




Революція Гідності, Майдан, – слова, які закарбувалися 
у пам’яті мільйонів людей. З цими словами ми пов’язуємо 
наші надії та сподівання на те, що Україна перетвориться на 
справжню європейську державу, віддану ідеям і цінностям 
демократії, гуманності та законності. Здавалося б два роки 
це не так вже й багато з точки зору історії держави, однак 
протягом цих двох років народ України спіткали надважкі 
випробування: чужоземна агресія і окупація, постійна загро-
за тероризму, проблеми в економіці і падіння якості життя 
простих людей та багато іншого. І в той же час ці два роки 
показали, що в найтяжчу хвилину народ України спро-
можний об’єднатись і дати гідну відсіч зазіханням на саме 
його існування, продемонстрував непересічну здібність 
до самоорганізації. Тож зараз підводимо підсумки того, що 
вдалося зробити на шляху до реалізації наших очікувань та 
сподівань.

Тисячі людей зимою 2013-2014 року стали на захист 
власної гідності і свободи, права звичайних громадян визна-
чати свою власну долю. Саме заради цього учасники подій на 
Майдані ризикували найдорожчим – своїм життям. Сьогодні 
ми можемо з впевненістю казати, що ті події залишили гли-
бокий слід у свідомості українського суспільства і стали 
фундаментом, на якому має формуватись нове розуміння 
принципів суспільних відносин, суспільної та особистої 
моралі, нове розуміння того, які цінності повинні бути го-
ловними для держави Україна. Мабуть одним з найбільших 
досягнень революції стало карбування нової української 
ідентичності, яка єднає жителів країни, незалежно від того 
де вони проживають на Сході, Заході, Півдні чи Півночі 
України. Ця нова ідентичність лише утверджується, і ми 
повинні зробити все аби цей процес став безповоротним, не-
зважаючи на всю його складність і болючість.

Задекларований шлях на реформування усіх сфер 
життя викликав і продовжує викликати дискусії як в колах 
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експертів та аналітиків, так і серед пересічних громадян. 
Тому саме сьогодні такою важливою є дискусія щодо того, з 
якими ідеалами ми йшли на Євромайдан і чого ми змогли 
досягти на цьому шляху. Розуміємо, що розпочата дискусія 
не буде завершеною сьогодні, навпаки, віримо, що вона про-
довжиться і викликатиме все нові запитання. Запитання на-
самперед до себе.

Перед нами сьогодні збірка спогадів та думок вголос 
учасників тих недавніх подій, які поставили перед собою пи-
тання «З якими очікуваннями і сподіваннями кожен йшов на 
Майдан?». Розуміння мети до якої ми прагнемо це вже є за-
порука та дороговказ на шляху її досягнення. 

Матеріали подаються в авторській редакції. 

Оргкомітет круглого столу 
«Революція Гідності: очікування та 

здобутки України на шляху до Європи»



Події, які тоді відбувалися в Україні, сколихнули всю 
світову спільноту. Євромайдан, так його називали українці, 
на Майдані Незалежності у Києві набирав обертів щого-
дини, згуртовуючи навколо себе усіх свідомих громадян. 
Їх головною метою були прагнення до змін та кращого 
європейського майбутнього. Найважливішим для нас була 
віра в те, що спільними зусиллями ми зможемо перемогти 
тодішню владу, яка не зважала на думки більшості українців, 
чинила проти них свавілля та утискала в правах. 

Все розпочалось 24 листопада 2013 року, коли ми з дру-
зями, однокурс-
ни  ка ми пильно 
в і д с л і д  к о в у в а л и 
події по в’я зані з уча-
стю на  шої країни 
у Вільнюському      
са мі ті, за резуль-
та   том якого ма-
ло відбутися під -
пи   сан ня Угоди 
про асоціацію 
між Україною та 
Європейським Со-
юзом. Ми прийняли рішення їхати на Євромайдан у Київ. 
Вже на той час у столиці розпочали страйк на підтримку 
євроінтеграції студенти Києво-Могилянської академії та 
КНУ ім. Тараса Шевченка, але ми були першими студента-
ми зі Львова, які оперативно відреагували на початок такої 
акції. Адміністрація та викладачі факультету підтримали 
нас у цьому.

Втомлені, невиспані, голодні, але з революційним 
настроєм та прагненнями, дружньо попрямували до пун-
кту призначення – на Майдан Незалежності. Тоді ми ще 
не знали, що ця площа стане на деякий час практично на-
шою домівкою, де ми відстоюватимемо свою громадянську 
позицію.
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Кожного ранку ми розпочинали свій страйк біля 
певного столичного вузу, адже не всім київським студентам 
дозволяли мітингувати. Проте після кількох годин страйку 
під дверима їхніх альма-матер вони приєднувались до нас. 
Потім ми колоною прямували до пам’ятника українському 

кобзарю, Тарасу Григоровичу Шевченкові, де продовжували 
мітингувати. Далі, звичайно, дорога вела на Майдан 
Незалежності. Спільними зусиллями ми підняли на 
страйк студентів Київського національного лінгвістичного 
університету, Київського національного економічного 
університету, Київського політехнічного інституту. 
Пікетувати Київський національний медичний університет 
ім. О.О. Богомольця допомагала нам українська співачка 
Руслана Лижичко, яка, до речі, була з нами на Євромайдані 
від першого дня. Велика подяка їй за таку активну підтримку 
позиції молодого покоління!

На жаль, очікуваного підписання Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС не відбулось, і ввечері 28 листопада 
практично всі київські студенти і ті, хто приїхав з інших 
областей вийшли на всеукраїнський студентський страйк, 
який відбувся на Майдані Незалежності. Такі події не сподо-



бались чинній на той час владі. Вже в п’ятницю зранку на 
площу привезли десяток так званих «тітушок», яким було 
поставлено чітке завдання – спровокувати до сутички мирно 
налаштованих на страйк студентів. На Майдані порівняно з 
попередніми днями було досить моторошно,  у повітрі пах-
ло розправою… Ми і надалі планували залишатись, але наш 
янгол-охоронець підказав нам, що наразі потрібно поверну-
тись додому, до Львова. Те, що від нас залежало, ми зробили, 
мирно показавши протест та висловивши нашу громадянсь-
ку позицію.

Після подій «кривавої п’ятниці» багато з нас знову 
поїхали в Київ, на Всенародне віче. З того часу ми періодично 
їздили на Майдан, щоб надалі боротись за демократію та сво-
боду, за наше майбутнє, яке у нас нагло хотіли відібрати… 
Доводилося паралельно вчитись, писати курсові, дипломні 
роботи та страйкувати, але це нам не заважало і надалі нор-
мально жити та вдосконалюватись. Ми – молоде покоління, і 
доля України – в наших руках. 

Слава Україні!     
Андрій Табінський
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Згадуючи події Євромайдану, в пам’яті виринають кар-
тини побиття «Беркутом» студентів, новорічна «йолка» 
та задимлена вулиця Грушевського. Але Майдан – це не 
лише підпалені шини та повалений Ленін, а перш за все - 
суспільний феномен, явище унікальне в своєму роді. 

В історії кожного народу повинен бути перехідний етап, 
який визначає, має держава право на існування чи ні. Сила 

нації полягає у вмінні згур-
туватись заради спільної ідеї, 
задля кращого майбутнього. 
Цим український народ вко-
тре підтвердив своє право на 
самостійність. Майдан став 
уособленням людських праг-
нень до кращого життя.

Зараз ми сприймаємо все 
по-іншому: люди вже відійшли 
від післяреволюційного 
шоку, віджив і Київ. Та не за-
були тих страшних подій ті, 
хто зазнав втрат, хто бачив 

смерть. Держава втратила мужів, патріотів, діти втратили 
батьків, жінки – чоловіків. Болючим залишається той факт, 
що на чужому горі продовжують робити гроші та імідж. 

      Без сумніву, ми маємо пам’ятати тогочасні події, 
вони стали новою точкою відліку в історії України. Нашим 
обов’язком є шанувати пам’ять загиблих героїв, вони-бо зна-
ли, що йдуть на смерть, бачили, як навколо гинуть люди і 
попри це стояли до кінця. Але перш за все, ми повинні зали-
шатись людьми і пам’ятати, що гучні вигуки патріотичних 
гасел не роблять нас патріотами. «Тихою невтомною пра-
цею» повинні любити Україну, лише тоді недаремними бу-
дуть жертви загиблих. Вони об’єднались во ім’я великої ідеї, 
то хіба маємо моральне право зрадити їй?

Ірина Голуб-Хрипта



Майдан - це те, що ніколи не забудеш.  Ті перші 
студентські марші у Києві, коли зі всіх сторін чулося незадо-
волене «Понаехали. Сколько вам платят, бендеровцы?», коли 
ми приходили під стіни київських вишів з закликом вийти на 
Майдан, а студенти боялися виходити, щоб не мати проблем 
з адміністрацією. Тоді нас ніхто не сприймав серйозно, але це 
був наш порив душі - порив молоді, якій надоїло жити у цій 
гнилій системі. 

І насправді не так важлива була відмова від Асоціації з ЄС, 
як те, що нам не дозволяють жити з гідністю. Саме це яскраво 
показала ніч з 29 на 30 листопада 2013 року. Ніколи не забу-
ду ранку 30 листопада, коли ти прокидаєшся і розумієш, що 
назад дороги немає і що це не та країна, в якій тобі комфор-
тно. Ніч з 30 ли-
стопада на 1 груд-
ня, коли в центр 
Львова вийшли 
тисячі молодих 
хлопців, щоб захи-
стити львівський 
Євромайдан і коли 
на крики «Беркут» 
всі не розбігалися, 
а навпаки - бігли 
йому назустріч. 

Потім сотні 
Самооборони, перші бої на Грушевського, перші смерті, 
трагедія на Інститутській... Той страх, який затьмарювався 
вірою у правду, яка вела вперед. 

Після кожної невдачі, ми ставали і знову йшли на бари-
кади, знаючи, що їх більше, але в нас немає дороги назад. І 
віра у перемогу, тому що за нами правда, за нами гідність. 
Недаремно ці події назвали Революцією Гідності. Адже саме 
почуття гідності прокинулось тоді у кожному з нас.

Орест Дмитрасевич 
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Майдан змінив, майдан показав, об’єднав, врятував, пере-
вершив, надихнув… Важко повністю охарактеризувати весь 
зміст майдану. Тільки історія може дати повну оцінку всім тим 
подіям, які називаються революцією гідності.  Одне зрозуміло, 

що після цих подій, ми вже ніколи 
не будемо як раніше. Революція 
гідності має багато вимірів, і один 
із них – цивілізаційний, який дозво-
лив зрозуміти, де кордони сучасної 
європейської цивілізації. 

Революція гідності, почалась із 
університету, де молоде покоління 
незалежної України дивить-
ся у майбутнє з іншою системою 
цінностей…

Владислав Воробканич

Майдан для мене почався у Львові, коли кілька сотень 
людей зібралися побіля пам’ятника Т. Шевченку: виступали 
громадські діячі, завітав мер Львова, купа журналістів та бага-
то написів на кшалт «Україна - це Європа». Зізнаюсь, тоді ще 
не було цілісного розуміння того, що має відбуватись та по-
ряд із запалом натовпу відчувалась легка нотка розгубленості. 
Згодом, зібралася ініціативна група студентів і ми вже збира-
лися за квитками до Києва - до Майдану Незалежності, ко-
трий потім стане символом свободи та єдності українського 
народу. 

Згадую всі ті моменти, коли на площі були переважно 
студенти, гімн о 4-й ранку, Руслану з мікрофоном, вогонь 
в очах, як танцювали сальсу вночі, щоб зігритися та чай з 
імбирем, а згодом - кров на обличчях, людський стогін, плач 
та перший розгін Майдану. 

Переважно був постійно в Києві, лише на день-два 
відлучався до Львова, щоб скласти іспити, і знову назад. Осо-
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бисто постійно перебував з другої половини дня та завжди 
вночі, оскільки саме в цю пору доби спершу «студентсь-
кий страйк», а згодом і всеукраїнське волевиявлення було 
найбільш вразливим. 

Потім було протистояння на Грушевського: вогонь та 
нестерпний холод, побратими поруч, грілки у взутті, ледве 
дихаєш та бачиш 
від диму і дзвінки 
«-Тато,мама-я ок» 
і ще багато всьо-
го... Загалом на 
Майдані провів з 
26 листопада до 
початку лютого,з 
невеликими пере-
рвами, а далі - ви-
сока температура, 
лікарня та уколи і 
пряма трансляція з Києва аж до лютневих розстрілів Героїв, 
котрі віддавали життя своє та дерев’яними щитами борони-
ли від ворожих куль наше з вами «краще майбутнє». Вже тоді 
прийшло розуміння - це наш народ, єдиний в своєму роді, 
свободі та правді, незламний у своїй боротьбі.  «Спочатку 
вони ігнорують вас, потім сміються з вас, потім борються 
проти вас, а потім ви перемагаєте» М.Ганді 

Слава Героям!
Андрій Лукша

Це був звичайний недільний ранок. Я прокинувся і 
роздумував, як спланувати свій вихідний день, здавалося 
б, все як завжди…тільки чутно було шум і вигуки з вулиці, 
які привернули мою увагу. Я вирішив подивитись, що ж 
там відбувається – мене шокувала кількість людей навколо. 
Ще тоді я не був проінформованим про події в країні, бо 
телевізора не дивився, а новин прочитати ще не встиг. І за 
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кілька хвилин вияснилось, що це всеукраїнський протест. 
За якусь годину-другу ми вже разом з одногрупниками та 
друзями з факультету вирішували, як будемо добиратися 
до головного майдану, що у столиці. Все було організовано 
моментально: дорога, проживання, дії… І вже наступно-
го дня, «озброєвшись» прапорами та теплими речима ми 
з компанією вирушили у дорогу.  Приїхавши у Київ, зразу 
попрямували на Майдан Незалежності, де й відбувалася ос-
новна акція протесту. Все проходило мирно: кілька сотень, в 
основному студентів, стояли з прапорами України, сканду-
вали «підпиши», та «молодь нації за євроінтеграцію». Стоя-
ли і вдень, і вночі, поки вистачало сил, відходили,  хіба що, 
зігрітися теплим чаєм чи щось перекусити. 

  Майдан був місцем зустрічі всіх студентів, дружніх, 
об’єднаних бажанням жити у вільній країні, яка має пер-
спективи. І кожен з нас відстоював там свою громадянську 
позицію. 

Не знаю, чи на щастя, чи на жаль, але поїхав додому я 
після трьох днів 
перебування на 
майдані. Від’їзд 
був зв’язаним із 
сімейними об-
ставинами. А 
вже наступної 
ночі після 
від’їзду стала-
ся та страш-
на подія, яка 
запам’яталась 
нам всім, не за-
лежно були ми 
там, чи ні, адже «беркутівці» безжально розганяли кілька 
десятків студентів, які просто стояли разом та дивились у 
світле майбутнє. Наступного ранку після цих подій, поди-
вившись новини, мене охопив жах, а телефон почав розри-
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ватись від дзвінків і повідомлень – цікавились, де я був у той 
момент всі: друзі, одногрупники, просто знайомі, батьки 
друзів, дзвонили з різних міст і регіонів країни. Я теж почав 
дізнаватися,  хто з моїх друзів і знайомих були там…Саме в 
той момент я зрозумів, що я змінився, зрозумів, що змінились 
мої друзі і знайомі, змінилось наше ставлення одне до одно-
го, до інших людей та до країни в цілому. Це нас об’єднало. 

Саме такими є мої перші спогади про євромайдан, і, хоча 
пройшло вже два роки, я все ще згадую ці події, неначе вони 
відбувалися вчора.

Андрій Іроденко

«Назавжди в пам’яті кожного українця»
21 листопада 2013 року ми стали свідками жахливо-

го розгортання подій на Майдані Незалежності в Києві. І 
знову спалахи новин, вибухнули соц.мережі… Вся Україна 
затамува подих в з 29 на 30 листопада, коли стався крива-
вий розгін «студентського майдану». Наступного ж дня 
кількість протестувальників різко зросла, і демографія про-
тесту змінилася. Образно кажучи, на вулиці вийшли бать-
ки, розлючені тим, що хтось насмілився бити їхніх дітей.  А 
потім мітинги, і вже тоді майдан нараховував більш ніж 20 
тисяч осіб. 

Хай там як, але одну неспростовну перемогу Евромай-
данові зарахувати можна: Україна знову опинилася в центрі 
уваги світових медій, до того ж у дуже позитивному фокусі. 
Протести в Україні змогли впевнено конкурувати. Ми не 
залишилися без підтримки з боку інших держав і наших 
діаспор.

Українська діаспора запланувала мітинги на підтримку 
Євромайдану у містах Італії, Франції, Великобританії, 
Німеччини, Польщі, Чехії, Канади та США. У Празі зібралося 
біля сотні українців та жителів міста на свій євромайдан. Цьо-
го дня євромайдани відбулися також у багатьох містах світу:  
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Мюнхені, Берліні, Женеві, Парижі (біля Ейфелевої вежі, 
Лон доні (кілька сотень учасників скандували «Україна в 
Європу»), Стокгольмі, Мальмьо, Будапешті, Вільнюсі, Тбілісі 
та ін. 

У текстах українських авторів від самого початку 
найбільше, певно, простежувалося радісне здивування тим, 
що українці в такій великій кількості піднялися на протест, 
попри те, що жодні прогнози такої можливості не передбача-
ли. Особливу увагу авторів на початку протестів привернула 
активна участь у них студентства. 

«Революція неймовірна, тому що вона справжня», – було 
накреслено на знаменах студентської революції 1968-го. 

Наша революція здається неймовірною, але вона справжня. 
У неї з’явилося дихання. Юні, які вийшли на Майдан,вони 
ТАК дихають. Всупереч усьому, що відбувалося навколо два 
десятки років. Вони готові ТАК жити. 

Здається, це було вчора. Здається, це було п’ять років 
тому. Річниця примушує підбити підсумки.

Сьогодні  ми живемо у воюючій країні, що майже сягну-
ла економічного дна, але зробила свій цивілізаційний вибір і 
готова за нього боротись. Вона вже досягла перезавантажен-
ня влади (новий президент, новий парламент, новий уряд), 
виникнення нової армії, безсумнівна низка дипломатичних 
перемог, підтримка всього світу у боротьбі. Хіба цього зама-
ло?
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Будь-яка революція має сенс. Тільки ми здатні творити 
майбутнє, воно в наших руках.

Інна Короленко

Революція гідності» сколихнула країну хвилею велико-
го патріотизму. За весь час протистоянь Київ став не просто 
столицею України, а її серцем і душею, об’єднавши десят-
ки тисяч українців з різних областей, районів, які пліч-о-
пліч боролися за справедливість, за єдність, за незалежність. 
Євромайдан став переломним моментом новітньої історії 
України.

Для кожного Майдан має своє значення, але я впевне-
на, що революційні події сколихнули усіх, вони вплинули 
на хід історії, на погляди та цінності людей. Майдан змінив 
українців, не лише тих, хто 
їздив до Києва, а й тих, хто 
був вдома, хто допомагав, мо-
лився за наш народ. Для мене 
ж ці події стали можливістю 
відчути себе справжньою 
патріоткою України, відчути 
єдність українського на-
роду та себе – частиною 
великої, могучої, нездоланної 
української спільноти. Події 
Майдану наштовхнули мене 
на переосмислення своєї 
ролі, як громадянки України. 
Для нас, студентів, Майдан 
став випробуванням, пока-
зав стремління української 
молоді жити в європейському 
суспільстві, нашу активну позицію, національну свідомість, 
згуртованість – і це справді надихає, це означає, що наша 
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нація – жива, і коли вона чогось прагне, то сміливо йде до 
цього. Свідома молодь – це світле майбутнє! 

Події Майдану назавжди залишаться у моїй пам’яті. 
Відчуваю скорботу за тих, хто загинув у відстоюванні своїх 
громадянських позицій. Київський майдан, Львівський -  ми 
всі були одним цілим. Ми жили майданом щодня. Революція 
гідності не завершилась, вона триває у серці кожного. Нас 
чекає ще багато змін, і я впевнена, що майбутнє України буде 
світлим і чистим, адже ми за це боролись.

Соломія Островська

Мільйони безликих лампадок.
Сотні душ, що пішли в небуття,
Залишивши нам волю у спадок
Й повернувши всім віру в життя

Їхня кров на граніті й бруківці…
Їхня кров є й на наших руках…
Відчайдухи, герої, сміливці
Подвиг ваш назавжди, у віках.

Тільки ж матерям це не утіха
ЦЕ є сльози і горе для них..
Берегли від вогню і від лиха
Й залишили їх зараз самих…

Та померли ж ви тільки фізично,
Бо живете у наших думках.
І горітиме свічка довічно
У долонях і наших серцях

                                                              Богдан Івахів



Чи ти чуєш? Озирнися довкола!
Чи ти бачиш? Почуй наш протест!
Патріотів згуртоване коло,
За державу нестиме цей хрест.

Ми ідемо в Європу. Байдуже
На протести і ряд заборон,
Об’єднаймо зусилля, мій друже,
Піднімайся, бо це вже не сон.
Це не мрія на світле майбутнє,
А це реальність у наших руках,
На майдані посеред присутніх,
Воля й гордість палає в очах.

Прокидайтесь сини України,
Йдіть із нами, бо час вже настав.
Подолаймо наставлені стіни,
Не потрібно дешевих вистав.
Піднімаємо очі до неба,
І в єдиній молитві уста.
Нам життя лише гідного треба,
І щоб доля була не пуста...!

                                    Богдан Івахів
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Якби я міг, я був би на майдані
Якби я міг, я кров би проливав.
І у страшнім огненнім океані
Гудуть трембіти, час уже настав.

Коли б я міг, зірвався в небо птахом,
Коли б я міг, в бою серед братів,
Кривавим трунком, хмелем понад дахом,
Голос свободи й викрики катів.

Усе змішалось, постріли, гранати,
І кров і сльози, і чиєсь життя
Це час усім, супроти повставати.
У боротьбі й молитві каяття.

Якби ж я міг… Шкода, слова не дія,
Ні правди в них, ні істини зерна.
Живе в руках, жевріє та надія,
На вічний мир, якого вже нема,

Немов у пеклі, полум’я, руїна,
В шаленім герці долі терези,
Ох рідна ненько, колос-Україно,
Звучить етюд багряної сльози…

                                   Богдан Івахів
                                         18.02.2014
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