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Помаранчева революція у світлі      
теорії маргінальності  

У статті йдеться про помаранчеву революцію 2004 року як спробу подолання системної 
маргінальності сучасної української держави. 

 
The article is about the “Orange revolution” in Ukraine in 2004 as a try to overcome the system 

marginality of Ukrainian state nowadays. 

З  теоретичними проблемами 
маргінальності, виходячи з історії 
соціально-політичної і філософської 
думки, вчені зустрілися у стародавні 

часи як на Сході, так і на Заході. Цей 
своєрідний феномен не перестає цікавити 
науковців і у XXI столітті – столітті 
глобалізації, війн і революцій. 
Полісемантичність, багатомірність, 

складність феномену маргінальності не 
відкидає спроби чітко виявити сутність цього 
поняття. По-перше, воно має відношення до 
багатьох наук: соціології, психології, 
політології, культурології, економіки та їх 
синергетичних інтерпретацій; по-друге, під час 
формування теорії маргінальності виникло 
декілька нових значень і навіть типологізація 
цього поняття; по-третє, розмитість, 
імпресивність, остаточна невизначеність цього 
терміну роблять складним його вивчення як в 

емпіричному, так у теоретичному сенсі; і, по-
четверте, зміст цієї наукової        категорії є, як і 
все життя, гнучким і мінливим. Тому 
маргінологи – ті вчені, що звертались і 
звертаються до концепції маргінальності, – 
підкреслюють свою теоретичну безпорадність у 
спробі дати оптимальне, вичерпне визначення 
терміну “маргінальність” [1]. 
Існують декілька напрямків більш 

ретельного вивчення цього явища. Сучасні 
дослідники традиційно виділяють: культурну, 
соціальну (структурну) маргінальність, 
маргінальність соціальної ролі, наукову і 
ідеологічну маргінальність. 
За останні роки в українському суспільстві 

відбулися значні трансформації, які призвели 
до інтенсивної зміни стилів життєвлаштування, 
формування різних субкультур. На тлі 
розбудови політичної системи України 
відбувається процес маргіналізації політичної 
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свідомості і політичної культури. Стан 
культурної дезорієнтації і невизначеності 
руйнує цілісність і      збалансованість 
суспільної системи у сфері взаємовідносин її 
соціальної і культурної стратифікації і веде до 
зміни соціально-політичної і культурної 
парадигми. 
На наш погляд, в Україні процеси соціально-

культурного перетворення були пов’язані, 
передусім, з посиленням маргіналізації 
населення, а це призвело до розширення зони 
впливу    маргінальних просторів культури (у 
тому числі політичної) та амбівалентності, яка 
виникає в результаті змушеного освоєння 
інших соціальних ролей під час адаптації до 
різноманітних соціальних, економічних і 
політичних змін у суспільстві [2]. 
На думку політологів, процес формування 

нових соціальних прошарків в українському 
суспільстві в останні роки йшов у трьох 
напрямках. На одному полюсі формувалася 
олігархічно-бюрократична буржуазія, що 
використовувала у своїй практиці економічне 
панування, закріпивши його через 
законодавство. На іншому – різні соціальні 
групи, що тією чи іншою мірою зуміли 
пристосуватися до нових соціально-політичних 
та виробничих відносин – представники 
підприємств малого та середнього бізнесу, 
менеджери, фермери, працівники сфери 
обслуговування. На третьому – велика маса 
декласованих маргінальних елементів, 
формально викинутих із суспільства, і в той же 
час невід’ємну його складову частину. 
Безробіття, скрута стали повсякденною 
реальністю мільйонів осіб, які опинилися в 
екстремальних умовах життя: біженці, 
багатодітні сім’ї, самотні малозабезпечені 
батьки, пенсіонери і навіть випускники 
навчальних закладів. До них можна віднести й 
кваліфікованих фахівців і робітників, що 
раніше мали пристойні заробітки у нині 
кризових галузях оборонної промисловості, 
машино- і кораблебудуванні, легкій 
промисловості, сільському господарстві, 
охороні здоров’я, освіти, культури. 
Маргінальний шар населення, що постійно 
збільшувався, став тією небезпечною силою, 
яку використала контреліта як опозиційна сила 
українського суспільства у своїй боротьбі з 
пануючим режимом. 
Становище опозиціонерів без справжньої 

політичної платформи, без партії або руху за їх 
спиною, не дає можливості висловлювати 
загальне незадоволення владою; вони могли 
стати лише “вождями” – ватажками натовпу, і 
в такій якості вони не могли не 
маргіналізуватися. Маргінальною була і 
відсторонена або напіввідсторонена політична 
еліта. 
Досліджуючи процеси створення контреліти 

в Україні в період правління Л. Кучми, треба 
звернутися до низки подій, які викликали перші 
обурення діями влади і призвели до владної 
кризи у маргінальній державі. Маргінальною 
можна назвати державу, коли вона знаходиться 
у стані перманентних змін, невизначеності, 
нестабільності, зубожінні великої кількості      
населення і збагаченні невеликої купки осіб та 
постійній зміні соціального статусу. У 
сучасному світі дуже багато таких країн, і серед 
них, на жаль, Україна. 
У динаміці маргінальної ситуації в нашій 

країні можна виділити наступні три етапи. 
Перший етап – з моменту завоювання 

незалежності у 1991р. до середини 90-х років. 
Він виділяється великою невизначеністю, 
мінливістю, невпевненістю усього суспільства, 
в тому числі і старої партійної еліти. Це був 
практично малокерований етап у житті країни. 
Другий етап – з середини 90-х років до початку 
XXI ст. Цей період відрізнявся відносною 
стабілізацією усіх сфер суспільного життя, 
прийняттям Конституції незалежної України, 
різким розшаруванням населення, 
виникненням олігархічних кланів, 
бюрократизацією, боротьбою середнього класу, 
що зароджувався, і інтелігенції за існування, 
зрощуванням партійної еліти з криміналом і 
перерозподілом землі і майна країни. 
І, нарешті, третій етап – початок XXI 

століття до теперішніх часів. Першою 
ластівкою 3-го етапу цього процесу був рух 
“Україна без Кучми” з грудня 2000 р., який 
завершився зіткненням опозиції з владою 9 
березня 2001 року біля пам’ятника 
Т.Г. Шевченку. Ця подія розпочала рух 
відкритого протистояння олігархічно-
бюрократичній владі з боку демократично 
налаштованих прошарків, і такі події стали 
орієнтацією у боротьбі з режимом, стали 
надією на зміни у суспільстві мільйонів 
прогресивно налаштованих сил під прапорами 
нової революційної хвилі. 
Були репресії, було перегрупування сил, були 

РК-акції влади, були випробування, але було 
велике надбання – досвід боротьби з 
ненависною, ненажерливою, знахабнілою 
владою і був зроблений логічний висновок, – з 
цією владою можна боротися. 
Другим періодом 3-го етапу було об’єднання 

в єдину опозиційну силу чотирьох політичних 
лідерів – В. Ющенко від “Нашої України”; від 
соціалістичної партії – О. Мороз, від “БЮТ” – 
Ю. Тимошенко, від комуністичної партії 
(випадковий тимчасовий попутник) – 
П. Симоненко [3]. 
Але вирішальним став 4-й етап боротьби старої 

партійної еліти з новою маргінальною 
контрелітою. Цей етап розпочався у 
передвиборчій компанії за крісло Президента 
України, а завершився буржуазною революцією 
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(так званою помаранчевою) і перемогою 
В.Ющенка. 

“Революції – гірко-солодкі миті історії. 
Ненадовго спалахують надії, які обертаються 
незабаром розчаруванням і новим безладом. Це 
відноситься і до великих революцій, таких як 
революція 1789 р. у Франції і 1917 р. – в Росії, і 
до більш дрібних політичних переворотів”, – 
писав у 1991 р. відомий німецький соціолог і 
політичний діяч Ральф Дарендорф. 
Передумовами  виникнення цих революцій, на 
думку цього вченого, завжди бувають “роки 
пригнічення, пихатості влади та злісної зневаги 
до потреб людей”, тому що старий режим 
“чіпляється за свої привілеї, а якщо навіть 
намагається оновитися, ніхто йому не 
вірить…” [4]. Люди більше не бажають його 
терпіти. Загострюється конфронтація, 
накопичується енергія конфлікту. 
Який же був формат цієї помаранчевої 

перемоги? 
Вона, ця перемога, була “унікальною” (як 

любить повторювати це слово В. Ющенко) 
тому, що, з одного боку, це була перемога на 
виборах опозиції, до речі, перша на усьому 
пострадянському просторі, а з іншого – це було 
успішне завершення помаранчевої революції. 
Те, що зробити це було непросто, 

підтверджують слова колишніх активних 
політиків режиму Л. Кучми. Зокрема, голова 
президентської адміністрації В. Медведчук 
запевняв, що “влада зараз сильна як ніколи”, а 
кандидат у президенти В. Янукович під час 
перших теледебатів стверджував, що “нова” 
влада вже прийшла і її “не позбутися”. Але 
виборча кампанія спростувала ці зухвалі 
твердження і довела, що на силу є своя народна 
сила. 
Якщо ж подивитися на весь пострадянський 

простір і проаналізувати його демократичний 
розвиток (за виключенням країн Балтії), то 
можна розділити колишні республіки СРСР на 
дві категорії. До першої відносяться ті, в яких 
демократичні цінності слугували декорацією 
для побудови по суті авторитарних режимів. До 
другої – ті, в яких прихильність демократичним 
цінностям стала реальною основою державного 
устрою і була втілена у життя. 
Що ж до маргінальної України, то тут усім 

давно було відомо, що йти супроти влади 
означало наражати на небезпеку своїх 
прибічників як пересічних громадян, так і 
представників бізнес-структур небезпеці 
переслідування з боку “правоохоронців” та 
криміналітету. Цей принцип був використаний 
у повному обсязі під час виборів Президента 
України у 2004 р. Але влада прорахувалася: у 
великої кількості людей (серед них були і 
маргінальні прошарки) урвався терпець. До 
того ж, саме на сторону народу перейшли 

представники силових структур: армії, 
керівництва СБУ, офіцери МВС і інші чесні 
громадяни у погонах. Вони часто за своєю 
ініціативою переслідували бандитів і 
провокаторів, не виконували вказівок місцевих 
чиновників і вищого міліцейського начальства. 
Унікальність цієї перемоги в тому, що 

В. Ющенко провів її в умовах тотальної 
інформаційної блокади. За умови таких 
обмежень класичні політичні технології, які 
були розраховані на те, щоб донести до 
виборців програму кандидата у Президенти 
В. Ющенка або прокоментувати виступ 
опонентів, не спрацювали. 
Звичка пересічних громадян вірити засобам 

масової інформації, особливо телебаченню, яка 
була сформована ще за радянських часів, 
зіграла, навіть з людьми, які критично 
відносилися до подій, злий жарт. Шукати 
об’єктивну інформацію на центральних 
телеканалах – “Інтері”, “1 + 1”, “УТ-1”, 
“Новому” було марно, тут проходило своєрідне 
зомбування виборців за кандидата в 
Президенти від влади. Основними каналами 
розповсюдження інформації про кампанію В. 
Ющенка стали інтернет-сайти, власні газети 
кандидата, “5-й канал  ” ТУ, десь з вересня – 
жовтня 2004 року ТРК “Ера” та ще 
супутниковий канал зв’язку. Але тут були 
обмеження можливостей у отриманні 
інформації: Інтернетом можуть користуватися 
лише біля 10% населення України, а “5-й 
канал” розповсюджував новини лише на 48% 
території України (переважно на кабельні 
мережі). 
Ще однією унікальною і делікатною 

особливістю кампанії і перемоги В. Ющенка 
було те, що вона проходила в умовах 
обмеженого фінансування. Не слід говорити, 
що грошей не було зовсім. На відміну від 
багатьох опозиційних рухів у колишніх 
радянських республік, до команди претендента 
на пост Президента України В. Ющенка 
входили заможні та відомі бізнесмени, і гроші 
вони давали. І все ж не варто забувати про тиск 
старої влади (прокуратури), яка заводила 
десятки кримінальних справ, організовувала 
тотальні податкові перевірки і навіть 
арештовувала банківські рахунки. Усі ці 
випробування бізнес-опора революції пройшла 
чітко, витримала і не здалася. 
За оцінками експертів, кампанія В. 

Януковича на виборах 2004 р. обійшлася йому 
у суму від 900 млн. до 1,5 млрд. доларів США, 
а витрати В. Ющенка складають 50 млн. 
доларів, тобто останній провів цю баталію у 
20-30 разів ефективніше, ніж його опонент [5]. 
І, врешті-решт, про головну особливість 

виборчої кампанії В. Ющенка. Фактично 
вперше у новітній історії України, а може, і в 
історії Європи, була проведена президентська 
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виборча кампанія, у якій кандидат, що переміг, 
значний термін не брав у ній активної 
особистої участі. У самий вирішальний і 
напружений момент виборчого змагання 
команда В. Ющенка залишилась без свого 
лідера. В його штабі з самого початку баталії 
ніхто не приховував того, що основний козир і 
головний їх ресурс – це їх лідер. Головна 
ставка робилася на його чисельні регіональні 
візити, його харизму, вміння спілкуватися з 
людьми і на привабливу зовнішність. 
Соціологічне опитування після цих поїздок 
підтверджувало зростання його рейтингу. І 
саме цього останнього позитиву у команди 
В. Ющенка було відібрано десь на півтора-два 
місяці. На фоні хворого, понівеченого, як 
здавалося, зламаного претендента команда В. 
Януковича приваблювала на свою сторону 
з у бож і лих ,  б і д них ,  с крив джених , 
маргіналізованих людей. Вона задекларувала 
підвищення заробітних плат, пенсій, стипендій, 
демонструвала посилене піклування про різні 
прошарки і верстви населення, завойовуючи до 
31 жовтня 2004 року якомога більше 
прихильників. 
Ще більше прихильників з’явилося у 

В. Януковича завдяки візитам в Україну 
Президента РФ В. Путіна та його заяви про 
подвійне громадянство та надання російській 
мові офіційного статусу. 
І, нарешті, ще одна особливість цих 

перегонів була в тому, що В. Ющенко не 
втомлювався на різних рівнях спростовувати 
провладну риторичну брехню про економічні 
перемоги та “соціальні завоювання”. 
Загнавши В. Януковича у регіональний 

електоральний кут, позбавивши його 
загальнонаціонального статусу, В. Ющенко 
показав, хто є справжнім професором 
політичних випробувань своєю перемогою у 18 
регіонах України без фальсифікацій виборів. 
Більше 15 млн. осіб віддали за нього свої 
голоси (51,99%), за В. Януковича – біля 13 млн. 
(44%) [5]. 
Про помаранчеву революцію в Україні 

будуть говорити ще довго, але вже зараз можна 
зауважити, що ця революція XXI ст. 
спростувала декілька постулатів про те, що 
революцію робить пролетаріат (або інший 
клас), якому нічого втрачати, окрім своїх 
ланцюгів, і про те, що вона відбувається тоді, 
коли для цього визріють соціально-економічні 
передумови. 
Помаранчева революція підтвердила те, що 

свобода для людей, особливо для молоді, − це 
найдорожча цінність. Активними учасниками 
революції були студенти. Але головною її 
соціальною базою і рушійною силою став 
середній клас, що формується зараз в Україні. 
Помаранчева революція мала велику 

підтримку серед усього налаштованого на 

зміни населення країни і особливо мешканців 
столиці. Багато киян приносило гроші і все те, 
що було необхідно. Лише грошей було зібрано 
для Майдану 20 млн. гривень. 
Не можна не відмітити, що команда 

В. Ющенка заздалегідь не готувалася до 
масових акцій. Це продемонструвала акція на 
Співочому полі. Тоді на першу акцію штабу 
цього кандидата знадобилося лише 3 дні для 
того, щоб зібрати стотисячний натовп і 
отримати дуже важливий організаційний 
досвід. 
Масові акції 2004 р. відіграли свою 

позитивну роль. Український народ поступово 
звикав до думки, що вийти на вулицю, майдан і 
продемонструвати свої політичні симпатії – це 
нормальна поведінка. В мітингах брали участь 
різні прошарки населення, у тому числі і 
маргінальні. Але це загальне об’єднання і 
революційне натхнення надавало усім 
учасникам колосальний приплив позитивної 
соціальної енергії. 
Помаранчева революція показала, що за два 

роки після виборів у Парламент України 
(2002 р.) багато чого змінилося. Влада своїм 
презирством до закону, хамством, нахабством 
по відношенню до людей довела процес 
маргіналізації суспільства до критичної межі. 
Як показало опитування учасників Майдану, 

люди виходили протестувати не з соціально-
економічних причин. Вони вийшли з протестом 
супроти попрання владою своїх прав, вийшли 
відстоювати демократію і справедливість. 
Маргіналам набридло боятися влади, набридло, 
що їх постійно обманюють і використовують 
як статистів навіть під час виборів, заздалегідь 
плануючи перемогу на президентських виборах 
2004 року провладного кандидата. І все ж 
помаранчева реальність відстояла правду цієї 
революці ї  та  сприяла  піднесенню 
маргіналізованих прошарків українського 
суспільства. 

“Для найбільш збуджених осіб відкриваються 
нечувані можливості: влада народу, розмивання 
усього твердого і міцного, утопія. Багатьох 
охоплює піднесений настрій. Здається, 
знищуються не тільки зловживання старого 
режиму, але й утискаючі засоби самого 
суспільства. Що ж то за чудові часи! – пише 
Ральф Дарендорф про революції і далі вказує: – 
Ось тільки вони швидко проходять. Медовий 
місяць не може тривати довго. Повсякденність 
ловить людей у свої тенета” [4]. 
Основними напрямками революційних 

перетворень, які терміново треба здійснити 
команді В. Ющенка в Україні, є: зберегти 
територіальну цілісність і суверенітет, розірвати 
усі стосунки зі старим режимом, проводити 
засновану на конкурсній основі раціональну 
кадрову політику, змінити “кучмівську систему” 
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