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Яка то тяжка річ — відродження національної 
державності», — розмислював майже сто років тому 
Володимир Винниченко. Що змінилося з того часу? 
Двадцять два роки тому Україна таки здобула неза-
лежність, та легше не стало... І чим далі, тим більше 
переконуємося у відсутності глибинного осмис-
лення цієї події, у дефіциті гордості, тієї гордості, 
яка за будь-яких обставин, незалежно від кольору 
шкіри, віросповідання, змушує говорити: „Я - украї-
нець!», як говорять американці: „Я - американець!», 
як говорять росіяни: «Я - росіянин!» 

Виборювали незалежність... Але життя довело, 
що незалежність - ще не демократія. Це помилкове 
припущення призвело, так би мовити, до посла-
блення пильності і, як наслідок, до того, що на 
початку 90-х так і не був закладений міцний фунда-
мент для побудови справді демократичної правової 
держави, що унеможливило б у майбутньому узур-
пацію влади однією людиною, зрощення економіки з 
політикою, корупцію на всіх рівнях і так далі.  

Чи вдасться відновити втрачене? Це може зробити 

хіба той, кому ще довіряють. Ми віримо й боремось 
за нашого лідера, Юлію Володимирівну, адже саме 
вона зможе поставити крапку на злочинах тепе-
рішньої влади. Дасть можливість «дихати» україн-
ському народу на повні груди, допоможе повернути 
віру в незалежність. Інакше та депресія, в якій сьо-
годні перебуває наше суспільство, може остаточно 
зруйнувати зародки державності, демократії. 

У цей день кожен громадянин України має можли-
вість засвідчити свою любов до рідної землі, вірність 
заповітам батьків, дідів-прадідів. Нехай живе істо-
рична пам`ять нашого народу, почуття національної 
гідності. Самоповага та повага до інших народів  хай 
додають нам натхнення, бажання працювати і жити 
так, аби Україна ніколи не втратила своєї могутності 
і сили, була процвітаючою демократичною державою.

Хай свято незалежності сповнює наші серця духом 
патріотизму, нових перетворень, вселяє впевне-
ність у завтрашньому дні. Міцного здоров`я, миру 
і злагоди та достатку, щасливої долі кожній родині! 

Слава Україні!

З  Днем  Незалежності  України!

Черкаська влада здатна 
додуматися до найбезглузді-
ших вчинків, аби лишень хоч 
якось нашкодити опозиції.  
24 серпня голова фракції  

ВО «Батьківщина» у Верхо-
вній Раді України Арсеній 
Яценюк разом з народними 
депутатами України  мав на-
мір відсвяткувати День Не-
залежності у самому центрі 
Батьківщини — у Шполян-
ському районі біля знаку Гео-
графічний центр України.  

Спершу районна влада 
просто намагалася заборони-
ти захід, потім з’явилась ін-
формація, що місцевий агра-
рій у святкові дні обробить 
прилегле поле хімікатами, 
аби витруїти опозиціонерів.

Цими ж вихідними сталася 
безпрецедентна подія. У ніч 
на неділю, напередодні Дня 
Незалежності України, знак 
просто зрізали аж під самий 

«корінь». 
На місце Географічного 

центру поставили вагончика 
з приїжджими робітниками 
та обгородили імпровізова-
ним тином із неохайних лат. 

Що саме планують роби-
ти зі знаком поки не відомо. 
Чому саме тепер, напере-
додні великого свята укра-
їнців, влада зробила такий 
вандальський вчинок можна 
здогадатися. Та невже візит 
депутатів від опозиції аж так 
налякав місцевих чиновників, 

що вони ладні  позбутися 
знаку? 

Україна — на порозі від-
значення 200-річчя від дня 
народження Тараса Шевчен-
ка. З усього світу на Чер-
кащину з’їдуться люди для 
вшанування нашого видатно-
го земляка. Не доведи Боже, 
наполохані черкаські регіо-
нали надумають вчиняти ван-
далізм й до інших символів 
та святинь, лише б зробити 
дрібну прикрість опозиції?

Влада знесла  
Географічний центр України

«Центр України» до переляку...

... «Центр України»  
після переляку

Анатолій Бондаренко
голова Черкаської обласної організаці  ВО «Батьківщина»
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Вирок Європейського суду з прав лю-
дини щодо арешту Тимошенко вже набрав 
чинності. Щоб зараз не намагалися казати 
спікери регіоналів, арешт визнано незакон-
ним. Крапка. Українська влада навіть не 
намагалася оскаржувати вирок ЄСПЛ. Те-
пер, за логікою, треба карати тих, хто вчи-
нив незаконні дії. Але, як показав досвід 
Луценка, нинішня влада на це йти не хоче.

Чи можемо ми прогнозувати друге рішен-
ня ЄСПЛ по справі Тимошенко? Європей-
ське судочинство тим і відрізняється від 
українського, що воно не є наперед визна-
ченим політиками. Тим не менше, маючи 
попередні рішення ЄСПЛ, можна достат-
ньо впевнено казати, що право Тимошен-
ко на справедливий суд буде, радше за все, 
визнано порушеним.

Та ми добре розуміємо, що доля голов-
ного в’язня Януковича вирішується не в 
судах, хай навіть і ЄСПЛ. Це, на жаль, 
особистий вибір нашого «гаранта». Або 
він розвертається вбік від Європи, у зво-
ротньому напрямку, і тоді питання в’язнів 
йому вирішувати не треба – але загрози 
для себе, коли він опиниться сам-на-сам 
із Путіним, Янукович вже усвідомив.  Або 
ж Янукович визначається на користь під-
писання угоди про асоціацію з ЄС, і тоді 
йому треба йти на компроміс по Тимошен-
ко. Я не виключаю також, що Банкова 
може максимально, наскільки можливо, 
відтягувати це рішення, одночасно затя-
гуючи вирішення й інших питань: вибори 

в «проблемних округах», вибори в Києві, 
закон про прокуратуру тощо. А потім все-
таки відпускає Тимошенко – і це рішення 
радикально змінює атмосферу у стосунках 
з ЄС, переважуючи всі інші негативи. От 
така «візантійщина».

Чи вдалося Януковичу ув’язненням і ці-
леспрямованими спробами приниження 
Тимошенко досягти своїх цілей? Він за-
довольнив свої почуття реваншу, помсти і 
жаху 2004 р., він, безумовно, ускладнив ко-
мунікацію Тимошенко в політичному полі 
України і зменшив (але так і не подолав 
свої почуття фобії). Та не виключив Тим-
ошенко з політичного життя. Згідно з да-
ними Центру Разумкова (квітень 2013 р.), 
вважають її лідером опозиції 31,6% опита-
них (на другому місці Яценюк – 22,9%, на 
третьому Кличко – 8,9%). Попри всі про-
блеми, об’єктивні і суб’єктивні, й всілякі 
спроби Банкової перешкодити об’єднанню 
«Батьківщини» і «Фронту змін», воно від-
булося, Тимошенко і Яценюк зробили ви-
сновки і змогли переступити через трагічні 
незгоди 2010 р.

Історія дає багато прикладів, коли 
політв’язні виходили на волю сильнішими, 
мудрішими, роблячи акцент на моральну 
перевагу, ненасильницький спротив – і це 
приносило перемогу. У той же час ми бачи-
мо, що нинішні лідери опозиції поки не до-
мовились про висунення єдиного кандидату 
у першому турі, говорячи про своєрідний 
«праймеріз» у першому турі. Про це гово-

рить і Тимошенко. Така стратегія має свої 
плюси і мінуси. Ми маємо усвідомити, що 
Банкова зробить все для того, щоб зіграти 
на амбіціях лідерів, пересварити їхніх при-
хильників. Тому, у будь-якому випадку, 
всім силам опозиції треба зробити висно-
вки з недавніх виборів мера у Василько-
ві, де опозиція була просто зобов’язана не 
тільки перемогти, а й захистити перемогу:

- Опозиції потрібні історії успіху, вона 
має довести змогу перемагати (персональ-
не голосування – приклад такого успіху, 
Васильків – приклад невдачі);

- Подолання апатії виборців і їхня макси-
мальна мобілізація;
- А для цього – потрібно показати, що 

опозиція принципова інша від чинної вла-
ди, моральна й відповідальна;

- І нарешті, здатність забезпечити спіль-
ний захист результатів. 2004 рік довів, що 
це можливо. З нинішнім режимом це буде 
складніше. Але можливо, якщо вдасться 
створити широкий громадський рух спро-
тиву режиму, у якому знайдеться місце не 
тільки політикам, а й представникам гро-
мадянського суспільства. Тимошенко і Лу-
ценко говорили про це напередодні вибо-
рів 2012 р. Повністю використати цей шанс 
тоді не вдалося. Але це конче потрібно.

Олексій Гарань, історик-міжнародник, 
політолог, політконсультант 

«Українська правда»

Два роки ув’язнення Тимошенко:  
наслідки для режиму, опозиції і країни

18 серпня відбувся тре-
тій, завершальний день 
таборування в місті Каневі 
Всеукраїнської молодіж-
ної громадської організа-
ції «Батьківщина Молода»  
«Канів - 2013. Великі 
українці».

Близько 500 молодих 
активістів з усієї України 
протягом трьох днів поєд-

нували навчання 
з активним від-
починком. 

Народні депу-
тати Андрій 
Ш е в ч е н к о , 
Борис Тарасюк, 
В о л о д и м и р 
Яворівський, а 
також  депутат 
Європарламенту 
Павел Коваль 
поспілкувалися 
з патріотичною 
молоддю, розпо-
віли про видат-
ний земляків, 
зовнішні пріо-
ритети України, 
про те, як моло-
дому патріоту 
досягти успіху в 
політиці. 

Молоді активісти діли-
лися досвідом громадської 
роботи, проводили спор-
тивні змагання, одержали 
нагороди. 

18 серпня активісти 
«Батьківщини Молодої» 
вшанували Тараса Шев-
ченка покладанням кві-
тів на могилу Кобзаря. До 
молоді доєднався і  голова 

Черкаської обласної орга-
нізації «Батьківщина» Ана-
толій Бондаренко. 

- Ми раді вітати вас на 
Черкащині, на святій  істо-
ричній землі. Землі, де 
народився і виріс Тарас 
Шевченко. - звернувся до 
молоді Анатолій Бонда-
ренко. - Історія повторю-
ється: Тарас Григорович 
боровся за вільну Україну 
зі справником Черкаського 
повіту Василем Табачни-
ковим, а ми боремося за 
рідну мову з міністром 
освіти Табачником! 

Переконаний, ми не 
даремно зібралися біля 
могили Тараса Шевченка, 
великого українця. Ми 
показали, що ми - сила, 
що ми об’єдналися! Хай 
дух боротьби Тараса запо-
лонить наші серця, адже 
в нас багато попереду 
«битв» за справедливість і 
демократію. Нам потрібні 
сили для боротьби за 
нашого лідера Юлію Тим-
ошенко! І ми переможемо! 
- сказав голова Черкаської 
обласної організації «Бать-
ківщина».  

Керівники молодіжних 
організацій «Батьківщина 
Молода», Молодих Народ-
ний Рух та Молодий «Фронт 
Змін» проголосили мемо-
рандум про об’єднання. І 
це ще один важливий крок 
у процесі об’єднання опо-
зиційних сил в Україні. 

Біля підніжжя Чернечої 
гори всі учасники табору-
вання розгорнули найбіль-
ший Державний Прапор 
України - 40х60 м, який 
має площу 2400 кв.м. 

У Каневі розгорнули  
найбільшого Прапора України


