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ПІДМАНУЛИ, ПІДВЕЛИ! 
 

 
 
 
 
Пісенне звернення народу України до своїх 

політичних тварин. 
 
 
 
 
 

Обіцяли в понеділок 
До Європи вести сміло, 
Тишком не туди пішли – 
Підманули, підвели! 
 
Приспів: 
Ви ж, собаки, підманули, 
Ви ж, барани, підвели, 
Чесний люд, козли, неначе 
Кошеняток розвели! 
 
Ви казали у вівторок, 
Що добробут буде скоро, 
Ціни до небес зросли – 
Підманули, підвели! 
 
Приспів. 
 
Ви казали у середу, 
Що життя нам буде медом, 
Ваш режим нам насолив – 
Підманули, підвели! 
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Приспів. 
 
Ви казали у четвер, 
Будуть в нас права тепер, 
Придушили як могли – 
Підманули, підвели! 
 
Приспів. 
 
Ви казали у п'ятницю, 
Вори сядуть у в’язницю, 
А самі бабло гребли – 
Підманули, підвели! 
 
Приспів. 
 
Ви казали у суботу, 
Що ви служите народу, 
За холопів нас взяли – 
Підманули, підвели! 
 
Приспів. 
 
Ви казали у неділю: 
Буде свято, буде Вільнюс. 
Проти зрад Майдан зібравсь, 
Ми в ЄС йдемо без вас! 
 
 
 
 
 

Юрій ШЕЛЯЖЕНКО 
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ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА ДО 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 

 

 
Віктор ЯНУКОВИЧ 

25 листопада 2013 року 

 
 
Шановні співвітчизники! 
Найближчим часом я зроблю широке інтерв’ю на 

телебаченні і відповім на всі запитання. А сьогодні я 
хотів би підкреслити – альтернативи побудові 
суспільства європейських стандартів в Україні немає. 
І моя політика на цьому шляху завжди була й 
залишається послідовною. 

Реформи, які ми здійснюємо, – це підтвердження 
того, що ми йдемо європейським шляхом. 

Ми будуємо державу, в якій права людини, 
рівність усіх перед законом, право вибору, соціальний 
захист є найвищими цінностями для всіх, без різниці, 
в якому ти регіоні проживаєш чи на який майдан 
виходиш. 

І як Президент хотів би запевнити громадян 
України – я буду розбудовувати і зміцнювати ці 
незаперечні фундаменти нашого життя. 

У нас ніхто не вкраде мрію про Україну рівних 
можливостей, про європейську Україну. Так само як 
ніхто не зіштовхне нас з праведної дороги, що веде до 
цієї мрії. 

Ми багато пройшли, і ще немало нам пройти 
належить. Найскладніше на цьому шляху були, є і 
завжди будуть економічні проблеми. 

Але я був би нечесним і несправедливим, якби не 
подбав про найбільш знедолених і незахищених, на 
яких може лягти основний тягар перехідного періоду. 
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Я був би, м’яко кажучи, неправий, якби не зробив 
усього, що треба зробити, щоб люди не втрачали 
робочі місця, щоб вони отримували заробітні плати і 
пенсії, стипендії. 

Я хочу, щоб у нашій великій українській родині 
був мир і спокій. Як батько не може залишити сім’ю 
без хліба, так і я не маю права залишити людей 
напризволяще з тими проблемами, які можуть 
виникнути, якщо під тиском, який ми відчуваємо, 
зупиниться виробництво, і мільйони громадян будуть 
викинуті на вулиці. 

Тому мені доводиться вдаватися до непростих 
рішень. Тому я інколи ризикую бути незрозумілим. І 
тому я прошу сьогодні наш народ уважно вислухати 
мене особисто. 

Я ніколи не зроблю жодного кроку на шкоду 
Україні і народові. Воля громадян України була, є і 
буде вирішальною для кожного мого рішення. 

Я хочу, щоб люди знали це. 
Я дякую всім за високу громадянську свідомість. 

В інтерв’ю телевізійним каналам я більш детально 
розкажу про наші спільні кроки та дії, які ми будемо 
робити разом. 

Сподіваюся на розуміння і підтримку. 
Я вірю – ми подолаємо всі труднощі на шляху 

розбудови нашої держави, бо нема таких перепон, які 
не подолав би мудрий і згуртований народ. 

Ми ніколи і нікому не повинні дозволяти 
заважати нам. Молитви і мрії мільйонів покладаються 
на Господнє рішення. 
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ЗВЕРНЕННЯ ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО 
ДО УЧАСНИКІВ ЄВРОМАЙДАНУ 

 

 
Юлія ТИМОШЕНКО 

25 листопада 2013 року 

 
 
Я щаслива, що сотні тисяч українців вийшли на 

Євромайдани в Україні та по всьому світові. Вийшли, 
щоб не дозволити правлячій мафії вбити наш 
європейський вибір, зламати наше життя. 

Я горда відчувати себе частиною такого 
величного та сильного народу, який зміг здобути 
державну незалежність та зберегти її попри все. Зміг 
пережити голодомор та радянські тортури, зміг 
піднятися, вибороти свою свободу під час 
Помаранчевої революції та знайшов в собі сили 
повстати сьогодні на всіх Європейських майданах, 
щоб знову перемагати. 

Я люблю вас, мої Нескорені українці, всією силою 
своєї душі та вірю в усі ваші майбутні перемоги! 

Ви – моє натхнення, моя надія, моя гордість, мої 
сили для життя. 

Мені боляче, що я не можу зараз фізично бути 
разом з вами, що не можу зараз разом з вами дихати 
святим повітрям єдності, свободи та боротьби, який 
завжди був на нашому Майдані. Але, попри грати, 
кожна моя часточка зараз разом з вами живе та 
вірить в нашу Перемогу! 

На знак єдності та солідарності з усіма, хто зараз 
бореться на всіх Євромайданах в Україні та в світі, я 
оголошую безстрокове голодування з вимогою до 
Януковича підписати Угоду про асоціацію та зону 
вільної торгівлі з ЄС. 
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Я прошу вас, мої рідні Українці, щодня 
примножувати наші сили на Майданах. Я прошу вас 
підняти небачену по своєму масштабу лавину нашої 
волі та сили до такого рівня, щоб авторитарна мафія 
Януковича не змогла завадити нашому історичному, 
святому возз’єднанню з нашою справжньою 
цивілізаційною родиною, від якої ми були відлучені 
сотні років. 

Не відступайте! Не дайте їм зламати наше життя! 
Йдіть вперед та перемагайте! 

У України велике майбутнє, бо в України є всі ви! 
А якщо 29 листопада Янукович не підпише нашу 

Угоду з ЄС, зметіть його з обличчя України мирним та 
конституційним шляхом разом з його політичними та 
корупційними метастазами! Не зупиняйтеся! Тільки 
вперед! 

Україна – це Європа! 
Слава Україні! 
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РАБАМ І ЇХ РАБОВЛАСНИКАМ  
В ЄВРОПІ НЕ МІСЦЕ 

 

 
Спробував обговорити з друзями на Facebook 

ситуацію з євроінтеграцією. Цікава вийшла 

розмова. 

 
Юрій Шеляженко. Єврохулзи * на Майдані – таке 

саме ганьбисько, як і тривала комедія Януковича на 
тему «Ваша юлька винна, що ви не в Європі». 
Немічний бунт уболівальників, які самі ніколи не 
грали в футбол. Вони нічого не зробили, щоб бути в 
Європі. Жоден з них не створив свій бізнес за 
європейським зразком, жоден не переріс своїх батьків 
та вчителів, не змінив докорінно своє життя, не став 
ненормально щасливим розумакою. Більшість з тих, 
хто це читає і зараз лаятиметься, не те що не знайшли 
собі партнера в Європі, але й не вивчили як слід 
жодну європейську мову. Всі хотіли тупо бути по-
православному щасливими: сімейними і праце-
влаштованими, і щоб життя було без несподіванок. 
Вони пахали рабами на російських олігархів за 
російські гроші та думали, що не вони самі, а їхні 
рабовласники будуть будувати їм Європу. І тепер, 
після облому, вони вийшли покричати під вікнами 
власника плантації, поки їх не розгонять такі ж раби в 
мундирах. Правильно зроблять! Бо дурна річ 
завойовувати майдани, поки ви не завоювали власну 
душу. Рабів до Європи не пускають. Як і 
рабовласників. І це справедливо, бо саме завдяки 
цьому Європа є Європою. 

 
                                                 

* Хулз (сленговий вираз уболівальників) – найбільш активні, 

агресивні представники фанатського руху чи клубу.  
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Вальдемар Жолкевський. І що ви пропонуєте, 
Юрію? Мовчати? 

 
Леонід Тонковид. Ти правий, але протестувати 

«за» Європу треба все одно йти. Наскільки вийде, 
настільки вийде. Не треба одне одного в цьому 
обламувати. Треба скликати людей, висловлювати 
волю, прагнення. Щоб не казали, що весь український 
народ тільки й мріяв стати смиренними рабами 
російських олігархів. 

 
Юрій Шеляженко. Я пропоную те ж, що і 

завжди: оволодіти собою, без зайвої паніки і криків. 
Особисто, ні на кого не оглядаючись, своїм умом, на 
власний розсуд виходити з відносин рабства і 
творити відносини доброї волі. Кожна людина має все 
життя творити навколо себе простір доброї волі, щоб 
її не затягнуло у орбіти залежності й чорні дірки 
тоталітаризму. Будьте центром всесвіту. Це просто і 
радісно. 

 
Леонід Тонковид. Тільки аби не так, щоб це 

призводило до атомізації. «Центри всесвіту» мають 
кооперуватися.  

 
Вальдемар Жолкевський. Юрій, будьте 

центром всесвіту так, щоб московські олігархи (і 
персонально Путін) це признали... От тоді можна буде 
погодитись, що ми центр, а не периферія... Я, 
приміром, звик впливати... як центр... але є воля тих, 
які згуртованіші, як орда... і їх вплив переважає... 
поки-що. 

 
Юрій Шеляженко. Страх «атомізації» – це 

індивідофобія, це зло, це найгірше, чим дурять себе та 
інших «православні комуністи». Коли я в центрі 
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всесвіту, а Путін не хоче бути в такому всесвіті, він 
сам виносить себе на маргінес і мені нема діла до 
того, ким мене вважають всякі гордовиті путіни на 
периферії. Біс із ними, холодними каменюками. Я 
будую всесвіт вільних рівноцінних і однаково гарячих 
душею людей-сонць. 

 
Вальдемар Жолкевський. Юрію, розкажете це 

орді чекістів, які прийдуть за вами... Це до того, що 
інколи треба гуртуватися.... 

 
Юрій Шеляженко. Вальдемаре, ви боїтесь 

чекістів не тому, що вони дійсно можуть прийти, а 
тому, що не вірите в себе. Повірте в себе і проженіть 
страх. І згинуть ваші чекісти, як роса на сонці вашої 
віри. 

 
Вальдемар Жолкевський. Я їх не боюсь, а 

зневажаю... 
 
Юрій Шеляженко. Зневага – слабка відмазка, 

коли очевидний страх. Кажу ще раз: не бійтеся. Вірте 
в себе. Віра рятує від страху. 

 
Вальдемар Жолкевський. Ваша воля не 

переважить волі мільйонів згуртованих адептів 
євразійської орди... ви атомізовані, а вони 
структуровані і заряжені вірою в Путіна і Сталіна... і 
вони не в паралельному, а у вашому реальному 
всесвіті... не ховайте голову в пісок, шановний! Я 
говорю про досвід історичний... коли зграї 
згуртованих і організованих чекістів вчинили 
геноцид мільйонів атомізованих і розпорошених 
селян України... чи ви вважаєте цей факт моєю 
хворобливою уявою? 
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Юрій Шеляженко. Це ви ховаєте голову в пісок 
атомізованої зневаги, а я об'єднаний зі всім всесвітом 
силою своєї віри. На моєму боці людство, на моєму 
боці природа. Якась свора здичавілих від ненависті, 
зневаги та тиранопоклонства вояк є нічим порівняно 
з силами, які стоять на моєму боці. І оскільки я живу 
вічно, я знаю, що в кінцевому рахунку я вже переміг, 
коли повірив у себе. 

 
Вальдемар Жолкевський. Згоден з вами щодо 

Всесвіту :) Але я хочу, щоб вони мені не смерділи вже 
зараз... Щоб їх не було... А ця звиродніла зграя все ще 
існує... І не стає білою і пухнастою, через свій страх, до 
речі, і ненависть... І з цим треба щось робити... Якось 
їм протистояти... А значить гуртуватися, хоча б 
інколи... 

 

Юрій Шеляженко. Все правильно, віра дозволяє 
вільним людям розумно домовлятися і прагматично 
гуртуватися замість обожнення кривавих тварюк, які 
ведуть нарід до прірви. 

 
Вальдемар Жолкевський. Так от і я про це ж... А 

значить, може й не варто критикувати тих, хто 
зібрався на майдані? Бо це вже спроба... це крок... а 
дорогу подолає той, хто зробив перший крок... Може, 
варто повірити в них... і в цьому проявити гармонію 
щодо спільноти... витоворити необхідні вібрації у 
всесвіті... Як ви вважаєте? Чи не варто повірити у 
шанс, що саме зараз люди, як ВІЛЬНІ партнери, здатні 
зупинити чорну євразійську орду рабів? Вони ж, 
принаймні, вільніші за оту орду рабської беркутні, яка 
все ще кориться євразійським ханам... 

 
Юрій Шеляженко. Ви без надії сподіваєтесь, це 

шляхетно і традиційно. Але не треба бути пророком, 
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щоб бачити, чим все закінчиться, бо головна 
проблема таких зборищ полягає в тому, що вони не 
вчать людей мислити самостійно. 

 
Вальдемар Жолкевський. Був цілий причинно-

наслідковий ланцюг, низка причин, чому ми стали 
такими... Це історія народу останніх, як мінімум, 300 
років... Колективна свідомість українців вражена 
бацилами зневіри і брехні навмисно... І це робилося 
централізовано, через освіту, ЗМІ, колективи, 
викладання історії... Тотально і тоталітарно... Йшла 
промивка мозків, велика, різнопланова і 
різнорівнева... у багатьох площинах... Щоб створити 
слухняного раба... І ті сильні, які пручаються, варті 
поваги і пошани... Саме такі перемагають... МИ 
ПЕРЕМОЖЕМО!!! Мислити самостійно будемо після 
перемоги... До речі, треба не тільки мислити, а й 
ТВОРИТИ, бо ми всі творці, але зараз варто ТВОРИТИ 
ОДИН ПРОЕКТ... Бути співтворцями його... 

 
Юрій Шеляженко. Все правильно, але є одне 

але: єдність у різноманітті. Тож більше героїв, добрих 
і різних. Слава Україні, героям слава! 
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РЕВОЛЮЦІЯ В ДУШІ 

 
Ви знову живете у передчутті революції. 

Прогнози, що завтра все зміниться, стали звичними і 
регулярними, наче божевільні віщування про кінець 
світу. 

Вам не подобається, як влаштоване суспільство. 
Вам не подобаються люди навколо і, тим більше, не 
подобається начальство. Ви нікого не хочете слухати, 
ні з ким не хочете домовлятися. Ви єдині лише у гніві 
та в очікуванні чудес. 

Ви хочете змін. Старше покоління сподівається 
на зміну поколінь. Молодші заглядають в рот 
старшим в очікуванні наказу змінитися. Мрійники 
ненавидять реальність, чекаючи, що їх мрії здійснить 
хтось інший. Реалісти ненавидять мрії, чекаючи, що 
план дій для них вигадає хтось інший – та ще й 
заплатить їм за те, щоб вони знайшли своє щастя!  

Ви не існуєте, бо не мислите. Не хочете думати, 
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«ламати голову». Солодке забуття – ваша головна 
потреба, і ви кладете на ніч під подушку непрочитані 
книжки замість того, щоб уважно читати їх, міркуючи 
над кожним словом. Ви підкоряєтеся відчуттям та 
імпульсам замість того, щоб володіти собою. Ви 
постійно жертвуєте собою, перекладаючи 
відповідальність за себе на когось іншого. 

Ви очікуєте дива у будь-якій формі, окрім 
власних добрих справ. Але дива не станеться, поки ви 
шукаєте його зовні, а не всередині себе. 

Ви відчуваєте, що всесвіт недосконалий, і це 
справді так. Що б ви не вподобали, кого б ви не 
полюбили, рано чи пізно доведеться розчаруватися. 
Бо навколо вас нема нічого досконалого. Все, що 
збоку, рано чи пізно починає виглядати 
недосконалим. Достатньо глянути на себе збоку, щоб 
розчаруватися в собі. 

І ніякої революції не станеться, якщо ви 
кричатимете про своє розчарування. Всі кричать, а 
світ не міняється. Розчарування можна перебороти, 
відкинувши ненависть та зневіру, прийнявши всесвіт 
таким, який є – не як даність, а як інструмент 
самоудосконалення, бо ви завжди знаходитесь в 
центрі всесвіту, ви є всесвіт і ви міняєте себе на 
краще, удосконалюючи всесвіт. 

Людина – не те, чим виглядає збоку. Людина – 
невидима, ідеальна душа, яка володіє всесвітом, у 
якій завжди є прагнення досконалості. Це голос 
Божий, світло з неба, шепіт совісті, водоспад доброї 
волі. Тому не варто чекати змін та революцій. 
Користуйтеся внутрішнім імпульсом, словом Божим 
всередині себе, щоб рухати недосконалий всесвіт у 
досконалому напрямку. 

Знаю, зазвичай ви стоїте спиною до Бога. 
Повернутися обличчям до Бога – це найголовніша 
революція. Людям, яким вистачає натхнення 
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спілкуватися з Богом, вистачить також натхнення на 
будь-яку добру справу. 

Сприйміть релігію не як тінь минулого, а як 
джерело натхнення. Повірте у майбутнє, побудоване 
власними силами. Не за чужим, а за власним планом. 
Майбутнє, особисто змальоване вами на чистому 
аркуші всесвіту. Для вас, створених за образом та 
подобою Бога-творця, нема і не може бути якогось 
остаточного священного писання, бо священне 
писання твориться щодня у спілкуванні людей з 
Богом. Нема і не може бути якогось споконвіку 
правильного традиційного обряду, бо звичних 
обрядів варто дотримуватися лише в очікуванні 
одкровення, яке змінює звички разом із уявленнями 
про звичне. Нема і не може бути якоїсь єдино 
правильної церкви або релігійної громади, бо жодна 
сила, навіть сила організованої людської маси та 
громадської думки більшості, не може стримувати 
покликання вільних душ самостійно звертатися до 
Бога та творити добро від Божого імені. 

Щоб перемогти усі розчарування, треба 
здійснити революцію у власній душі. Стати 
суверенною особистістю, опанувати свою долю, 
знайти щастя на самоті. Навчитися творити добро і 
домовлятися з людьми про спільне творення добра, 
спільну вигоду, спільне благо. Бо не почуття, а 
розумний договір людей, які високо цінують один 
одного, є основою людської солідарності та 
досконалості суспільства. 

Як би не хотілося жити всліпу, треба боротися з 
собою та підкоряти свої потреби добрій волі розуму. 

І коли ви переможете себе, ви зрозумієте, що 
справжня перемога – не помста, не знищення ворога, 
а творення своєї вільної душі, чесної, гідної і тому 
непереборної.  

Юрій ШЕЛЯЖЕНКО 
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ЛУНАЄ ПІСНЯ НАД МАЙДАНОМ 
 

 
Оповідання. 

 
 
Перед світанком, у ранкових сутінках, неба 

торкнувся Бог. Ніхто не бачив цього благословення, 
як вже сотні років мешканці міст не помічають росу 
на траві. 

Але Бог знав, що робив. Так, люди переважно 
дивляться під ноги у пошуках каменюки, а потім – 
один на одного у пошуках мішені. Однак той, хто 
наважиться знехтувати звичками, гляне вгору у 
пошуках одкровення і має знайти істину, неповторну, 
божественну, суто індивідуальну. 

«Сьогодні ми вийдемо на майдан» – подумав 
Політик, щойно розплющивши очі, – "Опозицію вже 
давно не пускають до влади, тому ми зібрали тисячі й 
тисячі людей, щоб пред'явити владі одну велику 
претензію. Влада змушена буде поступитися". 

«Радикальні екстремісти знову підбурюють 
людей до бунту проти реформ» – прочитав Правитель 
у оперативному зведенні, першому документі, з якого 
починався кожен робочий день. І золотим пером, 
червоними чорнилами накреслив резолюцію: 
«Закликати до порядку. У разі необхідності 
застосувати силу». 

«Я піду на майдан, бо там будуть усі. Ціни 
ростуть. Чиновники знахабніли. Нові заборони 
щодня. І перспективи ніякої. Одні розмови про 
реформи, брехня і лайно. Набридло так жити» – думав 
Городянин. Цих думок він набрався у розмовах з 
сусідами, на роботі під час перекуру, з листівок, якими 
обклеєні всі стіни... Деякі з них він сам потайки клеїв, 
як то кажуть, «для екстріму». 
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Бойовик роздавав товаришам травматичну 
зброю та електрошокери, засоби охорони порядку під 
час мітингу. Виконував свій обов'язок машинально, з 
чистою головою. Якщо б його спитали, що він думає 
про мітинг, він би сказав: влада не піде на поступки 
мирно. Однак ніхто нічого не питав, бо всі бойові 
товариші думали так само й були готові до рішучих 
дій. 

Генерал міліції, прочитавши резолюцію на 
оперативному зведенні, дістав із старого іржавого 
сейфа заздалегідь затверджений секретний план 
масових арештів та придушення збройного 
повстання. 

«Звичайно, я піду на майдан. Завжди треба бути 
десь присутнім: на лекціях, бо так треба професорам, 
на вечірках, бо так треба друзям, і на цьому мітингу, 
бо туди піде моя дівчина. Я б сьогодні працював і 
працював, є натхнення, душа співає. Але нема часу. 
Треба йти на мітинг» – думав Студент. 

У модному бутіку Студентка купила спортивну 
кофту з вишитим обличчям легендарного революціо-
нера: «Всі подружки запрошують хлопців на майдан. 
Чим я гірша? У мене такий прикид, такий хлопець, хай 
вони обзаздряться!». Приміряла: прикольненько... 

Люди збиралися на майдані, від їх шуму і тупоту 
повітря гуділо. Народ вимагав змін, а зустрів тільки 
незліченні міліцейські кордони. 

«Демократія переможе» – казав Промовець з 
мегафоном, і його слова відгукувалися скандуванням 
його прізвища. «Майте совість, можновладці!» – 
закликав він, і майдан вибухав оплесками та шумом, у 
якому, прислухавшись, можна було почути брутальну 
лайку на адресу влади. «Ми законно зібралися тут, 
щоб відстояти свої права» – пояснював Промовець, а 
люди приходили і приходили, розмахували руками, 
кричали гнівні слова та витискали міліцію з майдану 
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своєю масою. 
Активіст, вливаючись у протестне море, 

розштовхував ліктями мітингуючих та волав про 
необхідність рішучих дій. І негайно став улюбленцем 
публіки, за яким готові були йти сотні людей. Він не 
знав, куди їх вести, однак із задоволенням куражився 
власною популярністю. 

«Ганьба!» – кричали всі, не приховуючи бажання 
рушити за ким завгодно та розтоптати ворогів. 

Лише Людина почула свій голос, здивувалася, 
звідки накопичилося стільки ворожості, і глянула у 
небо. Відчула доторк Бога. «Сьогодні проллється кров, 
але потім, можливо, ми будемо вільні!» – прошепотів 
хтось ззаду їй на вухо. Людина обернулася, щоб 
побачити, хто це сказав, і не знайшла нікого 
конкретного. Лише помітила автомати Калашникова 
на плечах міліціонерів та зустріла погляд тисячі очей, 
в якому читалося: «Хто не з нами, той проти нас». 
Один тільки дивився собі під ноги. 

– Чому ти не трясеш кулаком і не кричиш 
«Ганьба!» разом з усіма? 

– Я хочу співати, але тут дуже шумно. 
– Хіба ти прийшов сюди не за свободою? Не 

зважай на шум, співай! Я слухатиму. 
І той наважився заспівати. Прислухаючись до 

співу, чимало людей припинили кричати та 
замислились. Слова пісні були несподіваними, 
немислимими, але мотив викликав віру і любов. 
Притихнувши, люди почули слова, які досі тонули в 
шумі та криках: 

– Є добра пропозиція. 
– Потрібен відповідальний підхід. 
– Якщо влада нас не чує, вирішимо всі питання 

самостійно. 
Промовець почав оголошувати проект резолюції 

мітингу з порадами фахівців, як творити добро і 
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нормально жити без допомоги влади та захистити 
своє життя і майно від злочинних посягань. 

Ввечорі, коли народ і міліція розійшлися, по 
телевізору транслювалися злобні коментарі міністрів 
порядку та режиму. Міністри були дуже розчаровані 
таким розвитком подій, адже у разі придушення 
масових заворушень Правитель обіцяв кожному з них 
Орден Героя. Вони навіть змовилися наступного разу 
винайняти скаженого провокатора на гроші, вкрадені 
під час імітації реформ. Але, поки міністри 
торгувалися з жадібним провокатором, люди 
перестали мітингувати і почали робити добро без 
примусу влади. Жорстокий Правитель виявився не 
потрібним народові, і опозиція швидко змінила 
політичний устрій. 

Донині лунає над майданом пісня про те, що 
кожна людина – вільна, кожен сам собі господар, що 
не може бути нічого гірше, ніж стати рабом страху, 
гніву, брехні чи зневіри у власних силах. 

 
 
 

Юрій ШЕЛЯЖЕНКО 
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СПРАВЖНІЙ ЄВРОМАЙДАН: 
БУДЕМО ВІДВЕРТИМИ 

 

 
 
Я ніколи не був і не буду фанатом. Я – людина 

діла.  
Магія натовпу на мене не діє. Вона притягує мене 

не більше, ніж магніт – книжку.  
Тому мій «Євромайдан» буде не на площі у 

екзальтованому натовпі, а у бесіді з вами, розумними 
людьми, у яких прагнення спілкуватися переважає 
стадний інстинкт.  

 
Об’єднаємося у тому, що будемо відвертими.  
І для цього я пропоную вам відповісти на два 

простих питання:  
1) Що я зробив (зробила) для євроінтеграції?  

2) Хто конкретно гальмує євроінтеграцію?  

 
Почну з себе.  
1) Я вивчив англійську, написав листа 

англійській королеві і отримав відповідь.  
2) Ірина Фаріон. Вона багато років вчила нас 

«мовній нормі», диктатурі української й фанатичному 
уникненню русизмів та інших проявів 
багатомовності, замість того, щоб вчити спілкуватися 
з європейцями їх рідними мовами: англійською, 
німецькою, французькою, тощо.  

 
А поки ви думаєте, що собі відповісти на два 

простеньких питання – я з вашого дозволу 
пофантазую, як би на них відповіли деякі 
знаменитості.  
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ЯНУКОВИЧ  
1) Зробив євроремонт у Межигір’ї.  
2) Тимошенко. Тому що не лікується.  
 
ТИМОШЕНКО  
1) Погодилася на все.  
2) Янукович. Він не хоче мене лікувати.  
 
АЗАРОВ  
1) Нє паспішав вступати в мітній саюз.  
2) Па-вашому, я гальмую?! Да пашлі ви!  
 
СИМОНЕНКО  
1) Як олігарх на чолі компартії, я остаточно 

дискредитував комунізм.  
2) Мої виборці, які дозволяють дурити себе.  
 
ТЯГНИБОК  
1) У програмі «Свободи» я вимагаю для України 

ядерного статусу та європейського україноцентриз-
му. Коли у нас буде атомна бомба, ми змусимо Європу 
нас боятися і поважати. Тоді подивимося, братва, я 
хотів сказати – побратими, хто кому митиме туалети! 
Україна ще стане геополітичним пупом Європи!  

2) «Москалі» та «жиди», які всиновлюють наших 
дітей.  

 
ПУТІН  
1) Завербував агентуру в усіх європейських 

країнах.  
2) Журналісти, які показують мене азійським 

деспотом.  
 
FEMEN  
1) Ми показали українські цицьки Європі.  
2) Чоловіки. Особливо, жирні попи.  
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Тепер Ваша черга відповідати на два простих 
питання:  

1) Що я зробив (зробила) для євроінтеграції?  

2) Хто конкретно гальмує євроінтеграцію?  

Тільки спочатку добре подумайте... Добре? 
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ПРО АВТОРА 

 
Юрій Шеляженко – відомий київський видавець, 

журналіст, правозахисник, письменник, проповідник 
оригінальної релігії, яка зветься вірою в найвищу 
цінність людини і, за відгуками релігієзнавців, є 
сучасним духовним рухом, «своєрідним релігійним 
пацифізмом». Брав участь у акції «Україна без Кучми» 
в 2000 році та у Помаранчевій революції у 2004 році, 
презентував свою повість «Разом!» на Майдані 
Незалежності 11 грудня 2004 року. Редактор газети 
«Правдошукач» та релігійного бюлетеня «Ідеаліст». 
Ці видання, а також авторський комплект з чотирьох 
книжок Ю. Шеляженка можна передплатити на будь-
якому поштовому відділенні України за передплат-
ними індексами 49608, 68183 та 68726 у каталозі 
Державного підприємства «Преса». 

 



 ─ 24 ─ 

Громадсько-політичне видання 

 

 

 

Шеляженко Юрій Вадимович 
 

 

 

МІЙ ЄВРОМАЙДАН 
 

 

 
Відповідальний за випуск, редагування, 

коректуру, оформлення, комп’ютерний набір  
та верстку: Ю. В. Шеляженко. 

Підп. до друку 25.11.2013 р. Формат 84х108/32. 
Папір офсетний. Друк лазерний. Гарнітура Камбрія. 

Умовн. друк. арк. 1,3. Обл.-вид. арк. 0,7. 
Наклад 500 прим. Зам. № 13. 

Видавець Шеляженко Юрій Вадимович, 
вул. Тверський тупик, буд. 9, к. 82, м. Київ, 01042. 

Тел. +38 (097) 317-93-26, факс +38 (044) 529-04-35. 
E-mail: yuriy.sheliazhenko@gmail.com 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи                
до Державного реєстру видавців, виготівників і 

розповсюджувачів видавничої продукції                               
серія ДК № 4425, видане Державним комітетом 

телебачення і радіомовлення України 22.10.2012 р. 

Віддруковано на власному обладнанні. 

 

 



 

 




