажі тільки зовні барикади, а коли їх 

люб’язно запрошували на площадку, вони швидко звертали апаратуру, сідали в машини і 

від’їжджали. 

А взагалі за цей час у барикади, революціонерів з’явилось багато прихильників, друзів, які 

стали постійними гостями майже кожного дня. Помічниця – референт народного депутата 

Верховної Ради Б.Я. Безпалого пані Тетяна Керда кожного дня після роботи приносила 

нам найсвіжішу інформацію з Інтернету, з засідань Ради, обговорювала події революції.  

Кореспондент газети “Українське слово” пан Микола разом з черговою газетою приносив 

на барикаду пакети з помаранчевими стрічками. Ці стрічки були незмінним дефіцитом до 

останнього дня знаходження на барикаді. Скільки радості в очах, особливо дітей, ми 

бачили, коли зав’язували стрічки їм на руку. А скільки дітей під час шкільних канікул 

побували разом з вчителями у нас в гостях. Кожного дня кілька сотень помаранчевих 

стрічок разом з дітьми роз’їжджалися по всіх куточках нашої України. Ми бачили, що для 

кожної дитини це була не тільки данина моді, а сприймалося як символ революції і згадка 

про людей, яких вони бачили на барикаді. 

Постійною нашою гостею була і Олена Суслова – симпатична, доброзичлива, освічена 

жінка, психолог. Вона запрошувала на бесіду будь-кого з революціонерів і записувала на 

диктофон відповіді на незмінно однакові для всіх питання: 

1. Що привело вас на барикаду і чому ви тут залишились? 

2. Який ваш погляд на події Помаранчевої революції, що ви від неї чекаєте? 

3. Про які найбільш яскраві події, учасниками яких ви були, можете розповісти і 

їх проаналізувати? 

4. Що б ви хотіли побажати вашим товаришам-революціонерам? 

З кожним опитуваним пані Олена просиджувала по півтори – дві години. В неї була дуже 

цікава задумка – після всебічного аналізу всіх відповідей зробити спробу знайти 

мотивацію цих буремних революційних подій, а також створити аудіо диск справжніх 

історій дійсних учасників цих подій. Доброї Вам наснаги, шановна пані Олено.  

15 січня 2005 року всі ми вже знали, що через тиждень буде здійснена інавгурація нового 

Президента. Звичайно, сподівалися, що він – В.А. Ющенко – разом із своїми вірними 

друзями по боротьбі обов’язково пройде саме через нашу барикаду до будинку 

Адміністрації. З програмою інавгурації, яку затвердила Верховна Рада, ми вже 

ознайомилися, і, хоч не побачили в ній такого пункту, як візит на Банкову, все одно 

сподівалися потиснути руку новому Президенту. Тому і готувалися до цієї події: 

прибирали площадку, звільнювали її центральну частину від революційних вогнищ, 

приводили свій одяг у порядок, а ще фотографувалися на спеціальні перепустки на 

Банкову, які будуть діяти безпосередньо у день інавгурації. Як для мене, то це вже 

повинна бути четверта перепустка, а попередня мала красивий номер 088, і, коли мене 



люди питали, що це означає, я жартома відповідав, що мовою радистів це признання в 

коханні: я тебе люблю.  

Не зважаючи на приготування, випадали ще і вільні хвилини, коли можна було біля 

вогнища подумати про нашу подальшу долю, про сім’ї, які вже хочуть бачити своїх 

революціонерів дома, про товаришів, з якими починали революційну справу і які вже 

раніше роз’їхались по домівках, про людей, які нам допомагали вистояти, які 

підтримували морально і матеріально, які нас харчували, надавали одяг і намети, 

привозили дрова, про людей, які нас просто любили... 

15 січня2005 року був звичайним днем революції, а для мене особливим – 54-тим. 

Найбільші враження дня – на площадку прийшов молодий батько з сином школярем і 

попрохав підійти до міліцейського кордону. Коли ми разом підійшли туди, він став 

розповідати сину, як з “болгаркою” (назва бензопили. – О.С.) у руках відрізав частину 

металевого паркану, яка перегороджувала Банкову. Вислухавши його розповідь, я сказав, 

що радий знайомству з такою мужньою людиною і потиснув йому руку. При цьому я 

побачив очі хлопчика, який з неприхованим захопленням дивився на свого татка-героя. 

Найбільша радість дня – передчуття щасливого кінця цієї революційної історії. 

 

День – 62-й, 23 січня 2005 р. 

Як тепер з’ясувалося, ця довга історія була завдовжки у 62 дні, інакше кажучи – два 

повних літніх місяці – липень і серпень. Але ж не влітку, а зимою. 

Відверто кажучи, якщо б мені 23 листопада 2004 року якийсь провидець сказав, що 

протистояння і мирне пікетування продовжиться 62 дні, я б і не повірив і все одно добре 

замислився, які небесні сили керують цим процесом, і чого їх рішення так довго не 

схиляються у позитивний бік нашої Перемоги? Нарешті цей день настав, день перемоги 

правди, свободи, любові, мужності, людяності, миру.  

З самого ранку прийшлося подолати нескінченні кордони і заслони на всьому шляху від 

Хрещатика до Банкової. Якщо б не наша перепустка з фотографією, та своєї барикади так 

і не вдалося  б дістатися. На вході друзі вітають зі святом і з перемогою. Всі товариші в 

доброму настрої і в гуморі, хоч і відчувається урочиста стриманість – можливо, все ж-таки 

Президент прийде на барикаду, скаже слова вдячності революціонерам за їх мужню 

боротьбу, потисне їм руку. 

Зранку на барикаді ніяких гостей і відвідувачів – всі люди спрямовані до Майдану 

Незалежності, де буде проходити народна інавгурація і лунати промова Президента. Але 

тільки це свято почалося, до нашої барикади зі сторони вулиці Лютеранської почала 

наближатись велика кількість людей. З’ясувалося, що на Хрещатику накопилася така 

кількість народу, що пройти до Майдану не було ніякої можливості. Люди звичайно 

знайшли іншу дорогу: під гору по Лютеранській, далі по Банковій і Інститутській. 

Проходячи через барикаду, люди були здивовані, що вона існує аж до цієї пори. За якусь 

годину біля нас пройшли більше як три тисячі чоловік. Стоячи на барикаді і дивлячись в 

радісні обличчя людей я розумів, що ті 62 дні, на протязі яких ми з товаришами 

здійснювали опір на барикаді, варті цих людей, їх настрою, їх посмішок, їх майбутнього. 

Після закінчення інавгурації на нашій площадці зібрались не тільки всі наші 

революціонери, а ще й багато товаришів, з якими ми починали нашу боротьбу, наші 

постійні гості і відвідувачі барикади. Один одного поздоровляли, обмінювалися адресами, 

фотографувалися і навіть відкорковували пляшки з шампанським. 

Було водночас і весело і сумно. Сумно тому, що потрібно буде розлучатися з людьми, з 

своїми товаришами, з якими ділив всі радості і турботи, всі надії і сподівання, весь жах і 

смуток, всю Перемогу, і які стали для мене ріднішими ніж деякі родичі. Але все добре, як 

і все погане, рано чи пізно закінчується. Починаються будні. А як пригадують старі 

фронтовики, найтяжче було тим, хто пройшов всю війну на вищому щаблі напруження, 

повернувся живим з фронту і опинився в звичайних буднях, які вбивають не миттєво, а 

поступово. 



До самої ночі на площадці було спілкування, лунала музика, співи. Нічого не кажучи один 

одному з цього приводу, всі чекали, що з хвилини на хвилину хтось з високих осіб прийде 

нас поздоровити з Перемогою. Але мабуть щось у них там не вийшло, а може не 

спрацювало, а може... 

Найбільше враження дня – у натовпі людей, які йшли через площадку під час інавгурації, 

побачив знайому людину. Він був здивований, побачивши мене на барикаді, відверто 

сказав, що не міг передбачити такий мій вчинок і таку громадянську позицію. А ще 

запитав, чому такий великий букет помаранчевих стрічок у петлиці пальта? Я відповів, що 

так рахував дні, прожиті на барикаді, – їх 62. 

Найбільша радість – була не моя в цей день, а моїх дітей і дружини і мами, коли я 

повернувся додому. Вони зрозуміли, що революція закінчилася, і батько, чоловік та син 

завтра після роботи прийде додому. 

 

День 63-ій, поки ще продовжується. Замість епілогу. 

Дійсно, час – найкращий лікар. До цього часу вже майже загоїлись майже всі моральні 

рани післяреволюційної пори. І добре, що наша боротьба закінчилася нашою Перемогою. 

А якщо уявити протилежне, то думаю, що більшості революціонерів і їх прибічників вряд 

чи знайшлося б місце в рідній Україні. Відеокамери спостереження площадки барикади, 

війська ОМОНу дружньої держави-сусідки, снайпери на даху будинку Адміністрації, 

фотоматеріал, який розійшовся по Інтернету на весь світ – всі ці факти були не на нашу 

користь. 

На нашому боці була правда, самовідданість, мужність, підтримка мільйонів людей. 

З часом погане забувається, а згадується тільки добре. Найкраща пам’ять – про своїх 

товаришів, людей, знайомих, які брали участь в буремних подіях революції. Все інше 

називається просто життям. І, як кажуть мудрі люди, будемо жити – побачимо... 

 

           28.05.2005р. 

           І.В. Коваленко 

 

    

 

 

 

 

 



ПСІЛЯМОВА 

 

„От би мені крила – злетіла!” 
 

Тетяна Ковриженко 

 

Спогади, спогади, спогади..! 

Вони наступають водночас, і як морські хвилі накочуються одна на одну: приємні, 

грайливі, усміхнені, сонячно-помаранчеві. 

Теплом зігрівається серце, а думками поринаєш у те недалеке минуле… 

Таке диво можливо пережити тільки один раз у житті: радість від єднання, гордість за 

улюблену Україну, безмежну Любов, яка переповнювала тебе до сліз, і ти просто виходив 

за межі свого тіла і десь поринав у вирій… От би мені крила – злетіла! 

Прикро за тих, хто відсидівся на диванах з холодним серцем, так і не запаливши його і 

нічого не зрозумівши. 

…А Майдан вирував, вібрував, вибухав…і неможливо було залишитися осторонь! 

Кожного дня ноги самі несли тебе туди, щоб побачити палкỳ Юлю, зазирнути в її іскристі 

очі і пройнятися пристрасною промовою. 

Почути Ю.Луценка, В.Томенка.., тих – хто, не зважаючи на погодні умови, температуру, 

втрачений голос, стояли у перших лавах на трибуні. Хотілося вигукнути: «Хлопці, ми з 

Вами!» Було величезне бажання просто обійняти увесь натовп і притиснути до серця, яке 

рвалося в бурхливий, помаранчевий океан – Майдан! 

Святий Боже, я так вдячна Тобі за ті хвилини відчуття, які прийшлося пережити мені 

разом з моїм сином Юрієм. 

 Бережи Україну! 

        Ми Твої доньки й сини!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПІСЛЯМОВА 

 

„...на все життя подія залишила слід та гордість за те, що я українець” 
 

Юрій Сергійович Ковриженко 

1983р. Київ  

З позіханням сиділи на  лекції та раптом задзвонила мобілка – дзвонила мама. 

Схвильованим голосом сказала: 

«На Майдані робиться щось дивне! 

Розбивають палатки, майорять прапори, з угрупувань виростає натовп, зводять  

сцену…» 

Зірвалися із занять, побігли і очам своїм не повірили… 

Майдан гомонів, перекочувався хвилями, і підхопивши нас поніс… – собі вже не 

належали. 

Тримаючись за руки, просувалися ланцюжком, щоб не загубитися. 

Радість переповнювала серце!  

Всі були усміхнені, браталися – лилася безмежна любов. 

Потроху просувалися до сцени. 

Незважаючи на холод, в натовпі було тепло, затишно, і всі стояли в єдиному пориві, 

очікуючи на Віктора Ющенка, Юлю Тимошенко, Луценка та інших. 

Ніколи нічого подібного не відчували. 

В душі робилось щось неймовірне.  

З’явився М.Томенко з належною інформацією, і враз натовп стих. 

Я зрозумів, що пишаюсь своєю Україною, народом, а українська мова стала ще ріднішою.  

… Потім була Банкова…, яка вражала кількістю шоломів та щитів. 

На очах виросло палаточне  місто, з’явився штаб. 

Кожного дня ми з мамою приносили туди емальовану виварку пахучого українського 

борщу,  чи капусняку, або супу з фрикадельками. 

Смакувавши – дякували, і приємно було від того, що хоча чимось могли підтримувати 

тих, хто стояв на передовій. 

З вдячністю і низьким уклоном згадую тих, хто замерзаючи на морозі стояв до кінця… 

Навчання на цей момент було просто забуте. 

На Банкову й Хрещатик свідомо ходили як на роботу з великою радістю. 

Пережили усяке. 

Найголовніше те, що на все життя подія залишила слід та гордість за те, що я українець.     

  

 



„...сила породжує силу. ...зло – на зло, це не найкращий вихід. Я считаю, 

що бійка – це саме останнє, до чого людина може дійти”  
 

Мар’ян Колоцинський 

 

Мене звати Колоцинський Мар’ян Петрович. Прийшов я сюди по власному бажанню для 

того, щоби якісь переміни створилися в нашій державі, в парламенті й далі.  

Реально люди, які мають можливість давати Україні прибуток і піднімати Україну, їм 

просто не давали можливість або прикривали, або інші різні випадки різного ґатунку.  

А прийшов я... значить, надо, якщо я прийшов. 

Я в Києві працював. Прийшов на Майдан з роботи. Це було 21 числа (листопада. – О.С.), 

22 числа ми були на Майдані, потім 23 числа пішли у Верховну Раду, після Верховної 

Ради ми прийшли сюди з Юлею (Тимошенко. – О.С.). Ну, 23 числа я так і остався на 

Інститутській.  

Я перший раз ліг спати десь через троє суток. Та, яке спати... Ви що! Тоді не до сна було.  

Вразило багато. По-перше, люди реально самі розуміли, що, які люди приходять сюди, 

вони встали, встали з патріотичних почуттів, щоб були дійсно переміни, щоби краще було 

в Україні для кожного громадянина, без винятків, щоб одні хорошо жили, а інші... Що ми 

не будемо ділити людей на різні категорії розвитку. 

А по-друге, що мене вразило, напевно, що, я так думаю, Янукович дістав ці підрозділи, які 

виконували його накази. І це було недоречно з його боку. Він хотів все зробити силою. 

Але, як ви самі розумієте, сила породжує силу. Тобто зло – на зло, це не найкращий вихід 

в його діях.  

По-різному було. Нюансів тут теж виникало дуже багато. По-перше, те, що було у нас, 

коли ми начали блокувати, тут же були окремі підрозділи, які мали зброю. То єсть, вони 

штурмом мали йти на нас. Це було не на Банківській, це було нижче трохи. Поступила 

нам інформація, що нижче по Лютеранській стоїть три автобуси з кримським „Беркутом”, 

і автобус „Газель”, і автобус „Богдан”. Три автобуси заїхало, ми перекрили вхід „Богдану” 

й „Газелі”. На наші вимоги вони не хотіли реагувати, хоча у нас був помічник депутата. 

Подивитися вони нам не дали, що в машині. Вистроїлись спецпідрозділи й людей начали 

отталкувать. Потім приїхав депутат. Як вияснилося, там була зброя. Для чого вона була,  

так ніхто й не зрозумів. Хоча зрозуміло. Це було зрозуміло. Зрозуміло одне, що тут ніхто 

не буде силу приміняти. Але те, що настроєні вони було серйозно, це однозначно. 

Ми стояли, а по тому розійшлися. Тому що, коли вже так, і люди стоять зі зброєю, а ми з 

дубинками... Не то, що людина должна думати за себе... Якщо ми тут збираємося, я 

вважаю, кожна людина має думати за кожного, хто тут стоїть або прийшов для цього. 

Тому що ціль людей одна, й потрібно друг друга підтримувати. А якщо ми не будемо 

підтримувати друг друга, навіщо ми тоді робили революцію й що ми хочемо добитися? 

Так не добиваються. Конечно, різні є люди, але в народі по тому, рано чи пізно, це 

виявляється.  

По-різному було. І смішні, і курйозні випадки... Це ж життя, розумієте? Даже, якщо люди  

тут стоять, це не означає, що в них якійсь цикл є, що вони завжди серйозні.  

(Випадок з дипломатом, про який згадують і інші. – О.С.) 

Приїхав сюди депутат Кириленко, потім Вакарчук Славик, і толпа тут стояла біля машини 

з екраном. Стояв кордон з людей, оцеплення. Потім толпа розійшлася, стояв дипломат. Я 

взяв цей дипломат, відніс на дорогу, визвали міліцію, міліція його подивилася. Не щодня я 

такі дипломати таскаю. Просто я пройшов певну школу й нічого не боюсь такого, 

розумієте? Одного Бога боюсь.  

По-різному буває. Діло в тому, що коли ти з людьми тут живеш, вродє, всі за одне, а під 

кінець вже починають розклади й грати на свою вигоду. Ну, ми, конечно, цих людей 

відлучаємо, бо ми вважаємо, що ті, хто з народом, ті дотримуються єдиної думки, а уже 

якісь махінації робити на свій власний розсуд... Я считаю, що це недоречно. Ми з цим 



боремося. І я навіть думаю так, що пройде пару років, і якщо вони не створять організацію 

або комітет, якій би міг контролювати владу нашу, то те, що ми тут стояли, считай, що 

було даремно. Тому що, яка би влада не була, вона все одні свої вітки буде розвивати, а 

людей, як будемо говорити грубо, треба чистити, перевіряти, бо всі ці перебіжчики, вони в 

довіру не входять.  

Коли людина сталкується груди в груди, її думка зовсім інакша й наміри теж. Саме 

головне, що, якщо це дійсно народ і якщо прийшли сюди з однією ціллю, все одне один 

одного порозуміють. Візьмемо „Пору”, УНСО, нещодавно вже появилася „Червона 

калина”, це, якщо чесно, в кого може в голові вложитися. Люди тут з першого дня мерзли, 

стояли, й під кінець приходить якась організація і заявляє, що ми тут стоїмо. Тут чуть не 

до бійок були розбори, але я думаю, в ці нюанси просто непотрібно вникати. 

Я считаю, що бійка – це саме останнє, до чого людина може дійти.  

Я вважаю, якщо ми вільна держава, то кожна людина вільна. Кожна людина має 

знаходити такий підхід, який уникає сутичок і агресій. Тому що я вважаю, що ми 

цивілізовані люди, а кожна цивілізована людина, яка має власний розум, мудрість, вона не 

піде на це. 

Але тут зараз багато людей, які самі не можуть зрозуміти й визначитися, якої держави 

вони хочуть. Це за день, за рік не робиться. Захотів, наприклад, бути багатим і мудрим... 

Кому що дано, я так вважаю.  

Я родився не для того, щоби бути серед тих, хто не знає, чого хоче. Я родився в державі 

Україна. Я вважаю, що ця земля дана народу України, а не якомусь збіговиську.  

Діло в тому, що з любою людиною можна порозмовляти. Коли люди приходять якоюсь 

компанією, у них всегда є старший. Вони присилають своїх людей пропагувати або ще 

щось. В таких стосунках завжди треба розмовляти зі старшим. Якщо старший хоче на це 

йти, то хай іде. Бо проти народу не попреш. Яка би то організація не була. А нагнітати 

обстановку – ніхто на це не піде.  

Якщо чесно скажу, смішних ситуацій у мене менше було, тому що мене хвилювала й та, й 

ця сторона. Це вже останній час я більше розслабився.  

Так вийшло, що той, хто з „Барсу” ними командував, ми з ним земляки. Так що у нас 

питань не було на счет цього. Всі прекрасно знали, що проти народу не підеш ніяк.  

Ви не перша й не остання, хто бере інтерв’ю. От, якщо це все до купи скласти, то й буде 

історія.  



„Вірте в силу правди, а не вірте брехні” 
 

Юрій Комендант 

 

Моя фамілія Юра Комендант, Львівської області, місто Городок. Я дізнався про 

демонстрацію 23 числа (листопада. – О.С.) у Львові. Я як раз поїхав до Львова на майдан 

Івана Франка. Там почали теж демонструвати, кричати. Я був до вівторка. У вівторок я 

поїхав додому. Коли приїхав, а мені кажуть: ти знаєш, що там демонстрація, що вже люди 

стали на ноги? Я поїхав ще раз і був цілий день. Там у нас була банда Януковича, й ми 

старалися заспокоїти людей, щоб не йшли на провокацію. То було у Львові. Ми 

повитягували наших хлопаків, щоб вони не йшли на цю провокацію. І ми витягли їх, не 

дали їм увійти у цю провокацію. І вони нас зрозуміли.  

Я виїхав у четвер до Києва, три дня були у Львові, а 24 вже ми були у Києві. Ми приїхали 

сюди. Я приїхав не заради грошей, не заради слави, а приїхав заради своїх племінників, 

заради своїх колег, заради своїх близьких.  

Я працював у Польщі, я – масажист, але мені просто вже надоїло. Я дуже дякую полякам, 

що вони нас підтримали. 

Ми приїхали сюди на Майдан, там виступав Віктор Ющенко. Я дуже переживав. Але я 

собі казав: все буде добре, з Богом, вернешся з перемогою, але не відступи. Помреш, якщо 

треба, за перемогу. Я смерті не боюсь. Я мав вже двічі клінічну смерть – вона мені не 

страшна. Ми гості на землі. А там всі відповідаємо перед Богом. А по-друге, я підтримую 

Віктора Ющенка й Юлію Тимошенко, така бойова! Дай Боже їм здоров’я.  

Нам Юля дала указ, щоби ми охороняли (Верховний. – О.С.) Суд. Ми охороняли Суд, а 

там люди приїхали з Росії і стали брехати за Ющенка. Я їм кажу: вам що – мало Чечні? 

Хочете ще й і Україну? Ми їх там винули з одного місця. Вони були журналісти, з 

камерою, й пішли вони на інше місце. Ми їх звідти теж винули, не далі їм спокою. Вони 

сіли на машину, поїхали.  

Я ж спочатку не знав, що поїду до Києва. Але благодаря Юрі, дай Боже йому здоров’я... я 

сказав, що хотів би мати якійсь свій постійний об’єкт. То було 28 числа. І він мені, каже, 

ну добре, можеш тут охороняти. І ми тут охороняли... Тут були провокатори – хотіли 

перейти, ніби, на ту сторону. А ще приходили, казали, що ви заради грошей. Але ми 

казали, що прийшли не заради грошей, а заради дітей, щоб те, що ця банда наробила... 

Серце нам підказує, що треба йти.  

Україна повстала, щоби бути самостійною і не залежати ні від кого. Щоби ми могли жити 

в мирі й спокої.  

Я готовий дружити з усіма народами, але то, що Путін совав свого носа, я не поважаю 

його. І хай Янукович не старається – це в нього то не вийде. Є Бог на світі! Хто зло 

робить, той сам собі шкодить. Але добро побідить над злом.  

Моя вся сім’я, мої брати – всі за Ющенка. Мій брат молодший є тут, на Майдані теж.  

Провокатори хотіли увійти сюди, ми їх не пустили. Вони начали на нас... Я кажу: 

покажіть документи. Я не знаю, хто ви є. А він каже: а ви хто? – Ми від народу, - кажемо. 

Він каже: ми вас не обирали. Тоді, кажу, ідіть до начальника.  

Був такий чи майор, чи хто, з міліції. Він прийшов і хотів пробитися. Ми кажемо: 

покажіть документи. Він показав документи, удостовереніє. Я кажу: ідіть до начальства. І 

вас не маю права пустить. То він подивився на мене, пішов до начальника, його не 

пустили.  

А хто говорили, що ми заради грошей, тим ми казали, що це не правда, а ложь 

провокаторів. 

Чому Кучма не прийшов до нас? Він боїться нас. Боїться Янукович. Народу боїться.  

Нас ціле життя унижали. При комуні нас унижали і зараз... 



Я сам масажист, я помагаю людям, і хочу, щоб я працював на цій землі, щоб їздив за 

границю, щоб у нас границі були відкриті. Щоб наша Україна увійшла в Євросоюз, щоб 

ми були вільними, щоб ми один одному помагали.  

Дуже я дякую києвлянам, що нам допомогли. То все наш край, наша країна. Дуже дякую, 

що Ющенко не сказав – там бандерівці, чи Захід, чи Схід. І то благодаря йому, тому що 

йому Бог дав... 

І дякую Папежу, Іоанну Павлу Другому, що дійсно молився за нас. Я пам’ятаю, коли 

показували Іоанна Павла Другого, я аж плакав... Що весь народ дійсно знав, що є дійсно 

Україна. Ніхто раніше не вважав, що то Україна, а вважали дійсно бидлом. Але ми мирно 

прийшли, без війни, без крови. Революція помаранчева – то дав нам Бог. Як Папеж сказав: 

будуйте Україну-неньку! Тому що його мама українка була. А він нас об’єднав разом. 

Тому то, що Янукович старається, йому то не вийде. Як би він не хотів, він на тому 

програє. Є Бог на світі. І цілий світ молиться за нас, молиться за Україну. 

А банду треба судити, вже настав той час. Треба судити по закону. 

То, що Гонадзе, той журналіст, що загинув, їм то не мине...  

Має сидіти Кучма, Янукович, вся та банда, міністр внутрішніх справ, той генерал... 

Фізично мені було неважко. Я вірив... Я вірив у Ющенко, вірив у народ. Я дійсно тут 

заради своїх друзів, близьких. Я вірив, що ми переможемо. Ні, було, що я був змучений, і 

мені кажуть – Юро, іди віддихні. А я кажу, що ще постою. Ну, то що, що вже другі сутки... 

Я працював на пекарні, то в мене закалка працювати й по двоє суток. Я ж не спати 

приїхав, а боротися за єдність і своє достоїнство.  

Дід в мене був з австріяків, але у нас ніколи не було в родині, що ти українець, а ти 

хтось... Я шаную всіх. Мені, хай він буде руський, хай він буде армянін, хай говорить 

своєю мовою. Як казав Шевченко: „Свого язика не забувайте, а чужого навчайтесь”. Вони 

можуть говорити на своєму, то їхній язик. А то, що починає брехати Янукович, що ми 

проти... хай говорить. Є школи, є польські, є жидівські – їх ніхто не забороняє. Але статус 

української має бути державний. А язики... Хай говорять...  

Мене вразили ці бабки, ці жінки, мужики, як я казав: прошу пана, відійдіть, зробіть шаг 

назад, а хтось не хотів і пручався, то вони всі мене підтримали і сказали, що вони ж тут 

захищають нас. Я їм за це дуже вдячний. 

Теж я розмовляв з тими хлопаками, що за щитами. Я питаю: ви за кого? Ви за Януковича? 

– Вони кажуть: ми за Ющенка. Дайте нам ленти, хоч. Я їм дав, вони були раді. Але я 

служив в армії, я знаю, що то є. Вони ж їсти хочуть, то ми їх пригощали.  

Вони казали: не дай Бог, піде банда Януковича, ми вас підтримаємо. 

Ми дуже дякуємо київській міліції, курсантам, внутрішнім військам, пограничникам, що 

вони нас підтримують. Не дай Бог, що ввели би російські війська, вони би нас захистили.  

Вірте в силу правди, а не вірте брехні.  

Бо Кучма хотів. Але йому того не вийде, якби він не хотів. Не хай він не думає, що він 

мудріший, а народ дурніший. Ми будемо стояти і два місця, і три – скільки треба. Але ми 

мусимо пустити Ющенка з победою, посадимо на крісло, але не дамося на ту провокацію.  

 



ПІСЛЯМОВА 

Прізвище, ім’я  

Юрій Григорович Комендант 

 

Місце проживання  

Львівська область м. Городок 

 

Вік, освіта та сімейний стан 

Середня (масажист). Не працюю ніде, роблю масаж на дому. 

 

Причини, з яких Ви вийшли на Майдан (вкажіть всі причини) 

1. Покращення життя 

 

Протягом якого терміну Ви залишилися на Майдані? Чи була у Вас чітко визначена 

функція(посада) під час перебування на Майдані? 

Охорона. 23 листопада – Львів, 25 листопада – 24 січня – Адміністрація президенту. 

Блокував Верховну Раду, Верховний Суд, Кабінет Міністрів, Банкову, „химери”, 

Лютеранську, дачу Кучми. Бог сказав: не бійтеся, я з Вами. Тому ми перемогли – народ 

переміг. 

 

Які події під час перебування на Майдані для Вас стали найважливішими? Опишіть, будь 

ласка, такі події якомога детальніше. 

Перемога. Бути вільною, не залежною не від кого Україні. 

 

Згадайте Ваше особисте самовідчуття на різних етапах Помаранчевої революції. Що Ви 

відчували більше: гордість, страх, обурення, почуття гідності, ненависть тощо? 

Що ми, наші діти, будуть жити краще. Страху я не мав – знав, на що йшов. 

 

Чи думали Ви про те, що може статися з Вами та Вашими близькими у разі поразки 

Помаранчевої революції? 

Був готовий на все. Душу не купити ні за які гроші. Перед Богом смерть не страшна. 

 

Хто з лідерів Помаранчевої революції більш надихав Вас під час подій Помаранчевої 

революції? 

Юлія Тимошенко, Віктор Ющенко, Рефат Чубаров 

 

З моменту подій Помаранчевої революції минає вже сім місяців. Напишіть якомога 

детальніше про Ваше сьогодення, зокрема: 

В районі владу не поміняли – сидять старі кумівські. 

 

- Чи відбулися очікувані Вами зміни на загальноукраїнському та місцевому рівнях? 

Мер в нас не помінявся – одні обіцянки. 

 

- Які, на Вашу особисту думку, головні принципи Майдану вже реалізовані, які – 

залишаються нереалізованими? 

Шахраїв треба саджати.  

 

Якщо у Вас відбулася б сьогодні зустріч з лідерами Помаранчевої революції, що Ви хотіли 

б їм сказати? 

Щоб думали про людей, про покращення їх житла і роботи, а не ляпали язиками. 



„Я прийшла тут віддати життя, і ти не можеш мене звідси прогнати” 
 

Тетяна Конфедератенко 

 

Я за фахом культпросвітній робітник, але зараз я працюю в освіті, тому що фах 

освітянина, мені здається, набагато важливіший на сьогоднішній день – як ми підготуємо 

молоде покоління до майбутнього життя, як воно буде працювати на нашу українську 

землю. 

Що привело мене сьогодні сюди? Не сьогодні, а двадцять другого числа (листопада. – 

О.С.)... Мабуть, витоки ідуть до дев’яностих років, коли ми разом з покійним чоловіком 

боролись за незалежну Україну у першому національному русі. І я вважаю, що чоловік 

зложив голову за незалежність у дев’яносто четвертому році, але тринадцять років 

показали, що наша незалежність ще не є незалежною, якщо сьогодні така диктатура влади, 

якщо ми сьогодні, я, як вдова, настільки, як можна сказати – ущемлена, настільки 

ущемлена, що оця біль, розпач не дозволив мені скласти руки, а кинув мене сюди – на ці 

барикади, і я з честю, мені сьогодні здається, я з честю віддам своє життя, якщо треба буде 

сьогодні за нашу справжню свободу. За свободу, щоби Україна була українською, щоб ми 

шанували і любили цю землю, щоб наші діти гордилися, що ми недаремно жили. І 

сьогодні ми маємо доказати, до кінця довести цю перемогу. І я для цього не пожалію 

життя.  

Ми проголосували двадцять першого (листопада. – О.С.) числа, і я, знаючи, що всі 

родичі, всі близькі проголосували за Ющенка і раптом там десь о дев’ятій, туди далі до 

дванадцятої, там оголошують, що набирає Янукович. Ніч – уже ночі не було. Багато 

людей вже були на Майдані. Я живу далеко, на Троєщині, я не змогла вночі приїхати, але 

на ранок Ющенко сказав: давайте розберемося і збираймося на ранок на Майдані. дев’ять 

годин – я вже стояла на Майдані. Цілий день я простояла, поки  не розібрались всі кияни, 

не під’їхали з інших міст. На ранок сказали – треба йти до Верховної Ради, тому що треба 

вже вирішувати на законотворчому почві. Ми пішли до Верховної – знову на дев’ять 

годин. Я простояла біля Верховної Ради до вечора. Верховна Рада зробила своє діло. Ми 

були раді. На третій день ми повинні йти до Адміністрації президента. Дев’ять годин ми 

вже стояли біля Адміністрації. Звичайно, те, що я тут побачила... Цей спецназ, ці КАМАЗи 

з піском, це – жахіття, але не було страху. Не було страху. Це було якесь горіння – ми 

переможемо. Двадцять друге число дало стільки почуття, що ми переможемо, то сьогодні 

таке почуття не зникло. Це така свята віра... І ви подивіться – зараз п’ять цих хлопчиків 

солдатів стоїть. Вони нас не бояться, ми їх. Ми їх любимо, ми їх кавою частуємо, 

бутербродами. Ми дуже гарно тут миримо. Ми чекаємо просто виборів. І на двадцять 

шосте (грудня. – О.С.) ми повинні доказати. Український народ повинен демократично, 

безкровно, спокійно, толерантно доказати свій вибір цієї нашої кандидатури. 

Двадцять четвертого (листопада. – О.С.) це було. Йшов сніг з дощем. Стільки було 

людей, стільки шеренг. І  я бачу, туди, де спецназ, не можна пробитися. Я прорвалася 

силою. Мені каже Діма – отут такий бородатий стояв – „Сюда женщинам нельзя!”. Я 

кажу: „Синочку, давай я тут буду стояти. А якщо вони будуть стрілять – вони в жінку не 

будуть стріляти. – Да, не... Жінки не повинні стоять. – Я кажу: „Не! Я прийшла тут 

віддати життя, і ти не можеш мене звідси прогнати.” І я стояла, і він зрозумів, що мене 

прогнати не можна. 

Він (Діма. – О.С.) стояв з непокритою головою. Сніг, дощ падає йому на голову. Я знімаю 

свою жовту хустку, зав’язую так, як в турка, наверх помаранчеву пов’язку, і він так днів 

п’ять чи два тижні так ходив, і був гордий, що він так ходить в цій хустці. І так всі, хто 

стояли з першого дня змирились з тим, що я звідси не піду. Всі змирились – хай тут жінки 

будуть. І не я єдина з жінок тут була – і літніші, і молодші, і дівчатка. І всі були настроєні 

героїчно. Всі були настроєні стояти до повної перемоги і до повного кінця, не зважаючи – 

який кінець буде. Ми розуміємо ситуацію. Всі добре усвідомлюють ситуацію. Але назад 



вороття – у вчорашній день, у вчорашні каземати – не пройде! Ми назад не повернемося. 

Я тут віддам життя із задоволенням, якщо завтра буде щасливе життя в Україні. З 

задоволенням віддам життя! 

Ще був психологічно важкий період, коли ми цілий день стояли, і сніг з дощем. Промокли 

наскрізь... І десь годин у дев’ять чи пізніше вони виставили там машину з Адміністрації 

президента і озвучили нам, що там робиться в ЦВК. І ми стоїмо, ми вже промокли. Ми 

вважаємо, що ми гідно показали, що ми не змиримося, але нам офіційно говорять, що 

Янукович набрав більшу кількість, і все! Це був психологічний... Ні, ми не впали духом! 

Але вони хотіли нас добити, і це відчувалось, як вони нас добивають психологічно. Багато 

хлопців залишилось тут, а я бігом на Майдан. Там вийшли Ющенко з усією своєю 

командою. Коли вони вийшли, виступила Юля (Тимошенко. – О.С.). Їх багато виступало, 

але коли Юлія Володимирівна сказала: „Люди, не хвилюйтесь! Ми будемо боротися.” І це 

було спокійно, це було впевнено. І ми повірили, що ми дійсно будемо спокійно йти 

вперед. І ми пішли спокійно робити справу, яку почали. І другий день, і третій, і 

четвертий... І донині ми тут спокійно стоїмо. Спокійно і вже без хвилювань. 

Ми чередуємося – дванадцять годин відстояли – відпочиваємо, ще дванадцять відстояли – 

відпочиваємо. Інколи було і по двадцять чотири години. Я раз стояла двадцять чотири 

години, а хлопці є і по тридцять шість годин стояли. Це хлопці є молодші, і вони по 

тридцять шість годин вистоювали.  

Після того, як вони промокли, а потім мороз ударив, і вони заскорузли від морозу, це 

було, конечно, жахливо, і сьогодні ми згадуємо це... Хлопці розказують, я кажу: я ж 

побігла грітися. Юлія Володимирівна сказала: „Друзі, ідіть грітися. Завтра ви повинні 

бути здорові і стояти сильними і бадьорими. Підіть додому відпочиньте.” Але ж усі не 

можуть піти відпочити, тоді хто на посту буде? І хлопці залишились, стояли по тридцять 

шість годин, замерзлі, заскорузлі, і, слава Богу, ніхто не похворіли.  

Ну, почалося все з „Пори” (Громадянська кампанія „Пора” виникла як протест на дії 

влади у зв’язку з виборами президента. – О.С.). „Пора” з першого дня почала все ставити 

намети на Хрещатику, блокувати, а потім сюди, і вони стали тут виставляти. Люди пішли, 

і за нами стали виставлятися намети. Коли ми тут були, то тут наметів не було, де ми зараз 

стоїмо. Стільки було людей – дуже багато! Аж туди до Банкової – це все були люди. Це 

був народ, де пройти було неможливо. Навіть протиснутись. Постійно протискувались, 

вибачаючись, проповзали. А потім вже ставили намети. Давайте, люди, будемо ставити 

намети, і зараз стало містечко.  

І люди розійшлись, зайшли в намети, хтось пішов на Майдан. І одним словом, якось воно 

зажило само собою. І це так спокійно, і життя. Ми так звикли, і мені здається, що ми  не 

можемо тепер без цього місця, куди я ходжу як на роботу. 

Я на роботі написала заяву за свій рахунок. Мене оформили. Я сьогодні була на роботі. 

Мені сказали: Тетяно Феофанівно, вам оформили відпустку, Вас задовольнили, Ваша 

заява оформлена. Ви можете стояти, скільки Ви хочете. Я сказала, я дуже дякую, що Ви з 

розумінням поставилися до цього питання.  

Зараз я відповідаю за харчоблок, за годування людей, за прийом всякої їжі, харчів. Хто 

приходить – перевіряємо ті обіди гарячі, що привозять. За все це я відповідаю. Тому що до 

цього хлопці відповідали за все це. Ну а потім зробили нараду ті, хто з початку всі стояли, 

і сказали – нам треба жіноча рука. Це дійсно треба було. Мало того, ця жіноча рука, вона 

має бути така досвідчена. З досвідом жінка, яка вміє все це скерувати. Чотири дівчини, які 

видають. Вони чергуються, я не чергуюся. Я дванадцять годин відпрацьовую і на ніч іду 

додому. І тому в нас зараз стало – жіноча рука пройшла по палатках, розклала. Знаю, що є. 

Щоб яблука не померзли, ковбаса не запліснявіла, все це під контролем. Ви розумієте – і 

стало зовсім по-іншому. Люди задоволені. Я коли прихожу – знають кому пожалітися: 

„Так, Тетяно Феофанівно, а де Ви є? Ми хочемо їсти.” Швиденько зараз нагодуємо. У нас 

немає лементу. Люди нагодовані. У палатках тепло. Кругом хлопці чистоту тримають. На 

кухні чистота. Дівчатка хороші. Ну життя як життя. Мені здається, у нас тут дуже 



нормальне життя. Але хочеться, щоби це нормальне життя було і поза цим містечком. 

Тому що те, що зараз приходять там штаби Януковича... Я не проти, щоб вони йшли. Але 

ж хай не ідуть до нас з кийками, з палицями і, не дай Боже, із зброєю! От що нас турбує. 

Ми ж-то толерантні. Ми хочемо проголосувати, і щоби почули, що ми проголосували. 

Якщо їх буде більше за Януковича – ми ж не проти. Дай Боже! Якщо Януковича люблять 

– дай Боже! Щоб ця любов була благословенна Господом. Але ми бачимо, що нас трошки 

більше. Чи трошки, чи багато – можливо, вибори покажуть, наскільки нас більше.  

Я щаслива, що я народилася в цей час, що я тут. Моя дитина вчиться. Вона вчиться в 

педагогічному коледжі, і вона бачить це все. Вона не є учасником, вона бачить, що я 

роблю, але коли вона стане мамою, вона зрозуміє. Можливо, це не подвиг, але вона 

зрозуміє ці почуття, що мене штовхнуло, щоби йти і віддавати своє життя, щоби далі було 

в Україні. Ну я настільки вірю, що все буде добре! Ви собі не уявляєте, як я вірю! Я бачу, 

як люди з усіх земель, де вони роз’їхалися на заробітчанство, як вони вернуться. І оце 

Італія, Росія, Туреччина... Всі вернуться на землю, і розореться земля. І всі підприємства 

запрацюють, і люди будуть виробляти свою продукцію, і будуть врожаї – я все це бачу. І 

велика надія, конєчно, на Віктора Андрійовича, і велика надію на команду. Щоб хто не 

говорили на персоналії. Хто би що не говорили – і на Юлію Володимирівну, і на Мороза 

(Олександр Мороз – лідер Соціалістичної партії України, яка була членом коаліції „Сила 

народу”, що підтримувала В. Ющенка у другому турі виборів. – О.С.), і на Кінаха 

(Анатолій Кінах – лідер Партії підприємців і промисловців України, яка була членом 

коаліції „Сила народу”, що підтримувала В. Ющенка у другому турі виборів. – О.С.), але 

коли вони разом – ми їм довіряємо. І, мені здається, вони не зможуть нас зрадити. Мені 

здається, якщо вони стали ось там, вони вже не зможуть нас зрадити. Тому що ми за ними 

підемо в огонь і воду, ми віддамо своє життя за ту ідею, яку ми разом тут... за національну 

ідею, за яку ми тут боремося. За нашу українську землю, щоби вона була 

УКРАЇНСЬКОЮ. Я ще раз наголошую – наша українська земля має бути українською. 

Хоча на ній мусять жити євреї, азербайджанці, молдавани, всі національності, татари. Без 

винятку, всі, всім місце тут знайдеться, але це держава – Україна, і вона мусить звучати як 

Україна. 

Мене вразило на днях – приходив батько з двома синами. Я вже знаю їх прізвища. 

Менший син, якому десять років, його звати Данило Мельник. Вони прийшли. І 

відчувається, як вони на все це дивляться з відчуттям патріотичним і кажуть: „А чого ці 

міліціонери сюди до Вас не прийдуть, а чого вони не можуть перейти?” – Я кажу: „Сонце 

моє, вони не можуть сюди перейти. Вони солдати. Ті, які перейдуть до нас, вони будуть 

рахуватися як ті, які зрадили свою присягу. Не мусять вони піти. Тому вони хай стоять на 

тому місці, а ми тут. Ми виборемо, ми переможемо, і тоді солдати перейдуть до нас, і ми 

будемо спільно.” Звичайно, ми надавали цім хлопцям всіляких наших отих помаранчевих 

прапорців, і стрічечок, і все, і тоді батько каже: „Хлопці, а тепер відпрацюйте цим людям. 

Вони надавали вам так.” І цей Данило – Данило Мельник – він так заспівав. Десять років 

дитині, і він так заспівав тенором. В душі в нього стільки національного вогню! І там були 

такі слова – „я нащадок великого Тараса, я не останній з могікан. Я син великого народу!” 

І в душі цього хлопчика стільки великого вогню!.. І всі стояли, плакали, тому що ця 

дитина так співала... І всі ці стіни, і всі ці приміщення – настільки було заполонено оцим 

голосом... І оце покоління, заради якого сьогодні варто і померти. Я зрозуміла, що ми 

варто тут стоїмо, є на кого залишити Україну. 

Це стан сьогодні – це стан не одного дня. Це треба було жити, як той тато цього Данила 

Мельника. Він був гонимий за українську мову, і він стояв і каже: „Друзі, чому 

російською мовою можна було і комуністичну партію хаяти – нічого тобі не було, і владу 

можна було хаяти – нічого. А як тільки ти заговорив українською – ти ворог стаєш і цій 

владі... Чому ми гонимі? Чому? Тому все це... Ох! Воно так викисло в душі. Воно вже, 

знаєте – кисло, бродило, бродило, і зараз оця пробка вилетіла . Як казав Григорій 

Омельченко (Народний депутат України. – О.С.): „Воно вилетіло, і цей народ вискочив з 



тої прірви, а назад його вже туди не вставиш.” І це було так образно, так влучно сказано, 

що назад ми туди не повернемося, бо ми відчули свою силу, ми відчули свою 

одностайність. І ми готові свідомо заради отого, що ми усвідомили.. Проти нас може бути 

зброя... щоби не було, ми звідси не підемо. Ми нікого бити не будемо, ні на кого кидатись 

не будемо, але коли підуть на нас, ми будемо просто стояти, ми не підемо з цього місця. 

Були такі ситуації. Стоїть спецназ. І, звичайно, вони не усміхаються. Вони стоять, як 

стіна! Як щось таке холодне. І біотоки не йдуть людські, не йдуть на нас, а щось таке 

холодне. З нашої сторони йшла велика любов, велика молитва за цих хлопців.  

Ми їм співали, ми їм освідчувалися в любові, ми їм квіти давали. Дівчатка, красиві 

дівчатка до них ходили і в ті ж щити закладали квіти. Звичайно, вони викидали, тоді ми 

зробили цілу стелу цих квітів.  Їх увінчали у цих квітах, як, знаєте – стела на кладовищі 

(сміється). Тому що, якби вони брали в руки, то воно було б тепло. Воно було б ніжно. 

Наша любов їм би передалась. Якщо вони викидали, і це все втрачалось, то воно і так.  

Та всяке було. Наші хлопці, коли сказали, що треба смягчити ситуацію, бо ми стоїмо на 

барикадах, так наші хлопці відігнали КАМАЗ. Вони думали, що якщо ми КАМАЗ 

відганяємо, то ми зараз штурмом будемо, і, звичайно, вони заполонили всю площу перед 

Адміністрацією президента. Ми швидше думали, що вони на нас підуть. Тоді всіх жінок 

евакуювали з перших рядів, і нас вигнали геть назад, жінок. Я кажу: „Я буду стоять”, але 

вони – нє, нє, нє! Ну, со своїми хлопцями перечити не треба, звичайно. Але через деякий 

час ми повернулись, бо вони зрозуміли, що ми не йдемо, і ми зрозуміли, що вони нас 

злякалися, а ми їх... Якби спілкування було... То ми б зрозуміли один одного, а як нема 

спілкування!.. Що ти відчуєш, що він думає. А потім далі вже полегшення прийшло, коли 

спецназ, оцей „Барс” змінився на міліцію. Коли ми побачили – стоїть наша міліція у своїй 

міліцейській формі, тільки на голові у них були шоломи. Ось прийшло полегшення. А ще 

легше, коли прийшли хлопці – солдати, і вони захотіли кави, і вони захотіли їсти. Це 

зовсім стало. Ніхто, командири не дуже бачили, і я думаю – що? Солдат стоїть на посту. Є 

можливість підкріпитися – слава Богу!  

Цікаво, що ми, як знаємо, що Ющенко з командою виходить там, на Майдані, ми біжимо 

туди. І, звичайно, оце плече людей... І всі одностайні, і всі однаково думають... Господи! 

На всіх мовах, і всі думають однаково! Для мене – ну, я не знаю. 

Ще мене поражає. Тут у нас є Коля – росіянин. Все життя десь їздив. Він знає всю Росію. 

Він знає тільки російську мову. Але патріот з патріотів! Як приємно жити поруч – коло 

тебе росіянин, і він розділяє все! Можливо, він більше зробить для України, ніж  

українець. І це яскраво видно сьогодні тут, на цих барикадах. Це тут дуже яскраво, і це так 

приємно! 

Іноді біль, що там твої друзі не розділяють твої думки. Мало хто. Сестри мої – вони 

просто переживають, аби зі мною нічого не було, тому що дитина одна залишиться. І вони 

просто фізично переживають аби зі мною нічого не трапилося. Всі ж інші думають, ну це 

я не сповна розуму, тому що нормальна людина не може отак все кинути і піти – дитину, 

дом, хату, навчання. Ну, не може нормальна, а я думаю, що це самий великий обов’язок, 

який Господь мені сьогодні вготовив. Я повинна його виконати спокійно. Якщо Господу 

угодно – піти до нього. Спокійно піти й за щастя мати. 



„...но люди стояли, друг другу смотрели в глаза и поняли – наверное, не 

зря мы тут стоим» 
 

Дмитро Крамаренко 

 

Крамаренко Дмитрий Евгеньевич. Небольшой служащий города Киева, работающий на 

госструктуры. Может, большой – не имеет значения. Я здесь совершенно не за деньги, как 

и многие из людей, которые здесь стоят. Многие, я говорю – многие, потому что я не могу 

отвечать за всех. В крайнем случае, я еще ни одного человека тут не видел, что что-то 

хочет от этого выиграть. Или получить себе, я не знаю, выиграши какие-то финансовые.  

А у меня шеф тоже спрашивает на работе, говорит, почему мне не сидится дома или у 

него на работе? Почему я здесь? Работы, честно говоря, валом. Я специалист очень 

высокого класса в сфере энергосбереження. И честно говоря, на моей фирме без меня 

очень тяжело, очень тяжело. И шеф прямым текстом говорит, что вы меня поставили в 

такую позу, что я должен просто из-за вас это все на себя брать. Решение вопроса, 

говорит, не в том. Решение вопроса в других вещах. Не решение вопроса сейчас, будет у 

нас завтра бизнес, решение наших проблем, решение проблемы у шефа и все остальное. 

Решение здесь в одном – будет ли решено в этой стране то, чего добивается этот народ. 

Если не будет этого, то не будет ничего. Просто не будет ничего вообще… Можно забыть, 

забыть о таких вещах… Я, между прочим, говорю, что я, например, работаю в структуре, 

которая финансируется Мировым Банком. Я просто задаю вопрос, даже своему шефу: 

хорошо, если не будет ничего – говорю – завтра финансирование прекратится или нет? А 

потому что мы уже ничего не имеем. Потому что дальше уже дошли до ручки. И дальше 

просто получить еще какую-то новую структуру, которая нам не то, что не будет ничего 

нового обещать, она просто закроет, закроет все остальное. Просто закроет!  

И я считаю, что завтрашний день наша перспектива обстоит так – или мы выиграли, и у 

нас перспектива – это Европа, это перспектива развития, это инвестиции. Тот же наш 

проект с Мировым Банком и все остальное. Или другое. Это закрытие границ, и 

положение не то что, как в Белоруссии, думаю – еще хуже. Это бандиты при власти. И не 

просто при власти. Я считаю, что вот этот вот дикий уровень жизни начала 90-х годов, 

когда бандиты просто качали на себя все. Я думаю, не только, не просто возобновится, а 

вырастет в такой уровень, что, наверное, никому не приснится вообще ничего. Я уже не 

говорю о нас. Те, которые засветились здесь, нам вообще ничего не светит. В этой жизни 

у нас одно будущее – это большое светлое или никакое. Потому что эти люди, которые 

здесь стоят сейчас, которые передо мной, они все веселые, довольные. Довольные чем? 

Довольные нашей перспективой. У них нет ничего другого больше, потому что это люди, 

которые просто сюда пришли ради… Я не знаю…  Это просто борьба за идею, она уже 

превыше всего. Превыше Ющенко, превыше, может, даже какой-то демократии, еще чего-

то. Здесь уже все, здесь однозначно, цель, задача одна – это просто хватит народ дурить. 

Вот когда мы добьемся того, что мы получим этого Президента, который просто пришел 

сюда к власти не одурачивать, просто нормально пришел, без всяких… Его выбрали! Мы 

откроем ему здесь двери, откроем все эти ворота и скажем – заходи, пожалуйста. Спасибо 

тебе за то, что ты сюда пришел. Мы не требуем от этого никаких инвестиций в свою 

сторону, ни каких-то премиальных, еще что-то. Просто – вот увидеть это и сказать: все, 

спасибо… самому себе. 

Это все было очень случайно. Я приехал на Майдан. Стоял там. Постоял там и когда был 

клик – идем сюда, к Администрации, я пошел просто. Один человек, другой, третий. 

Просто сказали: идем вместе? – Идем вместе. Мы шли, а Банковая занята людьми 

настолько, что нам без толку, честно говоря, сюда идти. Ну, говорят, ну, постоим там 

рядом, интересно. Вот, и так получилось, что, как раз Юлия Тимошенко пробиваясь там, 

помимо всех, окольными путями со своими  телохранителями. Людей, ее телохранителей, 

просто не хватало. Их хватало разбивать людей, а сзади все вот эти девочки сыпались: 



Юля! Юля! Юля! С этими поцелуями и все надо было это сдерживать. И мы просто стали 

сзади и начали вот этот кордон держать сзади. Я с этим со своим другом, с которым 

только познакомились, буквально, еще пара человек и все вот это кордоном мы вылезли 

прямо сюда, выскочили просто. А потом получилось, что это все уже по-другому пошло 

(смеется). Это, вообще, честно говоря, интересно может быть. Вы представляете, человек, 

который приехал на машине в свой офис, не одетый, не обутый. Так, ну, какие-то 

кроссовочки, какой-то легонький свитерочек. Вот, трое суток…  

Я приехал домой, вылил из кроссовок воду, вылил из своей куртки воду тоже. Она у меня 

там была в машине заморожена. Потом она разморозилась. Я это все вылил, выкрутил. У 

меня жена говорит: вляпался? – я говорю: вляпался (смеется). – И что ты дальше 

делаешь? – я говорю: я сейчас туда, потому что без меня там уже нельзя. Я говорю, эти 

три дня просто каким-то народным рухом, самовыдвиженцами, организовали какие-то 

кордоны, какие-то ряды людей. И если меня там не будет, если не я, то кто? Самое 

необходимое, и уже пошло дальше.  

Вот, а дальше одно за другим. 

Честно говорю, смешное – это каждый день у нас, общение друг с другом. Просто вот, 

когда массовое скопление. Знаете, как люди общаются в одном кругу, можно, конечно 

веселиться и все. А так, была радость. Была радость первая, когда кордоны уменьшились 

до какого-то определенного уровня. Вместо, допустим, десяти кордонов стало их четыре.  

Это все было очень просто, а, может, быть, и сложно. Стояли люди, которые держали 

людей, с этими наплывами, с их желанием подолать… Все, говорят, мы здесь придем с 

палками и нас багато, нас не подолаты. Все здесь перебьем. Я вам честно говорю, что я 

просто благодарен сам себе только за то, что я здесь встал. То, что я говорю, что, если я 

сотне людей объяснил, что вон те ребята стоят за кордоном, это наши союзники, наши 

друзья, и что каждый из этих людей ушел объясненный и другим объяснял. Я, говорю, я 

только за это уже благодарен судьбе. 

А дальше все пошло по-другому. Какая радость, что когда бабушки тут поют песни, когда 

мы останавливаем здесь ребят с палками, с цепями, а все наоборот. Вот. И с той стороны 

тоже. Уменьшаются их ряды. Потом, когда прошла молитва от церкви, они просто 

опустили щиты. И просто поставили их и больше уже не поднимали.  

Я не знаю. Это было по-своему эмоционально, может быть, но люди стояли, друг другу 

смотрели в глаза и поняли – наверное, не зря мы тут стоим. 

Дальше… дальше – проще. Потом убрали эти все грузовики, все остальное. Дальше 

проще. Но первый перелом, один, второй, третий. Это самое главное, наверное.  

Ну, отрицательное поведение всегда было. Это вот молодежь, я не знаю, как и кто их 

настрополил: мы придем, все возьмем. Сколько их там людей? Мы их раздавим. Вот это 

вот меня, честно говоря, как-то покоробило. Зачем? Зачем? Зачем им все это нужно? 

Первое. И второе, это те же женщины, девушки, которые несут цветы, которые просто 

ребятам говорят. И женщины, которые плакали, просто… особенный момент у меня был 

вообще, это страшно, наверное. Девушка цветы вкладывала в щит, а ребята, вот те, 

которые стоят со щитами, они обязаны, они просто эти цветы выбрасывали. А она вышла, 

слезы на глазах. – Посмотри, - говорю, - эти солдаты тоже плачут. Сейчас говорят, тут не 

было страшно. Страшно было. Почему у нас сложилось так вот? Потом стало легче. Стало 

легче – я увидел их глаза. Честно говоря, я успокоил эту девушку. Все нормально – 

говорю. Видела, какие глаза тех. Это наши, говорю. Мы все в одном лагере. Дальше стало 

легче.  

Смишно… Смишно, может быть, сейчас, сейчас у нас смишно каждый день, хотя мы 

ощущаем, что возможны провокации, все остальное. А нам смишно, нам нормально, мы 

веселимся. Просто оттого, что мы здесь.  

Честно говоря, мы здесь на баррикадах. Это далеко не фестиваль, который внизу. Здесь 

нет такого большого веселья. Я все время говорю, что я просто видел людей, которых 

меня просили просто сдать на дурку. Я брал их под свою опеку, успокаивал. Когда 



психологи здесь просто поднимали руки, говорили, что мы не знаем, как с вами работать. 

Здесь очень тяжело было все дни, все дни. Наверное, до сегодняшнего дня, до 

сегодняшнего. И вот, даже сейчас, внизу вот уже вообще, так считается, что вроде бы уже 

и все прошло. А ничего не прошло. Каждый день здесь стоим, каждый день мы 

ощущаем… Вот я приезжаю домой, смотрю новости. Ко мне родители звонят и говорят: 

Дима, ты больше туда не поедешь? Они просят меня. А я говорю: как я могу туда не 

поехать? Они меня умоляют и при этом же, не знаю, гордятся, наверное, мною. Кто его 

знает. 

Я расчувствовался первый раз лет за двадцать, наверное. Понимаете, это настолько 

тяжело… У меня жена, когда в первый день приехала сюда, меня увидела вот здесь, она 

больше десяти минут не могла выдержать. Она говорит: я не могу. Говорит, у меня 

трясутся поджилки. Как ты тут находишься? Я стою в первом ряду, говорю, держу этот 

кордон, людям объясняю как надо, отказываюсь от этого супа, вареников, я не знаю – 

чего. За спиной эти все каски, щиты, здесь люди, которые непонятно вообще до чего 

готовы, непонятно что делают. 

Не знаю, может, поэтому… Трудно передать. Я говорю – сейчас намного проще, хотя 

тяжелее, может быть, но здесь ты хоть знаешь, что можно ожидать, а там вообще ничего 

не знаешь. Ты не знаешь ни новостей, ничего. Ты не знаешь, что там в городе происходит. 

Может, там уже танки давно ездят, а мы здесь стоим.  

Сейчас все проще, говорю. Я вон поехал домой, посмотрел новости – хорошо. Все, 

приехал, людям рассказал. Все мы сейчас знаем – у нас сейчас тяжело, у нас есть 

завтрашний день, который грозит многими вещами, но мы готовы, мы готовы к этому 

всему. Тогда было очень тяжело психологически. Я вам просто говорю. Я – человек 

проверенный, который прошел некоторые вещи в этой жизни, в той же армии. Мне было 

тяжело. Я видел людей, которые просто падали, просто падали. Падали морально, 

психологически. Я их просто убирал. Убирал с кордона. Я просто видел. Я просто видел, 

что человек еще пять минут, и он просто умрет. Не знаю, он психологически умрет. И я 

ему просто говорил: пойди и отдохни. Уйди отсюда, пожалуйста. Я просил людей, 

уберите вот туда назад. Это, наверное, мое внутренне чувство какое-то. Видел просто, 

знаете, люди стремятся вперед, на большие подвиги, а здесь подвигов нет, в тот момент. А 

здесь не подвиги, здесь надо просто прийти, увидеть и просто постоять. Пять минут, 

десять минут, пятнадцать минут – ну, кто сколько сможет. Час, два, десять. Ну, как это 

выдержать? Я ж вам говорю, у меня жена за пять минут просто отказалась там 

присутствовать. Это выдержать… Я не знаю, кто-то выдерживает, а кто-то – нет. Я 

вообще, честно говорю – удивляюсь себе, но тогда был другой настрой. Сейчас я могу 

себе позволить расслабиться, все такое. Тогда я не имел права. Просто не имел права. 

Видя этих молодых ребят, всю эту пацанву, этих девочек, мальчиков, которые просто 

ничего не смыслят. Вообще просто не смыслят, чего они сюда пришли. Я просто знаю 

одно – если что-то случится – кто их остановит? Кто их сохранит от того, на что они сюда 

пришли. Они сами не знают, на что они сюда пришли. Вот сохранить их от этого, самого 

страшного, наверное, была прямая задача. Основная и главная. Те ребята, которые и 

сейчас вот до сих пор, кто тогда встали в ряды, вот они до сих пор здесь. Они отказались 

от всего, от работы, от своих перспектив, от всего, и они все здесь. Просто даже сегодня 

человек вернулся, который уехал к себе на родину, там во Львов. Через три – четыре дня, 

или через неделю, я не помню, сколько, это все уже запутано, он приехал и сказал: ребята, 

я без вас там не могу. Приехал, вот он здесь. Просто этот кордон, нельзя передать его 

просто так… 

У меня приезжают знакомые, говорят, что у вас здесь тусовка, а я говорю: да, тусовка, 

потому что мы тут веселимся, потому что если мы не умеем радоваться, то мы просто 

свихнемся (смеется). Ходим тут с палками, с шашлыками, неважно. Потому что каждый 

из нас хочет расслабить кого-то, соседа и сделать это как угодно. Это невозможно 

передать, понимаете… 



ПІСЛЯМОВА 

 

„Вірте у правду!” 
 

Прізвище, ім’я  

Віктор Олександрович Кубатко 

 

Місце проживання  

Сумська область, смт Липова Долина 

 

Вік, освіта та сімейний стан 

19 листопада 1982 року народження, неповна середня освіта, неодружений 

 

Причини, з яких Ви вийшли на Майдан (вкажіть всі причини) 

Виборював демократичну і правову країну, кращу долю для народу. 

 

Протягом якого терміну Ви залишилися на Майдані? 

Перебував по вулиці Банковій з 23 листопада по 24 січня. Чергував в охороні периметру. 

 

Які події під час перебування на Майдані для Вас стали найважливішими? Опишіть, будь 

ласка, такі події якомога детальніше. 

Найважливіша подія для мене те, що ми разом перемогли, досягли своєї мети, творили 

історію України. 

 

Згадайте Ваше особисте самовідчуття на різних етапах Помаранчевої революції. Що Ви 

відчували більше: гордість, страх, обурення, почуття гідності, ненависть тощо? 

На перших етапах мене охоплювало обурення через фальсифікацію виборів, ненависть до 

діючого режиму, потім відчув впевненість у правоті наших дій, віру в нашу перемогу, 

гордість за наш народ. 

 

Чи думали Ви про те, що може статися з Вами та Вашими близькими у разі поразки 

Помаранчевої революції? 

Думав, що все може статися щось погане з моїми близькими та зі мною, але віра в 

перемогу та цінність поставленої задачі була більша за страх. 

 

Хто з лідерів Помаранчевої революції більш надихав Вас під час подій Помаранчевої 

революції? 

Лідером Помаранчевої революції, яка мене надихала, є Тимошенко Юлія Володимирівна. 

 

З моменту подій Помаранчевої революції минає вже сім місяців. Напишіть якомога 

детальніше про Ваше сьогодення, зокрема: 

 

- Чи відбулися очікувані Вами зміни на загальноукраїнському та місцевому рівнях? 

Повернувшись додому, поступово став втрачати надії на зміни. Зараз я проживаю сам і 

безробітний. В результаті адміністративно-територіальної реформи наш район потрапив 

під загрозу реформування, а тому перспективи в майбутньому нема ніякої.  

 

- Які, на Вашу особисту думку, головні принципи Майдану вже реалізовані, які – 

залишаються нереалізованими? 

 

 



Якщо у Вас відбулася б сьогодні зустріч з лідерами Помаранчевої революції, що Ви хотіли 

б їм сказати? 

Щоб більше приділяли уваги молоді, особливо в сільській місцевості. 

 

Під час третього туру виборів президента України я їздив у Луганську область, м. 

Антрацит, був головою виборчої комісії. Часто в мене була думка, що з Луганська я 

більше не повернусь додому, не побачу своїх рідних і близьких, але „береженого Бог 

береже”. 

 

Вірте у правду! 

 



„В настоящий момент спецназ – это наши друзья» 
 

Костянтин Кузьменко 

 

Я Кузьменко Константин Васильевич, проживаю в городе Ирпене Киевской области. 

Здесь с первых дней нашей помаранчевой революции. Что меня побудило прийти на это 

место вместе с народом Украины? Побудило то, что я Виктора Андреевича Ющенко знаю 

очень давно. Я проработал Председателем Детского фонда Союза «Чернобыль» Украины, 

так как я офицер запаса – ликвидатор Чернобыля. И когда увидел обезображенное его 

лицо и его страдания, невозможно было смириться так с этими бандитами, которые 

совершили это великое преступление перед всем украинским народом. Смириться с тем, 

как они совершили вот эти фальсификации в отношении перевыборов. Много я думал над 

этим и сделал единственный выбор. И вся моя семья сделала такой выбор – идти и 

отстоять права, отстоять нашу честность как украинского народа перед любым 

предприятием, государственным учреждением, где непосредственно наша 

справедливость, честность и связана с этими выборами.  

Я, когда приехал тут первый раз, 22 (листопада. – О.С.) в 11 часов ночи. Шел снег 

мокрый, холодно. Я сразу пришел сюда. Я пришел на Майдан, там я услышал, что тут уже 

пошли блокувать Администрацию Президента. Я не пошел ни до Верховной Рады, ни до 

Кабинета Министров. Я решил идти здесь, где главный зачинщик этого всего нашего 

страдания. Это Президент Украины.  

Когда я приехал сюда, меня сразу расспрашивали – как фамилия, откуда, что, к чему, и 

запустили на первые ряды. Я сказал, что я буду здесь от начала и до конца, до полной 

победы, потому что я устал просто видеть страдания нашего украинского народа. Весь 

народ был обманутый ложными путями, обманутый агрессией, давкой этой. Агрессией со 

стороны Президента и аппарата Президента, и со стороны всех этих выборочных 

кампаний – плясали все под одну дудку вместе с Президентом. Я решил прийти и разбить 

эту скалу как у нас там есть афиша «Разбить эту скалу президентства ложного», кубло вот 

этих вот бандитов, которые закублились в этой Администрации президента. Это первое. 

Второе, когда я услышал об этом ЦВК, потому что я в этом доме ЦВК проработал пять 

лет председателем Детского фонда. Я слышал много об этих ЦВК, но не было раньше еще 

таких глобальных, грубых нарушений в жизни каждого выборца, чтобы потом под их 

давлением голосовали за этого бандита Януковича. Поэтому, когда я приехал сюда и 

сказал ребятам, что я буду здесь с вами до победного конца, невзирая ни на какие погоды, 

мороз, ни дождь, ни снег, ничего! Я буду стоять здесь до полной победы. Какая будет 

победа – мы не знаем. Но мы знаем одно, что Виктор Андреевич Ющенко победит, и 

победа будет вся за нами. Моя семья и дети, мы прямо днем и ночью… Они говорят: мы 

не выключаем телевизор, мы переживаем, потому что моя жена никогда не включалась в 

политику, никогда ее не интересовало это все – кого выберут, тот и будет. Сегодня моя 

жена такой политик стала, что я не могу включать никакую программу в доме – только 

политику, политику, политику. Кто выбрал, кого назначил, кого судили, кого освободили, 

и главное, что переживает за этих бандитов – судьба их дальнейшая. Их надо бы собрать 

всех и казнить или судить их и отправить на нары, как были призывы раньше. Януковича, 

Кучму, Пинчука, Медведчука и всех остальных… Суркиса. Это все бандиты, которые 

довели нашу Украину до гражданской войны. Не дай Бог, чтобы это была гражданская 

война, мы не допустим этого, но факт, что народ, наконец, поднял голову и встал с колен 

и пошли вперед, чтобы добиться всей справедливости, честности. Вот наша цель! Не 

делать революцию, не проливать кровь, мирным путем пикетование, и требовать наши 

честные выборы, чтоб были. Чтоб каждый голос считался честным, без всякой 

фальсификации, без всякого нажима и давки. Нас пугать не надо, потому что мы уже были 

напуганы, когда Кучма выбирался, когда этот Кравчук сдавал свои полномочия, тоже 

фальсифицировал, что он стал Президентом. Я не боюсь, потому что я дважды был на 



приеме к этому лысому твари Кучме, и я не попал к нему. Почему – потому что, видите 

ли, Медведчук принимает, эти все вопросы он решает. Остальные вопросы Кучма не 

принимает. Никаких приемов не делает для таких нормальных людей, которые имеют 

проблемы житейские. Я считаю, что Президент должен считаться с народом, поскольку он 

всенародно избранный Президент. И невзирая на то, что вот у нас баллотируется, мы 

сторонники Ющенко, мы сторонники Юлии Тимошенко, которая единственная правдивая 

женщина всего света, наверное, планеты. Потому что эта женщина, она добивается, она 

прожила жизнь через тюрьмы, которые Кучма, Медведчук и Суркис, эта вся банда толкала 

ее только через такой тернистый путь, чтобы она прожила.  

Мы верим, что по приходу к власти Виктора Андреевича Ющенко, Юлия Тимошенко и 

многие другие грамотные политики, которые войдут в правительство, наша жизнь 

изменится. Но с нашей стороны мы будем прилагать очень многие усилия для того, чтобы 

помочь, помочь им, чтобы наша страна, наша держава Украина, вышла на высокий 

уровень интеллектуала. Чтобы люди почувствовали, что Виктор Андреевич – это наша 

надежда, наша опора и наше будущее наших детей.  

Когда я приехал первый раз здесь ночью, в 11 часов ночи, по команде Медведчука или 

Кучмы дали команды сделать баррикады. Нагрузили КРАЗы с песком, выстроили в один 

ряд, их три КРАЗа было, узкие проходы, и во двор Администрации президента. Я 

насчитал в первую ночь 14 рядов по 50 человек в один ряд. Плюс двор еще был забит 

спецназовцами. Значит, они думали, что народ сейчас хлынет массой туда на них, сорвут 

кордоны и займут Администрацию президента. Я считаю, что это они совершили 

грубейшую ошибку, потому что этим они просто показали свое лицо, что они не с 

народом, они с бандитами. Поэтому народ, когда спокойно занял свои позиции, и не стали 

пропускать просто никого – ни в Администрацию, ни с Администрации. Тогда они поняли 

и стали меньше, меньше, меньше, уменьшать количество того спецназа. В настоящий 

момент спецназ – это наши друзья. Они поняли, что это мирные люди, которые требуют 

справедливое требование, чтобы справедливые честные выборы были, чтобы никто на них 

не давил, никто не указал, никто не диктовал. Вот это наше то самое ценное, что мы 

требуем и ждем от правительства нашего государства.  

Здесь было очень тяжело. Не было еще организовано так бы, я сказал, едой, не было 

горячей воды. Я полтора сутки простоял на крыле КРАЗа и кричали с утра до ночи. Я 

сутки кричал «Кучма геть!», «Янукович геть!», «Банду геть!», пока не посадил голос, но я  

на ногах, слава Богу, подлечил и свой голос, и простуда прошла, все! Потому что, когда 

смотришь на эту помаранчевую ленточку, на помаранчевый флаг, который «Так! 

Ющенко», надежда вселяет в тебя здоровье. Они дают здоровье. Просто веришь, что рано 

или поздно эти наши страдания кончатся. Так оно и было.  

Поэтому было для нас очень тяжело, но киевляне нас не оставляли. Они днем и ночью 

сотни идут. Горячий борщ, суп, хлеб горячий – все, что можно было, одежду, обувь, 

одевали и обували. Это как блокадный Ленинград был, когда люди подали руку помощи 

фронтовикам. Точно так киевляне нам подали руку помощи, чтобы мы не чувствовали 

себя отчужденными здесь, одинокими, в этой борьбе с бандитами и этой владою.  

Я знаю людей, которые приходили на вторые дни нашей здесь блокады. Люди плакали 

здесь. Они готовы были – я снимаю, - говорит, - последнюю мою курточку теплую, отдаю 

ее вам, чтоб вы не мерзли. Но держитесь, ребята! И когда я смотрел на этих людей, 

которые плакали, я вспоминал те дни, которые нас загоняли тогда, когда нас возили на 

Чернобыль в апреле месяце и стелили нам дорогу цветами, потому что знали, что эти 

люди идут на погибель. Точно также я видел здесь людей, которые приходили здесь – с 

этой едой, с этой одеждой. Добрым словом нас поддержать, сказать: ребята, мы с вами. 

Это для нас очень… Дороже всего. Это дороже всего было для нас, когда мы знаем, что 

люди нас поддерживают. Люди готовы прийти в любую минуту нам на помощь: по 

вашему первому звонку мы придем, и будем вместе объединяться, чтобы победить вот это 

все. Это очень трогательно для нас, для нашей Украины, для нашего города Киева, что 



люди действительно в этот тяжелый момент оказались самыми близкими для нас, как 

родными. 

Значит, когда на четвертый – пятый день мы решили убрать эти КРАЗы, чтобы 

освободить эту дорогу, чтобы пресса могла свободно снимать это все, чтоб народ могли 

видеть. Мы стояли впереди в оцеплении, а за КРАЗами сотни, тысячи людей, которые 

подходили сюда. Они могли видеть. Они каждый хотели видеть, что творится в этом 

бандитском дворе. Они этой не имели возможности, поэтому решили убрать эти КРАЗы. 

Значит, на четвертый или пятый день это было. Мы заводили эти машины, помогали друг 

другу и выгоняли эти машины туда, за пределы этой Банковской улицы. И тогда, когда 

они увидели, что мы только заходим в кабины этих машин, чтобы завести их, они тут же 

подогнали к нам водометы. Это для нас было немножко страшно, потому что мы стояли в 

первых рядах и взялись живой цепью, для того, чтобы вдруг даже машина, водомет, 

пробьет вот этот забор, уберется и пробьется сюда к народу, чтобы они не могли облить 

водой трансбойтом людей. А потом оказалось, что там была не вода, а специальный 

краситель для того, чтобы после можно было их быстренько очень определить, кто такие, 

которые стояли в первых рядах. Но до этого, слава Богу, не дошло, машина подогналась 

прямо вплотную к забору, они постояли, постояли, увидели, что народ мирно, спокойно 

продолжает держать свои рубежи, вот эти баррикады. Мы не пускали туда народ, чтобы 

никто не кидал на них, чтобы спровоцировать их на конфликт вместе с нами. 

Поэтому для меня это очень осталось воспоминанием… 

Когда выставили водометы, наши дии были – держать плотно кордон, не допустить, чтоб 

эта машина ворвалась сюда к народу, потому что здесь мы стояли, как мужчины, в первых 

рядах. Потом стояли женщины, но тут среди народа было и много детей. Если этот 

водомет начнет поливать этих людей под таким давлением вот этими красителями, это 

дети были бы жертвы, жертвы. Дети могли пострадать, женщины могли пострадать, 

потому что…  

Я тогда понял, это были спецназ из Донецка, Крыма, Симферополя, из Харькова. Это те 

люди, которые просто не считаются  с народом. Это те люди, которые действовали под 

диктатурой бандита Януковича. А они шли на то, чтобы совершать любую акцию против 

народа, чтоб не допустить, что они приблизились к Администрации Президента. Но народ 

на это не пошел. Не пошел… Мы пошли на мирное пикетование. Мы ждали. Мы ждем 

своего времени, когда все ж-таки правда восторжествует. 

Да, еще такие ситуации были,  помню, когда одна из женщин с букетом цветов подошла к 

милиционерам, к спецназовцам, и решила вручить им цветы. Они взяли эти цветы и 

перекинули на ту сторону забора. Мы тогда решили их втыкать в дырочки. Они тоже их 

выталкивали. Когда они взяли эти цветы и выкинули, то эта женщина со слезами на глазах 

говорит: я их так люблю, я их так уважаю, как народ, но они просто неправильно 

понимают. Это первое. 

И второй такой эксцесс, когда приехали провокаторы Януковича, стали в наших рядах и 

бросили в них шапку. Но это непонятно было, что это летит – грубое, крупное. Они 

выставляли щиты. Это второе и третье такое провокационное действие, что было со 

стороны Януковича, один представился как работник милиции и побежал туда к забору. И 

вот тут же они его схватили, на щиты взяли и кинули назад его через забор. Такие 

провокационные действия были очень многие со стороны Януковича, но мы старались 

сдерживать это все, без всяких… Мы тут же сразу окружали этого человека, выводили его 

спокойно за пределы Банковской. Никаких сил, агрессии не было применено против таких 

людей. Несмотря на то, что один полез на КРАЗ, а там были камни, и нужно было его 

снять оттуда для того, чтобы он не схватил оттуда эти камни и не кидал туда. Нам не 

нужны провокации, нам не нужен скандал и спровоцировать спецназ на то, чтобы они 

потом тут применяли силу против нас. Но, слава Богу, все обошлось мирно и спокойно. 

Самая веселая ситуация для меня было то, что когда командир милиции, которая охраняет 

там территорию Администрации президента, пришел на нашу сторону и вместе с нами 



пил чай, ел бутерброды и говорит: ребята, мы с вами. Для нас это самая большая радость, 

когда мы почувствовали, что за нашими плечами милиция с народом. Не зря мы кричали 

несколько суток подряд – «Милиция с народом!», «Спецназ, снимите щиты!», «Спецназ – 

за нас!». Оно действительно, подошло такое время, когда мы почувствовали, что спецназ с 

нами. 

Я двое суток, день и ночь, двое суток подряд стоял в Конче-Заспе. Блокировали мы вход в 

президентский дворец, как можно было сказать, дача его. Ну, и поставили меня в воротах, 

открывать ворота. Я стою с этими ребятами у ворот, они подъезжают на черных машинах, 

там их несколько человек было, пять или шесть человек охраны, они были здесь в 

Мариининском дворце что-то там, встречали каких-то гостей, а потом вернутся назад. И 

когда выходил ко мне водитель одной из машин, я не знаю, где там Кучма сидел, но факт 

тот, что, либо он лежал как мышь, в машине, в багажнике, может быть, даже, потому что в 

машине я его не видел. И когда я сказал, что хотел видеть этого тварюку, который 

зачинщик всей вот этой революции на Украине, а мне сказали, что его нема. А потом мне 

уже охранники, ребята, которые знакомые, сказали, что он лежал в багажнике. Что это за 

Президент? Выйди к народу, тварь такая, и скажи: что вы тут стоите, ребята? Что вы 

хотите от меня? А он спрятался. Еще и в багажник. Боится, чтоб его не застрелили. Ребята 

никто его не застрелит, но выйди к народу и скажи. Что ты там? И вот это двое суток 

простояли, промерзли, очень тяжело там с отоплением и тепла нема, там «Пора» стоит, и 

кинули нас несколько человек туда вместе с «Порой», сказали, что на подкрепление. И из 

этого сделал вывод, что Президент – это колхозник, который скрывается от народа, 

убегает потаемными дорогами, ездит, лишь бы не встретился с народом. Так что вот такой 

у меня был эпизод в Конче-Заспе. 

Да, вот помню еще, ночью мы зашли в палатки, чтобы переночевали, хоть сидя там, мы 

поставили «буржуйку». И пришли охранники, милиция, просили у нас сигареты. Я 

некурящий сам, ребята их угостили сигаретами, горячим чаем. Говорят: ребята, 

держитесь. Мы понимаем, что вам тяжело. Мы не можем, мы на службе. Мы сегодня же 

перейдем на вашу сторону, нас уволят, а у нас семьи, дети. Для меня, например, ничего не 

страшно. Я пенсию получаю ту, которую заслуженно я получил за Чернобыль. А то, что я 

стою здесь, и на Конче-Заспе стоял, стою просто за справедливость. Вместе с народом я 

хочу, чтобы моя душа была спокойна, что что-то сделал для наших будущих детей, 

которые, может быть, когда-нибудь будут прочитывать эту историю и как нам досталась 

эта победа над этим бандитским кланом. 

 



П І С Л Я М О В А  

 

Курішко Олена  Василівна 

Рівненська область, місто Дубно  

35 років; освіта середня, 8 класів, кулінарне ПТУ, розлучена. 

Причини, з яких ви вишли на Майдан – “бажання” 

Щоби Віктор Андрійович став президентом, а Юлія Володимирівна - Прем'єр-міністром. 

Протест проти фальсифікації 2-го туру президентських виборів. Перемогти стару злочину 

владу, довести, що ми – нація, а не бидло, ще це було бажання перемін в Україні на краще. 

 

Протягом якого терміну ви залишалися на Майданні? Чи була у вас визначена функція 

(посада) під час перебування на Майдані? 

З 23-го листопада 2004року до 24-го січня 2005року. 

Перший раз я приїхала до Києва 23-го листопада 2004року і була до 10-го грудня 

2004року. 

Потім потрібно було їхати в місто Дубно (додому), оскільки я була членом дільничної 

виборчої комісії, і потрібно було готуватись до 3-го туру президентських виборів. 

26-го грудня відбулися вибори, 27-го грудня я знову приїхала до Києва і перебувала там  

до 24-го січня 2005року. Чітко визначеної функції (посади) в мене не було. 

 

Які події під час перебування на Майдані для вас стали найважливішими? Опишіть, будь 

ласка, такі події якомога детальніше. 

Вечір 25-го листопада 2004року, коли всі з Майдану рушили блокувати Кабінет Міністрів. 

Перше грудня 2004року, коли Верховна  Рада  проголосувала за відставку уряду (правда, 

Кучма її не підписав) 

Третє грудня, коли соціалісти нас зрадили і не проголосували за поправки Закону про 

вибори  (ніколи не забуду той розпач, якій ми відчували). 

Восьме грудня 2004року разом з поправками до Закону про вибори прийняли 

політреформу, яка нікому  не потрібна. 26 грудня – третій тур президентських виборів (на 

виборчій дільниці, де я була членом  дільничної  виборчої комісії (6 дільниця 157-го 

територіального виборчого округу) за  Ющенка  проголосувало  94% виборців). 

Перше січня 2005року - Новий рік в “наметовому містечку” на Банковій. 

Шосте січня 2005року - коли Володимир Яворівський приніс в наш 21-й намет кутю, яку 

приготувала його дружина, та продукти на Різдвяні свята. 

Сьоме січня 2005року - щедрували на щедрий вечір. 

Рішення Верховного Суду про перемогу Віктора Ющенка в третьому турі Президентських 

виборів, 23-тє січня 2005року - інавгурація Президента, четверте лютого 2005року - 

обрання Юлії Тимошенко Прем'єр-міністром України.  

 

Згадайте ваше особисте самовідчуття на різних етапах Помаранчевої революції. Що ви 

більш відчували: гордість, страх, обурення, почуття гідності, ненависть тощо? 

Гордість, обурення, почуття гідності, часто відчувала ейфорію. 

Чи думали Ви про те, що може статися з Вами та Вашими близькими у разі поразки 

Помаранчевої революції? 

З мамою в Дубно в разі поразки Помаранчевої революції нічого поганого не могло б 

статися.  А про себе я не думала, я мусила бути в Києві до кінця, яким би він не був. 

 



Хто з лідерів Помаранчевої революції більш надихав Вас під час подій Помаранчевої 

революції? 

Юлія Володимирівна Тимошенко. 

З моменту подій Помаранчевої революції минає вже сім місяців. Напишіть якомога 

детальніше про Ваше сьогодення, зокрема: 

а) чи відбулися очікуванні Вами зміни на загальноукраїнському та місцевому рівнях? 

На загальноукраїнському рівні, на жаль, ні. Гасло “Бандити сидітимуть у тюрмах!” - так і 

залишилось лише гаслом. До Різака та Колесникова можна було б висунути набагато 

серйозніші обвинувачення, ніж ті, що їм висунули, з цих же звинувачень вони можуть 

викрутитися. Кримінальний Кодекс потрібно міняти, оскільки там статті з подвійним 

змістом (більшість статей), і якщо слідчий, якій пропрацював більше десяти років, стане 

адвокатом, то він може допомогти виплутатись багатьом злочинцям. Справа про вбивство 

Ґонгадзе зовсім не розслідується, по цій справі в мене є навіть дуже багато запитань. 

По справі про вбивство Ігоря Александрова в мене теж є запитання, хоч їх набагато 

менше, ніж по справі Ґонгадзе. 

Чомусь всім, кому приходить повістка з'явитися в МВС або в Прокуратуру, вдається 

благополучно виїхати з України. 

Мене дивує, чому Віктора Медведчука визивали лише по тій причині, що він комусь дав 

звання Героя України. Навіть дуже дивує, чому його не визивають в Генпрокуратуру по 

справі компанії (фінансової піраміди на зразок російської “МММ”) “Омега-інвест”, 

“Омега – XXI століття”, які він разом з братами Суркісами очолював на початку 90-х 

років минулого століття. Віктору Медведчуку належить англійська фірма “Ньюпорт 

Менеджмент”. Фірмі “Ньюпорт Менеджмент” належить більшість акцій концерну 

“Славутич”. Концерн “Славутич” має сотні мільйонів доларів прибутку кожен рік, але не 

платить жодної копійки до бюджету. Не платить нібито по тій причині, що акції належать 

іноземній фірмі, але ж власником фірми є Віктор Медведчук. Фірма “Ньюпорт 

Менеджмент” в Закарпатті купила Свалявський лісопереробний комбінат (найбільший  

лісопереробний комбінат в Україні) за 1 долар (це 5 грн.). Правда, для того щоб в 

майбутньому не було лишніх запитань, то власник фірми “Ньюпорт Менеджмент” Віктор 

Медведчук  перепродує Свалявський лісопереробний комбінат своєму помічнику Віктору 

Дудці, правда не за 1 долар, а кількасот мільйонів доларів. Ну, “подвигів” у Медведчука – 

старшого є багато, всього не опишеш. Автор книги “Нарцис” Дмитро Васильович Чобіт 

має докази того, що англійська фірма “Ньюпорт Менеджмент” належить Віктору 

Медведчуку (наприклад, протокол про те, як, Медведчук проводив збори фірми, а 

головуючим на зборах може бути лише власник фірми). У Д.В.Чобота є докази щодо 

багатьох злочинів Віктора Медведчука, які тягнуть на вищу міру (зараз це пожиттєве 

ув'язнення). Свого часу, ще в 2003році, Д.В.Чобіт вимагав у старої влади, щоб відкрили 

кримінальну справу проти Медведчука-старшого, звісно, що тоді кримінальну справу 

відкрити відмовились. Але після перемоги Помаранчевої революції влада змінилась. То 

чому кримінальна справа до цих пір не відкрита. Справа про фальсифікацію виборів (яка 

теж не відкрита ) – це лише “дитячі забавки” в порівнянні з іншими злочинами Віктора 

Медведчука. Його брат молодший, Сергій Медведчук, у Львівський області очолював 

податкову (інспекцію. – О.С.) і, одночасно, був “дахом” для рекету, розвів корупцію в 

податковій і т.п. Теж проти Сергія Медведчука кримінальна справа досі не відкрита. 

Багато проти кого з колишніх високопосадовців можна було б відкрити кримінальні 

справи, але цього Генпрокуратура не робить. Мені дуже цікаво, чому? 

Нема змін на краще ні в судах, ні в податковій. Про правоохоронні органи годі й казати, 

повний бардак. Що стосується економіки, то закони, які пропонуються Юлією 

Тимошенко, Верховна Рада блокує, не приймає. Уряд Юлії Володимирівни міг би навести 



лад в економіці, але команда Петра Порошенка та частина Верховної Ради роблять все 

можливе, аби перешкодити Юлії Володимирівні навести лад в економіці. 

Що стосується місцевої влади, то роботою міського Голови, всієї міської Ради задоволені 

90-95 % мешканців міста Дубна. Звісно, є 5-10%, яким ніхто не догодив би, хоч би яким 

ідеальним був. 

Починаючи від 1993-го року в Дубно жоден мер не міг втриматись на своїй посаді більше 

ніж рік, півтора. Так тривало до 2000 року, доки мером не став В.С.Никитюк. З тих пір 

місто Дубно заспокоїлось. Міська Рада працює дуже добре і ніяких змін там непотрібно 

проводити. 

В 1994-1995 роках були приватизовані всі підприємства міста Дубна, більшість з них зараз 

не працюють. В Дубно зараз дуже багато безробітних. Для того, щоб підняти 

підприємства, потрібні зміни до законодавства. Адже згідно Конституції, стаття 41, ніхто 

не має права (ні місцева влада, ні Кабінет Міністрів – ніхто) вмішуватись в роботу 

приватизованих підприємств. Щодо підприємств, які повністю розвалені і не працюють, 

потрібно прийняти інші закони. І лише після того, як будуть прийняти ті нові закони, 

можна буде поступово починати піднімати, воскрешати підприємства. 

А ось що стосується роботи облдержадміністрації, то там є дуже багато негативів. 

Василем Червонієм (глава Рівненської обласної державної адміністрації. – О.С.) багато 

хто не задоволений. І справа не лише в економічних негараздах. В Корецькому та 

Костопільському районах Рівненської області Василь Червоній звільнив з роботи багатьох 

людей, які були професіоналами і нічим поганим себе не заплямували ні в роботі, ні в 

минулорічних виборах. Я не сумніваюсь, що ті люди подадуть до суду. 

Що стосується райдержадміністрації, то в її Голови О. Козака рівень інтелекту та освіти 

на нулевій відмітці. 

б)  Які на Вашу особисту  думку, головні принципи Майдану вже реалізовані, які – 

залишаються нереалізованими?  

На жаль, всі принципи Майдану залишаються нереалізованими. Рейтинг Томенка сильно 

впав. Люди, які були прихильниками одночасно й Віктора Ющенка, і Юлії Тимошенко, 

залишились прихильниками лише Юлії Володимирівни і, звісно, не всі, але дуже багато. 

Багато людей сильно розчаровані, адже були великі надії на нову владу. 

  

Якщо у Вас відбулася б зустріч з лідерами Помаранчевої революції, що Ви хотіли б їм 

сказати? 

Якби в мене з'явилась можливість сказати кілька слів Юлії Володимирівні, то я 

подякувала б їй за стійкість, мужність, за все, що вона робить та намагається зробити, щоб 

змінити життя людей в Україні на краще. 

І ще я хочу подякувати Рефату Чубарову за підтримку нашого “наметового містечка” під 

час Помаранчевої революції і за все, що він робить зараз 

 

З повагою 

Курішко Олена Василівна 

 



„Це був останній шанс, щоб побороти кримінальну владу” 
 

Олена Курішко 

 

Я була членом ДВК. 21 листопада був другий тур президентських виборів, ми всі 

сподівались, що Ющенко стане переможцем у другому турі, не зважаючи на 

фальсифікації, які буде робити кримінальна влада. 22 листопада я відсипалась після 

виборів, коли в другій половині дня ввімкнула телевізор, то, чесно кажучи, я була сильно 

здивована, коли почула результати, я не думала, що стара влада зможе зробити такі 

великі фальсифікації. Єдиний вихід, який залишався – це їхати до Києва і відстоювати 

свої права. Це був останній шанс, щоб побороти кримінальну владу. Тоді всі відчували, 

розуміли, що це останній шанс, і потрібно їхати, бо більше шансів не буде. Під час 

президентських виборів керівники Дубенської партії „Батьківщина” постійно знаходилися 

не в нашому партійному офісі, а в офісі „Нашої України”. Наступного дня, 23 листопада, я 

пішла в штаб „Нашої України”. Я сказала вдома мамі (я живу лише з мамою), що їду до 

Києва. В штабі ”Нашої України” сказали, що буквально кілька хвилин тому 5 автобусів 

вже поїхали на Київ і запропонували, що запишуть мене на інший день. Але я не 

збиралась чекати іншого дня, і так потратила цілу добу і не поїхала 22 листопада, зразу 

після виборів. Зразу я думала добиратися на попутках автостопом, адже зразу за містом 

траса Львів – Київ, звісно, що зі Львова багато транспорту їхало на Київ, і хто-небудь 

підвіз би. Біля мене стояло ще троє хлопців з Млинова. Ми вже збирались йти на трасу, 

але тут зайшов мужчина і запитав, чи ніхто не хоче поїхати до Києва, але бензин за наш 

рахунок. Ми погодились, він сказав (нас було четверо пасажирів), що це буде по 30 

гривень з кожного. В той час керівник міської організації „Батьківщина” Надія 

Никифорівна кудись вийшла, з наших була лише керівник районної організації Людмила 

Олександрівна. Я попрощалась з Людмилою Олександрівною і попросила, що, коли вона 

зустріне мою маму, то щоб заспокоїла її, сказала, що зі мною все буде гаразд. Я знала, що 

мама буде сильно переживати.  

Коли ми підходили до машини, то до нас підійшла незнайома старша жінка і запитала: 

„Ви їдете до Києва?” – „Так.” – „А ви не знаєте адреси Ющенка або номер його 

телефону?” – „Ні, не знаємо.” – „Просто я хотіла б, щоб він знав. Біля нас по сусідству 

живе 5-річна дівчинка, і вона цілими днями молиться за нього, така маленька і так щиро 

молиться.” Вона назвала прізвище та ім’я дівчинки, але я, на жаль, не запам’ятала. Шофер, 

який нас віз, не був членом ніякої партії, але був прихильником Ющенка, тому возив 

людей до Києва. Ми їхали легковою машиною. Тоді зупиняли пости ДАЇ лише автобуси, а 

машин не зачіпали, тому ми доїхали без проблем. Шофер, який нас підвіз, повернувся 

назад до Дубна, а ми залишились. Ми надіялись, що станемо мешканцями „наметового 

містечка”, яке знаходиться на Майдані Незалежності. Тоді ще можна було заходити без 

бейджиків (в перші 2 – 3 дні). Ми зупинились біля вартових з Рівненської області, 

розмовляли з ними, хлопці дозволили пройти. Але нас не зареєстрували, сказали, що вже 

нема вільних наметів, хіба що, якщо поставлять з часом додаткові намети або хтось поїде 

додому і з’явиться вільне місце, то тоді лише зареєструють. Ми повернулись до вартових. 

Вартові нам сказали, що ми без реєстрації можемо стояти на варті (в самі перші дні це ще 

можна було). Для вартових поставили невеликий намет, під ранок нам навіть дозволили 

там „дві” години погрітися. Вечером, 23 листопада, був футбольний матч, всім об’явили, 

щоб були уважними, будуть йти фанатики Київського „Динамо”, і можливі якісь 

провокації, але ніяких ексцесів, провокацій не було. Під ранок роздавали помаранчеві 

плащі „Так! Ющенко!” Ті плащі одягались поверх одягу і тоді менше мокли, в той час 

падав сніг. Коли роздавали плащі, то нам теж далі по плащу, хоч ми й не були 

зареєстровані. Зранку виступав на Майдані Луценко. Ми пішли на Майдан. Луценко 

об’явив, щоб мешканці Львівської області йшли замінити тих, хто вночі блокував 

Адміністрацію президента, а мешканці Волинської та Рівненської областей йшли 



блокувати Національний банк. Оскільки я є мешканкою Рівненської області, то я 

вирішила шукати колону, яка буде йти до Національного банку, бо я на той час в Києві 

була перший раз і місто зовсім не знала. Хлопці з Млинова йти нікуди не хотіли, сказали, 

що залишаються стояти біля вартових з Рівненської області біля „наметового містечка” на 

Майдані. Правда, коли під вечір я підійшла, то на варті стояли інші хлопці з Рівненської 

області, про хлопців з Млинова вони нічого не знали, нічого не могли сказати і на 

територію „наметового містечка” без реєстрації більше не пропускали. Більше хлопців з 

Млинова я не зустрічала і нічого про них не знаю. І так зранку, 24 листопада, хлопці з 

Млинова залишились стояти на Майдані, а я разом з колоною пішла до Національного 

банку. Там я зустріла багатьох дубенчан. Зразу стало якось легше на душі. Коли я 

побачила двох бізнесменів з Дубна (вони між собою два брати), то я, чесно кажучи, 

приємно здивувалась. Я навіть подумати не могла, що бізнесмени, які мають кілька 

магазинів, теж поїдуть на Київ і будуть мерзнути на рівні зі всіма. Коли ми підійшли до 

Національного банку, то працівники банку, які стояли біля вікон, махали нам 

помаранчевими стрічками. Через деякий час працівники Нацбанку винесли нам гарячі 

пиріжки, бутерброди, чай, каву. Їжу та каву вони нам виносили через кожні півгодини-

годину. Потім стали виносити нам шоколадні цукерки в коробках, банани, різні соки. Нам 

вже аж незручно стало, що вони нам стільки всього дають. Ми казали, що більше нічого 

не потрібно, але вони через деякий час знову щось виносили. Ми казали, що не треба, а 

вони: „Ну, возьмітє, возьмітє, пожалуйста. Только стойте, не уходітє. Только оставайтесь 

в Кієвє, не уєзжайтє.” -  Хтось запитав: „Ось Ви нас так підтримуєте, а чому Ви не 

розпочинаєте забастовку і не виходите стояти разом з нами?”-  „К сожаленію, ми не 

можем. Для України будєт намного больше пользи, єслі ми будєм продолжать работать». 

– Працівники Нацбанку розповідали нам: „Ми здесь всє за Ющенко. Только тє люді, 

которих Тигипко привьол работать за собой в Нацбанк, поддерживают Януковича. 

Ющенко бил Главой Нацбанка, ми нікогда нє забудєм, как он работал. Он нє дєлал 

разніци мєжду простой уборщицей і начальниками, со всєми здоровался за руку, ко всєм 

относілся одінаково. І когда к нєму обращались с какой-то просьбой, бивалі случаї, что 

человек всьо вокруг обойдет і не сможет решить какую-то проблему, то обратітся к 

Віктору Андреєвичу, он отвечал, что постараєтся решить ту проблему, не успеєт человек 

дойти до своєго рабочего мєста, как єму сообщают, что єго проблема уже решена.»  

Потім працівники Нацбанку запитували, чи не потрібно нам одяг чи взуття, що вони 

скинуться та куплять. Ми казали, що ні, що не потрібно нічого, ну хіба що рукавиці та 

сухі шкарпетки. Тоді вони купили для всіх, хто стояв біля Нацбанку, рукавиці та 

шкарпетки.  

Такого гарного відношення ми не чекали, ми навіть уявити собі не могли, що кияни 

будуть так гарно відноситися до нас і так підтримувати. Десь в шість вечора окремі 

перехожі стали нам казати, ніби-то ввели надзвичайний стан, і через кілька хвилин тут 

будуть танки, що нас біля Нацбанку просто передавлять. Наші відповіли, що вже що буде, 

те й буде, ми знали куди йдемо. Але нічого подібного не було ні через кілька хвилин, ні 

через годину, ні через дві. Ми зрозуміли, що це просто була провокація. Приблизно в 

дев’ять вечора до нас підійшов мер Дубна Віталій Никитюк. Він приїхав в Київ в одному з 

тих п’яти автобусів, на які я запізнилась на кілька хвилин. Віталій Степанович сказав, що 

скоро прийде наша зміна, і що переночувати дубенчани зможуть в експоцентрі „Експо-

Плаза” і ще в одному спортивному комплексі (той другий спорткомплекс я не 

запам’ятала), що місто дубенчанам в двох спорткомплексах заказав нардеп Віталій 

Цехмістренко (він депутат – мажоритарник з нашого округу). Скоро прибула заміна. Я  ще 

з одним дубенчанином Сашком Назаревичем (на моїй виборчій дільниці (я була членом 

дільничної виборчої комісії) під час другого туру він був спостерігачем від Ющенка) 

підійшли до „наметового містечка”, яке знаходилось на Майдані. Я хотіла взнати про 

хлопців з Млинова, з якими я приїхала в Київ, але, як я вже писала, вартові з Рівненської 

області вже були інші і про хлопців з Млинова нічого не знали. Тоді ми з Сашком поїхали 



в експоцентр „Експо-Плаза”. Де знаходиться експоцентр ми не знали, тому розпитували в 

людей. Хтось нам невірно показав, і ми (там потрібно було повернути наліво і перейти 

дорогу, а нам сказали якісь люди, що повернути направо), коли повернули направо, то 

через деякий час підійшли до спорткомплексу Лобановського, то побачили, що не туди 

прийшли, вернулися трохи назад, потім перехожі показали нам де знаходиться експоцентр 

„Експо-Плаза”. Накінець-то з’явилась можливість зігрітися і відпочити, я на той час в 

Києві була вже більше суток, у взутті вже була вода (не просто мокрі, а вода хлюпала). 

Зранку ми знову поїхали до Нацбанку. Вечером на Майдані (це було 25-того листопаду) 

журналісти різних телеканалів обіцяли, що не будуть працювати по темниках і будуть 

передавати лише об’єктивну інформацію. Під кінець Юлія Володимирівна об’явила, щоб 

всі йшли до Кабінету Міністрів. Я не знаю, скільки людей пішли до Кабміну – чи 

півмільйону, чи мільйон, чи, може, більше мільйона, важко сказати. Знаю лише, що нас 

було дуже багато. Була така ейфорія, здавалось, що більшу половину шляху до перемоги 

ми вже пройшли, і залишилось всього день-два до повної перемоги. Тоді так здавалось. З 

двору Кабміну вибігло кілька чоловіків. Вони не вийшли, а вибігли з опущеними 

головами і закривали обличчя руками. Невідомо, хто вони були, чи це були рядові 

працівники, чи люди, які займали якісь посади. Але вони (ті кілька чоловік) так бігли і 

затулялись, що були схожі на крис, які втікають з тонучого корабля. Дехто став свистіти 

їм у слід, а журналісти знімати, як вони втікають. Всіх інших випускали без реплік і 

ввічливо, мовчки розступались перед тими, хто виходив з Кабміну або виїздив. Більше 

ніхто ні на кого не свистів. Просто ті, перші, кілька чоловік, про яких я  писала вище, мали 

дуже жалюгідний вигляд, і тому кілька чоловік свиснули їм вслід. Більше випадків в той 

день не було, щоб ще на когось свиснули чи образили. Біля самого Кабміну троє чоловік з 

прапорами Януковича спустились до нас, але ніхто їх не ображав, ніхто їх не зачіпав. 

Вони стояли, понуро опустивши голови. Мені подобалось, що наші люди не 

перетворились на натовп, а продовжували залишатись культурними людьми. Неможливо 

описати ні відчуття наші, ні те, як ми йшли до Кабміну, ні як стояли біля Кабміну. 

Здавалось, ніби ми знімались у фільмі про революцію 17-го року. Біля 12-ї ночі ми 

поїхали в експоцентр, а зранку – знову до Кабміну. 26-го листопада, біля Кабміну, я 

зустріла ще багатьох дубенчан. Зранку, 26-го листопада, ми блокували Кабмін, і нікого в 

Кабінет Міністрів не пропускали. З боку парку, який навпроти Кабміну, з’явилась 

невеличка (в порівнянні з нами) колона на чолі з Наталею Вітренко. Потім та колона 

розділилась на дві колони, Вітренко йшла ще трішки попереду однієї з колон, а потім 

поступово стала зникати всередині своєї колони, і коли вони підійшли до нас, то її вже не 

було видно. Поки вони підходили, люди кричали гасла: „Схід і Захід разом!”, „Луганськ, 

Донбас приєднуйтесь до нас!”, „Ми разом! Багато! І нас не подолати!” (зразу було таке 

гасло, лише, коли з’явилась пісня, то гасло стало „Разом нас багато! Нас не подолати!”) 

Коли колони дві підійшли, ми продовжували кричати: „Схід і Захід разом!” – одна колона 

передумала наступати і повернула назад. Друга колона біло-блакитних пробувала 

зав’язати бійку. Ніхто з нашим, помаранчевих, не відповідав на провокації, лише кричали 

„Ганьба!” та „Схід і Захід разом!” – Їх (біло-блакитних. – О.С.) було дуже мало. Через 

деякий час вони перестали нападати на наших і стали повертати назад, а ми кричали: 

„Молодці! Молодці!” – В перші дні Помаранчевої революції навпроти Кабміну, в парку, 

знаходився табір біло-блакитних. В основному там були люди, яких привозили зі Сходу. 

Частину з них ми пере агітували, і вони масово переходили на нашу сторону, інша частина 

поверталась додому. На їхнє місце приїздили інші, ми їх знову переагітували... Табір біло-

блакитних проіснував всього кілька днів, потім політичні опоненти повністю його 

покинули. Після них залишились пусті бочки, в яких вони розпалювали багаття, щоб 

зігрітись. Ці пусті бочки наші хлопці стали використовувати як барабани. Барабани 

сутками вистукували дріб навпроти Кабміну. Це було так чудово! Вони стали одними з 

символів Помаранчевої революції. Описати події, відчуття практично неможливо. 

Неможливо описати ту атмосферу, ті відчуття тих днів. Неможливо описати той дух, який 



був на Майдані, на вулицях Києва (біля Адміністрації президента, біля ВР, Кабміну і т.п.) 

цілодобово ходили різні колони, машини з помаранчевими стрічками постійно сигналили 

в такт „Ю-щен-ко!”. В метро повно ходило людей в помаранчевих плащах (поверх одягу) 

„Так! Ющенко!” та багато людей з помаранчевими стрічками, скандували: „Ющенко! 

Ющенко!” – особливо багато кричали гасел в перший тиждень, потім люди 

повтомлювались, позривали голос. І тому легко можна було розрізнити тих, хто недавно 

приїхав, і тих, хто в Києві давно. Якщо людина голосно кричить гасла – значить, приїхали 

недавно, мають сили кричати, а якщо тихіше, із захриплим голосом – людина в Києві вже 

давно. На Майдані легко було стояти – там більш затишно, людей багато, тому тепло. А 

ось на постах мені, наприклад, найбільше дошкуляв холод. Потрібно було стояти на 

постах по 12-13, іноді 17 годин, поки не прийде заміна, хоч як одягнешся – все одно 

змерзнеш. До 27-го листопада (якраз був День народження Юлії Володимирівни, тому я 

запам’ятала це число) мене взяли на квартиру кияни. Тоді багато киян брали безкоштовно 

на квартиру іногородніх, кормили безкоштовно і т.п. На квартирі тій жили мешканці 

різних областей – Львівської, Івано-Франківської, Новоград-Волинської. З Дубна там 

жила лише я. Квартира знаходилась на вулиці Вербицького. Це від Майдану потрібно 

було (з однією пересадкою на наступній зупинці після Хрещатика) їхати на метро до 

станції Харківська, а потім йти ще дві зупинки пішки. Квартира знаходилась на вулиці 

Вербицького. Господар квартири, Мельничук Віктор Степанович, за професією художник, 

його дружина, Ірина Євгенівна, за фахом вчителька. Віктор Степанович разом зі всіма 

стояв на постах, ходив на Майдан, до Верховної Ради. Ірина Євгенівна на постах не могла 

стояти, бо в неї дуже слабке здоров’я, то Ірина Євгенівна постійно готувала обіди, завжди 

намагалася приготувати щось смачне, лікувала всіх, хто з нас починав хворіти. На столі 

завжди був хрін, лимони, це щоб ми менше хворіли. На квартирі час від часу люди 

змінювались, дехто їхав додому, потім з’являлись нові квартиранти. Мене там запам’ятали 

просто як Лєну з Дубна. І так, 27-го листопада, ми стояли на посту на вулиці 

Лютеранській. Блокувались не лише центральні входи до Адміністрації президента, але й 

прохідні двори, інші входи, якими можна було пройти, проїхати до Адміністрації 

президента. Таких входів-виходів було десь 15, якщо не більше. Вони знаходились на 

вулицях Банковій, Інститутській, Шовковичній, Лютеранській. Найчастіше мені випадало 

стояти на посту по вулиці Лютеранській. Це був пост там, де стояло ДАЇ. Ми 

перегороджували дорогу і не дозволяли машинам проїздити ближче до Адміністрації 

президента (адже в машинах могла бути, наприклад, вибухівка), пропускали лише, які 

йшли пішки (адже людина, яка йде пішки, не зможе залишити ніякого пакета, предмета, 

бо це буде зразу помітно). З транспорту ми пропускали лише „швидку допомогу” та 

машини, які привозили харчування. В основному стояти на Лютеранській приходилось 

вночі, але це вже я трохи „забігла” вперед. І так, 27-го листопада до 22-ї години ми стояли 

на посту, а потім поїхали на квартиру по вулиці Вербицького. Віктор Степанович 27-го 

листопада стояв на посту на вулиці Лютеранській, він взяв до себе на квартиру кілька 

чоловік. Наступного дня, 28-го листопада, була неділя. Ніч з 27-го на 28-ме листопада – це 

була перша ніч, коли я переночувала в нормальних умовах. Можна було прийняти душ, 

випрати одяг, висушити взуття і поспати в нормальних умовах. Адже в експоцентрі, де я 

раніше ночувала, навіть не можна було підсушити взуття. Казали, що наверху є сушка, але 

нас туди не пускали. В експоцентрі можна було кілька годин відпочити – поспати, але під 

ранок знову потрібно було взувати мокре взуття. Хоч міняла шкарпетки на сухі, але це не 

мало ніякого сенсу, бо взуття постійно було сильно мокре і ноги зразу ж ставали мокрими. 

На морозі на постах з мокрими ногами важко було стояти, на ногах з’являлись невеликі 

тріщини. І ось в ніч з 27-го на 28-ме листопада з’явилась можливість висушити взуття, 

прийняти душ... 28-го листопада, в неділю, Віктор Степанович (господар квартири) каже 

мені: „Ти відпочинь, сьогодні не йди з нами. Сьогодні неділя, кияни вихідні, то й так буде 

дуже багато людей. Ти відпочинь  сьогодні, висуши добре взуття.” – І я не пішла з ними 

на пост. Я тоді навіть уявити собі не могла, яка небезпека тоді загрожувала всій Україні. 



Відчуття небезпеки було лише  в перші 2-3 дні, а потім якось до всього звикла. Якби я 

знала, що 28-го листопада, то я ніколи не залишилась би на квартирі, а була б разом зі 

всіма. Але я не знала, 28-го листопада  був відданий злочинний наказ - застосувати силу 

всім, хто був на Майдані, біля Адміністрації президента, біля Кабінету Міністрів 

загрожувала смертельна небезпека. Неприємно зізнаватись, що я тоді не була разом зі 

всіма, а відпочивала. Я поїхала на Майдан, потім до Верховного Суду. Біля  Верховного 

Суду я зустріла багатьох дубенчан, потім ми пішли на Майдан. Дубенчани сказали, що в 6 

вечора частина дубенчан буде заступати на пост біля Кабінету Міністрів. То до 6-ти 

вечора я була на Майдані, а потім разом з дубенчанами пішла на пост. Пост знаходився не 

біля центрального входу, а у дворі біля Кабміну, там, де живе Литвин. На посту стояли 

люди з різних міст. Десь біля 11-ти вечора під’їхала машина, з якої лунала пісня, яка була 

створена кілька днів тому: „Разом нас багато! Нас не подолати!” – Так часто бувало, що на 

пости приїздили машини, і з гучномовців лунали пісні. Я з одним хлопцем з Дубна 

потанцювала під цю пісню. Один мужчина підійшов до нас: „А он Литвин стоїть.” -  Ми 

обернулись. Литвин ще з одним мужчиною (сивим, коротко підстриженим) стояв біля 

свого під’їзду (він йшов до дому з Кабміну) і дивився в нашу сторону. Хтось сказав: 

„Давайте гукнемо – Литвину слава!” – Ну, ми гукнули кілька раз. Литвин повернувся і 

зайшов у свій під’їзд. Потім нам сказали, що вже 11 годин і не можна, щоб звучала 

музика, то машина поїхала. Тієї ночі (ми час від часу по черзі сідали погрітися біля бочки, 

в якій горіло багаття) я ледь не спалила взуття. Заблизько до бочки придвинула ноги, і 

підошва стала диміти. Тоді я різко занурила ноги в сніг. Підошва майже не постраждала. 

Десь біля двох годин ночі хлопці з Дубна почали масово йти з поста. Я гукнула: „Єй, 

хлопці, Ви куди? Вертайтесь!” – Частина повернулась, але більшість пішли. Я запитую: 

„А чому Ви покидаєте пост?” – На тому посту (в той вечір) було три керівники - 

координатори (це єдиний раз, коли на посту було кілька старших, в основному був один 

керівник). Хлопці кажуть: „Координатор сказав, що нам можна йти, що зараз має прийти 

заміна”. – Я кажу: „Так з посту можна йти лише після того, як прийде заміна, а не до 

того.” Я запитала в одного з координаторів: „А чому Ви відпустили наших хлопців до 

того, як прийшла заміна?” - Він каже: „А хіба їх хтось відпускав? Ми думали, що вони такі 

недисципліновані і самі-по-собі залишають пост. Хто їм сказав, що вони можуть йти?” – Я 

кажу: „Я не знаю.” – Запитую в хлопців, а вони кажуть: „Ми не знаємо. Це хтось з 

координаторів сказав тим хлопцям, що вже пішли перші, а вони сказали нам.”  - Заміна 

ніяка не прийшла, і вони залишились. Через деякий час з посту, який стояв біля 

центрального входу  в Кабмін нам повідомили, що в нашу сторону їде кілька автобусів з 

прихильниками Януковича, тільки що автобуси проїхали біля них. Ми стали в три ряди, 

взяли один одного під руки, тобто стали в ”Оцеплєніє”. Автобуси зупинились неподалік 

від нас, але з них ніхто не виходив. Несподівано до нас підійшли люди, одягнені в 

спецовках, на головах у них були жовті каски. Вони стали в два ряди перед нами. Ми 

стали в них запитувати, хто вони такі, чому вони сюди прийшли і стали перед нами. Вони 

розмовляли всі на російській мові, і тому ми говорили між собою: „Чи дійсно вони 

прийшли нам допомагати, чи спеціально прийшли зробити якусь провокацію?” – Запитали 

в них – хто їх прислав. Вони сказали, що вони з Криму, хто прислав – не відповіли, кілька 

хвилин постояли перед нами і пішли. Через деякий час автобуси з прихильниками 

Януковича поїхали геть. До ранку ніяких ексцесів більше не було. Зранку деякі народні 

депутати та працівники Кабміну йшли в Кабінет Міністрів. Ми їх пропускали лише після 

того, як вони покажуть посвідчення. Деякі сильно возмущались, але все одно показували 

через деякий час. Окремим, які заявили, що нас потрібно судити, ми показали свої 

паспорти, щоб вони знали – кого передавати до суду. А на запитання – чому вони нам 

мають показувати документи, ми відповіли, що ми той самий народ, який їх обрав, і маємо 

повне право побачити посвідчення, що вони дійсно народні депутати, перш ніж їх 

пропустити. В 11 ранку прийшла заміна з Дубна. Вони сказали, що мали нас міняти в два 

ночі, але їм зателефонували, що біля Кабміну багато дуже людей, і тому не треба нікого 



йти міняти. Потім я поїхала на квартиру. Я вирішила, що далі буду стояти на посту на 

Лютеранській разом зі всіма, хто мешкає на нашій квартирі, а то досить проблемно кожен 

раз шукати дубенчан. Та й добре завжди разом зі всіма йти на пост та з посту, тому з 30-го 

листопада я стояла на нічних постах на Лютеранській (там, де був пост ДАЇ). Хтось з 

„Пори” подарував мені ленточку жовту з написом „Пора”, я часто прикріплювала її до 

своєї шапки, хоча я до „Пори” не мала ніякого відношення. Ми стояли на нічних постах на 

Лютеранській з 8-ми вечора до 8-ми - 9-ти ранку. Крім посту кожен день ходили на 

Майдан або до Верховної Ради. Спали на квартирі по 2-3 години в сутки. Один раз, як 

їхали на квартиру, я стоячи заснула в вагоні метро, і якась жінка уступила мені місце. 1-го 

грудня Верховна Рада проголосувала за відставку уряду Януковича. Я була  в той час біля 

Верховної Ради. Після голосування на дорогу виїхала грузова машина, поверх якої була 

трибуна, біля трибуни стояли Юлія Володимирівна, Луценко, Семенюк та Порошенко. Всі 

кричали: „Юля! Юля!” – Першою виступала Юлія Володимирівна. Машина повільно 

їхала, всі розступались і повільно йшли за машиною. Всі раділи, сміялись, махали рукою 

Юлії Володимирівні, Юлія Володимирівна махала всім рукою у відповідь. Після Юлії 

Володимирівни виступили всі інші, а потім Юлія Володимирівна знову виступала... Але 

Кучма, на жаль, тоді не підписав відставки уряду... 3-го грудня Верховна Рада мала 

проголосувати зміни до Закону про вибори, ті зміни унеможливлювали широкомасштабні 

фальсифікації. Соціалісти обіцяли проголосувати за цей закон, але обманули. Закон не був 

прийнятий, бо не вистачило голосів. Це була велика зрада зі сторони соціалістів. Литвин 

закрив сесію, всі знали, що наступна чергова сесія мала розпочатись аж 14-го грудня. 

Люди всі були у відчаї, адже всі розуміли, що якщо закон не зміниться, то ті самі 

фальсифікації стара кримінальна влада знову застосує. Найбільшою перемогою 

революціонерів на той час було лише рішення Верховного Суду – визнати недійсним 2-й 

тур голосування. 3-тє грудня для мене було найважливішим днем за час Помаранчевої 

Революції. Люди були у відчаї, не знали, що далі робити. Хтось вигукнув, щоб не 

випускати депутатів, нехай повертаються і працюють, нехай Литвин знову відкриває 

сесію... Люди не випускали депутатів ніяких – ні помаранчевих, ні біло-блакитних. Але це 

було неорганізовано. Їх не випускали в одній стороні, так вони повертались і йшли – 

виходили іншою стороною. Ми кричали: „Дармоїди – на роботу! Дармоїди  - на роботу!”... 

– Найбільше Литвин розізлився, коли це від нас почув, мені так здалося, принаймні. Він 

так глянув в нашу сторону... 

Депутати розійшлися, на пост було нам ще зарання, і ми пішли на Майдан, де були до 8-

ми вечори, а потім на пост на вулиці Лютеранській... Ми були у відчаї... в понеділок, 6-го 

грудня, народні депутати зібрали необхідну кількість підписів, щоб розпочати 

позачергову сесію ВР... І так – ми пішли на пост. Цієї ночі разом з нами на посту стяли 

люди з Народної гвардії. Так само і дві наступних ночі. Народна гвардія знаходилась на 2-

му поверсі в будинку профспілок. Перший раз я сама туди зайшла, це був понеділок 6-го 

грудня, зразу ж після посту на Лютеранській - зранку. На 2-му поверсі наліво – всі 

заповнювали анкети учасників помаранчевої революції, а направо – був штаб народної 

гвардії. Коридор на шляху до „Народної гвардії” був перегороджений столом, за столом 

сидів черговий, який провіряв документи у всіх, хто проходив. Він зразу не хотів мене 

пропускати, що туди записують чоловіків, а не жінок, бо жінки – це слабка стать. Я 

сказала: „Це ви, чоловіки – слабка стать, відмираючий вид. Я – жінка, стою на постах по 

12-13 годин – і нічого, а немало чоловіків після того, як замерзнуть, покидали пости. То 

хто слабка стать?” – „Ну, раз Ви так кажете, - проходьте, Вас запишуть.” – І мене 

записали. Сказали прийти на 6 вечора. Я прийшла разом з нашими. Їх теж записали. Нам 

дали бейджики. Зібралась група. В групу входили не лише чоловіки, а й жінки, і навіть дві 

баби було, що їм вже більше 70-ти. Бабці якраз були приїхали до Києва і вирішили 

вступити в Народну гвардію, з поваги до їх віку записали. Такі смішні вони були. Ми 

пішли на пост на вулицю Шовковичну. Бабці йшли позаду всіх, трохи зігнувшись, і весь 

час казали, щоб всі йшли повільно, бо вони не можуть швидко йти. Нас розділили на дві 



частини, я попала на пост на Шовковичній, де були ворота, і їх перегороджував 

невеличкий грузовик. Крім нас тут була ще інша група. Бабці мали стояти біля нас, але 

вони почули, що хтось на той пост, де стояла друга частина групи, приніс варення, вони 

пішли туди. Потім з другої частини групи нам розповідали, що їм не сподобалось, що 

хтось не так варення їсть, чи як щось зв’язане з тим варенням, але вони психанули і пішли 

з посту. Десь близько 9-ї ранку прийшла заміна. В 6 вечора ми знову прийшли в „Народну 

гвардію”. На цей раз нас послали чергувати в столову, яка знаходилась на першому 

поверсі Будинку Профспілок. Столову охороняти ми не хотіли, але вже погодились при 

умові, що це перший і останній раз. Десь біля 12-ти ночі нас замінили, ми ще встигали на 

метро, щоб доїхати до квартири. 8-го грудня ми мали прийти рано в „Народну гвардію”. 

Ми прийшли, нам сказали всім шикуватись в колону та йти до Верховної Ради. В той день 

були проголосовані поправки до Закону про вибори, але, нажаль, в пакеті з 

політреформою. А та політреформа – це ж такий жах для України. Ну, зараз про ту 

політреформу писати не буду, бо це довга тема. Але це проблема, яку в майбутньому 

потрібно буде вирішити. Після того, як прийняли поправки, які унеможливили масштабні 

фальсифікації по Україні, стало ясно, що на першому етапі ми перемогли... потім Віктор 

Степанович показував нам Київ, а вечером ми пішли на Майдан, де виступали політичні 

лідери, був святковий концерт та салют... Віктор Андрійович тоді сказав під час виступу, 

що вже можна роз’їжджатися. На квартирі нашій з приїжджих залишились, крім мене, 

Петрик Євген зі Львова та Остапчук Валентин з Житомирської області. Всі інші до 8-го 

грудня не дотягнули, роз’їхались по домах. Правда, Валентин Остапчук теж був на кілька 

днів їздив додому, але потім повернувся. 

Ніколи не забуду доброго відношення киян до нас, приїжджих. Вони постійно приносили, 

привозили (хто як міг) і гаряче харчування, і бутерброди, каву, чай. Навіть вночі, на нічні 

пости, постійно приносили каву, чай, бутерброди, пиріжки, приносили через кожні 

півгодини-годину, казали: „Ви только оставайтесь до побєди, не уєзжайте»…Після 8-го 

грудня всі стали роз’їжджатись, я була членом дільничної виборчої комісії, потрібно було 

повертатись, займатись роботою на виборчій дільниці. В порівнянні з першим туром – 

наша комісія (кількість членів комісії) зменшилась майже в два рази, відповідно 

збільшився об’єм роботи. 10-го грудня я поїхала додому. Коли я була в Києві, то часто 

зустрічала дубенчан. Дубенчани (частина дубенчан) стояли на посту постійно біля 

магазину „Чумацький шлях”. 10-го грудня я поїхала до Дубна. 26-го грудня 2004 року 

відбувся 3-й тур президентських виборів. Дубенський район найбільше голосів віддав за 

Ющенка в Рівненській області. По Дубенському району 93% віддали свої голоси за 

Ющенка, по Дубно за Ющекна віддали свої голоси 91% виборців, на виборчій дільниці, де 

я була членом комісії, за Ющенка проголосувало 94% виборців. 26-го грудня відбувся 3-й 

тур виборів, а 27-го грудня  я поїхала знову в Київ. На цей раз я вже не відсипалась. Ми 

були в штабі „Наша Україна”, бо обіцяли, що на Київ буде їхати два автобуси. Ми чекали 

до 11 ранку, потім сказали, що автобусів не буде і везти нас до Києва не будуть. Тоді я, 

Лариса – підприємиць малого бізнесу, пані Листвак – лікар-гінєколог і ще один мужчина 

вирішили, що поїдемо автостопом. Нам на трасі Львів – Київ вдалося зупинити автобус, 

ми всі заплатили по 25 гривень та поїхали до Києва. З Ларисою ми були і раніше знайомі, 

коли я перший раз була в Києві (до 10-го грудня) ми з нею в Києві часто зустрічались і 

додому 10-го грудня разом  їхали. Так сталось, що 27-го грудня ми разом поїхали до Києва 

другий раз. В Київ ми приїхали десь під вечір, пішли на Майдан. Мужчина, який був з 

нами, через деякий час поїхав до знайомих. А ми пішли до Адміністрації президента, ми 

попросили, щоб нам дозволили переночувати. Приїхав журналіст газеті „Столиця” Олег, 

нам сказали, що ми можемо переночувати у нього. Ми поїхали на машині до Олега. Він 

нас дуже гостинно прийняв. Вранці я поїхала на квартиру, в якій жила, коли перший раз 

приїздила до Києва. Домовилась, що з дубенчанками зустрінемось в 4 годині дня на 

Майдані, так і зробили. Вечером на Майдані виступала Юлія Володимирівна. Юлія 

Володимирівна наступного дня мала їхати до Донецька і попросила, щоб на великому 



рулоні паперу всі бажаючі написали вітання, побажання донеччанам... Дубенчанки цього 

вечора мали їхати додому, а я залишилась в Києві. Я пішла до наметового містечка, яке 

знаходилось біля Адміністрації президента і попросила, щоб мені дозволили стати 

мешканкою цього „наметового містечка”. Мені дозволили поселитись в 21-му наметі. Це 

був військовий намет, який знаходився навпроти Спілки письменників. Проживання в 

„наметовому містечку” розпочалось для мене з одного жарту. Хлопці з наметового 

містечка кажуть: „Слухай, тебе тут ще мало хто знає. Тут в нас є один Юра, дуже любить 

інтерв’ю давати. То давай скажемо, ніби ти журналістка, візьмеш в нього інтерв’ю для 

приколу?” – В дні Помаранчевої революції всі ми звикли до постійної уваги журналістів і 

наших видань, і зарубіжних. Я погодилась. Мені дали ручку та блокнот. Підійшов Юра, 

став розповідати про себе: „Мене звати Юра. Я масажист, тут тільки я вмію робити 

масаж.” – Потім почав відповідати на запитання, а потім запитує в мене: „А з якої Ви 

газети?” – Я кажу: „Нью-Йорк Таймс.” – „А можна буде десь взяти цю газету?” – „Ні. Але 

ще твоє інтерв’ю будуть по радіо транслювати, правда час незручний – 4 години ранку.” – 

„Ой, добре, що Ви сказали, то я буду слухати.” – Потім хлопці кажуть: „Давай ще когось 

розіграємо.” Хлопці принесли блок запалювання  від авто. Шнур засунули в сумочку через 

плече, був вечір, блок запалювання можна буде прийняти за мікрофон, шнур з якого 

тягнувся до сумочки. Ті, хто знали про розіграш, то стояли в стороні і наблюдали. Ще троє 

чоловік дали „інтерв’ю”. Хлопці кажуть, щоб ще взяла „інтерв’ю” в когось, я сказала, що 

вже вистачить. Наступного дня, коли я побачила Юру, який самий перший давав інтерв’ю, 

кажу: „Привіт, Юра. Ну, що, слухав інтерв’ю в 4 години ранку?” – „Та я зразу зрозумів, 

що це розіграш.” – „Нічого ти не зрозумів зразу, я ж бачила. Та ти не переживай, крім тебе 

ще троє чоловік дали інтерв’ю” – „А, ну тоді добре.” Після того розіграшу в мене 

з’явилось прізвисько „журналістка”. Хто не знав про розіграш, то запитували – чи я по 

професії журналіст, я сказала, що ні, просто жарт такий був... 29-го грудня, зранку, я 

пішла до Кабінету Міністрів (адже вечором, 28-го, об’явили, щоб вранці люди зібрались 

біля Кабміну). Там зібрались люди, навпроти Кабміну знову зазвучали барабани. Десь зо 

дві години всі стояли. А потім Луценко об’явив, щоб всі розходились, бо в той день був 

похорон Кирпи, то щоб не порушувати християнські заповіді... Кирпу хоронили 

буквально в кількох метрах від нашого „наметового містечка”. Багато хто з наших ходили 

дивитись, стояли, коли виносили Кирпу.  Кирпу хоронили в закритій труні. Ми знали, що 

він був одним з апологетів старої злочинної влади. І все-таки в глибині душі було шкода  

чисто по-людські... Коли дубенчанки, з якими я приїхала 27-го, 28-го грудня мали їхати 

додому, то запитали – куди мені можна зателефонувати, поки я буду в Києві. В мене 

мобільного телефону немає, але на квартирі, де я раніше жила, був телефон, я їм записала 

номер телефону тієї квартири. Я кажу: „Але я не знаю, коли будете дзвонити. Мене ж там 

не буде, я буду в наметовому містечку” – Ми домовились, що вони зателефонують на 

квартиру, де я колись жила, 29-го грудня ввечері, що я туди приїду... 29-го грудня ввечері, 

я під’їхала на квартиру. Господарі квартири дивились по Донецькому каналі ТРК 

„Україна” виступ Юлії Володимирівни в Донецьку. Виступ Юлії Володимирівни тривав 

вже кілька хвилин. Юлія Володимирівна була в помаранчевій футболці  клубу „Шахтар”. 

Виступ був просто чудовий. Запитання були образливі, принизливі, Юлія Володимирівна 

відповідала на них просто блискуче...  

Київ вже відрізнявся від того Києва, яким він був до 10-го грудня. Місто жило своїм 

розміреним життям, в повітрі не відчувалось того революційного духу, який так бадьорив 

нас, додавав силу. Дивно було бачити вечорами пусті вулиці, я так була привикла, що 

вечорами (навіть ночами) постійно ходили колони, групи людей з прапорами, що не могла 

ніяк звикнути, коли бачила вечорами пусті вулиці. Всі чекали інавгурації Президента. 

Інавгурація затягувалась. В повітрі відчувалась втома. „Наметове містечко” жило тихим, 

розміреним життям. Дні були подібні один до одного. До нас в намет часто приходила 

киянка Світлана Гончарова, вона нас підтримувала. Ми з нею подружились. Новий рік ми 

зустрічали дуже гарно. До 11-ти вечора ми були на Майдані, в 11 всі мали зібратися в 



„наметовому містечку”, був включений канал „Київ”, йшла пряма трансляція з Майдану. З 

Новим роком по телебаченню нас вітали Юлія Володимирівна та Віктор Андрійович. Ми 

пили шампанське, обливались шампанським, було дуже весело. Життя в „наметовому 

містечку” (з 27го грудня до 24-го січня) я ніколи не забуду. Я зразу звикла до „наметового 

містечка”. Десь в час ночі ми знову пішли на Майдан, потім ще я  зустріла дубенчан, які 

приїхали в Київ зустрічати Новий рік. 6-го січня до нас в 21-й намет зайшов Володимир 

Яворівський. Він приніс нам кутю, яку приготувала його дружина, продукти і ще залишив 

100 гривень, щоб ми докупили з продуктів все, що нам потрібно. На Різдво до нас в 

„наметове містечко” приходив Вертеп – вони ставили виставу. Ще на Різдво мене  

запросила до себе Світлана Гончарова, ми ходили до неї та її друзів, вони приходили до 

нас, приносили деякі блюда, які приготували вдома. В нашому наметі жили всі, хто 

раніше жив в наметовому містечку, яке знаходилось на Химерах. І пост, на якому ми 

стояли, знаходився на Химерах. Звісно,  вже не було так важко, як тоді, коли я перший раз 

приїздила до Києва. На посту, на Химерах, ми стояли лише по 3-4 години в сутки 

(кожного вечора ми домовлялись на наступний день, складали графік, хто з ким стоїть з 

такої до такої години, хто їх заміняє і т.д.). 

Звісно, в кожному наметі мусив бути хтось старший по намету. В нас старшою була 

Марина, але це була пуста формальність. Раз потрібно, щоб хтось був старший по намету 

– ми її вибрали. Але насправді всі були рівні і всі ми самі організовувались (це в нашому 

наметі). Всі разом домовлялись хто, коли, і з ким має стояти на посту. 13-го січня, згідно 

традицій, які особливо цінують на Західній Україні, наші всі переодягнулись (наприклад, 

хлопці – в жіночий одяг, дівчата – в чортів), і ми щедрували в наметовому містечку... всі 

ми з нетерпінням чекали рішення Верховного Суду про визначення дійсними виборів, 

оскільки опоненти оскаржували результати 3-го туру... Ми ходили під стіни Верховного 

Суду в ті дні, коли тривали судові засідання... 

Ми були під стінами Верховного Суду в 4-години ранку, коли Верховний Суд визнав 

дійсним 3-й тур виборів, сфотографувались на пам’ять... в суботу 22-го січня до нас 

приходили журналісти 5-го каналу, сфотографували нас на плакат... І ось 23-січня, 

накінець, той день, якого всі так чекали – День інавгурації Президента... Ми дивились 

церемонію інавгурації по телевізору, а потім ходили на Майдан. До нас зранку прийшла 

Світлана Гончарова. Всі, хто жив в нашому наметі, і Свєта думали на Майдані бути разом, 

але нас відтиснули одне від одного. Було дуже багато людей, думаю, що не менш, ніж 

півтора мільйони. Я залишилась зі Свєтою Гончаровою, Мариною та Вітьою. Інших з 

нашого намету відтіснили від нас. Ми були на Майдані, потім ходили в наметове 

містечко, потім – знову на Майдан... 24-го січня, зранку, ми знімали „наметове містечко”. 

Було боляче дивитись, як знімають намети. Я так звикла до наметового містечка. За два 

місяці місто Київ стало мені таким же рідним, близьким, як і Дубно... Інавгурація 

Президента, на мою думку, це лише половина перемоги. Повною перемогою було обрання 

Прем’єр-Міністром Юлію Володимирівну Тимошенко. На початку лютого я приїздила до 

Києва на кілька днів. Заїжджала до Світлани Гончарової. 3-го та 4-го лютого я була під 

стінами Парламенту, уболівала за Юлію Володимирівну. 4-го лютого Юлію 

Володимирівну обрали Прем’єр-Міністром – це вже була Перемога, яку нам вдалося 

вибороти... 

Під кінець листа я хотіла б написати кілька слів про дубенчанку Ларису Олександрівну 

Черемухіну, яка проживає в місті Дубно по вулиці Щоголіва, будинок 22. Справа в тому, 

що 28-го листопада 2004 року вечером Лариса знаходилась біля Адміністрації президента 

(вона була на тому посту, де Химери, пост називався Химери). Я вже писала, що я 

вечором 28-го була на квартирі, і іменно тому я хочу написати про Ларису. Зараз я 

спеціально зайшла до Лариси, щоб вона розповіла про події, які відбувалися того вечора. 

Лариса приїхала в Київ 25-го листопада 2004 року. Ми з нею часто зустрічались в Києві на 

Майдані, а також 29-го листопада 2004 року стояли разом на посту біля Кабінету 

Міністрів, 3-го грудня 2004року я її бачила біля Верховної Ради і 10-го грудня 2004року 



ми (так співпало) разом їхали додому. А 27-го грудня ми з Ларисою разом приїхали до 

Києва, вона разом зі мною була в наметовому містечку на Банковій, а 28-го грудня Лариса 

поїхала в Дубно, а я залишилась в „наметовому містечку”. Лариса часто стояла на 

Майдані з дубенчанами, і на посту вона часто стояла біля Кабінету Міністрів. Ось що вона 

мені розповіла про події 28-го листопаду (бо я вечером 28-го була на квартирі) 2004року. 

Обично вони стояли на Майдані або до 11:30 вечора, або цілу ніч, а вранці їздили  на 

кілька годин відпочити. Кілька ночей, крім експоцентру „Експо-Плаза”, вона ночувала в 

університеті Шевченка і ще пару ночей на квартирі (не на тій квартирі, де я, а на іншій). І 

так, 28-го листопада 2004 року вони раніше поїхали в експоцентр з Майдану (десь у 8 

вечора), повечеряли і хотіли відпочити. Потім почула Лариса голос (за її словами 

подібний до голосу Литвина): „Всім, крім жінок, які старші 50-ти років, зібратись до 

автобусів!” – Всі зібрались в одну мить, поїхали на Майдан, їх висадили біля 

„Макдональдса”. Колоною їх повели до Будинку з Химерами (всі були схвильовані, в 

повітрі відчувалась небезпека). Біля Будинку з Химерами їх вистроїли в три ряди  (Лариса 

була в 1-му ряду). Солдати-охорона були сильно напружені, часто змінювались і 

здавалось, що вони ось-ось начнуть наступати. Охорони в ту ніч було дуже багато. Їм 

привезли „Караоке”, дуже часто до них підходили кияни (їм – це пікетувальникам). Але на 

„караоке” ніхто не співав, лише тупали ногами (грілись). Лариса казала солдатам: „Ви ж 

наші дітки, в мене двоє таких самих синів, не вздумайте стріляти, якщо Вам накажуть”. – 

Але солдати були дуже хмурі, ніхто з них нічого не відповів. Двох молодих дівчаток 

поставили наперед, вони солдатам танцювали. Але похмурості солдат ніщо не могло 

зняти. Напруження було до самого ранку, ніч була жахливою... Їх замінили зранку, 

приблизно о 8-й годині... 

Лариса Черемухіна  - підприємець малого бізнесу. Вона на деякий час покинула все і 

поїхала до Києва, щоб вибороти свободу для своїх дітей та для себе...  

Про Ларису я вирішила написати, тому що я 28-го листопада, вечером, була на квартирі, а 

Лариса – біля Адміністрації президента. Хоч Лариса і не була мешканкою „наметового 

містечка” на Банковій, але в найважчий час вона була під стінами Адміністрації 

президента... 

Під кінець листа хочу Вам подякувати за все, що Ви зробили для України і для нашого 

„наметового містечка”. 

До побачення! 

 

З повагою мешканка „наметового містечка” на Банковій  

 

 



ПІСЛЯМОВА 

 

„...добро переможе...” 
 

Мене звати Кушнірук Олександр Юрійович, мені 13 років. Моя адреса – місто Львів. 

Я бажаю усім людям більше добра. Та добро переможе. Я теж з мамою та сестрою 

Оленкою був на Майдані на самий Новий рік, та це мій був найкращий подарунок. Мій 

тато Юрій Олексійович, як він каже, ніс моральну відповідальність за народ України, який 

блокував Адміністрацію президента. 

Татко казав і раніше, що чекає такого дня, що б народ України повстав, та цілий світ 

побачив нас як націю та Україну як державу – величну та чесну, а головне – незалежну. 

Щоб ми могли з гордістю казати, що ми українці. Татко сказав, що нарешті це відбулось, 

нація, яка заспала, прокинулась. 

Я був на Майдані в наметному містечку, поздоровляли хорошу людину – коменданта 

майдану Валеру (татко про нього багато хорошого розказував, що він спить по дві години, 

якщо вдається, а то й один раз у три дні, працює та його всі поважають та люблять). Але 

краще всього було біля Адміністрації президента на Банковій, ні одного п’яного чи 

випившого чоловіка, та люди якісь усі привітливі та добрі. Бачив салют охорони 

адміністрації колишнього президента, та сам генерал, привітавши міліцію, привітав 

революціонерів, нас, та сфотографувався зі мною та сестрою. Серед дітей ми як би 

вийшли тільки одні, але разом з такими дорослими людьми нам було дуже затишно та по-

справжньому приємно, ми відчували себе дорослішими. Хто там не був, багато втратив. 

Всі різні по віку, але як з нашої сім’ї, хочу й надалі від нас усіх це відчувати.  

Хочу Миру.  

Хочу, щоб люди завжди були такі, як там на Банковій у Києві.  

Хочу отримати освіту та допомогти мамі зробити операцію, яку вона чекає шість років.  

Хочу, щоб старенькі люди не жебракували, та діти їх поважали.  

Хочу президентом Ющенка, та нехай він буде здоровий та довго нам був Президентом.  

Хочу, щоб люди ходили в церкву та поважали родину та незнайомих людей.  

Хочу, щоб про Януковича вже не згадували, і люди між собою найшли спільну мову.  

Хочу, щоб гарна Юлія Тимошенко теж залишалася такою красивою та сильною. Я 

пригадую, як вона говорила на Майдані та закликала народ. 

Майдан був красивим, навіть дуже красива була ялинка. І хочеться, щоб під такою 

ялинкою було більше дітей та святкування. 

Я дуже переживаю, бо хочеться сказати у цих спогадах багато. І у нас у школі всі 

підтримували Ющенка та переживали за нього. У нашій сім’ї боялися за снайперів, щоб 

нікого не вбили та не поранили. Любили та переживали, щоб нічого не зробили ні 

Президентові, ні Юлії Тимошенко – вона теж хороша та красива жінка. Вона теж лідер. Я 

Любив, коли вона закликала народ, виступала на трибуні, всі були в захваті. Вона 

підтримає Віктора Андрійовича Ющенко, як тато людей на Банковій. Тато казав, що він 

любить їх, та й видно, що й тата там любили та поважали, називали його командиром. 

Добре, що то закінчилось. Люди спали біля бочок, а намети були холодні без опалення. 

Татко теж спав в наметі без тепла в кожусі, але казав що не завжди вдавалось спати більш 

ніж 3-4 години. 

Бабушка сподобалась – бабушка Параска. Бабушка подарувала нам вербицю. 

Майдан – це було диво, це хороші привітні люди. Тільки по них могли стріляти, і ми 

могли би бути сиротами. Багато людей були б сиротами, якщо би там на Адміністрації 

пролунали би постріли.  

Татко дуже поважає людей та Чубарова Рефата - Народного Депутата з Криму, він 

найбільше допомагав, та татко сказав, що, як і усі, довго відстоював з народом, щодня до 

них приносив газети, новини та по ночам стояв з ними та мерз. Він сказав, що поважає 

дівчат та жінок, що стояли та не втекли – тьотю Таню та молоду дівчинку Марину – яку 



називали Мати Тереза, яка лікувала дорослих та усіх як лікар. І татко любив усіх людей. 

Він усіх людей любить. Була якась людина, за якою весь час пильнували, це хлопець з 

охорони. Там не дозволяли пити та сваритися. 

А книжка така потрібна, щоб я міг згадати та не забувати тих справжніх людей. Мені 

подарували з Оленкою гарні ручки. Я дякую революціонерам Вам за них. Я ними не 

пишу, а бережу. Татко зараз каже щоразу, що люди, з якими він стояв, усі герої України 

без винятку та бабушка Параска хороша та добра. Я Майдан у новорічну ніч 2005року, на 

Новий рік, не забуду. Це найкращий Новий рік. Я люблю сестру, маму та родину, та 

шкода, що бабуся та дідусик не поїхали на Новий рік з нами у Київ до мого татка, та не 

бачили людей з Майдану. 

Я пишаюся татком та усіма людьми з Майдану. Вони щирі, мужні та добрі. Я відчував 

себе теж революціонером. 

   Кушнірук Олександр, м.Львів. 

 



ПІСЛЯМОВА 

 

„...віра робить людину сильнішою і витривалішою і завжди веде її до 

заданої мети” 
 

Кушнірук Олена  Юріївна  

14 років 

місто Львів 

навчаюсь в Класичній гімназії при ЛНУ ім. І. Франка. 

 

Я була на Майдані у Новорічну ніч, приїхала я туди з мамою і братом, щоб відсвяткувати  

Новий рік з татом. Він приймав участь у пікетуванні Адміністрації президента, що на 

Банковій. 

Мені дуже сподобалася атмосфера, яка там була. Усі люди були наче одна велика сім'я. Я 

дивувалася, як на такому холоді люди залишалися щасливими і дружними. Вони були 

свято переконані, що, блокуючи АП (Адміністрацію президента. – О.С.), вони 

переможуть, і їхні надії здійсняться. 

Незважаючи на всі перешкоди, які їм довелось пройти, вони все ж-такі дійшли до 

переможного кінця. 

Також стоячи перед прекрасною ялинкою на Майдані, коло якої танцювали люди, вони 

випромінювали тепло і радість. На мою думку, це була не просто Помаранчева революція, 

а революція, завдяки якій об'єдналися Схід і Захід і загалом весь наш український народ. 

Під час революції  в мене, здається, як в усіх, виникав страх щодо подій, які розгорталися, 

але я ні на мить не сумнівалася, що ми переможемо і, що правда буде на нашому боці. Я 

лише вірила в це, а віра робить людину сильнішою і витривалішою і завжди веде її до 

заданої мети. 

Новий Рік 2005 назавжди залишиться викарбуваний у моїй пам'яті. 

 

 

 

 

 

 



„Ура, дитино! Ти родився в рабській державі, а будеш жить у вільній...” 
 

Андрій Марунчак 

 

Я шістдесят шостого року народження. Проживаю у Львівській області, Миколаївського 

району, місто Новий Розділ, приватний підприємець.  

А приїхав чого сюди? Я приїхав сюди не за Ющенка і не за Януковича. Я приїхав сюди 

захистити свій вибір. Було якби чесно, демократично пройшов Янукович, я би був 

залишився вдома і дальше би займався своєю справою. Але коли нас оця влада позбавила 

нормальної роботи, нормального співіснування з усім. Ну... Але потім, коли в нас 

залишився єдиний хіба вибір. Коли потім сказали так: ви є бидло, ви мовчіть, а ми тут 

вертушка. Ми зробимо те, що хочемо. Ні вам у то вникати, то тому я і тут.  

Я коли був на другому турі виборів, я був спостерігачем. Ну, за донецьких що я можу 

сказати? Вони сказали: що би тут ні було – чи будуть порушені, чи не будуть – в любому 

випадку ми повинні привезти три порушення. Три порушення! В любому випадку ми 

повинні щось зафіксувати. Саме перше порушення, яке вони зафіксували, то є 

опечатування виборчих скриньок не у 8:00, а у 8:01. Порушення одна хвилина. Навіть у 

механічному годиннику дозволена похибка 10 процентів.  

Але можна навіть сказати, до другого туру виборів я був аполітичним. Взагалі політику.. 

ну так... слухати – слухав, але не дуже так вникав в оцю суть. Але коли я вже приїхав, ми 

відвезли вже оці бюлетені всі в центральну виборчу комісію. Вернувся я додому десь о 

третій годині і дивлюся виступ Ющенка, де Ющенко говорить: так, люди, ми перемогли. 

Коаліція „Сила народу” перемагає і я перемагаю – що Ющенко перемагає. І коли у мене 

малий, а йому три роки було 4 серпня. І коли він прокидається і зразу підбіг до мене. А я 

спав якраз у вітальні. Підбігає: тато, ну а де ж ти був вчора? Бо він не бачив мене цілий 

день. Я поїхав – він ще спав, і я приїхав – він вже спав. Я кажу: ура, дитино! Ти родився в 

рабській державі, а будеш жить у вільній державі.  

І коли от я вийшов на свою роботу, а був приймач, і ми слухали, як передають підрахунок 

голосів. І я як почув вже у перший годині, що перемагає Янукович, а потім почув 

звернення мого кандидата, його помічників, в тому числі Юлії Тимошенко: люди, 

приїжджайте сюди в Київ – я кинув все і поїхав сюди в Київ. Тут ото з друзями, з якими я 

їхав, вони мене пам’ятають, я з перших днів тут.  

Я приїхав в Київ і пішов на Майдан. Потім, коли ми проходили біля ЦВК, біля Верховної 

Ради. Потім на другий день, коли це було в середу, прийшли, ну думаємо – йдем 

подивимося, що там далі ось тут.  

Коли, прийшовши сюди, я хотів пройти подивитися, що там далі робиться, за КРАЗами. А 

я мав посвідчення журналіста, бо в мене було на виборах. Ну я вже по тому посвідченню 

пройшов от туда і там вже залишився. І потім, коли вже ввечері, то було в середу 24 

(листопада. – О.С.)... Якраз Ківалов (Сергій Ківалов – голова ЦВК підчас першого і 

другого туру виборів. – О.С.) почав об’являти Януковича Президентом. То тут стояли... з 

народних депутатів був Кириленко В’ячеслав, ну а тут потроху люди приходили і якось 

виступали, хотіли щось сказати міліціонерам. Їх тут було... рядів двадцять було. Не 

менше. Їх тоді було тут в цьому подвір’ї ну... не менше 600 – 700 чоловік. Менше не було 

їх. Якщо зараз можна порахувати, то до цього центрального входу все було заповнено 

ними. Тільки сюди в один бік.  

І я кажу до Кириленка: Славко, давай і я щось скажу. Я його первий день бачу, але так 

чомусь сталося, що ми вже і через ти. Тут така була ситуація. А він каже: а ти звідки? – Я 

кажу: з Львівської області. – Ну, а чому ти не з Луганська або Донецької області? От його 

були слова: чому ти? Але я взяв його і підійшов туда і там же йому сказав, почав 

говорити. Що казав, вже не пригадую достеменно, але чим закінчив – пам’ятаю дотепер. 

Сказав так, що сімнадцять років назад мене в Афганістані не добили душмани, але тут я 

буду стояти до того часу, поки не будуть признані вибори фальшею, і поки не буде 



правди. І кажу: хлопці, якщо мене не добили душмани, і ви доб’єте, ну вже менше з тим. 

Але я буду тут. І от так. Але було вже на той момент, було страшно в той перший день, 

24... Коли я був. Я за себе особисто можу сказати так – було страшно. Коли їх було багато, 

і тут так спрацьовує, я вже скажу по-російськи, інстинкт толпи. Тут так як розказували, 

що в кожному вікні стояв снайпер і стояв кулеметник. І от їм треба було, можна було, 

спровокувати такі негативні дії. Їм можна було зробити кілька черг з кулеметів, зробити 

кілька пострілів, і тут толпа. Серед толпи хай знаходяться 20 – 30 – 40 чоловік таких зі 

слабими нервами. Вони починають тікати, і вони вже починають збивати з пантелику всіх. 

І тоді вже могло би бути жертв дуже багато. Жертви були би як? Щоби люди подушили 

один одного. Ну і потім вже я так і залишився до кінця, бо то вже було би виглядало так, 

боягузтвом чи як піти звідси.  

Я прийшов в середу. В середу то було. В четвер я спав дві години. А потім, коли і де я міг 

заснути, тридцять годин підряд що я не спав. То був четвер, п’ятниця і в суботу, коли вже 

ми о восьмій годині, коли Верховна Рада відбулася, коли вона признала, що вибори були 

сфальшовані, я вже так думаю: ну, все, нібито наша місія закінчена і вже можна їхати 

додому. І от тоді перший раз я заснув вже в машині, коли їхав додому.  

Але приїхавши додому, в неділю в четвертій годині ранку приїхав додому. Потім 

відсипався і десь година третя – четверта я включаю телевізор, 5 канал, і де кажуть: 

Ющенко звертається – люди, не покидайте Майдан, не їдьте. Потім Юля звертається: не 

їдьте з Києва. Я зразу починаю дзвонити в аеропорт, чи є білети на Київ. Немає. Але тоді в 

понеділок я взяв свою машину і в понеділок ввечері я вже був тут. Я вернувся через день. 

Наскільки вже був твердо впевнений, що звідси я не поїду вже до самого кінця, до того 

часу, поки все не завершиться. Але просто заставили мене бізнесові справи поїхати 

додому, бо треба було вирішити низку таких питань, які залишилися невирішеними, я їх 

вчора майже на дев’яносто відсотків вирішив і вчора зразу поїхав сюди. І сьогодні я вже 

тут.  

В поведінці людей, що мене дуже вразило, що люди дуже толерантно відносилися один до 

одного. Ото мене дуже вразило. Тому що я був десь на якихось концертах і навіть на 

весіллях, де було, може, сто чоловік, там завжди якісь розбіжності виникали. Тут було 

вже, ну... Я вже так можу сказати. Що туди аж до самого периметру все заповнено 

людьми. Сварки як такої я не чув. Я не чув, щоб була якась конфліктна ситуація. Взагалі 

люди дуже і дуже толерантно себе відносили. І я з того часу почав гордитися, що, слава 

Богу, що в нас був Кучма, що в нас Кучма оказався такий недолугий, що виставив 

кандидатуру Януковича. Це людина, яка не вміє написати одного речення без десяти 

граматичних помилок. Слава Богу, що так. Чому мені дивно, чому вони не поставили хоча 

би Тигіпка? Замість цього самого Януковича? Якби пішов Тигіпко, я думаю, того би 

всього не було. Просто людям це все вже надоїло, і вони побачили знамено. Знамено – то, 

я вважаю, в нас є Ющенко. Не то, що він кандидат в Президенти, а то, що він – знамено. 

Що то людина порядна, чесна, яка вміє хоча би якісь ідеї кинути своєму народові. Не так, 

як Янукович (сміється), коли він, я кажу, в одному реченні робить кілька граматичних 

помилок і навіть не вміє правильно написати ім’я свого сина. Без граматичної помилки.  

Що мене вразило найбільше, то мене вразив виступ дружини Януковича в Донецьку чи 

Северодонецьку, коли вона говорила, що от всі в американських валянках і їдять 

помаранчі, наколоті наркотиками. „С’єл одну, а рука сразу тянеться к другой, а глаза 

такие лубяниє, от...” Ото мене найбільше вразило, що людина, яка, хоча би, претендує на 

роль першої леді нашої країни, яка могла би представляти нашу країну, якби цілком 

легітимно пройшов Янукович, і вона може собі дозволити такі речі говорити, то вже 

просто... Я так думаю, що вона навіть допомогла, запала в душі тих людей, що, може, десь 

сиділи вдома, але послухали її, люди знов все кинули вдома і приїхали сюди.  

І вразило, я коли їхав до Києва, я думав: ну, Київ почнеться... Ну будуть там прості люди. 

Ну, може, там якісь „жигуленки”, машини десь там з помаранчевими стрічками, може ще. 

А коли ми приїхали сюди до Києва, весь час були сигнали „Так – так – так”. Коли я 



побачив „хаммери”(Джип „hammer”. – О.С.), які коштують далеко поза сто тисяч і навіть 

не гривень, а умовних одиниць, і вони також всі в помаранчевих стрічках, то мене дуже 

вразило. Що так народ піднявся проти отої влади.  

Я кажу ще раз: слава Богу, що Кучмі не хватило розуму – Кучмі, Медведчуку, Суркісу, 

висунути на пост Президента Тигіпка, бо він був би реальний кандидат і реальний 

противник нашому кандидату. Ми б іще спали. Дуже і дуже довго спали. Я так не думаю, 

що ще за час мого покоління щось би ще змінилося.  Щоби так само збудився народ.  

Тут вже коли ходили і давали зошит, побажання чи якісь враження свої від всього того, 

що відбувається, і особисто я записав і зараз буду це говорити, і я це своїм дітям скажу, 

що як побутує думка? Якщо чоловік побудував хату, родив сина, посадив дерево, то вже 

недаремно життя прожив. А в мене вже є така думка – якщо не побудував хати, не маєш 

сина і не посадив дерева, але був тут, то ти вже життя недаремно прожив.  

Що мене ще вразило. Однополчанин, з яким ми разом служили, ми загубили один одного, 

не мали адресу і не бачились ми 17 років. А тут зустрілися. Чисто випадково. Я от звідси 

виходив, а машина в мене ось там стояла, за рогом. Я думаю, іду, відпочину трохи в 

машині. Я їду – мене хтось доганяє: слухайте, а Ви – Андрій? Я дивлюсь і не впізнаю 

його: так, Андрій. Як Ваше прізвище? – Марунчак. Той скаче на мене і обнімає: ти мене не 

впізнаєш? – Не впізнаю. – Він на півроку був призовом молодший від мене, залишився 

там в армії, переписувались, але потім, після армії ми не бачилися. І він з першого дня був 

біля Кабінету Міністрів. Так що, багато... 

Я просто навіть вдячний тому, що познайомився з такими людьми, як Богдан. Він з 

Дрогобича. У нас, можна сказати, і прізвища ледь не співпадають. У мене Марунчак, а в 

нього – Мирончук. Ми по духу одинакові з ним. Дуже дякую долі, що з тим же самим 

Сашею познайомився. Тут ще є Коля такий, я його називаю Баграм, Семеняка. Він на рік 

пізніше служив від мене, в тому самому місці, що і я служив. В тому самому місці. А ми 

вже тут так разговорилися... Просто в нас були різні частини, ми там не зустрічались. А 

тут з ним зустрілися, і так, дуже мені приємно, що тут весь накип сплив на верха і потім 

залишився на землі, а от такі люди появилися як керівник нашої охорони Введенський. 

Він людина слова, людина дії, людина справи, а не демагог. Мені приємно, що я тут 

нажив стільки нових друзів, що недаремно, значить, я життя прожив.  

 



ПІСЛЯМОВА 

 

„...надоїло жити в країні, де править культ сили” 
 

Мироненко Микола Іванович 

Село Грицівка Талалаївський район Чернігівська область 

45 років, освіта вища, розлучений 

 

На Майдан вийшов по таких причинах: надоїло жити в країні, де править культ сили, 

культ грошей, беззаконня, де загублена християнська мораль, духовність. На перший план 

ставив здобути, відстояти щасливе майбутнє для свого сина, для дітей, яких я навчаю. 

Бачив майбутнє за Україною як розвинуту європейську державу. 

На Майдані перебував з 23 листопада по 23 січня з перервою з 16 грудня по 26, так як мені 

потрібно було виставити оцінки учням за перший навчальний семестр. Функції я свої 

вбачав в чергуванні в нічний час, що я і робив з перших днів. 

Найважливішою подією перебування на Майдані для мене стало те, коли після нічного 

чергування на Банковій я вийшов на Майдан, побачив сотні тисячі людей. В мене 

котилися сльози від радості, гордості за український народ, українську націю. Я зрозумів, 

що ми ще не все втратили за роки незалежності, за роки, пройдені з часів Б. 

Хмельницького, М. Грушевського. 

Я чудово знав, що у разі поразки Помаранчевої революції я можу бути притягнений до 

кримінальної відповідальності за блокування адміністративних споруд. Тривога в мене 

була лише за моїм сином, тому що складалися такі обставини, що крім мене, він нікому не 

був потрібен. 

Я з великою повагою відношуся до Ю. Тимошенко, О. Мороза, В. Ющенка, але найбільше 

мене надихав Український народ, Майдан, кожен із моїх соратників. Після Помаранчевої 

революції відбулися деякі очікувані зміни, це, в першу чергу, в соціальній сфері, 

підвищенні зарплати, пенсії, свободі слова, поглядів. Виконані деякі обіцянки, дані на 

Майдані нашими лідерами. 

На місцевому рівні значних очікуваних змін я не бачу. Недолік нашої влади я вбачаю в 

тому, що прийшли не професіонали в адміністрації, повторюється робот по-старому, 

підбір вівся і ведеться не за професійними і діловими якостями, а по сватовству, 

кумівству, знайомству. 

Я розумію про негайну необхідність адміністративної реформи, але я категорично проти 

поспішної, необдуманої територіальної реформи на даному етапі. 

При зустрічі з лідерами Помаранчевої революції трудно сказати двома – трьома 

реченнями, тому що я бачу багато позитивів і негативів. 

Побажання одне. Заставте своїх підлеглих, щоб влада була чесна – йшла до людей, 

допомагала людям не словами, а справами. 

 

З повагою М. Мироненко 

23 серпня 2005 р. 

 



ПІСЛЯМОВА 

 

„...побажав би їм ніколи не відступатися від тих принципів, які вони 

разом з усіма захищали на Майдані” 
 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Мірошниченко Олексій Володимирович 

Місце проживання 

м. Миколаїв (обласний) 

Вік, освіта та сімейний стан 

31 рік, дата народження – 13 березня 1974 р. 

освіта – вища технічна, вища економічна, кандидат економічних наук, 

проректор з науково-педагогічної та методичної роботи Миколаївського державного 

університету імені В.О.Сухомлинського 

сімейний стан – одружений, маю доньку п’яти років 

Причини, з яких Ви вийшли на Майдан (вкажіть всі причини) 

Причин для того, щоб я опинився на Майдані, багато, оскільки для цього, перш за 

все, потрібно було, щоб я опинився у Києві. 

Як багато інших громадян України, я у двох турах виборів Президента голосував за 

Віктора Ющенка. При цьому, мешкаючи на Півдні України і працюючи у 

державному навчальному закладі (на посаді начальника наукового відділу 

університету), ректор якого очолював обласний штаб підтримки Віктора Януковича, 

я відчув на собі всі „найкращі” перспективи того життя, яке настало б в Україні, 

якщо до влади прийшов би пан-прем’єр: весь університет (як і все місто) був просто 

заліплений плакатами Януковича; студентів і викладачів ганяли на мітинги-зустрічі 

під час його приїздів до м. Миколаєва; декани за наказом ректора направлялися на 

вокзал, щоб знімати з київського потягу студентів, які їхали для участі у 

Студентському вічі на підтримку Віктора Ющенка; ті з студентів і співробітників, 

хто відверто висловлювали своє незадоволення цим кандидатом або такими діями, 

звинувачувалися у антидержавницькій позиції і просто бралися на замітку для 

подальшого виключення або звільнення. Тобто я мав змогу фактично спостерігати 

майбутню модель нашої держави під керівництвом президента-Януковича, а думаю 

було б ще гірше. 

Після проведення першого туру виборів стало зрозумілим те, що у нас усіх з’явився 

реальний шанс жити у нормальній країні, тому я дуже уважно впродовж майже всієї 

ночі (до тих пір як Ківалов не перервав роботу Центвиборчкому) стежив за 

підведенням підсумків другого туру виборів. 

Я відчув особисту образу від грубої фальсифікації, стверджень того, що у Східних 

регіонах, ніби-то, проголосувало більш ніж 100 відсотків виборців, і результатом 

цього відчуття особистої образи стало те, що, на заклик Юлії Тимошенко підтримати 

всенародно обраного президента Віктора Ющенка, я зранку пішов не на роботу, а на 

автовокзал, придбав квиток на автобус Миколаїв-Київ і вже ввечері 22 листопада був 

у Києві на Майдані. 

При цьому я повинен сказати відверто, що я просто не знав, що конкретно я буду 

робити у Києві. Перед очима були події у Москві: купки озброєних людей, якісь 

військові дії. Невідомо, як це було б у нашому варіанті. Тому я одразу відчув велике 

піднесення від позитивного настрою тих людей, які збиралися на Майдані, а Микола 

Томенко і Юрій Луценко з трибуни постійно казали про те, що ми не повинні нічого 

захоплювати, наша акція протесту є цілком мирним заходом. І це принесло свої 

результати – жодного разу у своєму житті я не відчував такого піднесення власного 

духу, такої довіри і поваги до тих людей, поруч з якими я стояв. 



Протягом якого терміну Ви залишалися на Майдані? Чи була у Вас чітко визначена 

функція (посада) під час перебування на Майдані? 

Які події під час перебування на Майдані для Вас були найважливішими? Опишіть, будь 

ласка, такі події якомога детальніше. 

Безпосередньо на Майдані я був лише ввечері 22 та зранку 23 листопада. 

Коли 23 листопада з Майдану повз Центвиборчком рушила колона підтримки до 

Верховної Ради України, я був разом з усіма. Саме тоді, стоячи посеред Маріїнського 

парку в прямому смислі пліч-опліч з десятками тисяч таких самих як я людей – 

громадян України, я без перебільшення відчув гордість за свою країну, за свій народ 

і зрозумів, що ми все-таки маємо шанс перемогти. 

У цей день я був особисто вдячний Віктору Ющенку за те, що на трибуні Верховної 

Ради він прийняв присягу як Президент України. Для мене це було важливо тим, що 

він зробив свій вибір і піде до кінця разом з тими людьми, які вийшли на вулиці і 

приїхали з різних кінців України для того, щоб підтримати дійсно всенародно 

обраного Президента України і відстояти право на вільне майбутнє. 

Зранку 24 листопада я був вже на вулиці Банковій, так би мовити, знайшов там своє 

місце і вже залишався на ньому. До цих пір перед моїми очима: КРАЗи з піском на 

Банковій; процес зміни вояків строкової служби, які стояли там зранку 24-ого на 

кремезних бійців спецпідрозділів, їх похмурі обличчя та підняті вгору щити; обличчя 

і постаті моїх друзів, їхні слова про те, що якщо міліція піде вперед, ми будемо 

намагатися їх зупинити, і мої власні думки про те, що я співчуваю цим хлопцям, 

яким можуть віддати такий наказ, про те, що зупинити ми їх не зможемо точно, бо 

службові приміщення Верховної Ради дають їм можливість обходу, і про те, що все 

одно потрібно вистояти, і ми будемо стояти. 

У перший і другий свої дні на Банковій, – середу 24 та четвер 25 листопада, – я був 

учасником «живого ланцюга», який стояв безпосередньо перед спецназівським 

кордоном біля Адміністрації президента (у перепустці зазначено – «охорона 

барикади»). Пам’ятаю майже фізичну напругу, що відчувалася у перші години на 

відстані тих чотирьох-п’яти метрів, що нас розділяли, те, як поступово, після кожної 

зміни вояків, ця напруга спадала. Бачу, як дівчата, яких ми спеціально пропускали 

повз оточення, встромляють квіти у щілини щитів спецназівців, як ті спочатку 

виштовхують і витрушують ці квіти, а потім – все більше їх залишається у щитах, і 

поступово спецназівський кордон стає яскраво і святково прикрашеним. 

Дуже холодно, мороз, хлопці з протилежного боку заміняються через 2-3 години, ми 

стоїмо у тому ж складі і на тому ж місці. 

Потім, близько 16-17 годин, церковна служба, яку правили прямо там між КРАЗами, 

– спецназ опускає щити, а по завершенні богослужіння – не піднімає, загальне 

зменшення напруги. І потім, ввечері перед оголошенням результатів виборів, зовсім 

протилежне – розвертання „беркута” більш ніж у десять шеренг, запасна колона 

перед центральним входом до Адміністрації, голос Ківалова, що передавався по 

трансляції... і знов зменшення напруги – близько 23-ої підрозділи спецназу 

заміняються на вояків строкової служби чи міліцію з регіонів (точно не знаю), 

кількість яких знов зменшується до 3-4 шеренг. До завтра можна розслабитися, 

частина з наших починає розходитися по домах, частина влаштовується на нічліг у 

будинку письменників на Банковій, „Українському домі”. 

Зранку 25-го все починається, але вже відчувається якісний перелом у ході подій: все 

більше людей на Банковій, менша напруга, працюють два КАМАЗи-транслятори, 

один розвернутий у бік Адміністрації, другий – у протилежний бік. Цілий день іде 

трансляція 5-го каналу, показують Майдан, вулиці Києва, інші міста України. 

Атмосфера між тими, хто стоїть по різні боки на Банковій, все більше розряджається. 

І мені хочеться щиро подякувати тим бійцям спецпідрозділів, що вистояли, не 

піддалися на провокації і не пішли проти свого народу. Їхня висока професійна 



підготовка і моральний дух стали складовими перемоги Помаранчевої революції. І 

хай будуть навіки прокляті ті, хто хотів кинути захисників країни – армію і міліцію – 

проти власного народу. 

Все більше приходить киян, які прагнуть нас нагодувати, одягнути, почуття змішані 

– не можна відмовлятися і у той же час незручно їсти перед хлопцями, які стоять з 

протилежного боку. Тому цілий день п’ємо чай, щоб якось вберегтися від морозу. 

У п’ятницю 26 листопада ми вже зняли кордон, який стояв проти міліції, розвернули 

чотири лінії кордонів, що заважали входу службовців до Адміністрації президента. 

Пам’ятаю, як ми носилися між цими шеренгами, розставляли людей, відчуваєш себе 

вже частиною єдиної системи, і таке саме ставлення до тебе з боку інших, тих, хто 

тут перший або другий день. Ввечері збираю волонтерів, і ми вирушаємо на зміну 

тим, хто блокує вхід до Адміністрації з боку вулиці Шовковичної, наш час – з 17-ої 

до 22-ої. Тут так само холодно, але менше людей, і тому почуваємося трохи інакше. 

Приходить зміна – можна відпочити зо завтра. 

У суботу 27 листопада зранку знов зустрічаємося на Банковій. Тут без змін, 

відчувається повний контроль і організація, у будинку письменників роздають їжу, 

одяг, відчуття напруги немає зовсім. 

Частина людей (і я з ними) відправляється до Верховної Ради, щоб підтримати 

депутатів, які голосують за визнання недійсним другого туру виборів. 

Голосування, вихід Миколи Томенка, який каже, що не вистачає (по-моєму) близько 

30 голосів. Мороз. Поруч тисячі облич. Якщо Майдан справляє враження людського 

моря, то тут на вулицях біля Верховної Ради – повноводні людські річки, які 

зливаються і знов розходяться на перехрестях, омиваючи Раду. Хресний ход 

Православної церкви Московського патріархату на підтримку Віктора Януковича – 

хрести перев’язані блакитними стрічками. Людська річка просто розступається перед 

цим ходом і знов змикається за ним. Відчуття чогось нереального. Постаті депутатів, 

які з’являються у вікнах Верховної Ради: деякі уважно роздивляються те, що 

відбувається ззовні, потім витягають помаранчеві стрічки і починають махати ними. 

Їх зустрічають вигуками і вітаннями. Ще одне голосування... рішення прийнято – 

більшістю голосів результати другого туру визнаються недійсними. Ще одна 

перемога. 

Ввечері іду на Майдан – хочеться самому побачити те, що спостерігав з Банківської 

по телетранслятору. Відчуття вражаючі: море людей, загальна єдність, повний 

позитив емоцій. Стверджуюся у думці, що можна їхати до дому в Миколаїв, щоб 

розповісти правду про те, що відбувається у Києві і прийняти участь у підготовці 

повторного проведення другого туру виборів. 

Повернення у Миколаїв – як холодний душ – здебільшого похмурі обличчя, 

розповіді про „наколоті апельсини”, про гроші, які нібито нам платили на Майдані, 

фрази про те, що ми ще подивимося, хто переможе. І серед них як острівці – 

усміхнені обличчя батьків і друзів, прохання розповісти про те, як воно там було у 

Києві, численні розповіді. Потім – переголосування, робота головою дільничної 

комісії, Новий рік. Справді новий, відчуття того, що наша країна таки змінилася, і 

зміни ці – на краще. 

Згадайте Ваше особисте самовідчуття на різних етапах Помаранчевої революції. Що Ви 

більш відчували: гордість, страх, обурення, почуття гідності, ненависть тощо? 

Серед власних почуттів можу пригадати: 

- розгубленість під час того, як я добирався до Києва 22 листопада; 

- тривогу і непевність у перший день на Банковій 24 листопада (страху не було, 

було відчуття якогось визнання того, що я своє рішення прийняв і від нього не 

відступлю, а далі хай буде як буде); 

- і впродовж всього цього часу гордість за свій народ і свою країну, велику повагу 

до наших співвітчизників, які з’їхалися з усіх кінців України і вийшли на вулиці, 



щоб захистити своє право на вільне майбутнє. 

Може, це звучить трохи високопарно, але саме на такі думки налаштовувала 

атмосфера Майдану і Банкової. 

Чи думали Ви про те, що може статися з Вами та Вашими близькими у разі поразки 

Помаранчевої революції? 

Я розумів, що, скоріше за все, у разі поразки Помаранчевої революції, і я, і моя 

дружина, яка працює в управлінні економіки Миколаївської облдержадміністрації, 

будемо звільнені з роботи. Але про це якось не хотілося думати, просто я постав 

перед вибором: жити у такій країні, у якій ми жили під час проведення 

передвиборчої кампанії, чи спробувати щось змінити на краще. Я свій вибір зробив. 

Хто з лідерів Помаранчевої революції більш надихав Вас під час подій Помаранчевої 

революції? 

Віктор Ющенко, його спокійна і впевнена позиція, твердість і непохитність 

продовжувати справу після замаху; Юлія Тимошенко – її впевненість і енергія. 

З моменту подій Помаранчевої революції минає вже сім місяців. Напишіть якомога 

детальніше про Ваше сьогодення, зокрема: 

– чи відбулися очікувані Вами зміни на загальноукраїнському та місцевому рівнях? 

– які, на Вашу особисту думку, головні принципи Майдану вже реалізовані, які – 

залишаються нереалізованими? 

Мені приємно спостерігати за тим, що відбувається у країні, життя стає більш 

відкритим і цікавішим. Більш прозорою стає діяльність влади. Незадоволення 

викликає відсутність реальних кадрових змін у місцевих органах влади, обличчя 

„перефарбувавшихся” чиновників, ставлення до життя і дії яких залишилися такими 

ж самими. 

Боюся, що основною проблемою може стати нереалізованість принципу єдності 

всього народу у вирішенні наших суспільних проблем. 

Якщо у Вас відбулася б сьогодні зустріч з лідерами Помаранчевої революції, що Ви хотіли 

б їм сказати (двома-трьома реченнями)? 

Я б подякував би тричі всенародно обраному Президентові – Вікторові Ющенку за 

те, що він зміг об’єднати демократичні сили нашої країни. Побажав би їм всім 

здоров’я, сил та впевненості у втіленні у життя того, що вони обіцяли. І ще побажав 

би їм ніколи не відступатися від тих принципів, які вони разом з усіма захищали на 

Майдані, і від тих людей, які повірили їм і встали на їх підтримку по всій країні. 



„І киян підтримала вся Україна” 
 

Микола Мотрук 

 

Прізвище Мотрук Микола Никифорович. Сам родом з Тернопільщини, Тернопільська 

область, Заліщинський район, село Виноградне.  

Коли пройшли вибори, обов’язково всі організовувались, щоби їхати на підтримку 

мітингу в Київ у зв’язку з тим, що вибори були сфальсифіковані. Так я опинився тут в 

Києві. Це було 22 числа (листопада. – О.С.). 21 я виїхав, 22 я був вже тут в Києві. Перші 

дня знаходився я, зареєструвався тут у наметовому містечку у зв’язку з тим, що не було 

палаток. І так я пробув там два дні, третій день нас виставили по Лютеранській, я там 

стояв півтора сутки, один день в наметовому я чергував. Потом, коли була ніч, сказали, 

що війська ввести збираються, тоді ми стояли біля Кабінету Міністрів, а по тому вже 

звідти ми попали сюди. Це було числа 27, напевно, і вже я тут залишився на постоянне на 

підтримку. 

Мені вже приходилося і за кордоном працювати... Неможливо скільки терпіти, як люди 

страждають, і що в країні робиться. 

Дійсно до влади хоче прорватися Президент, якого народ не підтримує і не хоче, який 

притягувався до відповідальності, був засуджений. І у зв’язку з цим, народу ж треба 

такого Президента, за якого він голосує, якого підтримує. 

Люди прийняли нормально. Ми стояли першу ніч, познайомилися, люди всі, говорять, з 

різних точок України, і з Заходу, і зі Сходу були люди. Дуже гостеприїмні, дуже вдячні ми 

за це. Так відносяться кияни до нас, підтримують продуктами. 

Вчора був такий момент. Сказали, що проти „Пори” порушили кримінальну справу 

Шевченківський народний суд, зачитали, до нас підходили. У зв’язку з тим, що ми не 

відносимося до „Пори”, тут мирний народ. Нам поступила така інформація, що зі сторони 

Лютеранської немає людей. Ну, і ми ранком пішли, виставили свій пост, чотири чоловіки, 

і там ми стояли. Коли було десь чоловік більше десяти з „Пори”. Ми перекрили дорогу, 

в’їзд до Адміністрації Президента. Коли підійшов заступник Білоконя, міністра 

внутрішніх справ і попросив нас, щоб ми освободили дорогу. Ми сказали, що ніякими 

путями ми звідси не відійдемо, і нікого ми не маємо бажання пропускати. Коли він провів 

з „Пори” пару чоловік до будинку з химерами на екскурсію, і „Пора” согласилась, 

освободила дорогу. Ну, ми у зв’язку з цим згідні були. Потім десь через пару годин 

приїхав Генеральний прокурор Святослав Піскун, почав з нами вести розмову, щоби ми 

освободили проїжджу частину, що сюди повинен приїхати Президент. Він сказав, що ще 

він діючий Президент, своїх повноважень не передав, і він порозмовляв, сказав. Чи ми 

согласні розблокувати дорогу, щоби пропустити. Ми сказали, що ми не согласні. Він 

сказав, що він розмовляв з Ющенко, що щось станеться, тоді буде вина ваша, не 

відбудуться там вибори чи приїде сюди з Донецьку сорок потягів людей. Йому за це 

прийдеться відповідати, і це буде тільки ваша вина. Ми сказали: ну, а як нам поступити? 

Якщо ми звідси уходимо, то зі сторони підтримки Януковича тут можуть стати люди. Він 

сказав, що вони не стануть. Він визвав полковника, який керує спецпідрозділом „Барс”, і 

сказав, що вони виставлять своїх людей з „Барсу”, що сюди ніхто не підійде. Він сказав, 

що я даю слово, що, якщо від Януковича хтось підійде, я сам прийду вас підтримати і 

пов’яжу помаранчевий шарфик чи пов’язку і стану біля вас. Коли ми з цим не були 

согласні, він сказав, що ще підійде до нас. У них тут на п’ять годин планується в 

Адміністрації президента якесь обговорення. І через, не знаю, скільки годин, він знов 

під’їхав. І він пройшов до Адміністрації, після нього приїхав Міністр оборони Кузьмук, 

начальник СБУ Смішко і Азаров. Вони всі пройшли туда, но ми не знали, що там 

відбувалося. Там пішло підсилення міліції, годин, напевно, більше двох, якесь засідання. 

Коли вони звідти всі повиходили, і так все закінчилось. А потім під вечір ще виставили 

там УНА-УНСО свої ряди там біля нас. Ранком ми так вже зустрічалися сьогодні з 



депутатом Удовенко, він сказав, що в Адміністрації президента в тому числі знаходився і 

Леонід Данилович Кучма. Ми не знаємо, якими путями він туди пройшов, проїхав – ми 

цього не знаємо. Просто інтересно нам, що сюди він не проїжджав... 

Я стояв ось тут, в основному, біля пропуску (на зовнішньому кордоні, організованому 

протестуючими на барикаді. – О.С.). Приходило дуже багато закордонних туристів. Із 

Польщі дуже багато студентів, телебачення, преса. У зв’язку з тим, що всі ці закордонні 

туристи відгукувались дуже добре, і вони теж казали, що вони підтримують Україну, дуже 

багато людей підтримує Україну. Вони не можуть сказати, що сто процентів підтримують, 

але відносно дуже багато і слідкують за обстановкою в Україні, яка в даний час. 

Взяти, коли в один час стояли спец підрозділи „Беркут”, „Сокіл”, вони, в основному, ні з 

ким не спілкувалися. Оскільки приходилося проводити – дівчата приходили з квітами, 

вони ні з ким... Був один випадок, коли підійшла молода дівчина, ну, не знаю, вона 

сказала, що в неї брат тут стоїть. Говорю: точно він тут стоїть? Вона говорить: так, в 

даний час зараз він стоїть. Я раніше з ним зв’язувалася по телефону, казав, через скільки 

годин він буде тут стояти. Ну, я взяв її провів туди, вона сказала, вона із Запоріжжя чи 

звідкись. І коли вона підійшла до брата, побачила – він чуть усміхнувся, одним оком 

моргнув, ну, але він з нею не розмовляв зовсім. Ні слова він їй не сказав. 

Були такі випадки, коли ми проводили людей, проводили дітей, туристів. Були такі часи, 

що вони, спец підрозділи, були дуже агресивно настроєні. Вони казали, що їх 

фотографірують так, як обез’ян в клітках. І квіти ставлять біля них так, як на могилу або 

біля пам’ятника. Це зі сторони спец підрозділу. Ну, ми сказали, що нам така команда. Ми 

не можемо таке заборонити зі своєї сторони. І ми дальше так і пропускали, хоча вони і 

були агресивні. Все одно пропускали дівчат. Їм було інтересно підійти поближче, 

подивитися. Ми не могли заборонити такого, щоб... Це є мирне пікетування.  

Я так можу сказати, що дуже приємно, скільки приходилося спілкуватися...  

Підійшла жінка. Каже, я хочу передати продукти, допомогти. Я не можу з вами 

підтримати, стояти, то я можу допомогти продуктами. Чи потрібні гроші, – вона говорить. 

Можу забрати вас на квартиру. Ви можете прийняти душ, відпочити, подзвонити додому, 

комп’ютер, зайти в Інтернет. Що можливо вам допомогти. Ну, і вона согласна була, щоби 

ми кожен день приходили відпочити, покупатися. Дуже так приємно! Запам’яталася 

історія. І в даний час підтримують. Ну, не так часто приходять, але ми дуже вдячні за це. 

Раніше такого не було, щоб агресивно настроєні приходили. А зараз, десь днів чотири, 

почалося. Кожен день дуже багато таких людей підходить. Одна жінка запам’яталася, що 

вона так агресивно кожен день ходить. Вона розмовляє по-російські: чого ми тут стоїмо, 

чого не йдемо працювати. І начинає нам такі репліки говорити всякі.  

Ще мужчина підійшов один. Він сказав, що він з Києва, років десь під шістдесят і 

говорить: а что здесь ви стоітє? – Я говорю: ми стоїмо тут, відстоюємо свої права. 

Відбулися нечесні вибори. Нам вже надоїло на все це дивитися, що в Україні робиться. – 

він говорить: ви что здесь, за Януковича стоітє (сміється)? Я розсміявся. Я говорю: ви 

звідки? – Я з Києва. Я йому так сказав, що ви, будто, з неба впали. Це така (сміється), 

дуже смішна ситуація. 

Але ми спокійно відносилися. Останній час вже неможливо було спілкуватися. Якщо їм 

толкуєш, то вони цього не сприймають зовсім. Ми тільки одне робили, що поверталися до 

них спиною, і вони зразу відходили. Ну, питали їх, скільки їм за це платять, но ніхто 

ніколи відповіді на давав. Ми їх питали, скільки їм за це платять, що вони підходять і 

начинають (сміється)...  

Є така історія, яку неможливо розказати, бо вона така чуть вульгарна (сміється). Тут 

підходять три чоловіки, десь років п’ятдесят – п’ятдесят п’ять. І тут стоїть такий плакат, 

написано: лупаймо цю скалу, бо нам її треба розбити. І він підходить і дивиться. А він 

розмовляє по-російські. І подивився, і говорить, до цього свого товариша говорить: а что 

ето такое „лупаймо”? А той йому говорить, що це довбати, пояснює йому. Він сказав: что, 

ето значит ми, коториє сюда подходят, ето ми д... (сміється). Я зразу розсміявся, і він 



почав відходити. Я хотів ще йому сказати, що ви перший такий (сміється)... Це був один 

такий момент, дуже ... 

Ще було, як зять привів свого тестя. Він, тесть, проживає з тещею в Харкові, а вони 

живуть з дочкою тут. Він так і сказав, що він голосував за Януковича, а діти тут 

голосували за Ющенка. І щоб його дійсно, сказати правду, переубедити. Ну, нам дуже 

довго прийшлося з ним спілкуватися. Ми десь до години часу всі з ним спілкувалися. Я 

йому навів всі приклади. Я йому почав від Кучми, від Кравчука, що керував при владі. 

Скільки прем’єр міністрів.. Ну, різні там... І я йому сказав такий приклад. Якщо б ви 

подумали, що це Захід піднявся, то це, просто так, як говорять, що це „бандери”, то ви б 

не повірили. А то, говорю, самі кияни піднялися. І киян підтримала вся Україна. Можна 

сказати, Захід і Схід потім, і Південь, і Північ,  і всі області України. Він задумався, 

сказав, що ще на другий день підійде, поспілкується. Але вже на другий день більше не 

підходив. Значить, ми його переконали (сміється). 

Ще були такі моменти, що коли проходив в підтримку концерт Януковича на жд вокзалі, я 

спеціально поїхав туди, щоби поспілкуватися з цими людьми, які приїхали з Донецька. Я 

тільки бачу – іде мужчина, пов’язка така в нього „Янукович”. Я говорю: Донецьк, ви 

підтримуєте нас? – Каже: так, підтримуємо. Він зняв шапку, зняв пов’язку, поклав у 

кишеню. Каже: так, ми підтримуємо, але тільки у нас інакша обстановка.  

Ну, і потом теж зустрівся з жінкою, яка можна сказати теж, така, заклята комуністка. Вона 

сама живе в Києві, говорить так: я голосувала за Януковича, дальше буду голосувати. Діти 

в Донецьку проживають, що вони теж голосували за Януковича. Ну, я спілкувався десь з 

нею півгодини. Я їй дуже довго толкував. Бачу, інша жінка біля мене стала і слідкує за 

цим. Вона зі Львова, якась викладачка: дуже добре, як ви з нею спілкуєтесь. Давайте ще 

пройдемо – поспілкуємось, людей переубедимо, дійсно. Тут уже пішло за пенсії, за 

зарплати. Розмова була дуже така... я їй доказував. Все ж-таки під кінець вона зі мною 

согласилась, що в дійсності і так. І потом ми бачимо – іде двоє молодих людей, чи то 

чоловік з жінкою, чи хлопець з дівчиною – не знаю. Я підійшов до них, і ми теж почали. Я 

говорю: ви з нами? Ми не ділимося, як нас ділять? І вони так: ми согласні на це – теж мене 

підтримали. Нічого вони не сказали проти.  

Дуже було інтересно, коли, було дуже мало прапорів Януковича, в підтримку приходило 

все більше помаранчевих. І потім, коли там об’являли „києвляне, які в даний час 

підтримують і поважають такого Президента, як Віктор Янукович”, то тут закричали 

„Ющенко”. І з часом прапори зникали у підтримку Януковича, тільки появилося, в 

основному, більше помаранчевих. Перемогли. І вони помаленьку після того, бачу, що 

пішли бутилки. Вони почали випивати. Випивши, так... Я тоді вже не старався з ними 

спілкуватися. 

Такий момент запам’ятався, коли сходив в камеру схову, там товариша була сумка, на жд 

вокзалі там, і побачив, коли всюди, до камер, там було дуже багато з голубими 

пов’язками. І коли я побачив, іде два чоловіка, там є туалет безплатний, вони ідуть, 

доходять до туалету, бачу, коли вони знімають ці голубі пов’язки і ховають їх в кишені 

(сміється). 

В даний час я не працюю. Останні часи, коли я приїхав із-за кордону, я ніде не працював. 

Приходилося по тому лікуватися дуже. Я думаю, все унормується. Було бажання виїхати 

за кордон.  

Ну, зараз я дуже задоволений, що я не поїхав, тому що я залишився в своїй країні. Зараз 

такі події проходять, і дуже мені приємно це все. Щоб діти вже жили в нормальній країні і 

бачили нормальне життя. Щоб все було добре. Хочу побажати це всім – здоров’я, щастя, 

всього самого найкращого, хто собі що задумав. Щоб все збулося! 

 

 



„…увидел тут море народа, ну, и примкнул” 
 

Ігор Нужний 

 

Нужный Игорь Анатольевич, 43 года, предприниматель, Киев. Пришел сюда, чтобы, 

мягко выражаясь, защитить свободу, свободу нашего народа.  

Что последней каплей явилось, не скажу, но просто оно все накапливалось годами. 

Потому что определенный прессинг со стороны властей, как предпринимателя… ну и 

многое другое. Недовольство нынешней властью и политикой нашей влады.  

22 числа (листопада. – О.С.) я тут оказался. Честно говоря, случайно. Пошел на Крещатик 

найти друзей своих, не нашел. Я поднимался сюда на Банковскую, увидел тут море 

народа, ну и примкнул. Все. 

Первое время не спал часов тридцать.  

С самого начала просто оказалась тут группа людей с разных регионов страны и начала 

организовывать баррикаду.  

Отношения со спецназом… да, практически не было никаких отношений. Они поднимали 

щиты, чтобы не видели их лица. Даже так, не говоря уже о том, чтобы общаться.  

Ситуация время от времени менялась, и менялась сначала в еще более худшую сторону, 

особенно, когда прислали ОМОН и «Беркут» крымский, донецкий и харьковский. Затем, 

когда заменили на регулярные формирования «Барса», отношения приблизительно в 

течение четырех – пяти дней восстанавливались, и сейчас мы свободно общаемся, даже 

дружим. 

Вы знаете, смешных историй, к сожалению, я не помню, а тревожных было более чем 

достаточно.  

В первые дни и приблизительно на протяжении первых трех недель была весьма 

напряженная обстановка, были провокации со стороны представителей Януковича, 

известных вообще формирований. 

Допустим, группа женщин, в полном смысле слова, обливали нас, материли, бросались с 

когтями… в полном смысле слова. Мы просто поворачивались к ним спиной, брали руки 

«в замок», старались их не провоцировать до какого-нибудь столкновения.  

Один раз была ситуация, когда пришли ребята с битами, так же и ушли. Они точно так же 

– обзывались, размахивали палками, провоцировали, чтоб с нашей стороны кто-нибудь 

начал первыми. Мы оказались умнее. Мы просто взяли руки «в замок» и стояли. Ну, и 

кричали «Кучма, геть!» 

Еще одна такая провокация была. Пришло формирование, порядка пятидесяти человек, 

одетые в куртки, которые я получал, как бы, на штаб Ющенко, пришло несколько старших 

с рациями и попытались нас заменить. То есть, попросту нас отсюда выгнать и стать 

самим. Мы на эту провокацию не поддались. Мы заподозрили просто, что… слишком 

хорошо были одеты. Будем так говорить, чересчур хорошо. Экипировка полная – начиная 

от обуви и заканчивая шапками. Ну, соответственно, мы встали руки «в замок», сразу 

сомкнули ряды и начали их вытеснять к Институтской. После этого они двинулись в 

направлении Шелковичной. Мы предупредили там, там их тоже не приняли, и больше они 

нигде не появлялись. Какую цель они преследовали? Ту же самую, заменить нас. Вот и 

все! Естественно это были люди, которые не за народ. 

Меня удивила сплоченность людей из разных регионов. Нормальные, добрые отношения 

друг к другу и хорошее отношение к противостоящей стороне. Это первое.  

Меня также поражало, что когда мы общались с людьми противоположной стороны, то 

бишь, Януковича, вы знаете, у некоторых людей мы просто – напросто открывали глаза. И 

верите или нет, но они снимали синие повязки и одевали оранжевые. Мы просто 

объясняли, кто есть кто, и все. Кто действительно стоит за народ, а кто только 

прикрывается.  



Вы знаете, вот, честно говоря, мы тоже поражены были сочувствием к нам, потому что мы 

здесь мерзнем сутками, не спим. И то, что люди приносили нам горячий чай, кофе, пищу, 

помогали нам и не только, например, продуктами, но и теплыми, добрыми словами, 

поддерживали нас. 



„Система до такой степени прогнила просто-напросто, что ее надо 

чистить, чистить и чистить» 
 

Михайло Олешко 

 

Олешко Михаил Иванович. В Киев вообще-то я приехал по поводу работы. Я с 

Полтавской области. 

Это было 22 числа (листопада. – О.С.), после демонстрации мы пришли сюда и здесь 

стали разбивать палаточный городок и естественно пикетировать. 

Мне, наверное, адреналин давал все (смеется). Там забывалось и про сон, и про все 

остальное. 

Это даже не ситуация. Нормальная, спокойная обстановка. Некоторые были вспышки, но 

это, я считаю, просто-напросто, люди, которые не осознают саму обстановку. Они просто 

ее провоцируют. Потому что это детство, я считаю. Ну, там всякие бабушки, дедушки 

приходили, провоцировали на то, чтобы на штурм идти. А мы просто спокойно, лояльно 

объясняли, что они не правы. Я даже не помню, какие конкретно слова говорили. Это надо 

побыть просто в ситуации. Это ж не какое-то отдельное слово или какая-то фраза, нет. 

Просто каждый человек реагирует по-своему. И нужно просто лояльно это дело 

объяснить. Конечно, масса людей, которые… но этих людей, провокаторов, сразу видно. 

Их оттесняли от периметров, которые были здесь, когда тут стояли КРАЗи. Ну, а в итоге 

нам тут практически и работы особой не было. Имею в виду, как работы… это даже и не 

работа была, а просто мы смотрели, чтобы был порядок, чтобы этих вспышек не было.  

Когда демонстрация пришла сюда, мы же шли с Майдана, КРАЗи уже тут стояли, ими 

забаррикадировали тут все. В тот день, это было 23 число, как раз разбивался тут 

палаточный городок. Мы стояли с самого начала, с вечера. Я не видел, как их убирали. Я 

ездил до тетки, приехал, центрального не было, а боковые стояли. Потом уже по 

телевидению я узнал, что там и решетка была спилена. 

Детально я не могу сейчас вспомнить, потому что, конечно, русский язык – великий и 

могучий (смеется), у людей украинский… 

Всевозможные анекдоты (смеется)… 

Конечно, Янукович много свою репутацию подпортил своими этими сторонниками… 

донецкие, всевозможные эти волнения, луганские. 

Донецкие и сюда приходили. Ну, они не пикетировали, а вокруг себя создавали типа 

ажиотажа. Видят, что на них не обращают внимания, и они просто, как говорится, 

оставались в одиночестве. Это просто было игнорирование чистой воды (смеется). Все 

красиво. 

Женщины, бабушки, дедушки нас поддерживали. Даже у меня в памяти осталась одна 

женщина, когда на демонстрации шли, она, видно, не могла идти в этой колонне, она 

какую-то или кофту помаранчевую, или что-то подобное, с балкона махала. И видно было, 

как она плакала, видно, хотела быть с нами в рядах. Конечно, это запоминается. То же 

самое там бабушки. Некоторые люди, пенсионеры, приходя и принося продукты, 

последнюю копейку свою отдают для того, чтобы мы именно отстояли эту свою позицию 

правоты. Я так считаю.  

Естественно, при такой массе народа неадекватное бывает и поведение. И девушки там 

такие приходили, под наркотическим, алкогольным… Приходилось просто с ними 

разговаривать, и они сами уходили. Никакой, естественно, физической реакции не было, 

просто говорили. Психологи приходили и с ними занимались.  

Особенно там некоторые приходили, я запомнил даже, Света какая-то там была. Не знаю, 

это провокаторы были или нет, но мое личное мнение, нормальный человек так одеваться 

не будет. Ей говорят: давай вещи тебе дадим и все, а она от этого отказывалась просто. 

Видно, или на самом деле человек больной, или это просто-напросто подыгрывание под 



ситуацию. Видя, как пресса снимает этого человека, я считаю, подтекст можно написать 

какой угодно, любой. Это моя точка, личная, зрения.  

Конечно, с ними работали психологи, но в данный момент людей таких (з якими треба 

працювати. – О.С.) здесь не осталось. Остались, я так считаю, люди здравомыслящие, 

понимающие эту ситуацию и, вообще, каждый пришел со своей наболевшей проблемой. 

Политической, в первую очередь. Многие поотсевались, конечно. Ну, они автоматически 

поуходили. Некоторые поуезжали в свои выборные пункты. Я лично здесь остался из-за 

того, что… я мог бы, конечно, поехать к себе туда, но, дело в том, что информацию я 

получаю по телефону, то есть мое присутствие, я посчитал, нужнее здесь. 

Город Комсомольск – это маленький город. Есть Полтавский ГОК, есть фабрика 

обогащения, одно из предприятий, которое в данный момент, как говорится, на плаву. Его 

сделали акционерным предприятием. Его стоимость явно была занижена. Господин 

Живаго, так называемый, 27 лет этому парню, господину Кучме он какой-то дальний 

родственник. И наш господин Попов, мэр города, тоже в этой всей системе 

коррумпированной. Милиция тоже, беззаконие. По пять – шесть лет дела лежат без 

движения. Дела, которые не расследуются. Предприятия некоторые вытесняются.  

На ГОК нужно платить двести долларов… какие двести – это раньше было, а тепер 

пятьсот, чтобы устроиться на работу там. И то, будешь потом там работать или нет, это 

все зависит от ситуации. Короче, система дойной коровы. Сколько тебя будут доить 

(смеется), столько будешь жить. И все! 

Я работал много и на фабрике. Я был и в подрядчиках. У меня была бригада. Пошел с 

производства в частное… по найму работать.  

А потом решил – нет, нужно с этим кончать. И вот почему я здесь. 

Какая у нас коррумпированная система была! Я считаю, что уже была (смеется). 

Отголоски уже будут. 

Конечно, я реально смотрю на вещи, то есть будет саботирование, все остальное, 

экономическая тоже блокада. Региональное все зависит от того, как и какая команда будет 

набрана Виктором Андреевичем, потому что региональная, как правило, больше и 

наводит порядки.  

Нужно поднимать колхозы, в первую очередь, поднимать всю экономику, все 

предприятия. Сколько ж уже поразворовывали. На утилизацию ушли такие предприятия, 

что им только жить да жить. Есть станки на заводах, которые даже не распечатываются.  

Председателям колхоза давали указания голосовать в деревне, допустим, за Януковича. 

Подтвердить этот факт, естественно, невозможно, потому как люди до такой степени 

запуганы там. И быть в деревне белой вороной среди всей этой стаи…фактически, это 

человек обречен.  

Система до такой степени прогнила просто-напросто, что ее надо чистить, чистить и 

чистить. Я желаю быть нашей стране правовым государством. Чтобы вся эта милиция, те 

же самые войска, чтобы они подчинялись здравомыслящим, нормальным людям, а не 

коррумпированной системе. 

 

 



ПІСЛЯМОВА 

 

„...великі зміни за такий короткий період не робляться” 
 

Прізвище, ім’я  

Павлів Віктор Іванович 

 

Місце проживання  

Івано-Франківська область, м. Калуш-1 

 

Вік, освіта та сімейний стан 

26 років, освіта вища (спортивна), одружений. Дружина – Павлів Галина Степанівна, 1981 

р.н. Син – Павлів Святослав Вікторович. 

 

Причини, з яких Ви вийшли на Майдан (вкажіть всі причини) 

- Чесні та прозорі вибори 

- Зміна влади в Україні 

 

Протягом якого терміну Ви залишилися на Майдані? 

До 19 грудня 2004 року. Моя функція – організація кордонів та недопущення провокацій. 

 

Які події під час перебування на Майдані для Вас стали найважливішими? Опишіть, будь 

ласка, такі події якомога детальніше. 

Революція й її перемога; події у Верховному Суді 

 

Згадайте Ваше особисте самовідчуття на різних етапах Помаранчевої революції. Що Ви 

відчували більше: гордість, страх, обурення, почуття гідності, ненависть тощо? 

Гордість підчас усієї революції і страх, коли мали вводити надзвичайний стан. Страх за 

неозброєних мирних людей, які були зі мною. 

 

Чи думали Ви про те, що може статися з Вами та Вашими близькими у разі поразки 

Помаранчевої революції? 

Про те, що могло статися зі мною й моїми близькими у разі поразки Помаранчевої 

революції, я думав найменше. Я знав і вірив, що перемога за нами, за правдою і свободою, 

що опанує світло над темрявою. 

 

Хто з лідерів Помаранчевої революції більш надихав Вас під час подій Помаранчевої 

революції? 

Віктор Андрійович Ющенко та Юлія Володимирівна Тимошенко 

 

З моменту подій Помаранчевої революції минає вже сім місяців. Напишіть якомога 

детальніше про Ваше сьогодення, зокрема: 

Зміни на загальноукраїнському та місцевому рівні відбуваються. Я розумію, що великі 

зміни за такий короткий період не робляться. 

 

- Чи відбулися очікувані Вами зміни на загальноукраїнському та місцевому рівнях? 

 

 

- Які, на Вашу особисту думку, головні принципи Майдану вже реалізовані, які – 

залишаються нереалізованими? 

 

 



Якщо у Вас відбулася б сьогодні зустріч з лідерами Помаранчевої революції, що Ви хотіли 

б їм сказати? 

Щоб у паспорті відновили національність.  

У мене 1 січня 2005 року народився син Святослав, а я не можу записати, що він за 

національністю українець! 

 



„...появлялись в кожної жінки сльози на очах” 
 

Ігор Пастернак 

 

Я Пастернак Ігор Богданович. Народився у Львівської області Городоцького району село 

Повітне. Приїхав сюди  по совісті своїй.  

Четверо дітей в мене, і нема як на хліб заробити їм. Зоставив вдома діти.  

По телевізору почув, що Ющенко і Тимошенко запрошували приїжджати сюди в Київ. І 

23 (листопада. – О.С.) зранку я виїхав в Київ. Не в Київ, а у Львів поїхав я з села. Приїхав, 

записався в „Порі” у Львові, посадили нас на поїзд. Їхали, сутки не спали, в карти грали 

(сміється).  

Приїхали, це десь було о дванадцятій, вночі. Ми прийшли сюди десь о першій ночі, коли 

вже тут КРАЗи були розставлені. На цих КРАЗах я стояв дві сутки. На горі. Не злізав. 

Ноги були мокрі так, якби у воду заходив.  

Тоді мене один з Києва вже на треті сутки забрав на квартиру. Микола його звуть. Обігрів 

мене (сміється), помився. Ну, і прийшов сюди дальше, і стою до сих пір.  

Як приїхав сюди, то ще мало людей було. А потім почала збиратися громада вся, тут 

повно народу було. Все було заповнено, всі вулиці народом. Сніг був, вітер, але люди всі 

стояли, ніде не йшли.  

Напружені ситуації були перший тиждень, як стояли тут ОМОН. Не ОМОН, а „Барс” цей. 

Як сказали нам, путінські війська сюди, тисяча триста десь чоловік прийшло всередину. І 

розповідали, що вже їм дали бойові патрони. І плюс ще як поставили водомети біля 

забору, пригнали водомети От, тоді трошки було... 

В крайньому разі, я знав, на що я їду сюди, то мені було...  

Нинішня влада так нас вже допекла – народ прозрів, повністю.  

Коли водомети пригнали, ми стояли на першій лінії, оборону тримали. 

Як КРАЗи відганяли, то також зробили оцеплення, відігнали скоріше один КРАЗ, „Барс” 

пригнали водомет, усилили охрану свою, бо вони подумали, що ми, напевно, на них 

будемо... нападати. Але ми просто радувались, що вже пішло на поліпшення. Потім 

другий забрали КРАЗ, потім третій. Потім „Барс” вже почав знімати своїх людей.  

А в даний час їх скільки – п’ять чи шість чоловік стоїть.  

Сюди підходило населення, вони нам дуже допомагали харчами, шкарпетки, вбрання 

всяке. І сильне враження було, коли вони питали нас, доки ми будемо тут стояти? І в них 

появлялись в кожної жінки сльози на очах. Так що враження сильне було. Вони не знали, 

чи ми кинемо цей пост, чи будемо стояти до кінця. Ми їм говорили, що ми будемо стояти 

до кінця, поки не буде новий Президент.  

І тут приходили навіть жінки такі, які, напевно, хліб не доїли, а приносили нам. Сигарети 

приносили. Всяким ділились з нами. Пироги приносили (сміється), все, що мали. 

Ми населенню дуже вдячні всім, киянам. І дальше підтримують нас. 

22 (грудня. – О.С.) вже місяць пройшов. В даний час вже знаємо, що витримали. Народ 

переміг.  

 

 



„...ми уже майже з усім світом домовилися, тільки ми не можемо 

домовитися з нашими політиками” 
 

Андрій Петренко 

 

Мене звуть Андрій Петренко. Я сам родом з Житомирської області, але проживаю в місті 

Вишневому. Опинився я тут з самого початку, як почали гуртуватися. 22 числа 

(листопада. – О.С.) я після роботи перший раз приїхав на Майдан. Хоча люди вже стояли 

і 21, відразу після виборів. І я вже відчув, що в нас зароджується нація, що все ж-таки 

люди побачили, що це потрібно для них. І коли вже 23 числа ми йшли, вже відбулася 

інаугурація Ющенка у Верховній Раді, ми 23 числа вже вели його сюди, то ми вже з 

самого початку тут були.  

Були на КРАЗах, коли стояли тут КРАЗи.  

Перше дійство, яке відчувалося, коли ми йшли... Спочатку відчувалося, люди, коли ми 

зайшли, ніби не знали, що відбувається спереду. І було таке ехо, ніби-то саме перше, щоби 

відчули всі, щоби були готові. В ці перші хвилини, коли перша волна підійшла, і коли самі 

хлопці почали відганяти дівчат назад... і така волна... раз, і перші сто метрів створилися, 

що ні одної дівчини не було зовсім. Тоді це мені найбільше сподобалося, запам’яталося. А 

дівчата спочатку ніби-то дивилися за всіма, їм не подобалося, вони відтягали, не хотіли 

йти геть – хлопці, нащо, зачем, навіщо ми туди? Спочатку сперечалися, конечно. Мені це 

все дуже запам’яталося. Це що саме головне, але ж казали „без провокацій”, просили, 

виставляли таблички „міліція з народом”. Кричали: міліція з народом. Це мені найбільше з 

23 числа запам’яталося.  Люди на дерева залазили, і така волна, пам’ятаю, бо люди нічого 

не знали, що там відбувається спереду. І відбувалася така волна, кожний поетапно, 

потихеньку, один одному передавали. І коли Юлія виступала, всі люди затихали. 

Потім, зрозуміло, люди стояли довго, до третьої години ночі ніхто не виходили звідси. 

Люди стояли і бачили, що нагнітається обстановка, атмосфера, то вийшли і сказали, що, 

будь ласка, нібито вони домовилися з Кучмою, що Кучма йде на переговори, так і так, 

щоб не потрібно робити провокацій, хоча заранє це було зрозуміло, відчувалося... така 

атмосфера, що щось повинно було відбутися, але коли це сказали, то почали відразу... 

багато людей почали відходити і почали розїзжатися десь. 

Залишилося тут десь біля п’яти тисяч чоловік до самого, до самого останнього. Десь о 

шостій годині я теж звідси поїхав, побачив, що нічого дійсно тут не відбудеться. 

І уже ввечері, кожен вечір, я спочатку... забросив роботу (сміється), забросив повністю. Я 

працюю торговим представником тут в Києві, розпространяю водичку тут моршинську. 

Завод наш теж приїхав. На дві неділі став завод, всі люди приїхали з Моршина, на всіх цих 

подіях побути.  

І так поступово... С перших днів, тільки я не скажу, що я стояв тут на барикадах. 

Я прийшов десь на третій день. перші дні ми з хлопцями своїми з роботи домовлялися і ми 

чергували з ними по Майдану, ходили, щоб були люди, а вже коли люди всі з’їхались, то 

тоді я вже тут залишився, бо я бачу, що я тут більш потрібний, ніж десь. 

Зараз я бачу, що тут непотрібно, то я вже їжджу додому. Бачу, що вже немає ніякої такої 

нагнітаючої обстановки. Я їду додому, трохи відпочиваю, їду на дві – три години на 

роботу, звідти вже сідаю... в такій обстановці живу (сміється) останні дні. 

Перші дні мене дуже вразило, як віднеслися кияни. Я ніколи таких киян не бачив. Саме 

перше, що мене вразило, не тут, я вам скажу, що як сама ситуація... Ну, от я їду у метро, 

це було 21 числа, заходжу у метро, їду і дивлюсь на людей – сумні люди! Сумні люди 

сидять, нагнітаюча така обстановка, мовчазні, сумні, дуже похмурі обличчя бачу в людей.  

Ввечері, я їду додому, я не був на Майдані, бачу, навіть так просматрюється по вагону, 

один, два, деінде чоловіки з помаранчевими пов’язками, стрічками. І так люди 

переглядаються один на одного, якби, розумієте, бояться... 



Уже 22 числа було, коли заходиш в метро, уже зовсім інша атмосфера... Не кажучи про 

Майдан, що тут відбувається... Просто що відбувалося в Києві, взагалі... я тоді приїхав, це 

вже зовсім інша атмосфера, це вже зовсім інші обличчя. Люди скандують, люди бачать, 

що вони щось можуть. Що вони всі, всі, всі, всі повністю одяглися у стрічки – весь Київ. І 

23 вже повністю весь Київ був одягнений у стрічках. Це мене дуже вразило, і коли саме 

вразило, що кияни побачили, що дійсно так, що зароджується... і вони побачили це все. І 

дуже багато підприємців, в тому числі, ми, кожен день привозили в наметове містечко 

машину води. Кожне підприємство, хто що могли, збиралися. Збиралися на продукти, і 

кожен день оце. Я просто був вражений...  

У мене дуже багато клієнтів, магазинів, з якими я співпрацюю, так, в які я майже всі 

магазини заходжу, вони кажуть, що якусь частку свого товару вони привозили сюди на 

Майдан, і це дуже вражає. 

І оце найбільше вразило, що кияни віднеслися з такою повагою, з такою доброзичливістю 

до людей, і коли вже йдеш по Майдану, відчувається та атмосфера людяності, і дійсно... 

прямо сльози наворачуються на очі. Це моя країна, це моя нація, яка відроджується, і я 

дуже гордий за це, дуже! 

Мені здається, що це швидко дуже не забудеться, тому що люди відчули, відчули, що в 

Україні є нація, що головне не те, скільки грошей у влади є, а що за людиною, за народом 

саме його слово буде вирішальним в усіх випадках. І мені здається, уже наші політики 

будуть трохи прислухатися до голосу народу. Чому? Тому що вони його просто – ну 

просто будуть боятися.  

Може, в один той же самий час, коли політики можуть немножко відвернутися від цього, 

в один прекрасний час люди так само можуть встати і прийти на Майдан і сказати – ні! 

Оце мені саме більше сподобалося. А в деталях, що таке враження на мене справило, 

вразило, що дуже багато людей, дуже багато таких відомих людей прийшли сюди, коли от 

так було у перші дні. Це дуже велике враження в мене залишилося, це було, чекайте, з 

24... це було з четверга на п’ятницю, це було з 24 на 25 (листопада. – О.С.) вночі, коли 

приходили депутати Верховної Ради, приходив і Порошенко, приходили всі і казали, що, 

люди, нам головне відстояти оці дні. Каже, ми уже майже з усім світом домовилися, 

тільки ми не можемо домовитися з нашими політиками. А був тоді мороз такий, дуже 

великий мороз, і всі депутати тоді приходили у два, три часа ночі. Я стояв з того боку, на 

Лютеранській це було тоді, і нам залишалося дуже мало людей тоді. Студенти з „Пори” 

позамерзали, по троє суток деякі вже не спали. Деякі люди, і оце Пелех, з „Галопом по 

Європах” прийшов у чотири години ночі, з нами разом стояв, танцював.  

Там дуже мало люду було тоді і, саме головне, що кожен усвідомлював дійсно, що це 

йому потрібно. 

І я саме дуже гордий за наших студентів, що вони підняли всіх людей. Це вони, вони 

перші зробили кроки, що сказали „НІ!”, що вони вийшли, і тоді люди побачили. 

Я, наприклад, коли їхав додому і казав: люди, йдіть на Майдан, не бійтеся! Там не буде 

ніякого...  

Дуже багато людей боялися кровопролиття. Я кажу: йдіть на Майдан, не бійтеся, там дуже 

прекрасна атмосфера. А вони з такими: а чому?.. 

І коли вже студенти, кажу: не робіть так, щоби ваші діти за вас робили історію. 

Да, дійсно, люди вийшли. Я вражений... Я гордий просто за нашу націю. Просто я гордий 

за Україну.  

Я казав, що, якщо прийде Янукович до влади, я виїду з України, тому що тут 

повторюється... Ми будемо, як кажуть, дважди наступаємо на ці самі граблі. Даже не 

дважди – трижди! Я розумію, що в 99 році, коли Кучма прийшов до влади, теж була 

фальсифікація, но вона була не в таких масштабах, вона трохи була у тіньовому вигляді. 

Но була фальсифікація, тому що дуже багато людей про це казало. Просто так відкрито 

показати людині, що ти ніщо, що... це було щось із чогось... І дуже багато людей вийшло 



на Майдан, не так, що вони підтримували Ющенко чи Януковича – вони вийшли за свої 

образи.  

Дуже багато людей... Я спілкувався з багатьма людьми – і з Сімферополя тут приїжджали, 

і зі Львова... 

Дякую велике Львову! Він перший нас підтримував. Я спілкувався з цими першими 

людьми, що приїжджали. Перший ескорт – сто машин. Каже, йшли, і кожні три години 

формувалися машини – хто чим міг і добиралися на Київ. Я дуже вражений! Дякую 

Львову, що вони так підтримали відразу. 

Мені здається, що цей план планувався ще за півтора – два роки, але він не мав такого 

масштабу. 

Зараз ці люди кажуть, що просто не думали, що такий масштаб людей, що дійсно люди 

скажуть „Ні!” 

Це дуже добре. Надіємося! Надіємося на кращу долю. 

Саме головне, я надіюсь, що хоч трохи щось в нашій владі зміниться на краще. Це саме 

головне.  

Якось сказати вам чесно, що так були провокації, то ні. Були, але то були дрібні ситуації, 

поодинокі ситуації, коли, наприклад, людина дуже збуджена... Ну, це були поодинокі 

випадки. Чи там дві – три людини дуже збуджені, коли їй потрібно туди, а чого їй 

потрібно – вона хоче щось показати...  

Кожну людину видно здалека, розумієте. Якщо людина добрий психолог і дивиться на 

людину, вона бачить, чим та людина дишить, а таких – це тільки поодинокі були 

випадки... 

Саме головне, що вони хотіли до цієї людини донести, що спокійно, розсудливо донести 

до людини, що їй цього, по-перше, не потрібне, і вона часом і не розуміла, що їй це дійсно 

не потрібно. Що вона там забула і чого їй там робити?  

А дуже багато людей з непорозумінням, своєю точкою зору лишалися і... я розумію, що в 

кожної людини світогляд не поміняєш. Але дуже багато людей, з якими можна 

домовитися і змінять вони свою точку зору. І дуже багато люду змінило свою точку зору, 

побачивши це все. Що дійсно щось в Україні відбувається і дійсно в Україні народилася 

нація. Я за це гордий. 

Самі цікаві ситуації, які відбувалися... Я не дуже на то звертав увагу, але сама перша 

ситуація, що мені впала в очі, то як дивишся на все оце, на цю всю обстановку, що коли 

почали випускати цих перший солдат, ми на Шовковичній якраз були, дивишся їм в очі, і 

вони так дійсно були стомлені люди... стомлені люди, такі ж самі, як і ми. Тоді, коли 

близько так підійдеш, перше, що пару рядів тільки бачиш – такі самі люди, які теж 

знають...  

І ще мені сподобалось, коли прийшла мати до сина і йому каже: ти підеш проти мене? Це 

така ситуація була... Він стоїть, просто сльози в нього на очах. Вона каже: ти підеш проти 

мене? Проти своїх дочок і синів? Ти що – смієшся? Мені здається, що ця мати просто не 

усвідомлювала, що просто це його робота, його обов’язок.  

І я ніколи не думав, що со сторони міліції, що вони підуть, хай їм які накази не дають, 

проти нас.  

Я дивився на це все, коли ще тоді на Лютеранській, ці перші дні, люди, які, там за щитами 

стояли, то вони плачуть, вони плачуть, бо нічого не можуть зробити. Плачуть стоять... Чи 

пісні співають, діти віршики розказують, а вони плачуть... Бо це так саме люди.  

Потім, поступово вже змінилися, самі перші ці три – чотири дні що стояли, змінилися. 

Хлопці молоді поприїжджали, це вже видно було. Дуже багато „срочников” було, дуже 

багато я з ними розмовляв. Такі хлопці кажуть: да, дійсно, ми на вашому боці, і щоб воно 

вже бистріше закінчилось.  

А з цього боку такі ситуації напружені були, коли там захотів автобус приїхати. Це така 

була ситуація, як кажуть, повишеної бойової готовності, коли багато людей прибіжали, 

щоб не було там ніякого такого, не випустили цей автобус. Доки не був дозвіл з вищого 



руководства. Всі люди стоячи не пускали. Коли я бачив, що тут депутат лягав під колеса. 

Це Удовенко чи не Удовенко... Я не знаю цього депутата. Я не розбираюся в прізвищах. 

Спецназ хотів заїхати сюди і просто він став і дійсно ліг під колеса. Це було враження для 

усіх людей. Ну, люди так ніколи не відступалися ні на шаг. А він просто сказав: ну, і що? 

ви переїдете мене? Вони простояли там півтори години, розвернулись і уїхали.  

 



ПІСЛЯМОВА 

 

„...я зрозумів, що на цій площі присутня вся Україна” 
 

Згадує учасник мирного пікетування Адміністрації президента України на вулиці 

Банковій в період з 23 листопада по 23 січня 2005 року Пінчук Вадим Миколайович, 

житель села Сенча Лохвицького району Полтавської області. 

Як це було: в період виборчої компанії приймав активну участь у виборах до Верховної 

Ради в 2002 році, де активно проводив агітацію та готував виборчі дільниці по 154 

виборчому округу, коли агітував виборців підтримати кандидатуру В.А. Ющенка до 

Верховної Ради. Послідовно така підтримка готувалася з мого боку по цьому ж округу і по 

виборах Президента в 2004 році, адже був впевнений, що тільки Віктор Андрійович і його 

команда однодумців виведе країну з того стану, в якому вона була при правлінні Кучми.  

Але в самій підготовці до виборів Президента України, тим паче і під час виборів, 

годинами прослуховував, переглядав всю інформацію в ЗМІ та телебаченні, де чітко 

визнавав адмінресурс за провладного кандидата на всіх рівнях, з гори і до низу, і як 

звичайний простий громадянин відчував, що якщо переможе адмінресурс, державою буде 

правити біло-блакитний кандидат і змін в нашій державі годі й буде чекати. І вже в ті дні я 

розумів, що вибір треба буде відстоювати, але яким чином, ще не знав. 

І ось, нарешті, 21 листопада. Я, як і більшість наших виборців, зрозумів, що вибори явно 

сфальсифіковані на користь “проффесора” В.Януковича. Обуренню виборців, я б 

констатував, не було меж, і в цей час в колі своїх однодумців, Середіна О.І. – голови 

Лохвицького районного осередку Народного руху, Щурова В.С. – начальника виборчого 

штабу “Наша Україна”, Жарого М.І., вранці 22 листопада 2004 року приймаємо рішення 

виїхати в Київ та прийняти активну участь в акціях протесту проти сфальсифікованих 

виборів, тоді я й прийняв рішення відстоювати вибір своїх виборців по 154 виборчому 

округу до повної перемоги, так як добре усвідомлював, що це останній шанс нашого 

народу, і я ніяким чином від нього не відступлю, чого б це мені не коштувало. Їдучи в 

Київ нашвидку, дружина зібрала теплі речі, сухого пайку на декілька днів; я й гадки не 

мав, що таких як я, на протязі всього пікетування, буде підтримувати вся громада нашого 

Києва.  

Прибула наша команда під вечір 23 листопада до метро “Арсенальна”, адже далі всі 

під’їзди до площі Незалежності, Верховної Ради були “забиті” народом, який прибував і 

прибував до Києва, і вже пішою ходою направилася в бік Верховної Ради та Майдану 

Незалежності з вигуками “Кучму геть!”, “Ющенко – наш Президент” та ін. 

Прибувши разом з колоною людей на Майдан, побачили, що Майдан Незалежності 

(Європейська площа) майже повністю заповнений людьми. В ці хвилини я відчув 

піднесення, гордість за свій народ, який нарешті прокинувся та вийшов сюди, щоб 

відстояти свій вибір. Майдан вирував, всюди були помаранчеві прапори, різні 

транспаранти, написи на щитах – Львів, Волинь, Дубно, Івано-Франківськ, Полтава, 

Сенча, Червонозаводске, Донецьк, Луганськ, Сімферополь, Крим і т. д. Тут я й зрозумів, 

що на цій площі присутня вся Україна, і що ці люди не рушать з цієї площі до повної 

перемоги. Це було добре відчутно з емоційно налаштованого люду, і я радів, що нас 

багато. 

Добре відчувалась згуртованість людей на Майдані. Не звертаючи уваги на те, що всі 

прибувші люди були з різних куточків України, відчувалася підтримка кожного з нас в 

тому, що кожен був готовий допомогти один одному: дати цигарку, щось випити (чай, 

каву, напої), щось з’їсти, обізватися теплим словом, таким чином підтримати один одного. 

Люди добре розуміли, для чого з усіх куточків держави сюди з’їхалися. 

І ось вже пізно ввечері на облаштованій на Майдані сцені з’явились народні депутати, 

серед яких Ющенко В.А., Тимошенко Ю.В. Маса людей на Майдані прослухала їхні 

виступи, які закликали до спокою, витримки, не піддаватися ніяким провокаціям. 



Потім слово надали Юлії Тимошенко, яка проаналізувала ситуацію і закликала людей 

заблокувати Адміністрацію президента, після чого колона з Майдану вирушила на вулицю 

Банкову. З  вигуками “Ми разом – нас багато, нас не подолати!” колона прибула до 

Адміністрації президента. Там вже підступ до Адміністрації був заблокований 

автомобілями КрАЗ з піском, трішки далі заслін із декількох рядів загону ЗМОП з 

щитами, перед якими стояв заслін з суцільної металевої огорожі. Добре відчувалося, що 

хлопці, по той бік металевої огорожі, не пропустять жодної людини на територію 

Адміністрації президента, а трішки далі від міліцейського загону стояли два 

спецавтомобілі синього кольору з водометами на даху, готові в кожну хвилину прийняти 

участь в розгоні демонстрантів. В цей час ситуація була напружена, адже в ці години, дні 

неможливо було уявити, чим все може закінчитись, але й люди, які пікетували 

Адміністрацію, і, тим паче, ЗМОП розуміли, що ніхто з одного чи іншого боку не 

відступиться. 

В день, коли ЦВК в особі Ківалова оголосили про те, що Янукович – Президент, Майдан, 

Банкова загриміли дружнім вигуком: “Ківалова геть!”, “Кучму геть!”, “Ющенко – наш 

Президент!”. Ці вигуки лунали аж до інавгурації Віктора Андрійовича. 

Всі люди, які приймали участь в пікетуванні, добре розуміли, що в Адміністрацію 

президента не можна допустити як самого В. Януковича, так і його прихильників, які 

сфальсифікували вибори, адже невідомо, які б міри прийняв “новообраний” по 

відношенню до учасників мирного пікетування, зайнявши крісло Президента. 

Але добре, що Верховний суд відмінив рішення ЦВК про те, що Янукович обраний 

Президентом, і це рішення схвально зустріли всі учасники багатотисячного мітингу як на 

Банковій, так і на Майдані. Люди вигукували на адресу суддів Верховного Суду “МО-ЛО-

ДЦІ!!!” Здавалося, що не було меж радості учасників мітингу та мільйонному місту 

Києву. Після цього рішення, здавалося, ожив увесь Майдан та наша команда на вул. 

Банковій, і знову перебування в лавах мітингуючих продовжувалось в чеканні на рішення 

– тепер вже Верховної Ради – про повторні вибори, які були призначені Верховною Радою 

на 26 грудня. 

За весь час мого перебування на вул. Банковій з нами постійно перебував народний 

депутат В.Кириленко, часто відвідували народні депутати Г.Удовенко, І.Юхновський, 

М.Косів, А.Шкіль, О.Зінченко, І.Плющ, Р.Чубаров, С.Гавриш, одного разу завітав навіть 

Н.Шуфрич та І.Шурма. Всі, окрім двох останніх, повідомляли, що діялось на той час в 

державі, Верховній Раді і т.і., підтримували нас як могли, після хороших вістей теплішало 

на душі, хоча на цей час була зима. А одного разу на моє запитання до Г.Удовенка, що 

може застосувати до нас і які прийняти заходи в державі ще діючий президент Кучма?  

Геннадій Йосипович, хвилинку подумавши, задумливо коротко відповів – “Кучма так 

просто владу не віддасть”, але на щастя все обійшлось без кровопролиття. 

Хоча інколи відчувалась гостра напруга, як було, наприклад, в ніч з 28 на 29 листопада, по 

наших шеренгах, в яких були жінки, пройшов наш координатор Ю.О.Тертичний, який 

повідомив з відомих йому джерел, що готується якась силова акція з боку провладних 

силових структур. Сказав, щоб наші ряди залишили жінки, бо невідомо чим би це могло 

закінчитись, і що б могла тодішня влада застосувати проти нас, адже в ці дні ми знали, що 

в Київ прибувають ЗМОПи з різних регіонів України, які знаходилися як в самому місті в 

синіх міліцейських автобусах, так і за межами міста в чеканні провладних команд, але, 

хвала Богу, силових варіантів до мирних пікетувальників влада не застосувала.  

До ЗМОПу, які стояли в облозі Адміністрації президента, наша команда на чолі з 

Тиртишним Ю.О. пропускала молодь та інших киян, які несли квіти та намагалися 

вручити ЗМОПу в знак примирення між мирним населенням і ЗМОПом, а люди 

підтримували таких відвідувачів такими вигуками “Міліція з народом”. Після таких 

вигуків м’якшали обличчя ЗМОПу, адже з боку мирного населення не було жодної 

провокації, яка могла б вплинути негативно на обидві сторони. 



Кожного дня кияни відвідували нас на Банковій, приносячи теплий одяг, бутерброди, 

навіть гарячі обіди, не кажучи вже про чай, каву, які несли в термосах. Запрошували до 

себе додому викупатись, поголитись і т.п., привозили, відвозили своїм транспортом, 

підтримували морально як могли, і після такої підтримки ставало тепліше на душі, і ми 

відчували, що після такої підтримки, такий народ зрадити просто неможливо, тому й 

готові були стояти до повної перемоги всього українського народу. Окрім самих киян, 

жителів України з різних регіонів багато відвідувало нас журналістів з різних країн світу, 

особисто до мене підходили журналісти з Англії, Японії, Польщі, Канади, які цікавилися 

нашим життям та становищем в ті дні як в наших рядах, так і в державі, постійно 

працювали наші ТВ-канали, особливо  “П’ятий”. 

Всі ці дні відчувалася дружба, взаєморозуміння, повага до всіх учасників мирного 

пікетування на Банковій, молодь, в основному дівчата, постійно в наші шеренги підносили 

гарячі чай, каву, бутерброди та інше, медикаменти, пігулки від кашлю, температури, 

застуди. Взагалі відчувалось, що за нас турбується та переживає весь люд міста Києва та 

регіонів України. 

Відвідували нас і цілі делегації із різних регіонів, діти зі шкіл, студенти, наші земляки. 

Особлива дружба зав’язалася з Гриньківом Петром з Дрогобича, Марунчаком Андрієм з 

Львівської області, Кіцилою Іваном зі Львова, Коваленком Ігорем з Києва, Рудою 

Євгенією із міста Біла Церква, Вітковським Василем із Чернівецької області, Пастернаком 

Ігорем з Львівської області, Петренком Андрієм з міста Вишневого, Вербинським 

Василем з міста Києва, Малковським Іваном з міста Косова, Крамаренко Дмитром з 

Київської області. З цими людьми доводилось по черзі відпочивати в палатках та 

чергувати на вході нашого пікету. В цей період на вулиці Банковій часто була пересувна 

телеустановка, з якої ми дізнавалися останні новини від п’ятого каналу. Декілька разів 

відвідав нашу команду і ведучий п’ятого каналу Микола Вересень, який проходячи по 

наших шеренгах тис нам руки і говорив: “Хлопці, дівчата – тримайтесь! “П’ятий канал” з 

вами!” Ось так проходили дні, аж до інавгурації  Віктора Андрійовича. Весь час всі наші 

дії вміло координував Ю.О.Тиртишний, якого ми всі поважали та підкорялись його 

вказівкам, з найкращими думками про цю людину та найкращими побажаннями на його 

адресу, ми й дочекалися 23 січня – дня інавгурації Ющенка. 

В цей день нам вдалось побачити, як на Майдан Незалежності з боку Верховної Ради по 

вулиці Інститутській вирушили колони автомобілів, автобусів з гостями, депутатів, які 

йшли на інавгурацію всенародно обраного Президента. Цього дня всі остаточно 

зрозуміли, що два  місяці боротьби біля Адміністрації президента не пройшли даремно, і 

весь народ України з честю відстояв свій вибір. 

В цей час на розі вулиць Банкової та Інститутської вдалося зустрітися з народним 

депутатом Ю.А. Кармазіним, активним законотворцем у Верховній Раді, який на згадку 

про цю зустріч залишив мені свій автограф. 

Саме в цей день я спокійно покинув Київ з гордістю за те, що й мені в мої роки довелося 

взяти якнайактивнішу участь у тих подіях, які залишаться в моїй пам’яті для моїх 

нащадків на все життя.  

З усіма учасниками цих подій, обмінявшись адресами, домовились зустрічатись щороку 

23 листопада, але як буде покаже час. 

 



„Они не верили, что тут ничего не платят” 
 

Юля Полухіна 

 

Меня Юля зовут. Полухина Юлия Владимировна. Я из Луганска сама приехала. 

Приехала я почему? Я голосовала за Ющенко, но, в принципе, у нас, в Луганске сильно 

его не поддерживают.  

И когда началась революция, я это увидела по телевизору, мне сразу захотелось быть тут. 

Я ни от какой организации не ехала, я приехала сама. 

Так получилось, что у меня украли деньги в поезде. Я приехала как? Посмотреть. Я не 

думала, что я попаду на эту революцию. Просто посмотреть, поддержать народ. И 

встретила молодого человека. Он мне помог записать себя на ночевку. Я жила там с ними 

на Корнеевском рынке (напевно, річ іде про Куренівський ринок. – О.С.), и с ними я 

приходила на Администрацию (президента. – О.С.).  

Я считаю, конечно, у каждого есть своя точка зрения, но, тем не менее, я была за Ющенка. 

И у нас просто несправедливость в Луганске. В самом деле у нас там очень многих 

заставляют голосовать. На предприятиях государственных работали и их заставляли 

голосовать за Януковича.  

Но это просто было несправедливо, а приехала я как?  

Я не хочу сказать, что я такой патриот, нет. Но когда я сюда приехала, я поняла, что, да, 

много людей тут встретила хороших.  

Мне в Луганске говорили, что с Западной Украины, например, нас не любят. На нас 

говорят, что мы москали. На самом деле это не так. Вообще я увидела столько много 

доброты, тепла. Меня это очень сильно поразило. 

Я приехала пятого декабря. Да, украли у меня деньги. Я мальчика со Львова встретила в 

троллейбусе. Он мне помог. 

Я пошла, чтобы меня куда-то поселили. Я не помню, как это называется, но подселяли 

нас. Мне дали адрес какой-то. Сказали, что едь туда. Я села на восемнадцатый троллейбус 

и стала спрашивать у этого парня адрес. Он говорит: я не местный и не знаю. Ну, я ему 

рассказала свою ситуацию, что у меня украли деньги. Их было не сильно много, но, тем не 

менее, мне бы хватило покушать и где-нибудь пожить. Ну, а он мне сказал, что может 

помочь мне в этой ситуации. Что они живут, у них тепло, кормят хорошо, а ходить просто 

сюда, к Администрации президента. И вместе с ним сюда попали. 

Но мы не тут жили, не в палаточном городке. Мы жили там на Корнеевском, под склады 

помещения сдавали. И я там жила. 

Ну, очень хорошие люди! Мне понравилось очень. Приняли так сразу! 

А потом же я познакомилась тут со всеми, и когда они уехали, они же раньше намного 

уехали, я пришла сюда и попросилась жить тут (на „барикадах”, біля Адміністрації 

президента, в наметах. – О.С.) после того, как я приеду из дома. 

Я съездила домой на пару дней. Рассказала, как тут все хорошо, классно! Как тут все 

понравилось, и вернулась сюда. Мне не верили. Просто, - говорили, - это какое-то везение 

или что-то такое, - говорят, - что за тебя действительно Бог. Просто это нереально было, 

чтобы так действительно попасть, без денег, еще и деньги украли… и так попасть и 

приехать.  

Мне дали на билет. Люди собрались чисто сами со своих денег, никто там не платил 

ничего.  

Они не верили, что тут ничего не платят. Они на самом деле говорили, что тут стоят все за 

деньги. Вот и мне люди заплатили – со своих карманов собрали. По две, по три гривны – 

кто сколько смог. Поэтому мне не платили.  

Поначалу, когда тут еще ряды были, мы стояли в рядах (периметру. – О.С.). С девяти утра 

мы приезжали и в восемь уезжали отсюда.  



А потом, когда я начала жить в палаточном городке, так ходила на „химеры” („Будинок з 

химерами” – пам’ятка архітектури, будинок архітектора В. Городецького, знаходиться 

на Банківській вулиці навпроти будинку Адміністрації президента. – О.С.), на кухне 

работала. Тут работала на кухне, когда девчонки уставали. Девчонки тут с самого начала, 

как говорится. Они устают. Ну, помогали. 

Мне нравится тут. Хорошо, классно. Если честно, не хочу отсюда уезжать. Я не 

представляю даже, как будет дальше моя жизнь, если я отсюда уеду.  

До революции у меня была работа, не сильно такая хорошая, я – продавец. Но, в 

принципе, когда я уезжала, я бросала ее, я не пожалела об этом абсолютно. 

Я бросила работу, поехала, меня уволили оттуда. Я просто поехала сюда и все. Мне было 

все равно. В принципе, этой работой я сильно не дорожила. 

Серьезных ситуаций на периметре я не видела, но вообще мне тут очень сильно 

понравилось. Действительно, я себя тут чувствовала как в кругу семьи. Это серьезно. 

Просто-напросто я вела себя так раскованно, не скрыто, потому что люди абсолютно 

добрые все – улыбаются. Атмосфера, сама обстановка обалденная. Мне очень 

понравилось отношение людей. По-моему, это самое главное.  

Например, вот девчонки с кухни. Я их тоже понимаю, они очень уставали. Тогда холодно 

было, помню. Вот они подходили… Знаете, это выражение лица, улыбка. Подходили и 

каждому находили это. Знаете, некоторые не хотели кушать. Тогда действительно 

кормили очень хорошо (смеется), по три – по четыре раза за час девчонки бегали, но, тем 

не менее, не подходили вот так вот – хмуро. Улыбались. Говорили: ну, возьмите печенье, 

ну, скушай. Я сама испекла. Как-то так действительно классно.  

И люди приносили все. Я приехала без шапки. Девчонка пошла, она меня два дня знала, 

Галя, она у нас тоже на кухне работает, пошла, мне шапку взяла, рукавички взяла. Сама 

принесла! Ну, знаете, именно вот это! 

У меня был телефонный, как бы, конфликт. Мне не понравилось, конечно, это тогда. Я 

готова была рвать и метать. Мне мальчик мобильный телефон дал для связи. Вот тоже, да? 

Мальчик дал телефон просто так, пока нужно, чтобы связаться. И мне звонил его дядя, не 

знаю откуда. И так получилось, что я стояла, кушала как раз, я на кухне работала. Мне 

звонит дядя и говорит: а Витю можно? – Я говорю: а Вити нет. – Рассказываю ему 

ситуацию, что мы тут на Администрации стоим. А он мне говорит: вы, как и Витя, стоите 

за деньги, платят вам там по пятьдесят гривень! Вы – дурные! – Я сказала: мужчина, 

приезжайте, пожалуйста, сюда. – Ссориться совсем не хотелось, но такой осадок остался. 

– Говорю: вот, приезжайте просто в гости, посидим возле костра, попьем чай. Он не 

приехал. А так больше ничего. 

Да, еще последний раз, когда два автобуса с милицией приезжало, мне тоже неприятно 

было. Это было в день выборов, второго голосования, когда мы стояли в оцеплении. 

Все побежали, сказали: девушкам остаться тут. Ну, я не знаю, мне хотелось со всеми, 

именно со всеми быть. Не где-то там стоять в уголке. Я побежала, мы там стояли. Стояли 

под ручки, так классно! Понимаете, такая гвардия! Два автобуса, но, слава Богу, все 

обошлось. Все было нормально. Они развернулись и потом поехали. Мы так стояли два 

часа. 

Когда нас (дівчат. – О.С.) отправили с периметра, я, с одной стороны, понимаю их. Они 

бы себя чувствовали ответственными, как они говорят. Вроде, как половина сильная. Я 

знаю, что они чувствовали себя некомфортно, когда я там стояла. Я знаю, что я причиняла 

им какой-то некомфорт. Тем не менее, я их просто успокоила. Я сказала, что если какая-то 

драка, то я первая буду в кустах (смеется). Чтобы они не переживали. 

А пошла я, потому что я не хочу тут просто сидеть. Мне тоже хочется что-то для кого-то 

сделать, чтобы не просто так. Не сидеть где-нибудь, пока они там.  

И, когда выборы были, мне еще понравилось, когда все люди ездили с флагами, пипикали, 

сигналили. Так весело! Машины приезжали, песни нам крутили, пока мы стояли в 

оцеплении! 



И киевляне очень народ хороший. Сколько я познакомилась тут с людьми – я плохого 

человека тут еще не встречала. Сколько вот я уже тут – месяц.  

Мне нравилось, когда к нам приходили с оркестрами, с гитарами, люди пели. Это вообще 

очень классно! Столько доброты, столько песен! Посидеть возле костра, попеть песни. 

Я встретила тут мужчину, киевлянина. Такой, богатенький, но приличный дядя. Он стоял 

с ребенком, а мы с Наташей сели вот тут возле костра. Он нас подозвал, говорит: 

девчонки, вам позвонить куда-нибудь надо? Сам. Мы ничего не спрашивали. Мы: ну, нам, 

в принципе, не сильно надо. Он достает телефон, говорит: звоните, сколько хотите. Я буду 

ждать, стоять, мы никуда не спешим. И мы с Наташкой успели позвонить. Где-то по 

полчаса поговорили. Он ничего не сказал: может, еще куда-нибудь надо позвонить? 

Знаете, люди так действительно подходили. Много очень хороших людей. Я злых тут не 

встречала. Я не думаю, что это только из-за революции. Я думаю, что тут действительно 

очень добрый народ. 

 

 



ПІСЛЯМОВА 

 
„Я думаю, кожна людина, яка залишилася на Банковій, знала що її могло 

чекати” 
 

Богдан Михайлович Пуківський 

Київська обл. Миронівський район, село Грушів 

42 роки, освіта середньо-спеціальна, зоотехнік. 

Одружений – дружина Надія, маю двох дочок – Наталія та Ірина. 

 

Причин, з яких я вийшов на Майдан, дуже багато. За часів правління Кучмівської влади по 

селу Грушів розвалено тваринництво. За два роки вивезено, пущене під ніж 2,5 тис. голів 

овець, продано на забій більше 1 тисячі великої рогатої худоби, свиней, спустошені 

ферми, розбазарена техніка. 

За 11 років сільський голова не зробив нічого. Село не газифіковано, немає ні клубу, ні 

церкви, зате біля його двору – автомобіль, трактора, сівалки, культиватори, земля, як 

кажуть “за городом”. 

Тобто основна причина – несправедливість і беззаконня. 

Для мене і моєї сім’ї Майдан почався із Співочого поля, зустрічі із Ющенком в Борисполі, 

на всіх акціях у Києві. 

22 листопада я приїхав на Майдан, 23 листопада ранком зареєструвався в наметовому 

містечку на Майдані. На Банковій в оцепленні – Охорона № 038 по 9 грудня.  

Похід 23 листопада до ЦВК, до Верховної Вади, на Майдан, похід на Банкову, в голові 

колони В.А.Ющенко та Ю.В.Тимошенко. Особливо запам’ятався похід на Банкову, де 

люди вистроїли живий коридор, в який ввійшла “Пора”, обв’язана цепами та з 

протигазами. Я думаю, кожна людина, яка залишилася на Банковій, знала що її могло 

чекати.   

Разом з людьми із Золочева, я стояв в перших рядах в оцепленні при вході на Банковій із 

сторони Спілки письменників.  

Три рази я виїжджав в Кончу-Заспу до резиденції Кучми, де ставив дві перші палатки 

“Пори”. 

Запам’ятався патріотизм українського народу, коли через 2-3 години мінявся “Омон” і 

виходили солдати, а люди, які стояли в очіпленні, знімали головні убори і співали гімн 

України.  

З самого початку виборчого процесу я розумів, що може статися зі мною і моєю сім’єю. 

Та В.А.Ющенко і Ю.В.Тимошенко надихали на боротьбу за справедливість. 

Минає сім місяців. На сьогоднішній день ніяких позитивних змін не відбулося. 

Сільський голова, який агітував за Януковича, перешкоджав чесним виборам, зривав 

агітаційні плакати, залишається при владі. А члени комісії, я в повторному голосуванні 

26.12 був головою комісії, залишились ворогами.  

На рівні району також не можна нічого добитися. 

Я, люди, які були за Ющенка, члени комісії зверталися до Голови адміністрації, в 

прокуратуру, в суд про законну приватизацію будинків, в яких ми проживаємо (для 

переселенців з Чорнобиля), але сільський голова Сіненко К.В. не хоче їх брати на баланс, 

а біля 40 будинків незаконно приватизували за майновий пай, тому що, згідно закону, всі 

будинки повинні безкоштовно приватизуватися. Немає й робочих місць. 

На мою думку, для того щоб відбулися реформи, потрібно було змінити владу на місцях, 

яка дискредитувалася, і дати можливість людям, які підтримували Ющенка, на місцях 

впровадити його принципи в життя. 

На селі люди без роботи, хоч багато ярів, горбів – прекрасне місце для розведення овець, 

м’ясного скотарства; побудувати цехи для його переробки – а це робочі місця. 

  



Шановний Віктор Андрійович Ющенко, Ваш рейтинг упав дуже низько в очах сільських 

працівників. Якщо Ви не повернетесь лицем до села, то на наступних виборах Вас ніхто 

не підтримає. 

 



ПІСЛЯМОВА 

 

„Народ жив у нервовому стані” 
 

Рой Валерій 

 

Під час Помаранчевої революції був на Майдані Незалежності, біля Кабінету Міністрів, Верховної 

Ради та на вулиці Банковій. Події потрясали не тільки мене, але, як я замітив, і багато чесних 

простих громадян, інтелігенцію та інших українців. 

Особисто мене вражала наглість нашого тодішнього уряду, тому що вони не хотіли віддавати свою 

владу і продовжували знущатись над українським народом. 

Хто такий Янукович і як він хотів дістатись влади, я дізнався в березні 2004р. Як тратились великі 

кошти на вибори. Народ жив у нервовому стані. Це всім набридло, але народ не міг віддати владу в 

руки “олігархам”. 

Коли я бував на вулиці Банковій, мене постійно зустрічав її “комендант” Клак Антон і проводив 

мене і мого брата в “наметове містечко”. Ми бачили в яких умовах  жили  революціонери. Клак 

Антон організував заготівлю та привіз дров для підтримки вогнищ, щоб було тепло, і для 

приготування їжі. Антон провів на вулиці Банковій від початку і до кінця Помаранчевої революції.  

Коли під час Помаранчевої революції зібрались мери Донбаса і Москви і об'явили, що Донбас  

готовий приєднатися до Росії, тут я не витримав нахабності, написав плакат і поїхав на Майдан та 

до Українського Дому. Мені було легко і по-товариські приємно знаходитися на великих та малих 

мітингах. 



„..это все были дни, когда я каждый день думал, что вот завтра мы точно 

будем брать этот дом…” 

 

Микола Семеняка 

 

Семеняка Николай Николаевич. Пришел сюда на мирное пикетувание. Я 

предприниматель, и с каждым годом коррупция, начиная от налоговой полиции, именно 

сделаю ударение, полиции, и выше – все больше и больше. Значит, Янукович заявил 

следующее: когда приду к власти, всех барыг, значит, мелкий бизнес, убрать, а все 

должны идти на заводы работать.  

Ну, во-первых, я двенадцать лет жил со своей женой как «семнадцать мгновений весны». 

Мы подсчитали, с двенадцати лет, старшей дочери десять лет, с женой года два если я 

жил, то это хорошо. А сам я все это время ездил, зарабатывал деньги. Строили магазин, 

потом бар.  

Я, как мелкий предприниматель, получается, все это должен бросить и идти работать на 

заводы. Поэтому я вообще с политикой Януковича в корне не согласен.  

И дальше. Если брать… если человек хочет идти служить в милицию. Он по одной 

простой причине не может туда попасть, например, у него папа был судимый. Он даже в 

милицию не может попасть. Я от тюрьмы и от сумы тоже не зарекаюсь. Я такой человек, 

не дай Бог, конечно, никого. Дай Бог, чтобы я это заочно, как говорят, армия – хорошая 

школа, но лучше пройти ее заочно. Также про тюрьму. Но я все-таки не зарекаюсь… Но 

Президент у нас будет, чуть ли, не вор «в законе» – это, вообще, знаете, не в одни уши не 

лезет. 

Их ошибка в том, что вот они сейчас хотят сохранить свой бизнес. Если бы они сделали 

следующее. Они бы подобрали себе нормального человека, нормального, то, конечно, 

было бы, мне кажется,  Ющенко тогда тягаться на честных выборах. И они бы тогда, 

может быть, может быть, сохранили весь свой бизнес. 

Но я рад, что так получилось. Если б не было Ющенко, такого, как личности, то у нас бы 

этого ничего не было. Это однозначно. Я рад, что так получилось. Думаю, что мы 

однозначно победим.  

А одно мне во всей этой революции. Все, люди дружные, киевлянам огромное спасибо, 

помогают, все, но вот… хочу сказать следующее. Что не понравилось – это отдельные 

организации. Такие, как УНА-УНСО, «Пора». Знаете, как бы так, никого не обидеть. Я 

скажу следующее – для кого война, а для кого мать родна. 

Я с Барышевского района, село Коржи – центр мира. 

Я работал в Москве три года подряд.  

Первые выборы я приехал, проголосовал и уехал туда. Потом, когда вторые выборы, я 

приехал, 21 числа (листопада. – О.С.) я был на Майдане. Потом, когда Юля и все сказали, 

что нужно идти сюда, я повернул сюда.  

Честно сказать, по своему складу характера, я не думал, что все это будет так мирно. 

Ющенко, он за мир, чтобы никакого пролития крови не было. 

Но я хочу сказать следующее. Я сюда пришел не из-за того, что, я не знаю, какую-то славу 

получить или что. Я думал, что с первого дня мы начнем брать дом этот, Администрацию 

президента, и намного быстрее оно все решится. Вот почему я из первых людей, которые 

сюда пришли, потому что я думал, что оно будет намного, намного все быстрее.  

Я пришел сюда 22 вечером. Сейчас я не скажу точно время. Юлия Тимошенко тут 

толкнула речь и сказала, стойте здесь до победного конца. Вот и все. 

И потом мы своими силами начали тут. Отовсюду были люди – со Львова, с Донецка – 

отовсюду, с Николаева вначале. Многих людей сейчас уже, конечно, нет, тех, которые 

были. 



И начали своими силами. Вот и Евгений Алексеевич, он где-то с числа 24, по крайней 

мере, когда я его увидел. Началась эта вся организация не от «Поры», не от УНА-УНСО, а 

сами по себе просто и все.  

Для меня первые десять дней, они все были дни, когда я каждый день думал, что вот 

завтра мы точно будем брать этот дом. Завтра! Завтра не взяли, там, на Майдане 

выступили все. Ну, думаю, все. Послезавтра точно. Депутат Луценко выступил и сказал, 

что точно, если какой-то закон, уже не помню, какой, они не примут, то точно будем 

кричать – вставай, страна огромная – и вперед. 

Я каждый день ждал. По моему складу характера, если бы за меня вот так вся Украина 

встала и кричала «Се-ме-ня-ка! Се-ме-ня-ка!», я вам честно говорю, может, это неразумно, 

мы бы уже давно брали, и я бы плевал на все те заявления, как это звучит – демократично, 

недемократично. 

Почему? Потому что Кучма с нами эти десять лет, пусть мне хоть один человек посмеет 

сказать другое, поступал недемократично.  

Если люди все зарабатывали там еле-еле… Приводят сейчас, что там Донецк, работы не 

будет. Там чуть-чуть ленивые люди, это однозначно. Меня никто в этом не переубедит. На 

Западную Украину тоже пускай поедут, посмотрят. Это только тот, кто не был там, может 

такое говорить. Там люди, они каждый день думают, где бы заработать. В Венгрию – 

Менгрию, еще куда-то. Чтобы зарабатывать деньги, чтобы семья их жила нормально.  

Понимаете? Поэтому так говорить… Однозначно, Ющенко не забудет ни Донецк, ни 

Запорожье. Он будет для всех людей Украины. Я рад, чтобы они жили более – мене 

нормально. 

Понимаете, я не скажу, что завтра вот Ющенко придет – и все! И мы – пришла жара – 

«мерседесы», все – не! Людям же много не надо. Нормальная работа и нормальная оплата. 

Чтобы они могли жить. Не ехать куда-то за границу. А то ты приезжаешь, а на тебя там 

смотрят сквозь пальцы. Ну, платят, конечно, больше. 

Этого не будет, что говорят, что Ющенко будет мстить или еще что-то. Что он русских и 

русский язык будет прищемлять. Он очень грамотный мужик. Это просто, как сказать, 

политическая закидушка. Забрасывают, чтобы настроить Донецк, Луганск против 

Ющенко и все.  

По началу, когда я здесь был, меня тут все время называли провокатором. Потому что я, 

если честно, в жизни столько не терпел, сколько здесь терплю. То нельзя сделать, то 

нельзя сказать, потому что «провокатор, провокатор». Я, может, никогда в жизни 

вежливым не был. Я, вообще, по натуре, когда родился, у меня, наверное, первое слово, 

ну.. мат был. Вам честно сказать так… Поэтому здесь я, пока, временно. 

После выборов мне уже никто не скажет, что я провокатор. 

Второе. Мы сейчас, из Донецка вот эти, как их, прихильники, их назвать там, Януковича, 

приезжают. Ну, их выбор – вопросов нет. Мы ж не против. Но вы приходите точно также 

мирно и разговаривайте с нами, как и мы с ними. У нас нет агрессии такой большой или 

еще чего-то…  

Они ведут себя так почему? Поняли, что мы с ними ласково, вежливо – давайте чайку, как 

с теми детьми – а давайте то. И они поэтому нагло себя так ведут. После выборов уже это 

не будет провокацией, и уже никто так себя вести не будет. Вот и все! 

Мне, например, не нравилось, что на Майдане некоторые приходили… Была ситуация. 

Подходят молодые люди, лет по восемнадцать, и говорят: а где у вас здесь дискотека? 

Понимаете, меня это удивило, что кто стоит в напряжении – что, как, почему это все 

будет, а другой приходит, ему надо на дискотеку, чтобы потанцевать. Там ведь те певцы 

наши народные – Скрипка, «Океан Эльзы» и другие там – они ж приходили там не для 

того, чтобы устроить дискотеку, а чтобы нас поддержать. Чисто морально, я не знаю… А 

не для того, чтобы мы начинали танцы какие-то. Ну, вот это меня, например, удивило 

очень. 



Следующее. Удивили киевляне. Удивили в чем? В том, что такая помощь… То, что они 

поднялись. Во-первых, Кучма, когда они обсуждали все эти вопросы, они как думали? Что 

народ это все, если на языке Януковича, он это все «схавает». Значит, Киев получает 

деньги реальные. Получают те, кто работают. Работу тут всегда можно найти. И поэтому 

Киев не подымется. А тогда кто? Я снимаю шапку однозначно перед Западной Украиной, 

сделаю ударение, не потому что они против Януковича, а потому что они поднялись, 

приехали сюда и выбрали именно, вы посмотрите, нормального человека. Никакого-то 

там пацана «по понятиям», нормального человека, который умный, который может 

действительно что-то сделать. Он и делал, когда был Премьером, но просто кучминская 

бригада не дала делать это ему дальше или, Бог его знает, в чем, но убрали его с этой 

посады. Западной Украине – огромное спасибо! Киевлянам тоже очень большое спасибо.  

Мы не от «Поры», не от УНА-УНСО и еще какой-то там «Калины», «Малины», 

«Мальвины» - мы сами по себе. И помогают тут сугубо и только киевляне. Огромное 

спасибо всем, даже тем, кто просто пришли и добрым словом с нами поговорил, уже 

большое спасибо, а те, которые помогали и продуктами, и одеждой, и всем, Бог… Бог, как 

говорится, не Яшка – видит, кому тяжко, он им воздаст за это. Однозначно. 

Знаете, тут так получается, что каждый человек, тут стоящий, он, для меня, по крайне 

мере, это уже личность. Понимаете, здесь осталась до конца уже та гвардия, которая, 

действительно, гвардия… Некоторые, так, побыл два дня – и все, и уехал… 

И каждый день для меня тут, как вы сказали, особистый. Здесь каждый день приходят 

какие-то люди, что-то рассказывают. Мы что-то узнаем, потому что сейчас телевизор 

убрали. 

Дай Бог, чтобы такого яркого, криминального, и не было! Чтоб все люди остались целы. 

Самое главное, как говорится, командиру роты сохранить роту. А остальное – как победа 

пришла – это уже неважно. То уже история напишет. 



„...по зову сердца пришлось наводить порядок” 
 

Олександр Стельмашенко 

 

Сашко. Стельмашенко Александр Владимирович.  

Я тут оказался случайно. К политике не имею никакого отношения. Пришел 21 числа 

(листопада. – О.С.) на подсчет голосов, стояли до часу ночи, разошлись по домам. Потом 

пришли 23 числа в восемь часов вечера узнать результаты. Ну, как вы знаете, мы 

дождались выступления Виктора Андреевича, Юльки нашей Тимошенко, послушали, и 

все вместе пошли на блокаду Администрации президента. Вначале было интересно, но так 

получилось, что случайно попали в первые ряды. Ну и, как вам сказать, по зову сердца 

пришлось наводить порядок. И вся история. 

Просто я, может, случайно, может, неслучайно, стал свидетелем, как первых выборов, так 

и вторых. И мне было интересно, сколько количество людей голосовало в Вышгородском 

районе, и за кого они голосовали, мне было интересно, что скажут здесь, и какой будет 

результат – правдивый или нет. Поэтому я очутился на площади. 

В предвыборной жизни просто меня довела несправедливость, та, с которой я столкнулся, 

в отношении к обыкновенным простым людям. Просто это коснулось не только меня и 

моих друзей, то, что касается беззакония. И использование служебного положения. То 

бишь, люди, которые находились у власти, любыми путями… Это касается присвоения 

земель, понравившихся участков, независимо, было там какое-то производство, 

предприятие, жили там люди или не жили. Просто у них, как говорится, правдивыми и 

неправдивыми путями это все отбиралось. И мне было очень обидно, и определенная 

часть времени в определенном районе, скажем так, это касается Вышгородского района, 

мне было обидно видеть то, как люди попадали, я не знаю, нельзя назвать репрессии, но 

под давление властей. Ну, естественно, вы понимаете, что под нашего бывшего Премьер-

министра Виктор Федоровича Януковича. Поэтому я видел недовольство людей, их 

высказывания. Я прекрасно знаю, что все люди были против этого всего. И знаю, что 

голосовали они против него, ну и было интересно – прийти на площадь, посмотреть, каков 

будет результат. Потому что с первыми выборами я знаю, что большая часть, больше 80 

процентов голосовало за Ющенко. В принципе, голосовали за Януковича только те люди, 

которые занимали административные посты. Или были госслужащими. 

Мне было непонятно и обидно, когда многих наших знакомых увольняли с мест работы. 

Это то, что касается начальника Вышгородского МРЭУ, начальника милиции. Буквально 

последний год их сняли с занимаемой должности и поставили представителей донецких 

регионов. Так же саме я знаю, каким способом был забран заказник, как его называют, 

Сухолученский заповедник, и все служащие там, лесники, егеря и охотоведы, были 

уволены, и поставили там своих нужных людей. Я знаю, как там проводилась вырубка 

леса и вывоз, естественно, многие мои друзья это все видели, об этом всем высказывались, 

но, как говорится, простой человек против власти не попрет. 

Я не попер войной. Я сделал свой выбор. Ни в какие конфликты и эксцессы я не вступал. 

А то, что я нахожусь здесь, это мирное пикетування, демонстрация, проявление моего 

недовольства. 

23 числа, я не помню точное время, это было после восьми вечера мы прибыли сюда, и на 

третьи сутки, так получилось, мы только попали домой. Скажем так, смогли принять душ 

и отдохнуть пару часов. Все остальное время мы находились здесь. Не только я, нас тут 

около 15 человек было. В принципе, все пришли со своей целью – кто убедиться, кто 

показать свое недовольство нынешней властью. Ну, так получилось, что все 

познакомились, сдружились, с разных регионов, с разных городов, с разных областей.  

Самое удивительное, что было, это самосознание людей. Мы вообще друг друга не знали, 

видели первый раз. В это вечер, 22 числа, мы видели друг друга первый раз. И самое 



удивительное было, это то, что нашли взаимопонимание без всяких споров, эксцессов, 

конфликтов. 

Интересных ситуаций было много с самого начала нашего пребывания. Самое большее 

для меня было удивительным то, что в наших рядах находились не просто обыкновенные 

люди, а люди, которые, скажем так, имели средний достаток, средний уровень жизни. Для 

меня было удивительно, почему, допустим, директора малых предприятий, заводов, 

стояли вместе с нами здесь, хотя, в принципе, они имели более-менее обеспеченную 

жизнь. И можно так сказать, независимо от того, кто бы не был Президентом, их жизнь 

сильно-то не изменилась бы. Вот это для меня было удивительным. В принципе, люди 

стояли здесь не из-за каких-то материальных прав, а чисто для отстаивания моральных 

принципов. Потому что многие пришли не потому, что они хотели, чтобы Ющенко 

именно стал Президентом, а потому, что они были не согласны, чтобы нашей страной 

управляли, скажем так, криминальные структуры. Большая  часть населения пришла сюда 

по этой причине.  

Знаете, честно говоря, каждый из нас, кто пришел сюда, больше внимания обращал не на 

то, какое количество милиции стоит, а на то, как прореагирует на это вот народ. Это, 

может, в грубой форме будет сказано, но вы прекрасно знаете, что большие демонстрации 

создают столпотворение народу и что это в одну секунду может превратиться в 

неуправляемую толпу. И найдется несколько человек-дебоширов, которые закричат: все! 

На штурм! Начнут толкать, скажем, идти на конфликт, и ситуации… Возникнет паника, 

возникнет применение силы силовыми структурами, и многие безневинно пострадают. 

Такие люди, которые чисто пришли сюда на демонстрацию.  

Дебоширов видели, конечно. Поэтому и пришлось создавать периметр, для того чтобы 

эмоциональные люди или люди с неуравновешенным характером не могли подступиться к 

милиции и не сделали никаких провокационных действий. Это что касается словесного 

оскорбления, сами понимаете, я не буду говорить это в микрофон, так и физического. То 

бишь, каждый мог бы подойти, стукнуть по щиту, начать разбивать заборы, кидать камни, 

бутылки. Как правило, их отводили на задний план, пытались успокоить их словесно, без 

всякого применения силы, ну и создавались заграждения, то бишь, фактически объясняли 

людям, что если будут возникать такие ситуации, чтобы они не придавали этому значения 

и не замечали. По большей части такие люди приходили не в первый день, а в 

последующие дни. Я считаю, это были попытки провокации. То бишь, в первый день 

никто друг на друге зло не срывал. А в последующие дни, то, что были такие 

конфликтные ситуации, это чистой воды была провокация.  

Смешные ситуации начались, наверное, с третьего дня, если мне не изменяет память, 

когда ночью здесь фактически людей было мало, стояли грузовики, и перед грузовиками в 

ночное время было мало народу. И стояли студенты – как девочки, так и мальчики – и 

пели песни на заказ. Многие помнят эту ситуацию. Это уже выглядело не как 

демонстрация, а как своеобразный концерт. Пели не только по своему желанию, но и 

пение на заказ – выкрикивали из рядов милиции, допустим, определенное слово – 

«калинка». Но это было не в первый день, не во второй, а когда уже обстановка 

разрядилась. Я не помню точно, но, думаю, мне так кажется, это было уже где-то с 

третьей ночи. Просто мне тяжело сейчас вспомнить конкретно. 

А потом уже, когда их начали менять, вы понимаете, что, допустим, первые дни тут 

стояли наши, киевские, местная милиция, то бишь, в первые дни, когда было напряжение, 

а потом обстановка разрядилась. Были попытки общения с ними, но они с нами прямой 

разговор вести не могли. Разговор велся на мимике, на жестах – движение глаз, улыбка, 

рассказывали анекдоты, кто есть кто (смеется). Ну, и девчонки подходили, приносили 

цветы, шутили с ними, просили перейти на нашу сторону. В качестве шутки были там – а 

как вас зовут? Оставьте свой телефон. Идите к нам. Давайте танцевать. Естественно, это 

способствовало разрядке обстановки. 



„Ми вже перемогли, але треба витримати” 
 

Юрій Тиртишний 

 

Тиртишний Юрій Олексійович, місто Львів. А також можна сказати місто Київ, тому що 

працюю керівником в місті Києві. Спочатку працював в структурі Укрзалізниці, після 

чого зараз працюю замдиректора двох заводів, координатором. Рахую, що зараз попав у 

дійсно цивілізовану команду – нормальні заробітки, команда і все. На даний момент я 

роботою і заробітною платнею задоволений. 

Перший тур я голосував за Олександра Омельченка. На це були причини, що в його 

передвиборчу кампанію були вкладені гроші. І чисто з таких інтересів. Щоби були 

повернені, і щоби він набрав відповідну кількість голосів. 

Другий тур вибору, і всі знають, хто за кого голосував, і що правильно. Тому я і тут. 

Розглядати це питання недоцільно.  

В мене двоє дітей, чотирнадцять і тринадцять років. По телефону дзвонить мені донька і 

питає: тато, сьогодні мітинг. Ти будеш на мітингу? Я не знаючи ні про мітинг, ні всю іншу 

інформацію, кажу: ну... добре. Вириває трубку син і каже: тато, ти мусиш бути на мітингу. 

Питання знялося. Значить, мушу бути. 

А це було, в поїзді я їхав. Шоста ранку 22 числа (листопада. – О.С.). Я повертався з дому, 

зі Львову, в Київ.  

Підійшов на Хрещатик о сьомій годині, після чого я під’їхав на головне підприємство, 

головний завод, зустрівся з головою правління. Сказав, що мені треба на мітинг піти на 

дві години. Разом з дорогою це буде займати чотири години. До сіх пір тут.  

До сіх пір я залишився тут. Бачу правильність, доцільність в усьому, що відбувається. 

Ми вже перемогли, але треба витримати. Витримати і перемогу отримати повну. 

Фактично бачу доцільність барикад. Бачу доцільність цієї акції помаранчевої революції чи 

як хто її тут називає. Це дійство, народне дійство, воно дуже правильне, доцільне. 

Зрозуміло, ситуація в перші дні була інша. Якщо відверто казати, дух народу піднімав 

кожному дух. Чому? Тому що витримка людей була неймовірно високою. 

Хоча й були там, так звані, польові командири, контрольні точки, які керували процесом, 

а фактично, щоби була дисципліна і порядок, люди стояли по тридцять, це мінімально, а 

так і по сорок годин. Стояли стоячи, як на посту, біля прапору, не сходячи, по сорок вісім 

– п’ятдесят годин. І цього ніхто не наказував. 

Воля народу... Народ просто показав витримку, волю, щось велике і неосяжне.  

Народ є, існує, він великий, сильний, непереможний. Воно дійсно так.  

Що було негативне? В любій акції, в любому великому дійстві, яке б воно не було, є 

негативне, є позитивне.  

Позитив – це перемога тої чи іншої сторони. На даний момент, це ми, народ, ми 

перемогли. Ми вже перемогли. Ми це всі знаємо.  

Ющенко – наш Президент. Ми це всі знаємо. 

Навіть дуже преклоняюся перед лідером Юлею (Тимошенко. – О.С.). Вона мені імпонує 

всім, чим є. 

Негатив... Негатив – це „Пора”. Було розділено. Одна автономна сторона барикад, де 

головне чи неголовне відбувалося дійство – охорона. Зараз термін не можна точний 

знайти. І було друге – це палаточне містечко, яке було розбите на Банковій. Лідери 

„Пори” через двадцять днів, не попереджаючи нікого – ні людей, нікого, вони знімають 

штаб. Знімаються і в невідомому напрямку вони зникають, залишивши, як мінімум, сто 

сорок людей без їжі, без лідерів і без нічого. Люди були в прострації. 

Фактично, добре, що і в нас тут все добре. Я бачив нижній табір. Я бачив інші – Верховну 

Раду. У нас саме організоване, у нас саме дисципліноване, у нас велика сім’я, дійсно! Оце 

дійсно велика сім’я. Може, й були якісь моменти, але негатив у нас відсутній. І хотілося б, 



щоби, хоча би в такій сім’ї жив і нижній табір, і всі окремі підрозділи. Не будемо 

підкреслювати, чи „Червона калина”, чи УНСО. 

Але в цьому дійстві, в цій акції треба менше агресії, менше недовіри, і менше деяким 

лідерам грати в шпигуноманію чи в войнушку, як кажуть. Повоювати... 

Відверто кажучи, малий, середній і досить розвинутий бізнес поміг цій акції в усьому. Тут 

стоять професора, тут стоять діючі полковники, тут стоять нормальні, повністю 

сформовані люди, які, фактично, вже досягли в цьому житті тої точки обмеженої, якої їм 

навіть вже вистачило б. Але вони тут стоять... 

Але без народу, без киян дуже було би скрутно, дуже! Тому що народ допомагав їжею, 

речами. Я перейду трошки на російську мову – києвлянє – умнічки. Оні мєня поразілі всє. 

Оні мєня поразілі всє. 

Можна стати на одне коліно і преклонитися перед ними. І звершення народу одне, що 

народ піднявся. Це не диво. Це щось таке надзвичайне.  

І друге надзвичайне – це допомога. Не можна відокремити окремий випадок, окрему 

допомогу від окремої допомоги. Що хтось більше, хтось менше. Всі, хто допомагали, це 

було від щирого серця. І це була допомога.  

Допомагали люди теплим одягом. Що головне? Теплий одяг, ліки і їжа. Три. 

Будь-яка допомога, як на мене, все було умісне. Якщо людина несе, вона рахує, що несе 

потрібну річ. Недоречних випадків я не можу згадати, чи вони мене не стосувалися. 

Скажу один момент, коли, я не скажу, що це я організував, але, фактично, це тут 

відбувалося дуже гарно. 

Коли тільки формувалося наметове містечко тут, підійшов лікар і запропонував допомогу 

організувати медпункт. Я сказав йому, що, в любому випадку, дякуємо. Це обов’язково 

треба і треба зробити, але, насамперед, я не знаю, звідки це взялося, я просив, можна 

організувати дівчат і багато квітів? Він не зрозумів, але каже – зробимо, і в той же день, 

дівчат, медиків, я не знаю, звідки, з яких училищ почалася безперервна акція квітів, і вона 

продовжувалась п’ятнадцять – двадцять днів. Я вам точно не можу сказати, але мінімум 

два тижні.  

І ці квіти клали в ноги міліції, охороні, і казали, що, дійсно, уже на четвертий день було 

зрозуміло, що кожна із сторін виконує свій обов’язок. А міліція вже на третій – четвертий 

день, в любому розумінні, була з народом, тому що через шоломи було видно очі, було 

видно реакцію, і було видно всі емоції людей. Фактично було, дійсно, на четвертий день 

видно, що міліція – це той же народ, і він невідокремлений. І міліція з народом. 

Безсумнівно, були серед тих і негативні, якісь агресивні, але це моменти, які фактично не 

зливалося в общу масу, і це не було подавляюче.  

Взагалі, загальна маса, з перших днів, я рахую, навіть тих луганських донеччан, вони були 

з народом.  Маю на увазі той ОМОН, „Беркут”, спецслужби. 

Був окремий випадок, що лідерів і контрольні точки, як можна так назвати, їх завжди було 

видно. І ось після одної з ротацій, через день, як пройшла ротація, зміна... їх було багато, 

чи сімсот, чи тисяча двісті чоловік, я не знаю, я в цьому не впевнений. Я не можу офіційно 

сказати, що їх стільки. Що мінімум вісімсот людей було – то, дійсно, так. Більше 

восьмисот, впевнений в цьому. 

Через день чи через другий приїхала людина і каже: ви мене не впізнаєте? Я подивився і 

подумав, що я впізнав ту людину. 

Я кажу, що я не можу впевнено сказати, але ви – та людина, яка стояла на цій стороні 

(показує). Він каже: так, ви мене впізнали. Ми стояли один день з цієї сторони, другий 

день – з другої. Він каже: я зняв форму, приїхав з Луганська, і один з Харкова приїхав. 

Зустрілися спеціально тільки на дві години, щоби підтримати вас з цієї сторони. І він 

сказав: дякую народу, дякуємо лідерам, що не було агресії, і було коректне відношення до 

них.  

І скажу, симбіоз якійсь був.  



Я думаю, що сама наша присутність, що ми тут були, ми по-своєму, кожна людина є 

героєм. І сама наша присутність, що ми були, що ми обмінялись адресами, фотографіями, 

і через рік зустрінемося, це уже нагорода.  

А найвища нагорода, якщо наші діти, внуки-правнуки будуть также продовжувати цю 

традицію – кожного року зустрічатися тут, і будуть бачити, казати, що їхні діди – прадіди 

приймали участь у першому справжньому святі демократії. 

Я рахую, що демократії до цього всього в повному сенсі не було. Зараз народ заявив про 

демократію, про незалежність, про справедливість. Він заявив, що він існує. В повному 

обсязі заявив, що він не вмер, присутній і нас не здолати. Нас, дійсно, не здолати. 

Десь на десятий день підійшла людина з маленького селища чи містечка, з газети 

принесла витримку, і там була фотокарточка, і було сказано, що це наш генерал. Його там 

поважають, люблять і цінують. Це була моя фотокарточка. Я не хотів би, щоби це десь 

ширше було, по центральному телебаченню, але я хочу сказати, що це було приємно. 

Значить, всі вчинки і дії були правильні, і людина, яка це написала, вона стояла в рядах 

рівно дванадцять днів і бачила – хто, що, як і чому.  

Це не залежить від одного лідера. Тут все залежить від того, яка зібралася родина. Родина 

зібралася дружна. 

 

 



ПІСЛЯМОВА 

 

„Ми підтримали себе – це головне... 

Ми й надалі разом!!!” 
 

Тиртишний Юрій Олексійович. 27.08.1963 року народження. Українець. Безпартійний та з 

1990 років перегортав перші сторінки газет – повністю був аполітичним, хоча вболівав за 

Україну, за Народ. Виріс в багатодітній сім’ї – остання дев’ята дитина. На даний час 

працюю заступником директора на заводі у місті Києві. 

Неможливо в пам’яті відтворити повну, правильну хронологію тих подій – тяжких, не 

легких, але щасливих для України днів, але впевнено можна сказати, що це відбулось (моє 

очікування), - Народ України прокинувся, випрямився, не нагадав, а заявив про себе. Ми – 

велична дружня нація. Ми – народ України. 

 

Перші години 

 

Перші години революції почалися в ніч з 21 на 22 листопада 2004 року в службовому 

вагоні Укрзалізниці, який повертався зі Львова в Київ. Як і в кожного з нас, в мене 

відбулися безсонні ночі в очікуванні результатів виборів. За результатами виборів я 

стежив в вагоні від перону до перону (в службовому вагоні від Укрзалізниці) Львів – Київ. 

Я повертався зі Львова, де проживає моя родина, діти – Оленка та Сашко, рідні та близькі 

мені друзі, я повертався з любимого мною міста. 

Я був не один в своїх переживаннях, не спало чимало людей, та нас була більшість (деякі 

побоювалися лишитися роботи та пошепки між собою ділилися: „ ..., що ми теж за 

Ющенка!” 

 

З вокзалу я поїхав на роботу через Хрещатик, Майдан Незалежності, але о сьомій ранку 

великого натовпу я не зустрів, хоча перші групи людей вже були. О восьмій годині 

тридцять хвилин я попередив Голову правління та свого директора, що мені необхідно 

відлучитися на 2-3 години на мітинг, і я далі приступлю до своїх службових обов’язків. До 

роботи відношусь відповідально, тому й відчувається, що й до мене відносяться з 

повагою. 

 

Перші години Майдану відбулись транзитом без зупинки, наступні години були 

безпосередньо довгими і відповідальними. Вони почалися о 8 годині 55 хвилин 22 

листопада 2004 року та цей довгий день закінчився о 23 годині 55 хвилин 24 січня 

2005року, коли ми останню людину відправили по домівкам до рідних та близьких їм 

людям. 

 

Був величний Народ України. Та без сумніву були й „силові структури”, й такі, що щоразу 

намагалися переконати та, навіть, розігнати людей своїми непереконливими доказами та... 

все це ховалося перед непохитністю, мужністю, народною мудрістю. 

 

Побут щодня 

 

Ця книжка – це пам’ять, спогади, наше життя, наша Перемога та свято, тому й не хочеться 

в спогадах зупинятися на окремих негативних моментах. Їх і на правду були одиниці, але 

якщо розглядати в контексті історії, соціальної психології, то можна ці деякі випадки 

підкреслити. Для кого революція, а для кого „мати рідна”: 

 

Були випадки, коли двоє осіб, як тільки отримали службовий мобільний телефон – зникли, 

та, без сумніву, вважали, що то їхня нагорода. 



 

Був випадок, коли Громада одному з революціонерів доручила отримати речі, термоса та 

інше, та він через декілька днів зник. 

 

Скриньок для пожертв не було.  

 

Але було багато чого, що все це перекривало. 

 

До 6 січня в наметах зовсім не було опалення. Люди грілися біля бочок. Антон Клак і 

Борис Барановський домовлялися з лісничими. Самі проплачували дрова, Борис каже: з 

дровами проблема, дров нема, давай, Юра, я проплачу, хай привезуть дрова – порізані, 

порубані, все. Я категорично відмовився, а сказав – найтяжке дерево привези сюди – з 

сучками, гілками – з усім, щоб люди знайшли чим зайнятися. Робота знімає психологічне 

навантаження. Борис постарався привезти такі, щоб нічого не робити, але люди мають 

бути зайняті.  

 

Щодня о 2 годині ночі люди чергові займалися прибиранням. З 2 до 6 ночі вулиця Банкова 

і „модуль барикади” прибиралися. Пів на четверту ранку приїжджала комунальна машина. 

На той час ми все готували. Ми стежили за порядком. Щодня сміття було багато – до пів 

машини було щодня. Це і наше побутове сміття, а також і тому, що зменшувалася 

кількість наметів, а це теж сміття. 

 

Самі люди, які були на Банковій, були господарями. І певної команди не надавалося 

навіть людям в більшості випадків. Люди самі знали, що вночі все приводиться до 

порядку. 

 

Відносини умовних лідерів – координаторів периметру блокування Адміністрації 

президента – були цілком прозорі з людьми, які теж з неабиякою мужністю та 

відповідальністю, як в великій, дружній, згуртованій сім’ї – а, без сумніву, Наша сім’я 

була як не найкраща, разом відстоювали своє право на вибір.  

 

Координація між наметовим містечком (на Майдані Незалежності і Хрещатику. – О.С.) 

та барикадою, безумовно, була. Ми (я і Саша Стельмашенко, Діма Чайка, Борис 

Баранівський, Баграм (Микола Семеняка. – О.С.)) приходили на наради в центральний 

штаб на Майдан. Як в загальному, ми не потребували їжі і загалом забезпечення було 

автономне, це від києвлян. Ми були присутні на нарадах, де в загальному слухали 

проблематику наметового містечка „Майдан”. Особливо можна відзначити „людину 

Майдану” – це комендант Василюк Валерій. Він не скандальний. Людина неабиякої 

витримки і внутрішньої сили, без винятку, коли б я не приходив на Майдан, людина була 

у штабі, вирішувала різну проблематику і жодного разу за два місяці я не почув і не 

потрапив на той момент, коли він відпочиває, щоби хтось сказав: он Валера спить. Але не 

можна і дійсно не підкреслити роль перших нарад під керівництвом Романа Безсмертного. 

В подальшому також один з його представників – Максим Сидоренко – людина зважена, 

поміркована, тиха й надійна 

 

Яскраві спогади (фрагменти) 

 

- Перші години після виборів. 

- Перший день 22.11.2005 року. 

• Перші намети, до сотої палатки Майдану Незалежності. 

• Перші бейджі, перепустки, контроль, перший периметр охорони 



- Трибуна. Виступ Лідерів. Заклики. Хода до Адміністрації Президента Кучми. 

Перший потужний день, доба, ніч...часи-хвилини. Надалі... 

- ... Надалі...- Мирні пикетувальники, які блокували Адміністрацію президента 

23.11.2005 – 24.01.2005 року. 

• Самоорганізованість на вищому рівні – Український народ... 

• Перший периметр охорони.  

• Можливо, передбачалася умовна атака „Пори” та штурм Адміністрації 

президента, але ... 

• Перший умовний „актив”. 

• Координатори –  самоорганізованість, та праця... 

• Виконання безпосереднього обов’язку перед собою, родиною, Народом... – 

по Честі, по Совісті.  

• Можливий напад, атака 27.11.2004 ... можливо ... було ... все ... Народ не 

схибив та не відступив, - головне, не схибив ні перед собою, ні перед ... Він 

безумовно виборов свою Незалежність ... Волю ... Надію ... Народ Переміг ... 

• Можливі наслідки - ... Тут саме відповім за себе ... Думав ... Переживав ... 

Задавав багато запитань ... Відповіді не знаходив ... Але відступити просто 

не смів ... Ніяк би не вийшло відступити – не було відповіді, було 

моторошно більше не за себе, а переживання за дітей, та тих дітей, які 

стояли разом з нами, які на прохання відступити, хоча б в цей тяжкий 

незрозумілий момент, хоча б подальше від можливої атаки – у відповідь 

Ні!!! – надалі Гордість за людей, дітей, та за таких міцних надійних людей – 

тут у мене і Прокинулась перша Гордість за Нас, за Народ, за Україну ...  

• Ми побороли страх, прокинулися, заявили про себе.  

• Ми підтримали себе – це головне...  

• Ми підтримали Лідерів... – не схибте в майбутньому і Ви ... 

• ... Безумовно ... по Честі, по Совісті  було все. 

• Була неабияка індивідуальна відповідальність кожного з нас.., за все..., за 

народ..., за... Неможливо одним реченням описати за що зокрема ... Життя 

продовжується, життя для наший дітей, родини ти близьких..., а загалом 

воно все підходить в підсумок один – є Україна, є Народ України, є Родина, 

є сім’я, і це й є єдине.  

 

Юлія Тимошенко – це окрема розмова, тема, сторінка. Вона особиста, я не можу та не 

хочу на даний час її піднімати ні в контексті пропагування, ні в іншому контексті, але 

безумовно хочеться одного – особисто кожний із нас повинен уважно переглянути свої 

погляди, ... усе ... та, по можливості, я би побажав, щоб кожний з нас і зараз, при цих 

чутках та всьому буревії навколо, не схибив ще раз ні перед собою, ні перед ....  

Я не можу схибити й перед Юлею – і це особисте. Треба бути й надалі стійким і тут 

вистояти. Я впевнений, переконаний в вірі та надії в Нашу Юлію ... ...  

Я не можу бути, можливо, достатньо об’єктивним, так як (відповідаю саме за себе) я 

підтримую Віктора Андрійовича, але є безумовний справжній лідер Юлія .....  

Я бачився та спілкувався з багатьма людьми, можливо, й наділеними певною владою на 

даний час. Я чув їхні думки, роздуми та... інше й можу добавити лише одне: ”Ви 

безумовно можете бути й праві в тому чи іншому, але половинчасто, - навчіться такту та 

інтелігентності та навчіться слухати... згадайте чарівне слово „інтелігентність”, „такт”, 

„порядність”... Переборіть свої амбіції та полюбіть, поважайте слово „Жінка”... Вона й на 

правду може бути і красивою, і розумною, і лідером, і ... нарешті загляніть в себе, у своє 

життя та свої вчинки та схаменіться від умовної алергії на жінок. Жінка – це прекрасно і  

це теж надія, ... я не можу надалі перераховувати ... А в майбутньому я теж за наступну 

Президента-жінку, за розквіт та велич нашої країни...” 



 

Ющенко – Президент. Ми це отримали. Так підтримаємо нашого Президента! Залишіть 

рефлекс боротьби... зупиніться.... та приступіть до буденного життя... допоможіть 

ближньому..., самі запрацюйте,  ... а політику залишіть політикам на певний час, а владу та 

державні справи лишіть першим лідерам, допомагайте їм. А для того, щоб Вони не 

заспали, можете відкрито, але без підлості висловити власну думку, ... не казати та не 

пропагувати за весь народ... 

 

Усі роблять прогноз... передбачають те чи інше... дискутують та висловлюють свої 

думки...  

 

Праця на благо України – ось найвища суть. 

 



„Оказується, я якась краплинка в цій масі народу!” 
 

Василь Ткач 

 

Мене зовуть Ткач Василь Олександрович, житель Чернігівщини, а приїхав сюди... Я був у 

Херсоні на виборчому комітеті, де побачив беззаконня, неправду. Коли я приїхав, 

вернувшись буквально у понеділок, я почув, що тут збирається демонстрація, і я виступив 

із народом, щоб отстоять правду вибору. 

Я прийшов зразу на площу, по тому ми піднялися наверх до Верховної Ради, стояли ми 

там, стільки там народу, коли ми в парку стояли, коли гучно гукали, стукали, так аж земля 

гуділа. Мені аж дивно було, як це все обращалося, яка маса народу була. Правда, після 

того ми пройшли, спустилися на Хрещатик, на Майдан, а після Майдану, говорять, що 

будемо йти сюди, до Адміністрації. Я, правда, без ніякої компанії, сам йшов, бо я з 

товаришем, коли спускався на Майдан, ми з товаришем їздили в Херсон. І коли 

спускалися на Майдан, я потірявся з ним. І я з Майдану, коли об’явили на Адміністрацію 

президента, я піднявся, де і остався. Тут уже остався і в ночь. Мені, конечно, було і 

інтересно. Як воно це все проісходить. Такого раньше я не бачив. В таких, як говориться, 

я не участував. І мені, даже я ж кажу, було і інтересно, як воно, що до чого. Тут уже бачу, 

через трохи, почали ставити палатки. Через некотороє время меня пригласили, коли 

взнали, що я приїхав з Херсона, що я і вдома не був, а все-таки на дворі сніг, мокро, а 

отдихать якось надо було... Так от одна сестра Марія, вона києвлянка, але вона тут трошки 

помагала продуктами і так. Що інтересно, вона доброзичливістю своєю мене... коли я 

побачив, що люди плащі одягають і оці жилети символічні, я кажу: а де ж можна достать? 

Якось получилось, що я одірвався, говорить: тут давали у нас, а сейчас немає. Вона пішла, 

найшла, принесла мені, потом через некотороє врем’я  якого пирога найшла, принесла – я 

побачив – яке доброжелательство! Яке гостеприїмство! Оказивається меня тоже тут 

люблять! Бачу, що я не лишній тут. Оказується, я якась краплинка в цій масі народу! І я 

рішив буть до конця. Як люди стоять, так і я. 

Пройшло врем’я, як говориться, ця ж сама Марина якогось пирога найшла мені і 

принесла, каже, десь там і картошка була, ви голодний. Я кажу, та я й то, й то вже поїв – 

нате поїжте. Мені вже це просто приятно було. Ви, - каже, - отдихали? Ви втомлені? Я 

сейчас піду побалакую з хлопцями, щоб вас розмістить в палатку. Я кажу: я ж ні до чого 

непричасний, я ж нічого не знаю – як, що тут і до чого. Но вона побалакала з хлопцями, 

через врем’я іде: ідіть за мною, ви отдихнете. Я собі так думаю: ну, що ж? Прийдеться 

покориться. Мені даже воно інтересно – а як воно там у палаткі? Правда, я увійшов у 

палатку, як говориться, розувся, скинув верхнє, так зовсім не роздягався, а укрився 

одіялом, ну, наверно, часа два полежав. Наверно, тоді вже другі чи треті сутки були, як я 

не спав. Уже так зараз не можу точно сказати. Але десь в етом районі.  

Коли я подрімав, але все-таки чую – люди мітингують, люди розговор ведуть, шумно на 

вулиці, мені тягнеться до гурту. 

Пройшло время. Я схотів, думаю, все ж-таки я з’їжджу до дому. Я з’їздив додому. Але 

коли я побачив по телевізору, що люди мітингують, мене потягнуло серце, я хочу бути 

там.  

Я оставляю дом. У мене, правда, квартиранти живуть там, я сам живу. Я вообще-то 

строітель. Проробив в Києві. Знаю добре Київ. 

Особо я хочу сказати, благодарю Богу я за то, що Господь нас зібрав, і мирно нас тут 

сохранив. Я знаю, я ж чоловік віруючий, я знаю, що ми живемо последнє врем’я пред 

приходом Ісуса Христа. Не то, що, як говориться у Даниїла, у вторій главі, Господь 

відкриває будуще Землі. І от Господь показав там істукана – голова золота, серебро, 

бронза, железо. Потім ступні ідуть железо з глиною. А потом, по пророчеству, одірвався 

од гори камінь, падає і розбиває етого істукана. Ето указує на пришестя Господа нашого, 

Ісуса Христа. І от ми живемо. Ми бачимо, всі ці періоди пройшли. І от ми живемо 



последнє врем’я у нігтях етого істукана. Етот момент – падіння каменя. Но Господь ще 

продліває немножко жизнь на землі, щоб люди розкаялись і прийшли к Господу. І слава 

Богу, за мир і за його долготерпеніє.  

Я приїхав назад, бачу, що тут вже Спілка письменників, організувався штаб. Правда, я 

бачу тут, хлопці, збирається компанія, і я собі до них пристав. То ти, кажуть, з нами? – З 

вами. Так вони мені плащ дали, оділи ми плащ, і ми ту ніч дежурили на Шовковичній. Там 

ми стояли за автобуси, нам розказали, як це все дежурить, і ми оце дежурили. Це було і 

холодно. Ми через кожні два часа, подежурили, міняємося, ідемо до автобусу, хоть 

автобус не обігрівався, бо опалення було в нього поломане, але ми хоть трохи од вітра, як 

говориться, ховалися.  

А потом через врем’я, нас, коли ми приїхали, почалося піклування, і сказали, що нас 

сьогодні повезуть на ніч не тут, а в тепле хороше помещеніє. Приїхав автобус, і нас 

одвезли у кінці першого трамвая, десь у тій стороні, на якомусь електронному заводі. І 

коли нас начали піднімать наверх, як і договорилися, один коридор такий довгий 

пройшли, потім другий коридор, потім піднімаємося наверх, знов коридор. Думаємо – і 

куди вони нас ведуть?!. Одкриваємо комнату, я думаю, може, кожному як отдельно... хай і 

вроде гостинки, кажному кровать... Коли ми попадаємо – настоящі нари! Я кажу: я всю 

жизнь прожив, але на нарах ще не ночував (сміється)! А це настоящі, тільки що дійсно 

були без ґрат... Тільки нас спасало, а то я думав, що де ж це нас завезли на нари? Можна і 

злякатися (сміється). Ну, я так і шуткував. Це були спеціально приготовлені... Завод 

приготував место отдиха, щоб ми могли трохи отдихнуть. Нас, правда, пригласили 

прийнять сауну. Отдихнули... 

Потом на другий день нас опять привезли, привезли нас сюда, опять ми стояли. Я вже це 

забувся, но я, коли прийшов, я хлопців не найшов, їх десь послали у другу групу, і я начав 

прориватися сюди.  

Інтересно, коли я попервах прийшов, я от так замітив такий впечетляючий вид. Маса 

народу, свєт, плохо видно, і вродє гора, но тут оказується, машини стояли. Я чув голос 

Юлі Тимошенко, оце коли ж первий день виступала вона, говорила. Обращалася і до 

солдат, ну, тоді я теж кажу, в масі остався і не знав, як воно і що буде і до чого. Після 

того, як я вернувся, не найшовши хлопців, я начав пробиватися сюди, ставать у ці ряди, де 

пікетували Адміністрацію президента. Уже познайомився, є знайомі, і уже я тоді ночував 

у Спілці письменників, тут уже в залі виділили. Я сиджу – пересиджу, і таким образом я 

остановився і до цього времені находжуся.  

Один випадок такий був, коли я в передньому ряду стояв, пройшла якась група людей, в 

одинаковій формі. Хоч ето була гражданська форма, но вродє, надуті, і видно було 

фізически розвиті. Ето було чоловіків двадцять, а то, може, й більше, бо я не міг 

посчитать, якось все бистро проізошло. Коли ми стояли, був приказ зробить „замок”. Ми 

взялися в руки, зробили „замок”, після цього приказа дали нам два шаги вперед, ми 

вийшли вперед, пропустили цих же людей, которі... Вони як-то моментально тоже 

вистроілись в ряд. Но я замітив одну – в них була рація. І от наш старший, котрий 

командував етім пікетуванням, представив якісь документи і покомандував делать 

розворот, щоб назад йти. Але ми начали сумніватися... Вроде у нас коридор получився, і 

вони почали: та ми свої, та ми свої. Я бачу, через то м’ялися, м’ялися, і прийшлося, бо 

бачуть, нічого не получається, народу багато, і вони не змогли пройти. Що, які їхні плани 

були? Ми не знаємо.  

Потім підходили люди, сказали, що підходили некоториє тоже хотіли прорваться. Ну, в 

нас було завдання, щоб не пропускать. Ми виповняли.  

Люди всі були доброзичливі, якісь... Я обично зустрічався з віруючими... Обично мирські 

люди, вони такі бувають, шутки – бій свого, щоб чужі боялися. І от у нас так получилося, 

що свої почали проходити, а я кинув ету шутку, бо я його, по-перше, не пізнав, а коли 

пізнав, так я кажу – бій свого, щоб чужі боялися, а хлопці кажуть: а ти знаєш, це не наше; 

це Януковича приказка, викинь її (сміється). Так що мені це вразило, і даже приятно було, 



що люди з миром і любов’ю, щоб ніякого спору. Коли я бував, коли пікетували, я старався 

стать в центрі, там, де людей пропускають. Мені це інтересно було. Общеніє з людьми. Я, 

бувало, ну, не так трошки рукою махну, я й сам не помічав, але мені говорили: ти 

старайся, щоби у тебе двіженіє рукой було... щоб ти людей не трогав. І я вже старався чи 

руки ховать, так: „панове”..., так: „спокійно”. Ті такі слова, приятні... Шукав щось таке 

хороше. З людьми більш успокаювать, більш спокійніше, хоч вони були декотрі і 

агресивні, але вони чогось швидко успокоювались, і їм не було чого сердитися, і вони 

отходили. 

 

 



„а назад тут ходу немає...” 
 

Іван Ткач 

 

Я Іван Ткач. Я приїхав з міста Заліщики Тернопільської області. Приїхав я сюди 26 числа 

(листопада. – О.С.). Приїхав я трошки пізніше, тому що я не мав як. Я був зайнятий, я це 

бачив, я чекав. Я бачив це, телевізор я дивився від ранку до вечору. І старався, і думав, що 

якщо тільки чуть буде гірше, по-любому я на все плюну й поїду. Ну я зразу, як тільки мав 

час, так відразу і поїхав. Хоча не було білетів на поїзд, але якось я дочекався, дзвонили в 

Чернівці, просив, білет все рівно знайшовся, і я поїхав.  

Приїхав сюди в Київ. Я не думав просто так, що... Я думав зовсім по-другому. Мені, 

наприклад, було тут важко. Приїхав в перший день. Куди йти? До кого йти? Де ставати? 

Києва я взагалі так дуже не знаю і тоді я попав в Народний Дім (Український дім, там був 

розташований штаб Помаранчевої революції. – О.С.). Правда, я там перекусив так, 

подякував. Куди йти? Сказали там, піти, відмітитись. Я відмітився. Ну, я думаю, щось то 

не то, так не повинно бути. Повинні направляти, кудись люди повинні йти. Тоді я рішив 

шукати своїх. Найшов я своїх по телефоні, вони в мене були з перших днів. Вони мені 

підказали. Вони кажуть: ти взагалі чим займаєшся? – Стою. Я приїхав стояти, а не 

віддихати чи ще щось. – Будеш стояти? – Питань нема. Мене забрали до Кабінету 

Міністрів. Побув я біля Кабінету Міністрів. Було так, що і півтора сутки стояв. Тоді я 

познайомився з нашим Миколою. І коли я з ним познайомився, і тільки його тримався, я 

зрозумів, що він нормальний чоловік і справді приїхав сюди, щоб добитися, як кажуть, 

цієї свободи. І тоді я рішив тільки бути з Колею разом. Так нам, можна сказати, судьба 

підказала прийти сюди, біля Адміністрації президента. І ми з Колею сюди прийшли і від 

того дня ми вже з Колею звідси не йшли.  

Ми були тут, напевно, з 28 (листопада. – О.С.). Це два дня і побув там, два – три дні, 

відтоді я тут.  

Чого я сюди приїхав? Я рахую, якщо би кожна людина зробила так, як я, то зовсім було би 

по-другому. І зараз би, як кажуть, навіть, взяти того Шуфрича. Шуфрич би так не говорив, 

як він зараз говорить, тому що і якби велика маса народу до сьогоднішнього дня тут були, 

тут було би зовсім по-другому. Не було би, як сказали, третього туру, а просто було б 

нормально обрано народом Віктора Андрійовича Ющенко, і на тому все би закінчилося. І 

мені кажеться, що цей (Л. Кучма. – О.С.) тут би вже не сидів. Я рахую, що все буде добре. 

Як кажуть, Бозя добра, і все буде добре. Чекаємо результатів 26 (грудня. Переголосування 

другого туру виборів. – О.С.).  

Я не люблю обманювати, я вам скажу, я прийшов сюди, я тут майже стою по півтори 

сутки. Я так вибрав собі серединку. Півтори сутки – це так, відносно нормально. Постояв, 

тоді іду – мене тут, правда, відразу прийняли кияни – приходжу, приймаю душ, чаю 

гарячого. Вони мене ще пригощають вечерею, і лягаю спати. Лягаю спати, встаю і 

приходжу сюди. Тоді знов я стою тут сутки чи півтора і знову... І знову я іду віддихати.  

Мене вразило найбільше, знаєте, вразило то, що оці старші люди... Це мене найбільше 

вразило. Оце, як я на неї кажу – тьотя Таня. Розумієте, це вже жіночка в роках. Кожна 

людина, яка є в роках, вона вже, можна сказати, нажила хвороби, болячки. Їй важко тут 

стояти. І я просто дивлюся, що як вони тут стоять. Скільки можуть – стільки стоять. Тут 

мене вражає то, що з другої сторони, повинні на їхньому місці стояти молоді. От такі, як я 

і навіть молодші. Мені 30 років. Що повинні ще молодші. Такі, як, наприклад, років 25 – 

30. От такі повинні стояти. Тому що ці жінки, які з нами є, ці, можна сказати, я їх назову,  

дідики, бо вони вже є діди. У них є внуки. Вони стоять заради того, щоб їхні внуки жили в 

достатку, в лагоді, не було цих бандитів. В прямому смислі. Тому що я теж занімаюсь... 

занімався бізнесом, і я знаю, що це таке. Я знаю, що це таке границі і що це таке все.  

Я можу згадати, як біля Кабінету Міністрів, коли ми стояли ніч з суботи на неділю, то, 

коли прийшла певна кількість людей. Вони були одіті в білі шапочки, в камуфляжі. Це 



ніхто не знав, хто такі. Потім я зрозумів, які біля мене стояли люди, вони, нібито стояли 

так, як і я, але то були люди від спец військ. Вони можна так сказати, нас охороняли. На 

правду, дякуючи їм, вони це все так зробили, навели порядок, і все було нормально. Бо то 

було страшно. Ми не знали. Вони спокійно стояли, але ви розумієте, на тих людей як 

подивитися, то нічого більш не треба. Вже все було зрозуміло і ясно, що це були за люди. 

Ну, правда, вони побули півгодини часу і після того... Вони взагалі нічого такого не 

говорили. Просто серед них був один старший, а вони стояли так, можна сказати, так, як 

вистроєні, і просто один був з рацією. І то все більше розмовляв. І пройшло десь з 

півгодини часу, я не знаю, він сказав їм, дав команду – вийшли! І всі пішли по-одному. Це 

були спеціальні люди. Це було вночі. Я не знаю, яка година – третя, четверта. Оце не 

тільки я. То всіх людей, які там були, то насторожило. Оце таке... 

Ну, а так, я дуже радий, що я познайомився з багатьма людьми. От, наприклад, тьотю 

Таню. Вони мені сказали, що я їхній родич. Племінничок (сміється). Хороші тут люди. 

Приємно. І я рахую, якщо дали той крок вперед, то треба так дальше давати, а назад тут 

ходу немає... 

 



„Я понял, что я не сдержал свое слово перед жителями села” 
 

Дмитро Чайка 

 

Меня зовут Дмитрий Чайка. Почему я сюда пришел? Ну, как вам сказать? Это не та 

ситуация, когда стадное чувство – все пошли, и я пошел. Это вот как раз такая ситуация, 

что где-то, наверное, перелилась последняя капля.  

Для меня была последняя капля… Я вам расскажу свою ситуацию. 21 (листопада. – О.С.) 

был наблюдателем на выборах в Житомирской области в маленьком селе. А сам я 

киевлянин. То есть мы проводили выборы. Вернее, я наблюдал за выборами. В день 

выборов все было мирно, дружно, и, насколько я видел, честно. Вот когда закончились 

выборы, когда посчитали голоса, то есть мы разговаривали на эту тему, что, вот у нас все, 

Виктор Андреевич одержал в этом селе победу достаточно внушительную. И 

председатель комиссии, и несколько бабушек старых, и дедушек, и молодежи мне в селе 

сказали: ну, мы-то проголосовали, но вот главное, чтобы посчитали правильно.  

Ну, ехали мы, сопровождали эту машину ночью, чтобы ничего не случилось, привезли, 

постояли в очереди, сдали, вздохнули спокойно, приехали в начале десятого в Киев и 

увидели, что тут такое творится. Это было 22 утром. И вот мне лично для себя… Я вот 

понял, что я не сдержал свое слово перед жителями села. Я поэтому сначала думал, что я 

посплю, но я поставил машину и поехал на Крещатик.  

Был на митинге, а потом, когда вечером все пошли к Администрации президента, мы тоже 

пошли. Оказалось, что в первый вечер, вот тут, возле этого забора я приходил каждый 

день практически, пока не заболел. То есть я, практически, приходил каждый вечер, до 

утра стояли, организовывали. 

Страшно практически не было. Я о себе говорю. Страшно не было. Может, многие 

боялись. Я вам скажу – и с этой стороны боялись. Я видел глаза милиционеров – и они 

очень сильно боялись. Все ж-таки, скажем так, перепуганные.  

Да, была, может быть, напряженная обстановка, когда прошла информация, что, может 

быть, будут устраивать инаугурацию и будут вводить чрезвычайное положение. Да, ну в 

чем эта нервозность была? Пришло больше людей с Майдана. Нас было больше, дружнее, 

и нам было, как бы, спокойнее. Потому что мы знали – никто друг друга не даст в обиду. 

Вот так вот. 

Много деталей… Начиная от трех женщин, все в норковых шубах, в золоте, которые 

пришли с полными кульками еды, с рукавичками, чаем и каждому лично наливали и 

кормили (это было где-то 23 – 24) (листопада. – О.С.) и заканчивая бабушкой, которой, 

наверное, вообще не хватает никакой пенсии, но она пришла с носками шерстяными и 

попросила, говорит: я, вот, хочу отдать. Я говорю: ну, давайте, я передам, а она: нет, 

говорит, я хочу сама найти. И того или ту человека, у которого мокрые ноги. И пошла, 

посмотрела, отдала носки тут.  

Ну, детали… Я опять же не знаю, как вы будете использовать этот материал, конечно, 

эмоций и мнений много. То есть, я видел вот тех, помните, историю про Ленина, который 

нес бревно на первом субботнике, который в фильмах показывали. Вот я видел здесь, 

пожалуй, вот тех остальных 999 человек, которые рассказывали потом, что они несли это 

бревно. Вот были и такие. 

А были люди, я их знаю, мы познакомились потом, которые тихо молча здесь стояли и 

работали, и помогали, и поддерживали, которые ничего не требовали. А были, да… 

Которым ордена были нужны – может, золотые, может, картонные. Может, какие-то 

погоны.  

И депутаты были разные тоже. Ну, не хочу называть фамилию… Были те, которые 

приходили с грозным лицом, подходили к забору, давали интервью и потом уходили 

вместе с телевидением, а были ребята, мужчины, скажем так, я про депутатов говорю, 

которые не жалели времени. С них не падала шапка, которые за руку здоровались с 



каждым и говорили в глаза – вот, ребята, мы вас поддерживаем. Вы – настоящие герои, 

которые здесь стоите, а не там, с той стороны или те, кто на трибуне. 

Я могу сказать, что, пожалуй, из тех людей, кто чаще здесь был и общался с людьми, 

больше всех людей поддерживал, это, пожалуй, Вячеслав Кириленко, депутат, который 

здесь был, и Юрий Луценко постоянно приходил с братом своим, постоянно был с 

людьми. Потому что людям, конечно, поддержка нужна была. Трудно было.  

Во-первых, холодно (смеется). Во-вторых, нервы по сути дела. С той стороной мы 

выяснили… неофициально, когда не было офицеров, мы с ребятами разговаривали. То 

есть мы поняли, что там все спокойно будет, и если тут придет кто-то нам делать бяки-

буки, они нас поддержат.  

А с этой стороны были всякие. Приходили какие-то люди достаточно странной 

наружности, которые прикидывались пьяными, ну, за которыми мы, допустим, потом 

следили. За которыми мы послали наших ребят, посмотрели. Отойдя на метров тридцать, 

они становились совершенно спокойными, не пьяными, говорили друг другу: тут не 

получилось, тут мы не прошли. Кстати, вот хочу вам сказать, тут, на мой взгляд, была 

самая хорошая организация, она и сейчас осталась. И это самоорганизация, потому что, по 

сути дела, тут все познакомились сами, посмотрели друг на друга – кто из себя что может, 

кто взрослый, кое-кто маленький, на кого можно положиться, на кого нет. И вот так это 

згуртувалось.  

Были подозрительные люди. Был тут странный «дипломат», который, потом выяснилось, 

просто кто-то забыл. Знаете, у страха глаза велики. Нашли вот тут у шеренги стоящий 

«дипломат».  Ну, я не знаю, может, это как-то смешно, но у нас парень один (Мар’ян 

Колоцинський. – О.С.), при этом говорили: а что там? Может, там взрывчатка какая-то. 

Парень схватил, прижал к себе дипломат, отнес туда в подворотню и спрятал под машину. 

Что если что-то случится, чтобы никого не повредило. Ну, потом нашелся через полчаса 

хозяин. Тем не менее, человек, который… Марьян вот здесь. Он его взял, не побоявшись. 

Это могло быть все что угодно. Согласитесь. Особенно, если там события, про Москву 

говорили. 

Ну, что интересно было. Интересно и страшно было. Вот эти слухи о вводе иностранных 

войск. Это, как бы, до сих пор не подтверждено. Все это слухи. Депутаты, которые 

заходили туда, говорили одно. Вот эти ребята, охорона, может, они сами не все очень 

хорошо знают, но их спрашивали: наши вы или нет? Они кивали глазами. А задние 

шеренги? Они показывали: нет. Вот это было нервно. 

Поражало меня поведение корреспондентов российских телекомпаний, которым мы 

задавали вопросы: почему вы все так показываете неправду? Они выкручивались, 

начинали рассказывать: а мы не видели наш выпуск. По-моему, это были корреспонденты 

НТВ. Мы не видели наших репортажей. А у меня в гостинице там кабельного нету, а то, а 

се.  

Я вам хочу сказать, что очень странно… Я не представлял, что так вот можно. Вот знаете, 

пришло двое людей. Я так понял, они рассказывали, что они из Донецка. Мужчина и 

женщина. Такие, не знаю – выпивши – не выпивши. Анализ не делали. Разговаривали 

очень агрессивно, что-то орали, что-то пытались доказать. Я подхожу и говорю: вот 

посмотрите – вокруг вас стоят люди, пару десятков, все улыбаются, и только вы стоите 

двое каких-то грозных. Ну, будьте как-то попроще и повеселее. Ну, где-то полчаса, 

наверное, с ними общались, пока их немножко не отпустило. То есть получается, в 

первую очередь, успокоить.  

И вот так вот посмотреть… Во-первых, люди все действительно радостные и все, вот, 

какие-то очень оптимистически настроенные, наверное, потому что их не пригнали как 

стадо, а потому что пришли сами сюда. Потому что поняли – почему они здесь находятся. 

Все решалось, как-то, с улыбками и очень дружно. Я вообще поражен. Я такого, почти 

сорок лет прожил, такого еще не видел.  



Не знаю, вам, наверное, рассказывали, как мы сделали из снега милиционера. Была тут 

еще очень веселая кукла. Когда был снег, скатали снеговика, сделали ему шлем такой из 

мусорного мешка. Ну, он такого цвета получился (смеется), черный. Сделали щит. 

Кстати, щит, по-моему, до сих пор тут разрисованный такой. Флаг ему дали в руки – наш 

прапор, оранжевый. Вот так, весело было…  

Милиционеры нормально реагировали, улыбались, большинство из них. Хотя 

милиционеры, знаете, вот, были такие неприятные разговоры с милиционерами, с 

некоторыми. Во-первых, они тоже, как бы, не все понимали, почему они тут стоят. 

Некоторые понимали, но большинство, по-моему, как-то были очень растеряны. То есть, 

вы видели, носили цветы, да? Один из них как-то заявил: а что это вы, как на могилку нам 

носите? То, что, вы нас схоронить тут собрались? Так вот он (сказал. – О.С.) как-то 

девчонкам, которые ходили носили им цветы тут. Я сказал, что вы скажите, хоть, что это 

значит, не молчите, потому что некоторые реагируют неадекватно, потому что у них, 

наверное, там уже нервы совсем сдают. И среди них я тоже видел ссоры, то есть, как бы… 

Ну, наверное, это нормально. Один за одного, другой за другого. Один активно агитирует, 

другой – нет. То есть они сами друг с другом как-то… Даже толкали плечами, типа, ты не 

прав, нет, ты не прав. За Януковича, ты не то. Хотя офицеры их, я смотрю, конечно, 

многие настраивали достаточно… Вот так вот. 

Была неприятная история. Товарищ мой, киевлянин, мы тут, как бы, ходили. Вы видели, 

тут была свободная зона, буферная такая. Мы сделали специально, чтоб никто… Как бы, 

на полет гранаты (смеется). Чтоб никто ничего не дошвырнул. Гранаты или какой 

бутылки. Ну, мы постоянно подходили, смотрели – что как, и вот очередной раз… Саша 

тоже, киевлянин, у нас такой, подходит и смотрит, офицер, непонятно, в каком звании, 

говорит: ну, что, вам уже за сегодня зарплату выдали? Ну, они ничего, Сашка, не ответил. 

Пришел и нам говорит: представляете, какая сволочь. Я взял товарища потом из-под 

Львова, есть тут, с той стороны сейчас находится, с Андреем, и мы пошли. Ну, Андрей 

уже рассказал этому офицеру: вот ты посмотри. Вот стоят девчонки по семнадцать – 

восемнадцать лет, с мокрыми ногами. Ты вот перелезь сейчас через забор и спроси: 

сколько им надо заплатить денег, чтоб они захотели вот тут вот стоять. Я не знаю, вот как 

вот по мне, я скажу, что у меня хорошая зарплата, хорошая работа. То есть, если судить, 

скажем, по тому, сколько стоит час моего рабочего времени, я работаю в 

консультационной компании, то мне бы, наверное, надо было платить очень много. Вот 

так вот (смеется)! Если бы, если бы…  

Я – киевлянин, мне проще, понимаете. Я могу пойти и себе что-то купить, взять из дому 

теплые вещи. То есть у меня ноги были сухие, к счастью. У многих они были совсем не 

сухие. Многие болели, несмотря, что девчонки, мальчишки ходили тут и в горло прыскали 

ингалиптом, и раздавали витамины, чай носили. 

А с этим офицером очень долго разговаривали. Но потом сложилась ситуация, что ему его 

же коллеги стусанов надавали, потому что очень оскорбительно было.  

Здесь была история, когда пытался выехать автобус, который обычно возил милицию, 

почему-то из этих ворот, что на Банковой. Так вот первый и, по-моему, единственный 

случай, когда оттуда пытались что-то вывезти. Автобус пустой, милиционеры нам 

пытаются рассказать, что там ничего нету, но мы видим, что автобус нагруженный. То 

есть по покрышкам, по амортизаторам видно. Ну, конечно, люди – никому ничего не надо 

было говорить. Все сами сбежались, построились в шеренгу, тихо – спокойно. Здесь никто 

не едет, здесь люди находятся. – Нет, вы нас не пускаете! Вы тут провокаторы вообще, 

оранжевые! Это было примерно через неделю от начала. И ко мне: вы тут, типа, старший? 

– Ну, допустим, сейчас я тут помогаю людям. – Так, а чего вы нас не пускаете? – 

Пожалуйста, вот я отхожу на метр в сторону. Езжайте. – А тут же люди, убирайте. – 

Идите, разговаривайте с ними. Хотите – давите, если у вас есть желание такое. Если у вас 

получится. Так поразило меня, что трусливые. Два, и по возрасту, и по разговору видно, 

что это офицеры, при том, наверное, даже не капитаны, а больше. На обоих одеты 



фуфаечки милицейские, погоны рядовых, и из себя, понимаете, строят таких никаких. Но 

вопросы залают, глазками все рассматривают. Я говорю: чего вы на меня смотрите? Вот 

оперативная камера там висит на углу. Посмотрите, там, наверное, мое лицо есть. С 

первого дня, наверное. Там все и рассмотрите. Они постояли, посмотрели, увидели, что 

никого тут, наверное, не обманешь – уехали назад.  

Автобусов таких много тут было по утрам.  

Расскажу вам, когда ротация милиции совершалась в Кабинете Министров, и мы как раз 

проходили. Там же тоже были пикеты, были баррикады и вот эти автобусы не пускали. И 

вышло два прапорщика милиционера поговорить, и мы как раз с Андреем рядом были, 

стояли вместе курили. Они: вот, типа, как же? Вы нам, типа, говорите, что мы в Луганске 

все бандиты. – Неправда ваша! – На украинский. – Зараз я вам все розповим. – И через 

полчаса никакого непонимания. Все нормально, обменялись телефонами. Приходите друг 

к другу в гости, приезжайте. Вот так! 

 



ПІСЛЯМОВА 

„Це етап, коли люди просто мудрішають” 
 

Рефат Чубаров 

 

Зараз проживаю в Києві, але все ж вважаю, що я живу в Криму, 48 років, вища освіта, 

одружений, троє дітей. 

 

Важко сказати всі причини, з яких люди, в тому числі, і я, виходили на Майдан. Я думаю, 

що для мене це не було якесь разове обурення. Це обурення накопичувалось не тільки під 

час виборчої кампанії, а десь, починаючи з того моменту, коли почали вимальовуватися 

контури цієї передвиборчої кампанії, і коли вже влада дуже чітко поставила собі за мету 

не дати статися справедливим і чесним виборам. Я думаю, що ми всі вже були готові до 

того, що треба буде захищати свій чесний вибір. І думаю, що ця готовність, яка 

пояснюється багатьма причинами, і була тим, чому я був на Майдані.  

На Майдані я був з першого дня. Вранці, десь пів на дев’яту літаком я і мій колега Сергій 

Іванов, який зараз є главою адміністрації Севастополя, прилетіли до Києва. Ми разом 

привезли протоколи, які зібрали по всіх дільницях кримських, одразу завезли протоколи в 

штаб на Мало-Ярославській, звідти приїхали сюди, на Майдан, і разом з Ющенко взяли 

участь у тому першому мітингу. Це було 22 листопада, після того я поїхав додому, трішки 

відпочив. 

Я був на Майдані всі дні за виключенням тих, коли я їздив до Криму, для того щоби 

готувати якісь акції, пов’язані з третім туром, і, власне, на сам третій тур також був в 

Криму.  

Я думаю, як і в кожної людини, у мене такі різні дні Майдану були, був різний настрій. Я 

чесно скажу, десь перші три – чотири дні, весь перший тиждень я дуже боявся, що люди 

втомляться, що люди розійдуться. Я дійсно цього боявся, мені цього не соромно 

визнавати. Більш того, я намагався якимось чином серед інших моїх колег тиснути на тих, 

хто приймає рішення, для того, щоб прискорити розв’язання тих вимог, з якими ми 

вийшли на Майдан. Але я дуже радий, що я помилявся, і люди, які вийшли на Майдан, не 

тільки не втомилися, а кожного дня підкріплювалися новими силами. Ви ж знаєте, одні 

від’їжджали, інші приїжджали. Це говорить про те, що я до того не знав такої якості 

українського народу. І це дуже добре, що коли вже є якась дійсна причина, а не просто 

штучна, люди не втомлюються майже в таких моментах.  

Я думаю, що в мене був в деяких моментах, я не скажу, що такий вже страх, бо до того 

прийшлося переживати деякі моменти, але... Хоча, я думаю, це все одно був страх. Був 

страх за людей, це був страх за свою родину, бо ми всі розуміли, що якщо прийде та 

сторона, то може статися все що завгодно. І ми розуміли, що репресії будуть масовими, 

але, в той же час, як ті хлопці казали, вони будуть конкретними. Тому ми всі це розуміли. 

Знаєте, я трішечки згадав вісімдесят дев’ятий рік, коли я ще був в Латвії. І коли там 

починалися всі ці процеси, одного дня сталося так, що Народному фронту Латвії 

потрапили до рук списки тих, хто мали бути інтернованими, якщо ситуація буде виходити 

з-під контролю КПРС. Я не скажу, що я був там першим, навпаки – я був там наприкінці, 

але я вже бачив себе в списках, і я думаю, що ці „хлопці” в лапках, вони нічого нового не 

винайшли, тобто я це розумів... 

Щодо дітей, родини... Ну, діти в мене студенти – вони самі були на Майдані. Правда, я, як 

батько, на ніч їх не відпускав – це дівчата. Але вони кожного ранку, десь о восьмій – 

сьомій брали те, що мама їм готувала – і їм, і їх друзям, які були на Майдані, і десь до 

десятої – одинадцятої ночі вони завжди були на Майдані.  

З якогось моменту я зрозумів, що страх у мене вже пройшов – страх за дітей, за родину. За 

себе він точно вже пройшов. Я бачив, що вже цей Майдан ніхто не зупинить. Страх не 

тоді, коли ти не впевнений в своїх силах – як раз себе більш –менш контролюєш і себе в 



душі оцінюєш реально. Але коли ти не впевнений в інших, які поруч з тобою... Коли я 

побачив, що люди не тільки не втомилися, а вони готові й надалі стояти, скільки це буде 

потрібно, ось з того моменту в мене вже були зовсім інші почуття – і гідність, і радість, і 

гордість за цих людей!  

Ви знаєте, я пам’ятаю, які почуття були в інших. Так сталося, що, як Народний депутат, я 

часто по ночах ночував на розі Інститутської і Садової, там, на одному з кутів, де 

блокувався Кабмін. Я пам’ятаю декілька разів, коли мінялися групи людей з Золочева 

Львівської області або з Рівненської області, були й інші – я зараз всіх не пам’ятаю, з якої 

були місцевості. Я пам’ятаю, декілька ночей до мене підходили старші і говорили: „Коли 

ми будемо брати цей Кабмін?” – Я казав, що нема зараз такого рішення і, скоріш за все, не 

буде. Ми будемо вимагати правовим шляхом розв’язання цього рішення. І вони тоді 

казали: „Боже мій! Невже, якщо й візьмуть той Кабмін, то без нас!” І вони обурювалися, 

що без них можуть пройти ось такі ключові етапи чи моменти самої революції. І це їх 

дуже й дуже обурювало. Вони хотіли бути не просто рядовими учасниками. Вони хотіли, 

щоби саме за їх участі відбулися якісь такі події, які зламають цю ситуацію, яка була. 

Я скажу так: під час Помаранчевої революції команда лідерів, як ніколи, була гідною 

цього Майдану. Зрозуміло, що в фаворі завжди був лідер Віктор Ющенко. Також люди 

підносили до небес Юлію Володимирівну. Але скажу, що й інших всіх теж любили – і 

того ж Томенка, і Філенка. Ну, Луценко, він взагалі був такий любимчик оцих людей, що 

цінили всі ці моменти. До речі, ми з Луценко дуже боялися, що люди розійдуться. Він 

раніше, ніж я, побачив, що люди все ж не розходяться. В нього, можливо, було трошки 

більше інформації, що відбувається в інших регіонах.  

Тому я не хотів би виділяти, кого люди більше приймали, окрім двох – Ющенко і Юлія 

Володимирівна. Люди їх бачили однаковими лідерами, хоча зрозуміло, що рівень 

Ющенко, він був не досягнений ні для кого. Всі чекали кожного вечора. Я думаю, це було 

велике розуміння Ющенком цієї ситуації. Я поодинокі вечори пам’ятаю, коли його просто 

не було. Там були такі поважні причини! А так він приходив, хоча б о десятій, об 

одинадцятій, бо він просто розумів, що люди його чекають.  

Очікувальні зміни? Ну, зрозуміло, що вони не відбулися такою мірою, як хотілося б, як 

люди хотіли, які були на Майдані і які були навколо Майдану, на відстані підтримували 

Майдан. Я думаю, що це теж такий етап, через який ми маємо пройти. Багато хто називає 

цей етап етапом розчарувань. Ці відчуття, які є зараз у людей, їх можна дійсно віднести до 

такого типу, як розчарування, але в політиці я би назвав це трошки іншим етапом. Це етап, 

коли люди просто, знаєте, мудрішають. Це такий своєрідний досвід. Ми ніколи не 

проходили такий етап на пострадянському періоді. І у нас такі зльоти і падіння, вони були 

на внутрішньому рівні. І надії на незалежність, і надії на тих чи інших політиків, але коли 

ці надії сформувались в якісь дії масові, об’єднані таким духом!.. Такий Майдан стався 

вперше. 

Я думаю, той етап, що зараз, люди просто через розчарування більше мудрішають. Хоча 

хотілось б, щоби ця мудрість досягалась в інших форматах, але я розумію, що хоча етап і 

небажаний, але в цілому він все одно працює на суспільство. І люди будуть тепер набагато 

виваженішими, набагато більш обережними в своїх виборах в суспільному житті. І це є 

нормально. Головне, що люди не можуть розчаруватися в тому, що вони вийшли на 

Майдан, бо всі розуміють, і я не зустрічав іншої думки, хоча не можу за всіх говорити, 

все-таки люди розуміють, що вони в будь-якому випадку мали вийти на Майдан, щоби не 

пропустити Януковича, тобто таку силу, яку вів за собою Янукович. І якими б не були 

сьогодні розчарування, але люди ніколи не скажуть, що вони були не праві, що були на 

Майдані.  

Головний принцип Майдану, який був реалізований, я думаю, це свобода слова. Сьогодні 

можуть бути якісь технологічні моменти між журналістами, власниками конкретних змі. 

Але взагалі, якщо ми говоримо, то сьогодні вже ніхто не може зупинити свободу слова в 

Україні. І сьогодні будь-яка людина – журналіст, політик відомий – він може довести 



свою думку на двох – трьох каналах всеукраїнських. Я вже не кажу про локальні, 

регіональні канали, але, як мінімум, ще в п’яти – шести газетах всеукраїнського масштабу. 

І влада до цього відноситься, я не думаю, що спокійно, але терпимо. І це є правдою.  

Я думаю, одним з досягнень Майдану є сама поведінка людей. Всі говорили, що після 

Майдану, я це теж відношу до очікувань, люди будуть інші. І експерти говорили, що влада 

має зрозуміти, що їм прийдеться працювати з людьми, які вже інші. Можливо, це не всім 

ще зрозуміло, але я думаю, що це теж досягнення Майдану. Люди вже дійсно інші, 

включно з тими, хто були й противниками Майдану. Але вони теж завдяки Майдану 

можуть себе якимось чином скорегувати, сформувати, презентувати свої підходи, і вони 

не бояться цього. 

Щодо зустрічі з лідерами – що б я їм сказав? Я не скажу, що зі всіма, але, за виключенням 

Президента і Юлії Володимирівни, такі зустрічі відбуваються, якщо не кожен тиждень, то, 

принаймні, кожні два тижні. Хтось з цих лідерів є сьогодні депутатами, хтось міністрами. 

Ми говоримо про все, але в цій ситуації, коли зараз етап неповного задоволення або 

певного розчарування цим часом після-майданівським, слід зрозуміти, що не можуть один 

чи два лідери нести всю відповідальність або витягувати всю цю ситуацію. І коли ми 

зустрічаємося, ми дійсно обговорюємо і дійсно стурбовані, що частина суспільства може 

бути розчарована політиками Майдану. Я думаю, що це сьогодні в однаковій мірі хвилює 

всіх, хто був на Майдані – і лідерів Майдану, і просто рядових учасників.  



„Хочется справедливості” 
 

Наташа Шалль 

 

Город Луганск. Я уже здесь полторы недели нахожусь, примерно так.  

Почему я тут нахожусь? Хочется справедливости. Я уже с самой середины здесь, не с 

самого начала. Подтолкнуло? Я, вообще-то сидела дома, смотрела телевизор. И мне чего-

то захотелось приехать, поддержать всех, кто тут. 

У меня здесь уже была подружка, и она меня сюда привела. Записали меня, приняли. 

(смеется) И все – живем нормально. 

Конечно я самое интересное пропустила. Здесь «Пора» приходила. Думали, что будет 

какая-то… бойня. Пришло их человек пятьдесят, наверное, с дубинами резиновыми, 

кувалдой, пилой, хотели заборы ломать. Постояли, подумали – не получилось (смеется), я 

была на кухне, я этого не слышала, но мы загородили им проход – они пройти не могли, 

стояли на расстоянии. Как бы заблокировали все это мы.  

Людей много приходят, приносят нам, например, чай. Каждую ночь приезжают две 

женщины, постоянно нам привозят чай, кофе, много всего – еды передают. Приходят 

люди просто так. Блинчики жарят.  

Нам однажды игрушки привезли – апельсины. (смеется) Да еще и оранжевые. 

Игрушечные апельсины нам раздали. Большие такие, красивые. Это была радость всем! 

Все радовались. Приятно было очень. Ночью приехали и всем раздали. На машине. 

Тут мне не тяжело. Очень даже наоборот нравится духом. Не мерзнем. Все нормально. 

Да, в Луганске большинство, конечно, за Януковича. Я даже не знаю, что меня 

подтолкнуло. 

Я работала в торговле.  

Да , насчет выборов. Я пришла – меня не было в списках. Исключили. И подружку эту, с 

которой мы приехали. Ее тоже в списках не было. Второй раз у меня не получилось, 

правда, проголосовать, а на третий я уже здесь. 

 



ПІСЛЯМОВА 

 

„Ми не повинні загубити віру в нову владу” 
 

Шурдук Наталія Олексіївна 

Кіровоградська обл., Добровеличківській р-н., с. Добровеличківка. 

1964 року народження 

освіта середньо-спеціальна 

не одружена 

 

 

Причиною мого виходу на Майдан стало велике бажання разом з усіма, кому дорогі 

інтереси України та народу, змінити ставлення існуючої влади на чолі з Кучмою до 

простих людей. Покращити життя Українців. Я повірила, що це може зробити команда 

В.А. Ющенка. 

На Майдані мені запам'яталась рішучість в досягненні своєї мети всіх учасників, їх 

стриманість, взаємодопомога. Я займалася проблемами харчування та ночівлі. 

На всіх етапах революції відчувалась впевненість, що ми переможемо. Всі лідери 

Помаранчевої революції в усіх нас збуджували почуття гордості за свій народ, але 

особливо запально і переконливо діяли виступи Ющенка В. А., Тимошенко Ю. В.  

Звичайно, наслідки, залишені режимом Кучми, відразу не виправити, але хотілося, щоб 

життя змінювалось на краще швидше. Різкий стрибок цін викликає велике невдоволення 

людей. Збільшення цін ставить межу між бідними та багатими, незважаючи на 

підвищення заробітної плати та пенсій. Більшості народу жити важко, бо за ті гроші, що 

вони мають, при теперішніх цінах дозволити собі неможливо хоча б саме необхідне. 

Але, якби важко не було, треба вірити у краще. 

Хотілося  побажати лідерам Помаранчевої революції діяти єдиною командою в інтересах  

народу України.  

Ми повинні зрозуміти – життя зміниться на краще тільки тоді, коли чиновники 

перестануть нахабно розкрадати свою країну, коли ми всі разом навчимось поважати один 

одного. Не потрібно зараз шукати, хто за кого віддав свої голоси на виборах. Потрібно 

покращувати наше становище, нашу країну. Не говорити обіцянками, а показувати ділом. 

Ми не повинні загубити віру в нову владу.  

  

 

З повагою 

 

Шурдук Н.О.  

  



„Яка насолода – пройтися по Хрещатику у валянках!” 
 

Марина Юрик 

 

Юрик Марина Валеріївна, навчаюсь у Європейському університеті. Двадцять другого 

числа (листопада. – О.С.) прийшла на пари і влаштувала маленьку провокацію – спитала 

у викладача – за кого він проголосував. В принципі, відповідь знала наперед. Встала і 

демонстративно пішла з пари, зі мною вийшло ще пів групи. При чому, я так зрозуміла, 

що вони готувались теж заранє, що подіставали флаги свої прям з під парт і за мною 

вийшли. При виході позабирали студентські квитки, а ми потім вже написали заяви, що в 

нас мирне пікетування, ми йдемо на Майдан. Нам його декан підписав, і з двадцять 

другого, з вечора, дві неділі я майже була, хоча київська – додому не попадала. Навіть не 

було часу телефонувати, попереджувати, де я, як зі мною і взагалі, як у мене справи. 

Прийшла я сюди, тому що уже набридло... Набридло наше государство. Даже можна 

сказати так, що, в принципі, голосувала за Ющенка. Просто вважаю, на даний момент, 

Ющенко являється оптимальним варіантом. А так головна мета, мабуть, проти влади. 

Дуже сподобалось тут, дуже сподобалось. Атмосфера... 

Спочатку ми пішли на Майдан розбивати наметове містечко. Від нашого університету 

була палатка, наші там охороняли і не захотіли йти. Коли пролунав наказ – строїти 

коридор до Адміністрації президента, я вирішила сама піти подивитися що тут. Так і 

залишилася. Хоч мої були на Майдані, інколи приходили провідати мене, як я тут. Ось, 

перші дні. 

Ви пам’ятаєте, стояли на КРАЗах, було дуже тяжко. Їм було дуже тяжко, і зі здоров’ям 

були дуже великі проблеми. З кожною годиною на КРАЗаз було більше і більше людей. 

Дуже тяжко було стояти, я вам скажу. 

Спочатку влаштували коридор, пришли з Юлею Тимошенко. А потім чомусь, там були 

деякі друзі з університету, я попросилася до них. Вони мене затягнули на КРАЗ. Знаєте, 

таке враження, коли там стояла, наче це все було уві сні. Дивишся в очі цій міліції, яка тут 

стояла, вони теж були всі перелякані. Молоденькі хлопчики. Чесно кажучи, мені до сих 

пір не віриться, що я могла таке зробити, тому що... Проявити таку активність. 

Дуже багато було моментів, які вразили. Наприклад, люди, які приходять добровільно 

абсолютно, ніхто їм за це не платить. Вони приходять просто, допомагають людям, також 

підтримують. Є у людей дуже важливі справи, які вони не можуть покинути, але ж все 

одно підтримують нас. Приходили, розмовляли з нами, висловлювали свої думки, 

приносили чай завжди, бутерброди самі робили. 

Хлопці (міліція. – О.С.) нам уже пообіцяли, що ми туди до них все одно попадемо, тому 

дуже було прикро, що в перші дні, коли тут хлопці стояли, з ними не можна було 

порозмовляти, сказати, що все це абсолютно мирно, що ніяких настроїв в них таких не 

було. Я розумію, їх теж підготували, настроїли проти народу. 

Спілкувалася з дуже великою кількістю осіб, які стояли по той бік барикади, і всі казали, 

що вони також голосували за Ющенко, але наказ є наказ. Кажуть, якщо б ми тут не 

стояли, сто процентів стояли б біля нас і захищали також.  

А зараз вже, бачите, атмосфера розрядилась, хоч дуже багато було напружених моментів. 

Це було десь по закінченні першої неділі, десь число двадцять сьоме, двадцять шосте, 

коли вночі це так було. Нас було тут три дівчинки, які категорично відмовлялися йти. 

Стояло дуже багато наметових містечок, наметів, і хлопці запросили нас, щоби всі жінки 

йшли до палаток, тому що чоловіки залишаються (чергувати. – О.С.). Але все одно 

допомога потрібна, тому я з однією дівчинкою, на жаль, вона захворіла на другий день, 

тому що, по-перше, не спала, не було часу, багато було людей, яким теж була потрібна 

допомога, вона пожертвувала своїм здоров’ям, але я їй телефонувала, вона вже 

вилікувалась, виписалась із лікарні. І нас пустили до себе в намет жінки зі Львова. Всім 



наказали ховатися, але ми там буквально п’ятнадцять хвилин побули і повернулися сюди, 

хоч хлопці дуже на нас (сміється) агресивно, щоб ми ховались. 

Напруга в тому, що люди стояли і не розуміли, в який момент взагалі що буде.  

І по той бік теж спочатку стояло дуже багато народу. Це дньом було, а хлопці проводили, 

ніби, навчання. Теж ситуацію розрядили – почали співати пісні. Таке почуття – гордість за 

свій народ відразу з’являється. 

Я на кордоні не стояла. Я просто пішла, побачила своїх друзів. Вони запропонували мені 

до них сюди піти. Просто прийшла подивитися – цікаво було. І залишилась, тому що 

сподобалась атмосфера тут. Всі добрі. Скільки було провокацій – абсолютно все мирно, 

ніхто ні на кого не кричав.... абсолютно було ігнорування.  

Буквально біля мене це було, я пам’ятаю двадцять третього числа, прийшов чоловік, який 

намагався пройти туди, ніби він там живе. Його попросили показати паспорт, він витягнув 

паспорт, але він був абсолютно недійсний, ще був зразків Радянського Союзу, зовсім 

потертий, потертий. Він працював на камеру, провокатор. Наші хлопці все це мирно 

вирішили. По-перше, він був випивши. Як ви пам’ятаєте, нам казали з перших днів, сухий 

закон у всіх прибічників Ющенко. Взагалі себе неадекватно вів, намагався спровокувати 

людей, а люди абсолютно спокійно. Він, навіть, одного чоловіка штовхав, а чоловік 

просто стояв. Стояв і намагався зрозуміти, в чому справа. Абсолютно мирно спокійно все.  

Чесно кажучи, випадків було багато, всіх не пам’ятаєш. Весело було, коли ще не прибрали 

КРАЗи, коли тут сніг дуже, дуже так добре мів, у нас тут був батюшка, і він зараз 

приходить до нас, він також розряджав всю цю ситуацію, з хлопцями, які були перелякані, 

не знали, що робити взагалі, як себе поводити, чекали наказу. Він не спав чотири доби, а 

потім заснув під КРАЗом. Ми його знайшли, він там так пригрівся (сміється), не хотів 

звідти йти. Ми його потім вклали спати. 

Потім було дуже холодно під ранок. Дівчатка тут також кияночки прийшли, вони почали 

складати тут різні пісні про хлопців, співали їх. А мені також було холодно, я відібрала у 

хлопців прапор, махала ним, мабуть, години півтори, це точно, без припинення, потім 

було жарко. А потім вже під ранок знов зійшлися люди, почалася робота інтендантської 

служби. 

Я почала помагати на кухні, вони попросили, а потім вже, я поступала в медичний 

університет, взагалі я з сім’ї династії медиків, оскільки я знаю дещо, я вирішила 

допомагати в цій справі. Так була по сумісництву. Потім в мене також була така робота – 

виписувати пропуски. Мені довірили це. Потім я просто не встигала – кухня, і мед 

обслуга, і бейджики виписувати, тому вирішила зупинитися на одному. Краще зробити 

одну справу, аніж всі разом. 

Це ще було не біля Адміністрації президента, це було біля Верховної Ради, коли перший 

раз закликали йти туди, то ми йшли, я була зі своєю сестрою, вона з мед університету, на 

п’ятому курсі. Дуже вразило, ми до неї поїхали в університет, це на двадцять третє 

(листопада. – О.С.) число, студентів не випускали з університету на мирне пікетування. 

Вже навіть преса туди приїхала. Мені здається, це також заранє все знали. Вони просто 

перелазили через забори, хто вискакував через вікна, якщо це був перший поверх. Також 

дуже вразило, наскільки... тобто їм кажуть, що їх вже не приймуть в цей університет, їх 

просто виключать, вони все одно йдуть. Їм абсолютно все одно. Вони хочуть підтримати 

народ. Коли ми прийшли до Верховної Ради, то там було не декілька, а дуже багато 

автобусів з молодими хлопцями з Донбасу, і вони також хотіли прохати до Верховної 

Ради. Оскільки моя сестра, вона дуже теж політично активна, входить в деякі організації, 

то вона зі своєю подругою, ми втрьох встали і перегородили дорогу, щоб не пропустити ці 

автобуси до Адміністрації. За нами потім також приєднувались люди, помогли повернути. 

Потім автобуси розвернулись і поїхали, а в автобусах сиділи дітки по сімнадцять років. 

Хлопчики, мабуть, ми так зрозуміли, поперемотували кулаки різним ганчір’ям. Мабуть їх 

також накрутили, що ось будуть люди, їх треба зупинити і, тобто, вбити треба. Ми їм, хто 

підходять, чіпляють на автобус „Так! Ющенко” ці наклейки. Вони посміхаються, а в очах 



у них просто страх. Вони не розуміють, що робити. Ми їх закликали – виходьте до нас, а 

вони кажуть – нас просто не випустять, хоч ми з радістю.  

І були також деякі ситуації біля ЦВК, коли хлопцям, неофіційні дані, нібито, заплатили по 

чотириста гривень за дві доби, а потім про них просто забули. Їм не було, що їсти, пити, 

донецьким цим, що стояли біля ЦВК, то ми ходили з сестрою, їм чай приносили, хоч їм 

забороняли брати, до речі. 

Дуже багато також моментів, я живу на Позняках, ось в перші дні також приїхали 

донецькі, почали зривати. Там у нас просто всі двори, всі дитячі майданчики були  

обвішані помаранчевими стрічками. Вони ходили, знімали, а ось недавно абсолютно, я з 

сестрою також їздила, в неї був залік в Октябрській больниці на Кловському (узвозі. – 

О.С.), і у неї була на стоянці єдина машина, де був не прапор, а просто стрічка, то їй 

написали. Ми виходимо, а там на машині приклеєна бумажка. Нібито, за нами слідкують, 

тому що єдина машина стояла. Всі решта стрічок не мали.  

Були такі моменти, що у дворі, там, де я живу, то проколювали колеса. І зараз теж таке 

враження, чи то люди просто бояться уже, чи не знаю, тому що помаранчевих дуже мало. 

Скільки їздиш в транспорті – дуже мало зі стрічками. Взагалі, так з підозрою дивляться.  

Ситуація була досить смішна. Ми вирішили, тоді ще мало дуже привозили атрибутів з 

помаранчевих речей. Ми вирішили... Вперше витягли валянки биті і вирішили піти на 

Майдан, подивитися – що там робиться. Яка насолода – пройтися по Хрещатику у 

валянках! (сміється) Знаєте, всі дуже звертають увагу. Якось було все одно. 

Теж також запам’ятався один момент в перші самі дні на Майдані ми зустріли з Латвії 

людей, двох хлопців. Просто познайомилися з ними, і вони також поділилися з нами 

своїми думками щодо цієї революції. Ми в них запитали: хлопці, що ви тут робите? Вони 

кажуть: хоч у нас вже і візи закінчилися, познімали номери в готелях, всюди така 

атмосфера, нам дуже подобається, тому ми вирішили тут залишитися. А вони поїхали 

потім лише через тиждень.  

Дуже багато також іноземців, з якими спілкувались. Французи... Навіть була жіночка з 

Польщі. Пам’ятаєте, в Польщі були майже такі події. Вони не таким чином завершилися. 

То вона тут стояла годину, хвилин сорок вона тут стояла, потім просто заплакала, 

подивившись на цих хлопців. 

Дуже прикро, що тут стояли хлопці з „Беркуту”, неприємна така ситуація була, коли 

просто, знаєте, тобто, ці хлопці, які до них стояли, внутрішні війська, хоч вони не 

посміхаються, а все одно по очах видно, що вони з нами, а ті з „Беркутів”, просто 

нецензурно посилали. Ми до них навіть не підходили. По-перше, неприємно. Хочеться їм 

розповісти, що це все абсолютно мирно. Що нас ніхто не примушував приходити, ми самі 

добровільно. Що нам абсолютно за це нічого не платять. Але їх, мабуть, теж добре 

настроїли проти нас. Просто переубедить їх било просто невозможно.  

А наші хлопці, вони просто відразу, як тільки заступали зміну, пам’ятали поіменно дівчат. 

Кому каву, кому чай, кому ще щось. Дуже приємно. Стоїш от так от ночами, цілу добу 

стоїш, холодно, тут танцюєш біля них, вони посміхаються. Ви знаєте, може, хтось і не 

повірить, але дійсно зігріваєшся, коли вони посміхаються. 

А як дуже багато було моментів, коли обмінювалися номерами телефонів. Просто так 

ходиш – ходиш, нібито, случайно бросіл телефончик, а потім вже, після того, як КРАЗи 

забрали, то хлопці вже самі писали на чому могли, якось абияк і видували сюди телефони 

на нашу сторону. 

Багато людей, з якими спілкуєшся, з різних регіонів, з різних підрозділів, дуже приємно, і 

всі кажуть, що хотілося б зустрітися абсолютно при інших обставинах. І завжди всі, 

знаєте, запитують, зараз вже не запитують, тому що ми їх всіх абсолютно впевнили, що 

нам абсолютно за це нічого не дають, але до цього майже кожен задавав таке питання – 

скільки вам за це платять? А ми відповідали: ніскільки, це все добровільно. Ось так от! 

Взагалі атмосфера дуже хороша. Дійсно за цей момент народ взагалі став єдиним. Ми 

виявляємо акт громадської непокори.  



ПІСЛЯ… ДУМКИ… 
 

Якими ж етичними принципами, якою системою норм керувалися „люди Майдану”? В 

чому полягала політична етика як теоретична модель політичної моралі, метою якої є 

обґрунтування гідної поведінки в сфері політичних стосунків? Якщо ми можемо назвати 

таку етику ненасильницькою, то з чого вона складалася? Наскільки велика була 

неспівмірність між нормами етики та реальним життям?  

 

Насамперед, складно визначитися з поняттями.  

 

Ми не можемо назвати опір пасивним спротивом, бо він асоціюється з пасивністю загалом 

і не передбачає активних дій. Те, що відбувалося на Майдані, аж ніяк не було позбавлено 

активності. 

 

Визначення „ненасильство” також не дуже вдале, бо ж йдеться не тільки і не стільки про 

відповідь на пряму фізичну загрозу, але насамперед про поборення ментального тиску, 

неприязного ставлення, лайки, демагогічних суперечок.  

 

Мирне протистояння – ось термін, який визначили самі пікетувальники й пікетувальниці. 

Багато в чому він точніше відображає ці процеси. 

 

В західноєвропейській суспільній думці побутує уявлення, що пацифізм як такий 

притаманний певним культурам (таким як індійська, наприклад), в той час як інші схильні 

називати насильницькими. Безумовно, традиція ненасильства дійсно існувала тривалий 

час в Індії, але вона не розвинулась сама по собі, а була реакцією на насильну традицію в 

політичній етиці. В українській історії теж чимало таких прикладів. Ми можемо 

сперечатися щодо того, як Україна отримала незалежність в новітні часи, але те, що вона 

„отримала” її безкровно, практично єдина серед колишніх республік Радянського Союзу, з 

цим не можна не погодитися.  

 

Мирне протистояння, викликане діями тодішньої влади, зокрема, масовими 

фальсифікаціями під час президентських перегонів, ще раз підтвердило можливість 

розвитку подій політичної боротьби в Україні за сценарієм, який не передбачає 

застосування зброї. Але чи можливе перенесення подібного досвіду в інші країни і 

культури? Якщо можливо, то за яких умов і передумов? Ці питання сьогодні цікавлять як 

тих, хто сподівається на свою Помаранчеву революцію, так і тих, хто хотіли би її 

уникнути. При цьому, це стосується не лише наших колишніх „братів і сестер 

соціалістичного табору”, а й таких, що живуть значно далі.  

 

За Махатмою Ґанді, є три рівні реалізації ненасильства1: 

 

- Ненасильство сильних. Внутрішнє переконання і усвідомлення власної сили через 

любов, повагу та приязнь до свого супротивника, яке веде до мирного 

протистояння. Таке ненасильство є не лише політичним, але й характерним для 

усіх проявів суспільного життя. 

- Ненасильство кволих. Воно не ґрунтується на внутрішньому переконанні, а 

керується зовнішньою необхідністю. Так, відмова України від ядерного статусу 

свого часу саме й була таким ненасильством кволих. 

- Ненасильство боягузів. Це – ненасильство за відсутності здатності до насильства, 

через брак здатності вчинити насильство чи усвідомити суть справжнього 

                                                 
1 Ґальтунг, Ю., Несс, А., Політична етика Ґанді. Львів: Місіонер. – 2001. стор. 86 



ненасильства. Таке ненасильство не ґрунтується на любові й повазі до 

супротивника і не ставить перед собою політичної мети. Воно базується на 

відсутності сміливості і здатності боротися.  

 

Події в Україні очевидно належать до „ненасильства сильних”. Чим же ми можемо 

підтвердити це?  

 

Переконання, що високої мети в далекій перспективі ніколи не досягти без засобів, які 

етично пов’язані з метою, було провідним стрижнем, на якому базувалися всі дії під час 

Помаранчевої революції, які, відповідно, відображали базові цінності, глибоко вкорінені в 

психокультуру народу. Вікове прагнення соціальної і національної справедливості, 

єдності, почуття родини, сталого майбутнього для своїх дітей та онуків, толерантність, 

освіта, наука – ось їх неповний перелік.  

 

Часто ці засади формулюються з використанням патетики й поетичного стилю. Естетизм є 

також важливою цінністю. Пам’ятаймо, як Президент Віктор Ющенко, який був тоді 

кандидатом, часто використовував слово „елегантно” в описуванні дій реальних чи 

запланованих. Прикладів, описаних таким стилем чи з відображенням захоплення 

естетикою реальності, чимало і в історіях „барикади”. Безумовно, це пояснюється високим 

емоційним піднесенням тих днів, але водночас це є проявом і більш глибоких 

архетипічних властивостей. 

 

„Як ті шакали рвуть закривавлену тушу. І ненька (Україна. – О. С.) спливає 

кров’ю.” 

 

„Ми були горді і щасливі від того, що ми зуміли піднятися з колін і дихнути 

на повні груди.” 

 

„Потім Юля, в принципі, дуже красиво вилізла на КРАЗ...” 

 

„Всі були усміхнені, браталися – лилася безмежна любов.” 

 

„...Народ України прокинувся, випрямився, не нагадав, а заявив про себе. Ми 

– велична дружня нація. Ми – народ України.” 

 

Були й „анти-цінності”, проти яких виступив народ. 

 

„Надоїли ті обставини, коли тебе вважають суцільним дурнем, бидлом, 

коли з тобою зовсім не рахуються.” 

 

„Нас ціле життя унижали. При комуні нас унижали і зараз...” 

 

„Але потім, коли в нас залишився єдиний хіба вибір. Коли потім сказали 

так: ви є бидло, ви мовчіть, а ми тут вертушка. Ми зробимо те, що 

хочемо. Ні вам у то вникати, то тому я і тут.” 

 

Які ж норми застосовували „революціонери” в тривалому протистоянні? Які само-

приписи, скеровані до дій?  

 

Багато з них відповідали тим, які сповідував Ґанді та закликав до них своїх прихильників.2 

                                                 
2 Ґальтунг, Ю., Несс, А., Політична етика Ґанді. Львів: Місіонер. – 2001. стор. 107 – 170  



 

Дотримуйся ненасильства у думках і серці! 

 

„Віра – це тендітна квітка, яка тремтить ще до приходу бурі. Вона непохитна, наче гори 

Гімалаї – ніяка негода не зрушить їх з місця... І мені б хотілося, щоб кожен з нас плекав у 

собі віру в Бога і сповідував релігію.”3 Так сказав Ґанді, а так говорила „барикада”. 

 

„Бог допоможе змінити життя на краще” 

 

„Тут такі самі були напружені моменти, що будуть теж... але Богу 

дякувати, все обійшлось.” 

 

„Коли Ваші обіцянки перед Богом і народом будуть виконані?” 

 

„З першого дня барикада зустрічала людей двома плакатами: “Бог Вас 

любить”, і “Правда переможе”. 

 

„Просто я пройшов певну школу й нічого не боюсь такого, розумієте? 

Одного Бога боюсь.” 

 

„Але я собі казав: все буде добре, з Богом, вернешся з перемогою, але не 

відступи.” 

 

„І хай Янукович не старається – це в нього то не вийде. Є Бог на світі! Хто 

зло робить, той сам собі шкодить. Але добро побідить над злом.” 

 

Загалом Бог згадується понад 50 разів, тобто практично в кожній історії, в кожному 

спогадіі. 

 

Наповни боротьбу позитивним змістом! 

 

„Конструктивна праця для армії ненасильства є тим же, що й зброя для армії, яка готова 

вести криваву війну.”4 „І так саме як для збройного повстання необхідний військовий 

вишкіл, так і для здійснення акту громадянської непокори потрібно навчитися 

конструктивно працювати.”5 

 

Така робота весь час велася зокрема між самоорганізованими пікетами і рядами 

правоохоронців. 

 

„До ЗМОПу, які стояли в облозі Адміністрації президента, наша команда 

на чолі з Тиртишним Ю.О. пропускала молодь та інших киян, які несли 

квіти та намагалися вручити ЗМОПу в знак примирення між мирним 

населенням і ЗМОПом, а люди підтримували таких відвідувачів такими 

вигуками “Міліція з народом”. Після таких вигуків м’якшали обличчя 

ЗМОПу, адже з боку мирного населення не було жодної провокації, яка 

могла б вплинути негативно на обидві сторони.” 

 

Вияви довіру супротивникові! 

 

                                                 
3 Gandhi, M., Harijan, 26/1, 1934 
4 Gandhi, M., Young India, 9/1, 1930 
5 Dhavan, G. N.: The Political Philosophy p Mahatma Gandhi. Bombay 1946. – p. 180  



Іншими словами – стався до супротивника так, як би ти ставився до членів своєї групи і як 

би ти бажав, щоби інші ставилися до них. 

 

Таку рису ми мали можливість спостерігати і під час змагань за незалежність у 90-ті роки, 

і під час Помаранчевої революції. 

 

„Я, коли мене спитали в перший день: „Чого, оце тебе туди несе?” – Я 

кажу: „І там мої діти стоять, і тут мої діти стоять” 

 

„На цей час вже і відносини пікетувальників і ОМОНу значно поліпшилися. 

Цьому сприяли і відвідування батьків міліціонерів під час чергування, і море 

квітів, які дівчата приносили до захисних щитів ОМОНу, і чай з 

бутербродами, який наші дівчата з кухні пропонували хлопцям, і навіть 

сигарети і цукерки, якими революціонери ділились з ними.” 

 

„До цих пір перед моїми очима: КРАЗи з піском на Банковій; процес зміни 

вояків строкової служби, які стояли там зранку 24-ого на кремезних бійців 

спецпідрозділів, їх похмурі обличчя та підняті вгору щити; обличчя і 

постаті моїх друзів, їхні слова про те, що якщо міліція піде вперед, ми 

будемо намагатися їх зупинити, і мої власні думки про те, що я співчуваю 

цим хлопцям, яким можуть віддати такий наказ, про те, що зупинити ми їх 

не зможемо точно, бо службові приміщення Верховної Ради дають їм 

можливість обходу, і про те, що все одно потрібно вистояти, і ми будемо 

стояти.” 

 

„Все більше приходить киян, які прагнуть нас нагодувати, одягнути, 

почуття змішані – не можна відмовлятися і у той же час незручно їсти 

перед хлопцями, які стоять з протилежного боку. Тому цілий день п’ємо 

чай, щоб якось вберегтися від морозу.” 

 

Особисто зустрінься із супротивником! 

 

Такі зустрічі весь час відбувалися на „барикаді”, хоча, безумовно, апогеєм втілення цієї 

норми стала поїздка Юлії Тимошенко до Донецьку. Але то була яскрава й помітна подія, 

яка ніяк не закриває собою, а лише доповнює ті тисячі й тисячі зустрічей, які щодня й 

щохвилини відбувалися між прихильниками і прихильницями різних позицій на вулицях і 

майданах. 

 

„Ще було, як зять привів свого тестя. Він, тесть, проживає з тещею в 

Харкові, а вони живуть з дочкою тут. Він так і сказав, що він голосував за 

Януковича, а діти тут голосували за Ющенка. І щоб його дійсно, сказати 

правду, переубедити. Ну, нам дуже довго прийшлося з ним спілкуватися. Ми 

десь до години часу всі з ним спілкувалися. Я йому навів всі приклади. Я йому 

почав від Кучми, від Кравчука, що керував при владі. Скільки прем’єр 

міністрів.. Ну, різні там... І я йому сказав такий приклад. Якщо б ви 

подумали, що це Захід піднявся, то це, просто так, як говорять, що це 

„бандери”, то ви б не повірили. А то, говорю, самі кияни піднялися. І киян 

підтримала вся Україна. Можна сказати, Захід і Схід потім, і Південь, і 

Північ,  і всі області України. Він задумався, сказав, що ще на другий день 

підійде, поспілкується. Але вже на другий день більше не підходив. Значить, 

ми його переконали (сміється).” 

 



„...зустрівся з жінкою, яка можна сказати теж, така, заклята 

комуністка. Вона сама живе в Києві, говорить так: я голосувала за 

Януковича, дальше буду голосувати. Діти в Донецьку проживають, що вони 

теж голосували за Януковича. Ну, я спілкувався десь з нею півгодини. Я їй 

дуже довго толкував. Бачу, інша жінка біля мене стала і слідкує за цим. 

Вона зі Львова, якась викладачка: дуже добре, як ви з нею спілкуєтесь. 

Давайте ще пройдемо – поспілкуємось, людей переубедимо, дійсно. Тут уже 

пішло за пенсії, за зарплати. Розмова була дуже така... я їй доказував. Все 

ж-таки під кінець вона зі мною согласилась, що в дійсності і так. І потом 

ми бачимо – іде двоє молодих людей, чи то чоловік з жінкою, чи хлопець з 

дівчиною – не знаю. Я підійшов до них, і ми теж почали. Я говорю: ви з 

нами? Ми не ділимося, як нас ділять? І вони так: ми согласні на це – теж 

мене підтримали. Нічого вони не сказали проти.” 

 

Не провокуй супротивника! 

 

„Не змушуй супротивника опинятися в такій ситуації, яка даватиме йому всі підстави 

вважати свої жорстокі вчинки виправданими...”6 

 

Можна сказати, що вся поведінка, всі дії тих, хто були тоді на „барикаді”, були спрямовані 

саме на це – не провокувати, знизити рівень емоційної напруги. 

 

„У нас є депутати й більше помічники, які, скажімо, приходили сюди не 

працювати, а щоби їх побачили по телебаченню, зробити якісь жест, наче, 

доброї волі, але... Розумієте, є політики, а є політикани. Так от із-за цих 

політиканів виникало найбільше непорозумінь. Непорозумінь з хлопцями, з 

міліцією, бо ще раз повторюю, я з першого дня, з першої години казав всім: 

„Хлопці, не чипайте їх. Вони люди такі самі як ви. На тому боці могли 

стояти ваші діти, ваші брати. Не чипайте – вони виконують свою 

роботу.” І не треба їх дражнити, не треба їм щось казати, не треба 

кричати: „Хлопці, кидайте щити і виходьте до нас.” Вони роблять свою 

роботу.  

Якщо приходили політики-політикани, якщо чесно, то посилав дуже 

далеко.” 

 

„Ось був випадок, в два часа ночі прийшли студенти, прийшли з футболу, 

підігріті – розігріті. Адреналін, ще й випили десь пиво, вони прийшли, на 

КРАЗи, що стояли, вилізли й почали кричати. Кричати, скакати, кричати 

гадості. Проти них, проти Кучми, проти Януковича. І десь в якійсь час 

приходилося нам, тим, що тут стояли, просто їх перекрикувати більш-

менш нормальними, м’якими гаслами. Потім частина самі пішли. Пиво 

видохлось, адреналін трошки поутих, було прохолодно (сміється), вони й 

розійшлись.” 

 

Не узалежнюйся від допомоги зовні! 

 

Розмови на тему: зовнішня інспірація чи внутрішній поклик-поштовх призвели до 

революції, тепер вже, певно, не завершаться ніколи. Власне, й для мене це питання було 

важливим чинником і певною мірою привело на „барикаду”. Для себе відповідь я 

знайшла. Вона у віршах Олександра Пушкіна – „Война двенадцатого года случилась! Кто 

                                                 
6 Ґальтунг, Ю., Несс, А., Політична етика Ґанді. Львів: Місіонер. – 2001. стор. 142 



же нам помог? Благословение народа, зима, Барклай иль русский Бог?» Те, що народна 

активність перевищила й захлеснула організаційні намагання, стало зрозуміло відразу. 

Важливо лише не забувати про це, виринаючи зі зливи пізніших сповідей „примкнулих” зі 

своєю „надувною колодою”. 

 

Рівень самоорганізації під час згадуваних подій, зокрема, на Банковій, був дуже високим. 

Це відзначали й „польові командири” – „Сталося так, що саме народ керував поведінкою 

лідерів. І навіть змінював їхні плани”.7  

 

Те ж саме стосується і перебільшення ролі інших організаційних структур, які брали 

участь в революції. „І ми збиралися набрати 35 тисяч таких волонтерів, які в час Х 

повинні були висадитися в Києві і започаткувати українську революцію. 35 тисяч ми не 

набрали, але 15 тисяч у нас було.”8 Згадаймо, скільки загалом людей вийшло і залишилося 

тоді на Майдані? Отож бо й воно... 

 

А так згадують цей аспект пікетувальники. 

 

„Недоглядів було дуже багато, але люди самоорганізовувалися. От якраз 

тут. От якраз в цьому випадку, коли ми стояли тут з Григорієм на 

зовнішньому кордоні. Хлопчик той з „Пори” трошки так командував: уау-

вау, стояти! Струнко! І, власно, за порядком не слідкував. І люди почали 

позаду просто-напросто розходитися. Дивлюсь – люди розходяться. Задні 

два ряди вже просто... хто присів, хто взагалі пішов сюди в сторону. І ми 

почали просто один одного підбадьорювати – давайте, хлопці, стояти. 

Давайте, хлопці, триматися й тримаємося, руки „в замок”, тримаємося, 

останні години вже залишилися. Люди почали йти з метро, й раніше часу 

люди, просто дякуючи самоорганізації, не розійшлися. І стояли. Дуже 

багато таких моментів було.  

Та, власно, все тут є самоорганізація. Тобто штабу центрального я взагалі 

тут не бачив. Ну, є там якісь координатори, але ж вони не працюють тут 

з людьми. Люди організуються самі.” 

 

„Значить, підійшла „Пора”. Акцію по виводу КРАЗів організовувала 

„Пора”. Підійшли до КРАЗів. Я, якраз, стояв на передній лінії. Вони начали 

ходить – як їх завести, без ключів. Я говорю: хлопці, які проблеми? – Та от, 

треба завести КРАЗи. – Я кажу: а скільки треба часу, щоб завести? – У 

нас немає ключів, немає цього. – Кажу: мені тридцять секунд, і я заведу ці 

КРАЗи. – Вони говорять: це неможливо. Ну, я тільки перевірив, чи є вода й 

масло. А остальне було зроблено. Времені даже менше, ніж тридцять 

секунд. Вони всі були шоковані.” 

 

„Стара влада теж не лишалася у боргу – зробила судовий позив на 

революціонерів, які знаходилися на Банковій, а потім з судовими 

виконавцями оголошувала рішення суду щодо членів організації “Пора”, які 

буцімто влаштували барикаду і знаходяться на ній, заважаючи роботі 

Адміністрації. Наша відповідь була спокійною і зваженою: ніякої “Пори” 

тут і близько немає, а тут знаходиться український народ, і рішення суду 

нас не стосується, якщо хочете, то подавайте позив на кожного з 

революціонерів і відносно кожного приймайте окреме рішення.” 

                                                 
7 Луценко, Ю., Анатомія Майдану (інтерв’ю з „польовими командирами” – Тарасом Стецьківом, Юрієм 

Луценко, Володимиром Філенко), „Дзеркало тижня” № 50 (525), 11.12.2004, стор. 6 
8 Стецьків, Т., Там же, стор. 7 



 

„Ну, почалося все з „Пори”. „Пора” з першого дня почала все ставити 

намети на Хрещатику, блокувати, а потім сюди, і вони стали тут 

виставляти. Люди пішли, і за нами стали виставлятися намети. Коли ми 

тут були, то тут наметів не було, де ми зараз стоїмо.” 

 

„Похід 23 листопада до ЦВК, до Верховної Вади, на Майдан, похід на 

Банкову, в голові колони В.А.Ющенко та Ю.В.Тимошенко. Особливо 

запам’ятався похід на Банкову, де люди вистроїли живий коридор, в який 

ввійшла “Пора”, обв’язана цепами та з протигазами. Я думаю, кожна 

людина, яка залишилася на Банковій, знала що її могло чекати.” 

 

„А одно мне во всей этой революции. Все, люди дружные, киевлянам 

огромное спасибо, помогают, все, но вот… хочу сказать следующее. Что не 

понравилось – это отдельные организации. Такие, как УНА-УНСО, «Пора». 

Знаете, как бы так, никого не обидеть. Я скажу следующее – для кого 

война, а для кого мать родна.” 

 

„Негатив... Негатив – це „Пора”. Було розділено. Одна автономна сторона 

барикад, де головне чи неголовне відбувалося дійство – охорона. Зараз 

термін не можна точний знайти. І було друге – це палаточне містечко, яке 

було розбите на Банковій. Лідери „Пори” через двадцять днів, не 

попереджаючи нікого – ні людей, нікого, вони знімають штаб. Знімаються і 

в невідомому напрямку вони зникають, залишивши, як мінімум, сто сорок 

людей без їжі, без лідерів і без нічого. Люди були в прострації.” 

 

„Коли людина сталкується груди в груди, її думка зовсім інакша й наміри 

теж. Саме головне, що, якщо це дійсно народ і якщо прийшли сюди з однією 

ціллю, все одне один одного порозуміють. Візьмемо „Пору”, УНСО, 

нещодавно вже появилася „Червона калина”, це, якщо чесно, в кого може в 

голові вложитися. Люди тут з першого дня мерзли, стояли, й під кінець 

приходить якась організація і заявляє, що ми тут стоїмо. Тут чуть не до 

бійок були розбори, але я думаю, в ці нюанси просто непотрібно вникати.” 

 

„Здесь «Пора» приходила. Думали, что будет какая-то… бойня. Пришло их 

человек пятьдесят, наверное, с дубинами резиновыми, кувалдой, пилой, 

хотели заборы ломать. Постояли, подумали – не получилось (смеется), я 

была на кухне, я этого не слышала, но мы загородили им проход – они 

пройти не могли, стояли на расстоянии. Как бы заблокировали все это 

мы.” 

 

„Координація між наметовим містечком (на Майдані Незалежності і 

Хрещатику. – О.С.) та барикадою, безумовно, була. Ми (я (Юрій 

Тиртишний. – О.С.) і Саша Стельмашенко, Діма Чайка, Борис 

Баранівський, Баграм (Микола Семеняка. – О.С.)) приходили на наради в 

центральний штаб на Майдан. Як в загальному, ми не потребували їжі і 

загалом забезпечення було автономне, це від києвлян. Ми були присутні на 

нарадах, де в загальному слухали проблематику наметового містечка 

„Майдан”. Особливо можна відзначити „людину Майдану” – це комендант 

Василюк Валерій. Він не скандальний. Людина неабиякої витримки і 

внутрішньої сили, без винятку, коли б я не приходив на Майдан, людина була 

у штабі, вирішувала різну проблематику і жодного разу за два місяці я не 



почув і не потрапив на той момент, коли він відпочиває, щоби хтось сказав: 

он Валера спить. Але не можна і дійсно не підкреслити роль перших нарад 

під керівництвом Романа Безсмертного. В подальшому також один з його 

представників – Максим Сидоренко – людина зважена, поміркована, тиха й 

надійна.” 

 

„Барикада”, Майдан, Помаранчева революція, багато в чому, відбулися не завдяки, а 

всупереч – зовнішнім зусиллям, втручанням, організації... 

 

Будьте готові до самопожертви! 

 

„Ніщо не похитне мого переконання в тому, що коли справа спрямована на добро, 

знайдуться готові пожертвувати собою заради неї.”9 

 

„Немає більшої любові, ніж та, коли віддаєш своє життя заради життя своїх друзів,” – 

сказано в Біблії (Євангеліє від Іоанна 15, 13), і ця біблейська мудрість панувала на 

„барикаді”. 

 

„Я дуже переживав. Але я собі казав: все буде добре, з Богом, вернешся з 

перемогою, але не відступи. Помреш, якщо треба, за перемогу. Я смерті не 

боюсь. Я мав вже двічі клінічну смерть – вона мені не страшна. Ми гості на 

землі. А там всі відповідаємо перед Богом.” 

 

„Двадцять четвертого (листопада. – О.С.) це було. Йшов сніг з дощем. 

Стільки було людей, стільки шеренг. І  я бачу, туди, де спецназ, не можна 

пробитися. Я прорвалася силою. Мені каже Діма – отут такий бородатий 

стояв – „Сюда женщинам нельзя!”. Я кажу: „Синочку, давай я тут буду 

стояти. А якщо вони будуть стрілять – вони в жінку не будуть стріляти. – 

Да, не... Жінки не повинні стоять. – Я кажу: „Не! Я прийшла тут віддати 

життя, і ти не можеш мене звідси прогнати.” І я стояла, і він зрозумів, що 

мене прогнати не можна.” 

 

Принципи, про які ми згадували раніше, визначають стратегії – спеціальні форми 

конкретизації цих самих принципів. Вибір форми ніяк не менше важливий, бо форма, що 

доповнює зміст, веде до досконалого виконання. 

 

Мирне протистояння насамперед складалося зі стояння. Не сприймаймо цей вислів як 

жарт, бо саме СТОЯННЯ з великої літери, стояння стіною було визначальним фактором, 

який вплинув і на тих, хто не хотіли тоді щось робити під впливом народу. 

 

„Ми спочатку приїхали, спочатку були на Майдані, весь час вечером ми тут 

стояли. В оцепленії стояли. І на першому кордоні, і тут стояли. Потім вже 

пішли. Ми стояли там, на периметрі (так називався кордон протестуючих, 

що перекривав вулицю Банківську і знаходився приблизно в 20 метрах від 

кордону правоохоронців. – О.С.). Стояли спочатку там, потім тут стояли. 

Потім вже тут залишились на весь час, на кухні.  

Ми спочатку ще приходили сюди, коли тут КАМАЗи стояли, і коли їх звідси 

забирали, і потім там стояли. Ми кожного вечора приходили стояти всю 

ніч. Кожного вечора... десь з першого грудня.  

                                                 
9 Dhavan, G. N.: The Political Philosophy p Mahatma Gandhi. Bombay 1946. – p. 130 



Ввечері стояли, поки не залишились зовсім тут. (сміється) Поки не 

зрозуміли, що ми тільки тут будемо.  

Спочатку, коли ми просто стояли, ми всю ніч стояли, там були різні 

автобуси їхали, нікуди не розходилися. Було повідомлення, що були 

переповнені автобуси людей, спрямовані сюди... Хотіли сюди прорватися і 

теж з певною метою сюди йшли, зовсім з другою, і нас тут розігнати. І всі 

стояли стіною, і ніхто нікуди не відступав. Теж стояли, співали. З 

піднесеним настроєм.” 

 

Що допомагало людям стояти і вистояти? Пісня. Кажуть, що є культури, які 

„витанцьовують” і радість, і журбу, а є ті, що „виспівують”. Україна „виспівувала” в ті 

дні, охороняючи і обороняючи своє право на радість і журбу. 

 

„Потім була така ситуація, що тут тиша. Всі люди, які стояли по ту 

сторону, люди, які приходили сюди, вони теж замовкли. Бо вони чули, що 

охоронці почали тренування, почали бити палками по щитах, і стояла така 

тут тиша, ну, на протязі, мабуть, години. І потім, ви знаєте, що розрядило 

цю тишу? Це був дуже дивний момент. Розрядило цю тишу ті люди, які 

стояли отам за першим рядом огорожі. Вони почали співати, спочатку 

тихенько, українські пісні. І потім такий стан розкочувався, трошки 

голосніше почали, ще голосніше, змінились пісні. І коли десь через хвилин 40 

пролунало і з таким, на повному голосі пролунало... ой... сльози... (пауза) Я 

прошу пробачення. Пролунало „Реве та стогне Дніпр широкий” (пауза), то 

ми зрозуміли, що цей народ неможливо перемогти.” 

 

Були і менш поетичні методи. 

 

„Просто взялися за руки... Ми ж тоді стояли руки „в замок”, щоб ніхто не 

проходив, в кілька рядів, і тримали руки „в замок”. 

 

„Ми стояли в шість чи сім рядів. Руки „в замок” і ніч так стояли. А з боку 

Хрещатика десь о четвертій годині, ні, десь о другій – о третій ночі, став 

лізти хлопець, почав кричати „танки!” і так нас просто бити. А ззаду вже 

з кінокамерою, розумієте? Так що ми зробили? Передній ряд розступився, 

пропустили його в середину. І ми просто, не тримаючи його за руки, 

плечами підперли. Він одного пробував по обличчю ударити, а ззаду – 

кінокамера. Ми відійшли, камеру так попросили, делікатно попросили у 

хлопчика відеокасету, і він нам делікатно віддав. Дуже делікатні такі були 

відносини у нас (сміється).” 

 

„Я знаю людей, які стояли на ногах, наприклад, у наметовому містечку, 

чотири доби. Не присідали, не прилягали, стояли. Наводили порядок, 

відводили п’яних, дурнів, які лізли з кулаками. Їх делікатно, це ж все на 

нервах, але цім дурням посміхалися, брали їх просто кількістю. Підходили 

так, брали руки „в замок” і відтискали від наметового містечка.” 

 

„Приходили сюди люди, переважно похилого віку, називалися вчителями. Ми 

не пускаємо, бо нема ходу, а вони – ми вчителі й починають таким брудом, 

такими брутальними словами нас називати. Оцінку я не можу дати цій 

людині, а Господь Бог дасть оцінку цій людині. Я просто думаю, якщо я 

називаюся вчителем, то як я вчу цих дітей? Ми спочатку намагалися 

пояснити все це акуратно, нормально, але бачимо, що це далі йде, то ми ся 



розвертаємо другою стороною, махаємо на те рукою. Най собі кричить. Бо 

ми тут поставлені не для того, щоб конфлікт робити з мирним народом, 

бо той народ, він же хоче те ж саме, що й всі хочуть – спокою, миру, щоб 

не було кровопролиття, щоб ото все мирно розібралися.” 

 

„Такие провокационные действия были очень многие со стороны Януковича, 

но мы старались сдерживать это все, без всяких… Мы тут же сразу 

окружали этого человека, выводили его спокойно за пределы Банковской. 

Никаких сил, агрессии не было применено против таких людей. Несмотря 

на то, что один полез на КРАЗ, а там были камни, и нужно было его снять 

оттуда для того, чтобы он не схватил оттуда эти камни и не кидал туда. 

Нам не нужны провокации, нам не нужен скандал и спровоцировать спецназ 

на то, чтобы они потом тут применяли силу против нас. Но, слава Богу, 

все обошлось мирно и спокойно.” 

 

 

Але проза життя знов перемежалася з поезією в методах протистояння. 

 

„Але вже потім, коли в передні ряди було поставлено дівчаток, коли 

дівчата почали їм посміхатися, дарувати квіти, тоді вже, каже, - ми 

перелякані стоїмо, - розказував один міліціонер, - а тут підходять і 

дарують квіти. Знаєте, - каже, - так було приємно.” 

 

„Були такі ситуації. Стоїть спецназ. І, звичайно, вони не усміхаються. 

Вони стоять, як стіна! Як щось таке холодне. І біотоки не йдуть людські, 

не йдуть на нас, а щось таке холодне. З нашої сторони йшла велика любов, 

велика молитва за цих хлопців.  

Ми їм співали, ми їм освідчувалися в любові, ми їм квіти давали. Дівчатка, 

красиві дівчатка до них ходили і в ті ж щити закладали квіти. Звичайно, 

вони викидали, тоді ми зробили цілу стелу цих квітів.  Їх увінчали у цих 

квітах, як, знаєте – стела на кладовищі (сміється). Тому що, якби вони 

брали в руки, то воно було б тепло. Воно було б ніжно. Наша любов їм би 

передалась. Якщо вони викидали, і це все втрачалось, то воно і так.”  

 

Брак інформації значно ускладнює ненасильницькі методи боротьби. Недаремно різні 

методи інформаційного впливу використовують ізоляцію як підготовчий етап самого 

втручання у психіку людини. Певно, це розуміла й одна, й інша сторона.  

 

„КРАЗи Вася завів і вивів. То був перший. То й все. КРАЗи забрали, стало 

видніше, вони начали видіти все. Підігнали екран той на машині. Вони 

стали видіти це все, що робиться на Майдані. А то ж вони, наверно, не 

виділи того всього. Ми там, хоч, временами дивилися, що там робиться. А 

так вони ж нічого не виділи – не знали. Ну, а там вже легше стало.” 

 

І майже містично-обрядовим були безкінечні потоки людей, які намагалися підтримати 

всім можливим „останні барикади” своїх надій. 

 

„Кожного дня кияни відвідували нас на Банковій, приносячи теплий одяг, 

бутерброди, навіть гарячі обіди, не кажучи вже про чай, каву, які несли в 

термосах. Запрошували до себе додому викупатись, поголитись і т.п., 

привозили, відвозили своїм транспортом, підтримували морально як могли, і 

після такої підтримки ставало тепліше на душі, і ми відчували, що після 



такої підтримки, такий народ зрадити просто неможливо, тому й готові 

були стояти до повної перемоги всього українського народу.” 

 

 

Ми не можемо назвати стратегією участь жінок в революції, тому що це відображає 

глибші засади української культури, її архетипічні складові. Багато в чому саме такі риси 

українського етносу, як толерантність, романтичність, сімейність, що часто отримують 

назву „жіночих”, вплинули й на сам перебіг подій, на їх ненасильницький характер. 

 

Та й саме зіткнення того часу, зокрема, відображало міжкультуральний конфлікт, в основу 

якого лягли саме, так звані, „жіночі” і „чоловічі” цінності. 

 

Тому не дивно, що жінки на „барикаді” виконували не лише традиційні ролі, працюючи 

на кухні, а і в усьому комплексі проблем, що стояли перед пікетувальниками і 

пікетувальницями. 

 

Неабияку роль зіграла в цьому і постать Юлії Тимошенко. 

 

„Лідером Помаранчевої революції, яка мене надихала, є Тимошенко Юлія 

Володимирівна.” 

 

„Нам Юля дала указ, щоби ми охороняли (Верховний. – О.С.) Суд.” 

 

„Коли вони вийшли, виступила Юля (Тимошенко. – О.С.). Їх багато 

виступало, але коли Юлія Володимирівна сказала: „Люди, не хвилюйтесь! 

Ми будемо боротися.” І це було спокійно, це було впевнено. І ми повірили, 

що ми дійсно будемо спокійно йти вперед. І ми пішли спокійно робити 

справу, яку почали. І другий день, і третій, і четвертий... І донині ми тут 

спокійно стоїмо. Спокійно і вже без хвилювань.” 

 

„Вечером на Майдані виступала Юлія Володимирівна. Юлія Володимирівна 

наступного дня мала їхати до Донецька і попросила, щоб на великому рулоні 

паперу всі бажаючі написали вітання, побажання донеччанам...” 

 

„Господарі квартири дивились по Донецькому каналі ТРК „Україна” виступ 

Юлії Володимирівни в Донецьку. Виступ Юлії Володимирівни тривав вже 

кілька хвилин. Юлія Володимирівна була в помаранчевій футболці  клубу 

„Шахтар”. Виступ був просто чудовий. Запитання були образливі, 

принизливі, Юлія Володимирівна відповідала на них просто блискуче...” 

 

„Всі кричали: „Юля! Юля!” – Першою виступала Юлія Володимирівна. 

Машина повільно їхала, всі розступались і повільно йшли за машиною. Всі 

раділи, сміялись, махали рукою Юлії Володимирівні, Юлія Володимирівна 

махала всім рукою у відповідь. Після Юлії Володимирівни виступили всі інші, 

а потім Юлія Володимирівна знову виступала...” 

 

„З лідерів найбільшу повагу викликала Юля. Я, звичайно, не ідеалізую її, але 

більш розумного політика та людини, достойної вшанування за свої вчинки, 

на мою думку, просто немає. Сама поїздка до синьо-білого Донецька чого 

варта! З гідністю та толерантністю пройти через всі провокації та 

образи, відповідати щирістю на неприховану злість. Так, у цієї слабкої та 

тендітної, на перший погляд, жінки є чому повчитися. Мені здається, що 



вона – одна з небагатьох політиків на нашому небосхилі, кому влада 

потрібна як інструмент, а не самоціль. Незважаючи на всі пізніші 

прорахунки, їй прощається практично все.” 

 

„Юлія Тимошенко – це окрема розмова, тема, сторінка. … Я не можу 

бути, можливо, достатньо об’єктивним, так як (відповідаю саме за себе) я 

підтримую Віктора Андрійовича, але є безумовний справжній лідер Юлія .....  

Я бачився та спілкувався з багатьма людьми, можливо, й наділеними 

певною владою на даний час. Я чув їхні думки, роздуми та... інше й можу 

добавити лише одне: ”Ви безумовно можете бути й праві в тому чи 

іншому, але половинчасто, - навчіться такту та інтелігентності та 

навчіться слухати... згадайте чарівне слово „інтелігентність”, „такт”, 

„порядність”... Переборіть свої амбіції та полюбіть, поважайте слово 

„Жінка”... Вона й на правду може бути і красивою, і розумною, і лідером, і 

... нарешті загляніть в себе, у своє життя та свої вчинки та схаменіться 

від умовної алергії на жінок. Жінка – це прекрасно і  це теж надія, ... я не 

можу надалі перераховувати ... А в майбутньому я теж за наступну 

Президента-жінку, за розквіт та велич нашої країни...” 

 

 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

Що означають підходи ненасильства, декларовані і сповідувані колись Ґанді, перенесені в 

площину щоденної практичної політичної діяльності? Для України вони означили 

Помаранчеву революцію – перехід з забуття-небуття в нову якість. І нехай ця якість 

викликала до життя ще складніші проблеми, що нині схиляють в журбі багато голів, які не 

схилилися на Майдані, але пам’ятаймо про ненасильство сильних, заховавши далеко на 

полички історії ненасильство кволих і боягузів. Бо цей урок мирного протистояння вже 

ніколи не забрати в України. То ж вчимося „як треба”, вчимося, насамперед, у себе самих, 

бо протягом всього життя можна навчити лише одну людину. Ця людина – ми самі. 

 

Олена Суслова 

 

17 жовтня 2005 року 
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