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OD AUTORÓW 

Zaczęło się od symbolicznego przejazdu kolumn samochodów przez główne arterie Kijowa - na taki 
pomysł wpadli aktywiści z portalu internetowego „Kontrola Drogowa”.  Ideę podtrzymało kilku 
kijowskich przedsiębiorców nadając  jej regularną (choć nieformalną) strukturę. Inicjatywa szybko 
nabrała rozmachu, a dzięki wsparciu udzielonemu przez opozycyjne media i dziennikarzy - także 
szerokiego rozgłosu.  

Po kilku tygodniach o działalności organizacji stało się głośno nie tylko w Ukrainie ale i na całym 
świecie. Aktywiści zaczęli być rozpoznawani, a ich działania - wymierzone w skorumpowane rządy 
Partii Regionów i prezydenta Wiktora Janukowycza - okazały się być nadzwyczaj efektywnymi. Nie 
minęło wiele czasu, zanim przedstawiciele tej tzw. “kawalerii Majdanu” zaczęli uczestniczyć w 
wydarzeniach odbywających się na najwyższym szczeblu politycznym, gdyż ich aktywność zaczęła 
bezpośrednio dotyczyć misji budowania nowej Ukrainy. 

Niniejszy raport, sporządzony przez analityków i wolontariuszy Fundacji Otwarty Dialog, opisuje 
fenomen inicjatywy znanej dzięki mediom jako „Automaidan”. Została w nim przedstawiona 
kolejno geneza Automaidanu, opis pierwszych akcji, a także prezentacja struktury i kierownictwa 
organizacji. Ponadto, raport naświetla przypadki represji i prześladowań na tle politycznym, jakie 
spotkały aktywistów ze strony władz ukraińskich, podczas trwających od listopada 2013 r. 
masowych protestów, które doprowadziły do obalenia władzy prezydenta Janukowycza. 

Autorzy i redakcja raportu  
Fundacja Otwarty Dialog 
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1. TEZY RAPORTU 

 Automaidan nie powstał w społecznej ani politycznej próżni. „Matecznikiem” jego działalności 
było środowisko dziennikarzy związanych z działającym od 2008 roku portalem internetowym 
„Kontrola Drogowa”. Impulsem dla powstania Automaidanu był wybuch „euromajdanowej 
rewolucji”, dzięki której aktywiści zyskali możliwość rozszerzenia działalności na większą skalę oraz 
(co niemniej ważne) język, dzięki któremu mogli celniej opisywać zachodzące w Ukrainie zjawiska 
trafiając przy tym do szerszych mas obywateli, niż było to możliwe przed rewolucją. Powstanie 
Automaidanu mówi więc wiele nie tyle o samych jego organizatorach, co o wpływie rewolucji na 
ukraińskie społeczeństwo. Do czasu rewolucji po Ukrainie rozsianych było wiele oddolnych, 
autentycznie obywatelskich organizacji, których działania nie przebijały się do powszechnej 
świadomości i nie zyskiwały na sile, gdyż każda z nich działała na innej płaszczyźnie aktywności 
społeczeństwa obywatelskiego. Wybuch rewolucji katalizował ich rozwój i pozwolił na „wyjście z 
podziemia”, nadając wszystkim ich działaniom wspólny język, sens i wydźwięk, a także integrując 
ich cele na poziomie walki o zaprowadzenie w kraju praworządności i demokracji (patrz 
podrozdziały „Drogowi dziennikarze”, „Od Kontroli Drogowej do Automaidanu”, „Pierwszy 
przebieg i konsekwencje” oraz „Działalność i najważniejsze akcje”).  

 Automaidan, wychodząc poza granice standardowych działań podejmowanych przez 
demokratyczne społeczeństwa w sferze symbolicznej, przystąpił do aktywności realnie 
ograniczających opresyjny potencjał państwa. Przyczynił się tym samym do oderwania 
niedemokratycznych władz od głównego zasobu ich siły, tj. systemu instytucjonalnego zdolnego w 
każdej chwili zagrozić bezpieczeństwu, zdrowiu bądź życiu swoich obywateli. Podważenie realnego 
wpływu władz Ukrainy na sytuację wokół Majdanu i majdanów stało się główną przyczyną 
wszczęcia szeroko zakrojonych akcji prześladowczych wobec Automaidanu. W ciągu kilku miesięcy 
działalności tej organizacji, zarówno jej regularni członkowie jak i kierownictwo padło ofiarą 
licznych napaści, pobić i uprowadzeń. Dodatkowo władze stosowały także „bardziej legalne” 
środki, jak np. odbieranie prawa jazdy czy karanie mandatami za niepopełnione wykroczenia 
drogowe (patrz podrozdziały: „Kierownictwo i organizacja”, „Fenomen” oraz „Prześladowania”). 

 Automaidan był organizacją oddolną i faktycznie obywatelską. Swoją popularność i uznanie 
zyskał nie tylko dzięki efektywności, ale także dzięki autentycznemu, pro-obywatelskiemu 
wizerunkowi. Aktywiści Automaidanu nigdy nie sprzymierzyli się z żadną partią polityczną, dbając o 
zachowanie organizacyjnej niezależności. Podobnie jednak jak wybuch rewolucji wzmógł w 
obywatelach Ukrainy motywację do bezinteresownego działania na rzecz dobra wspólnego, tak jej  
koniec spowodował powrót do jej „klasycznego” wydania, , w którym na pierwszy plan wysunęły 
się partykularne interesy. 

 

2. DROGOWI DZIENNIKARZE 

Do dokładnego poznania i zrozumienia fenomenu Automaidanu niezbędne jest sięgnięcie do 
korzeni tej organizacji, przyjrzenie się jej genezie. Automaidan bowiem, choć zrodził się 
spontanicznie, nigdy nie był osadzony w społecznej próżni. U jego fundamentów leżały 
wypracowane wcześniej idee, pomysły oraz struktury, którym ukraińska rewolucja nadała impuls 
do dalszego rozwoju. Główną bazą społeczną Automaidanu była m.in. grupa aktywistów 
skupionych wcześniej wokół wydania internetowego „Kontrola Drogowa” (Дорожный Контроль) i 
zajmujących się monitorowaniem i nagłaśnianiem przypadków łamania prawa przez ukraińską 
milicję (w tym ukraińską „drogówkę”), prokuraturę i sądy wobec zmotoryzowanych uczestników 
ruchu drogowego. 
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Inicjatywa ta, jako oddolna, nieformalna i niezależna od głównych sił politycznych Ukrainy, 
powstała jeszcze w 2008 roku w odpowiedzi na agresywną politykę ukraińskiego Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych wobec kierowców samochodów. Sprzeciwiano się m.in. kilkukrotnemu 
podniesieniu wysokości kar za naruszenia przepisów drogowych czy  praktyce nakładania i 
egzekucji kar w przypadkach nieprzewidzianych przepisami prawa. Nowa polityka miała 
najprawdopodobniej podłoże fiskalne (jej celem było zwiększenie dochodów do budżetu państwa), 
była również wysoce korupcjogenna i sprowadzała się w praktyce do wsparcia autorytetem 
państwa nielegalnych wymuszeń pod pretekstem naruszania zasad kodeksu drogowego.  

Wobec powyższego, „Kontrola Drogowa” postawiła sobie za zadanie walkę z bezprawiem wśród 
funkcjonariuszy państwowych, stosując przy tym metody typowe dla dziennikarzy śledczych. Dnia 
17 stycznia 2011 r. portal internetowy „Kontrola Drogowa” został zarejestrowany oficjalnie jako 
wydawnictwo, na legalnej ścieżce sądowej - dzięki temu aktywiści zyskali możliwość korzystania z 
ochrony gwarantowanej przez ukraińskie prawo prasowe. Dotychczasowi społecznicy stali się tym 
samym oficjalnie dziennikarzami i rozpoczęli aktywność na szeroką skalę, skupiając się przede 
wszystkim na: 

 zbieraniu informacji o naruszeniach prawa przez organy kontroli ruchu drogowego, policję 
oraz sądy i prokuraturę w stosunku do uczestników ruchu drogowego; 

 publikowaniu i rozprzestrzenianiu ww. informacji, głównie za pośrednictwem strony 
internetowej roadcontrol.org.ua, a także poprzez główne media ukraińskie; 

 integrowaniu środowiska kierowców w walce przeciwko korupcji i nadużyciom w szeregach 
„drogówki”; 

 organizowaniu interwencji dziennikarskich (z czasem, gdy „Kontrola Drogowa” zyskała na 
popularności, już sama jej obecność wymuszała na milicji drogowej zachowanie zgodne z 
prawem oraz odstąpienie od prób nadużyć). 

„Kontrola Drogowa” do dziś działa jako organizacja o charakterze informacyjnym, zajmująca się 
dziennikarstwem obywatelskim i korzystającą z sieci środków masowego przekazu w celu 
wymuszenia na władzy stosowania przepisów prawa w zgodzie z ich pierwotnym zamysłem. 
Sądząc po wszelkich dostępnych publicznie danych, wydawnictwo to można potraktować jako 
organizację autentycznie pro-obywatelską, zajmującą się działaniem na rzecz praw kierowców. Do 
wybuchu rewolucji „Kontrola Drogowa” była także organizacją apolityczną. 

 

3. OD «KONTROLI DROGOWEJ» DO «AUTOMAIDANU» 

Gdy na wezwanie dziennikarza Mustafy Najema, Ukraińcy popierający ideę integracji europejskiej 
zaczęli zbierać się na Majdanie Niezależności w Kijowie, ukraińskie władze reagowały w typowy dla 
siebie sposób, tj. stosując wszelkie dostępne (legalne, „półlegalne” i nielegalne) środki aby 
utrudnić bądź uniemożliwić przeprowadzenie masowych akcji sprzeciwu. W arsenale stosowanych 
metod znalazła się również milicja drogowa, której zadaniem stało się blokowanie dojazdu do 
Kijowa autobusów i samochodów osobowych zwożących manifestantów z całej Ukrainy. Według 
relacji „Kontroli Drogowej”, milicjanci zatrzymywali kierowców pojazdów bez wyraźnego powodu, 
opieszale przeglądali ich dokumenty, dopytywali o ilość osób znajdujących się w pojeździe oraz o 
cel wizyty w Kijowie.  

W odpowiedzi „Kontrola Drogowa” przeprowadziła dziennikarską interwencję w typowym dla 
siebie stylu. Dzięki niej ruch do Kijowa został punktowo udrożniony. Przebieg został nagrany 
kamerami i opublikowany w Internecie, co również pomogło innym kierowcom w przełamywaniu 
problemów spowodowanych niejasnym zachowaniem służb państwowych. Na nagraniach widać 

http://roadcontrol.org.ua/
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jak milicjanci motywują zatrzymania chęcią „ostrzeżenia kierowców o utrudnionych warunkach 
jazdy”, bądź dopytania, czy kierowcy „na pewno wiedzą gdzie w centrum Kijowa znajdują się 
parkingi dla autokarów?”.  

Interwencja ta, oprócz przejawu regularnej działalności „Kontroli Drogowej”, była także swojego 
rodzaju decyzją polityczną, gdyż była nakierowana wprost na poparcie EuroMajdanu. Jej 
potwierdzeniem był swoisty manifest opublikowany kilka dni później przez Rostysława 
Szaposznikowa (lidera projektu „Kontrola Drogowa”) na łamach portalu roadcontrol.org.ua. 
Według jego słów, redakcja wydawnictwa zdecydowała się na otwarte poparcie EuroMajdanu nie 
w pogoni za Europą, bądź by wyrazić sprzeciw polityce Rosji, lecz w zgodzie z pragnieniem życia w 
państwie prawa, wolnym od korupcji i nadużyć w szeregach władzy. Od tej pory ekipa „Kontroli 
Drogowej” coraz częściej udzielała się w akcjach poparcia dla protestujących na Majdanie i 
majdanach Ukrainy. 

Idea Automaidanu zrodziła się więc najprawdopodobniej w szeregach „Kontroli Drogowej” wraz z 
początkiem „euromajdanowej rewolucji”, tj. z dniem 21 listopada 2013 r. Należy przy tym 
zaznaczyć, iż Automaidan w żadnym stopniu nie zastąpił „Kontroli Drogowej”, ani też nie stał się 
jego wewnętrzną komórką. Automaidan powstał raczej jako oddzielny projekt bazujący na 
doświadczeniu i metodach działania wypracowanych wcześniej przez „Kontrolę Drogową”, oraz 
uzupełniający je o nowe, wynikłe podczas i na użytek rewolucji. 

 

4. PIERWSZY «PRZEBIEG» I KONSEKWENCJE 

Wieczorem, 28 listopada 2013 r., ekipa projektu „Kontrola Drogowa” zorganizowała w centrum 
Kijowa pierwszy „auto-przebieg”, tj. synchronizowany przejazd kolumny samochodów w akcie 
poparcia dla Euro Majdanu. Biorące udział w „auto-przebiegu” samochody były ozdobione 
ukraińskimi i europejskimi flagami. Przejeżdżając przez miasto kierowcy trąbili i nawoływali 
przechodniów do przyłączenia się do protestujących. W pierwszym „przebiegu” wzięło udział około 
50 samochodów osobowych. Nie obyło się jednak bez interwencji milicji drogowej, której 
funkcjonariusze kilkukrotnie usiłowali przerwać manifestację zatrzymując kierowców bez podania 
konkretnej przyczyny. Finalnie akcja odbiła się szerokim echem po całej Ukrainie, a także w 
mediach zagranicznych. Okazała się być sukcesem wizerunkowym Euro Majdanu, a także swojego 
rodzaju „wynalazkiem” pozwalającym na efektywny rozwój działalności protestujących. 

W rezultacie organizacji „przebiegu”, w rękach dziennikarzy „Kontroli Drogowej” pojawiła się nowa 
broń: oprócz wypracowanych wcześniej metod, zyskali do dyspozycji sieć znajomych kierowców, 
gotowych w każdej chwili ruszyć samochodami do akcji. Od teraz możliwa okazała się aktywizacja 
kierowców na skalę wcześniej nieosiągalną. O ile przed rewolucją efektywność akcji 
podejmowanych przez „Kontrolę Drogową” można było mierzyć głównie reakcją opinii publicznej, 
tak teraz otworzyła się możliwość wywierania bezpośredniego wpływu na sytuację (a nie wyłącznie 
za pośrednictwem przychylnych mediów). Co więcej, od tamtego momentu aktywiści mogli nie 
tylko reagować na działania władz, ale i inicjować własne akcje.  

Inicjatywę tę właściwie zinterpretował i rozwinął Ołeksij Hrycenko, który przy wsparciu kolegów z 
„Kontroli Drogowej” przystąpił do organizacji kolejnych „auto-przebiegów”, w reakcji na brutalne 
rozbicie Majdanu w  Kijowie w nocy z 29 na 30 listopada 2013 r. 

 

5. DZIAŁALNOŚĆ I NAJWAŻNIEJSZE AKCJE 

Począwszy od grudnia 2013 r. w mediach ukraińskich z coraz większą częstotliwością zaczęły 
pojawiać się informacje o kolejnych akcjach Automaidanu (nazywanego w ten sposób już wprost). 



www.odfoundation.eu 

 

 7 

Z początku miały one charakter czysto manifestacyjny: organizowano kolejne „przebiegi” oraz 
„mobilne pikiety” przeciwko tzw. oligarchom oraz wysoko postawionym urzędnikom 
państwowym, najczęściej pod ich prywatnymi posesjami. Najbardziej spektakularną akcję 
przeprowadzono dnia 29 grudnia 2013 roku, kiedy pod rezydencją prezydenta Wiktora 
Janukowycza w Meżhirii (Межигір’я) udało się zebrać ponad tysiąc pikietujących samochodów. 
Tego samego dnia Automaidan złożył podobne wizyty również pod rezydencjami: 

 Wołodymyra Rybaka (ówczesnego przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy); 

 Mykoły Azarowa (ówczesnego premiera Ukrainy); 

 Wiktora Juszczenka (byłego prezydenta Ukrainy); 

 Wiktora Medwedczuka (jednego z oligarchów, nieformalnego doradcy Wiktora 
Janukowycza); 

Do końca rewolucji Automaidan nie osiągnął podobnej sprawności. 

Dzięki zdobytemu rozgłosowi, struktury Automaidanu zaczęły się rozrastać również poza granice 
Kijowa. Do końca drugiego tygodnia stycznia odnotowano kolejne „przebiegi” samochodów m.in. 
w Doniecku, Łucku, Lwowie, Odessie, Użhorodzie, Charkowie, Chersoniu, Chmielnickim. W trakcie 
zaledwie dwumiesięcznej działalności aktywiści zorganizowali „mobilne pikiety” pod rezydencjami 
większości wysoko postawionych polityków oraz oligarchów powiązanych z Partią Regionów, w 
tym m.in.: 

 Andrija Kliujewa (szefa administracji Prezydenta Ukrainy od 24 stycznia 2014 r.); 

 Wiktora Pszonki (byłego Prokuratora Generalnego Ukrainy); 

 Witalija Zacharczenka (byłego Ministra Spraw Wewnętrznych Ukrainy); 

 Dmitra Tabacznyka (byłego Ministra Oświaty i Nauki Ukrainy); 

 Rinata Achmetowa (najbogatszego ukraińskiego oligarchy, prawdopodobnie jednego ze 
sponsorów Partii Regionów). 

„Przebiegi” stały się na tyle popularną formą protestu, iż zaczęto je organizować nie tylko w 
Ukrainie ale i na całym świecie. Najliczniejsze odnotowano w Filadelfii (USA), Edmonton (Kanada) 
czy Davos (Szwajcaria, akcję przeprowadzono podczas corocznego międzynarodowego forum 
ekonomicznego). Warto odnotować, iż w marcu, po zakończeniu rewolucji, podobną formę 
działania przyjęli także przeciwnicy EuroMajdanu w Charkowie (organizując własny „przebieg” 
oprotestowujący działania nowej władzy) czy w obwodzie Donieckim (usiłując za pomocą 
samochodów zablokować dojazd kolumny ukraińskich czołgów do Doniecka). 

Ponadto, Automaidan podjął się także „obsługi logistycznej” protestujących na Majdanie w 
Kijowie. Kierowcy-aktywiści okazali swoją przydatność organizując obywatelskie patrole Majdanu, 
których zadaniem było wypatrywanie zgromadzonych w okolicy  „tituszków” (zadymiarzy i 
prowokatorów opłacanych prawdopodobnie przez Partię Regionów), ostrzeganie o ich obecności 
protestujących oraz uniemożliwianie im dojścia do centrum protestów. Automaidan przyczynił się 
także do powstania służby medycznej Majdanu pomagając w transporcie rannych do szpitali lub 
miejsc zamieszkania, a także w zapewnieniu protestującym niezbędnego wyposażenia dostarczając 
towary do Kijowa niemal z całej Ukrainy. Znalazł także zastosowanie w bardziej skomplikowanych 
operacjach. Jedną z nich był „przebieg” zorganizowany 1 grudnia, a więc na następny dzień po 
brutalnym rozgonieniu manifestantów na Majdanie Niezależności. Dzięki poparciu Automaidanu 
protestujący zyskali możliwość ponownego zgromadzenia się na głównym placu Kijowa.  
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Na podstawie analizy medialnych doniesień oraz relacji organizatorów akcji można uznać, iż 
koncepcja działalności Automaidanu w całości wykrystalizowała się właśnie na początku grudnia. 

 

6. KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA 

Automaidan był bardziej inicjatywą i sposobem działania, niż organizacją. Jego aktywność nie 
została nigdy sformalizowana, co oznacza, iż do dziś dane o Automaidanie nie widnieją w żadnym 
oficjalnym państwowym rejestrze. Nigdy też nie zostały ustanowione jego formalne struktury. W 
konsekwencji trudno odnaleźć gdziekolwiek jednolity spis działaczy, czy listę osób oficjalnie 
odpowiedzialnych za jego działania - zarówno kierownictwo Automaidanu jak i członkostwo w nim 
jest luźne, dobrowolne i do niczego nie zobowiązujące. 

 

6.1. Członkostwo i komunikacja 

Wszyscy chętni do uczestnictwa w akcjach rejestrowali się na stworzonej specjalnie do tego celu 
stronie internetowej zamieszczonej pod adresem http://automaidan.org.ua/. Serwis ten był w 
ciągu całej aktywności Automaidanu jedyną próbą usystematyzowania prac organizacji, choć z 
czasem nawet i ona przestała być jedynym oficjalnym środkiem komunikacji na linii uczestnik-
kierownictwo. Faktycznie w celu przystąpienia do Automaidanu wystarczał telefon do jednego z 
organizatorów bieżącej akcji. Finalnie najważniejszą płaszczyzną wymiany informacji między 
członkami stała się  specjalna grupa otwarta, założona na portalu Facebook, gdzie każdy chętny 
mógł zgłosić „zapotrzebowanie” na interwencję kierowców, a także - spełniająca oprócz tego 
również rolę propagandową - strona fanowska.  

Według różnych szacunków, w Automaidanie skupionych było kilkuset aktywistów gotowych w 
każdej chwili zjawić się na dowolnej akcji (wraz ze swoim samochodem). Zdolność mobilizacyjna 
organizacji w szczytowym punkcie działalności osiągnęła kilka tysięcy zmotoryzowanych. 

 

6.2. Zasada działania 

Sposób funkcjonowania Automaidanu był nieskomplikowany. Za każdym razem, gdy sytuacja 
wymagała interwencji, wystarczyło poinformować o tym poprzez Internet (wspomniana wyżej 
grupa i strona na portalu Facebook), bądź - jeśli wydarzenie miało miejsce bliżej dużego ośrodka 
miejskiego - za pomocą CB radia. Jeśli ktoś z aktywistów znajdował się właśnie w pobliżu i zdołał 
zmobilizować jeszcze kilku innych aktywistów - dochodziło do interwencji. 

W związku z powyższym nasuwa się jednak pytanie: jaką sytuację należało zaliczyć do 
„wymagającej interwencji”? Spektrum działalności Automaidanu było na tyle szerokie, iż 
odpowiedź brzmi - de facto wszystkie, w których obecność kogoś z samochodem mogła być 
pomocna. Czasem więc chodziło o zorganizowanie mityngu, bądź protestu, a czasem o 
zablokowanie pochodu „tituszków” na kijowski Majdan. Automaidan znalazł  zastosowanie przy 
ochronie szpitali, w których hospitalizowani byli poszkodowani podczas zamieszek przy ul. 
Hruszewskiego, przed „wizytami” funkcjonariuszy służb siłowych usiłujących uprowadzić rannych 
poza miasto by tam dokonać brutalnego pobicia (taka praktyka niejednokrotnie była stosowana 
przez funkcjonariuszy „Berkutu”). 
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6.3. Kierownictwo 

Przywództwo w Automaidanie, podobnie jak członkostwo, było nieformalne i wyłonione zostało 
„w trybie chronologicznym” (tj. wedle zasady „kto stworzył, ten dowodzi”) a działało na podstawie 
autorytetu wśród swoich członków. W medialnych przekazach wymienia się przede wszystkim 
następujących liderów: 

 Dmytro Bułatow - najbardziej rozpoznawalny lider Automaidanu („głos” Automaidanu), był 
jednym z głównych aktywistów organizacji do 22 stycznia, kiedy to został uprowadzony i 
skatowany (patrz podrozdział „Prześladowania”). Prywatnie biznesmen.  

(Na zdjęciach poniżej: Dmytro Bułatow, na zdjęciu po prawej: w szpitalu po uprowadzeniu i 
skatowaniu). 

 
 

 

 

 

 

 

 Ołeksij Hrycenko - według mediów jeden z założycieli Automaidanu; przyczynił się do jego 
powstania współorganizując „przebieg” 1 grudnia 2013 roku, tj. zaraz po brutalnym rozegnaniu 
Majdanu w Kijowie. Prywatnie syn polityka Anatolija Hrycenko (ministra obrony Ukrainy w latach 
2007-2012), członek partii „Postawa obywatelska” (Громадянська позиція). 

 Serhij Koba - jeden z bardziej rozpoznawalnych liderów Automaidanu, był też wcześniej 
aktywistą podczas Pomarańczowej Rewolucji. W dniu 23 stycznia pojawiła się informacja, iż 
wyjechał z Ukrainy w obawie przed represjami. 

 Serhij Chadżynow - aktywista Automaidanu, jeden z liderów. Prywatnie pracownik 
międzynarodowej korporacji zajmującej się produkcją chemii przemysłowej. 

 Serhij Pojarkow - aktywista Automaidanu, znany komentator polityczny, główny autor i – obok 
Rostysława Szaposznikowa - „strażnik” koncepcji apolityczności Automaidanu. Prywatnie artysta. 

Oprócz regularnych aktywistów, wśród liderów tego ruchu należy wymienić także dziennikarzy z 
„Kontroli Drogowej” oraz innych wydawnictw, którzy swoją pracą szczególnie przyczynili się do 
wzrostu znaczenia Automaidanu. Są to między innymi: 

 Andrij Dzyndza - w „Kontroli Drogowej” kierownik ds. „zadań operacyjnych” tj. tych 
przeprowadzanych w terenie, w tym m.in. wspomnianych w podrozdziale „Drogowi dziennikarze” 
interwencji. Poważnie zaangażowany w inicjatywę Automaidanu. W związku ze swoją działalnością 
był aresztowany i prześladowany (patrz podrozdział „Prześladowania”). 

 Rostysław Szaposznikow - dziennikarz, założyciel i kierownik projektu „Kontroli Drogowej”. 
Weryfikowany jako potencjalne „zagrożenie” dla skorumpowanego systemu padł ofiarą represji 
jeszcze przed początkiem Majdanu. Został uprowadzony, brutalnie pobity i porzucony na drodze. 
Następnie w trakcie rewolucji rozwinął swoją działalność poza granice Ukrainy. Na terytorium 
Polski współpracował z Fundacją Otwarty Dialog. Następnie wyleciał kontynuować działalność w 
USA. 
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(Na zdjęciach poniżej: Rostysław Szaposznikow, na zdjęciu po prawej: w szpitalu, po uprowadzeniu 
i brutalnym pobiciu przez nieznanych sprawców). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jehor Worobjow - rzecznik prasowy „Kontroli Drogowej”. 

 Tatiana Czornowoł - dziennikarka „Ukraińskiej Prawdy”, szczególnie zaangażowana w 
nagłaśnianie inicjatyw Automaidanu. Pod koniec grudnia 2013 roku została uprowadzona i 
brutalnie pobita przez nieznanych sprawców. W jej sprawie daje się zauważyć uderzające 
podobieństwo z wcześniejszym uprowadzeniem Rostysława Szaposznikowa. 

(Na zdjęciach poniżej: Tatiana Czornowoł, na zdjęciu po prawej oraz na dole: po brutalnym 
skatowaniu) 
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6.4. Wpływ represji na działalność Automaidanu 

Pod wpływem represji i prześladowań, o których mowa w podrozdziale „Prześladowania”, 
działalność Automaidanu niewątpliwie się zmieniała. Gdy władza stosowała jedynie legalne (bądź 
„półlegalne”), w tym głównie administracyjne środki represji wobec aktywistów, Automaidan 
działał prężnie, wykazując niebywałą odporność na prześladowania. Dopiero gdy przystąpiono do 
metod nielegalnych, sprowadzających się do bezpodstawnego zastosowania siły i terroru, 
działalność Automaidanu faktycznie osłabła. Do samego końca rewolucji aktywistom Automaidanu 
nie udało się odbudować pierwotnej sprawności organizacji. 

Najbardziej bolesnymi środkami, które głęboko odbiły się na możliwościach organizacyjnych 
Automaidanu były: 

 areszt Andrija Dzyndzy na dwa miesiące; 

 porwanie i brutalne skatowanie Dmytra Bułatowa, jednego z najważniejszych liderów 
Automaidanu. Działanie to praktycznie wyeliminowało go z kierownictwa organizacji; 

 zastosowany terror okazał się na tyle skuteczny, iż w strachu o własne zdrowie i życie 
Ukrainę opuścił również Serhij Koba.  

Władze na drodze opresji wyłączyły więc z działalności najważniejsze postacie w inicjatywie 
Automaidan, co bez wątpienia przyczyniło się do znacznego osłabienia aktywności organizacji. 

 

6.5. FAZY DZIAŁALNOŚCI AUTOMAIDANU 

Aktywność Automaidanu wobec okoliczności rewolucji, wykazuje fluktuację ze względu na 
intensywność i zakres. Obserwując tę zmienność w czasie, można wydzielić kilka faz działalności 
organizacji. Ich rozkład zawarty został w poniższej tabeli.  

Tło Faza działalności 
Automaidanu 

Krótki opis 

21 listopada 2013 r. – 
początek rewolucji 

29-30 listopada 2013 r. – 
brutalne rozpędzenie 
protestów na Majdanie 
Niezależności w Kijowie 

Krystalizacjia (od 21 listopada 
do 1 grudnia 2013 r.) 

 listopad 2013 r.: pierwsze 
akcje„Kontroli Drogowej“ w 
akcie poparcia dla 
EuroMajdanu; 

 wypracowywanie nowych 
metod działania; 

 rozprzestrzenianie idei 
„mobilnego wsparcia” dla 
rewolucji; 

 1 grudnia 2013 r.: pierwszy 
„auto-przebieg” nazwany 
przez media 
„Automaidanem”. 

 „Festiwal Automaidanu” (od 1 
grudnia 2013 r. do 23 stycznia 
2014 r.) 

 organizacja licznych „auto-
przebiegów”, pikiet, 
manifestacji i patroli z 
udziałem kierowców z całej 
Ukrainy; 
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 29 grudnia 2013 r.: 
szczytowa mobilizacja 
„Automaidanowców”, 
organizacja kilku pikiet pod 
rezydencjami głównych 
ukraińskich oligarchów oraz 
wysoko postawionych 
urzędników państwowych; 

16 stycznia 2013 r. - 
wprowadzenie tzw. 
„dyktatorskich ustaw” 

19-23 stycznia 2013r. - 
eskalacja przemocy, 
zamieszki przy ul. 
Hruszewskiego w Kijowie 

Zdławienie „festiwalu” (od 23 
stycznia do 20 lutego 2014 r.) 

Nasilenie represji wobec 
aktywistów Automaidanu, w 
tym: 

 organizacja zasadzek w 
nocy z 22 na 23 stycznia 2014 
r.; 

 porwanie i skatowanie 
Dmytra Bułatowa 23-30 
stycznia 2014 r.; 

 ucieczka Serhija Koby z 
Ukrainy. 

Spadek/ograniczenie 
aktywności Automaidanu. 

19-22 lutego 2014 r. - 
szczytowy punkt rewolucji w 
Ukrainie; oddziały specjalne 
otwierają ogień do 
protestujących; Majdan 
stawia ultimatum władzy; 
Wiktor Janukowycz ucieka z 
Kijowa; zwycięstwo rewolucji 

Dekompozycja przez 
polityzację (od 20 lutego 2014 
r. do dziś; patrz podrozdział 
„perspektywy”) 

 wobec zwycięstwa 
rewolucji i sformowania 
nowej większości w Radzie 
Najwyższej niewiadomą stała 
się przyszłość Automaidanu; 

 ile Serhij Koba, wróciwszy 
do Kijowa, ogłosił przejście 
Automaidanu do opozycji, tak 
do organizacji zaczęli 
przenikać polityczni 
„karierowicze” próbujący 
ugrać na marce; Automaidanu 
kapitał polityczny; 

 niektórzy założyciele 
Automaidanu, chcąc uniknąć 
wplątania w politykę, zaczęli 
opuszczać organizację, inni 
dokonują próby nadania 
Automaidanowi wyrazu 
politycznego. 
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7. FENOMEN AUTOMAIDANU 

Jak prezentuje podrozdział niniejszego raportu p.t. „Prześladowania”, ukraińskie władze bardzo 
zawzięcie podeszły do zwalczania działalności Automaidanu. Należy zatem zastanowić się nad 
fenomenem tej organizacji, oraz jej znaczeniem dla całej rewolucji, gdyż - sądząc po reakcji - było 
ono niebagatelne.  

Punktem wyjścia dla analizy winna być tu natura władzy niedemokratycznej, a zatem takiej, która 
utrzymuje się przy urzędach nie dzięki poparciu społeczeństwa, a pomimo jego sprzeciwu. Rządy 
takie są zdolne do działania niezależnie od fluktuacji opinii publicznej, zmian nastrojów 
społecznych, czy woli ludu wyrażanej w uczciwych, demokratycznych wyborach lub poprzez 
aktywność społeczeństwa obywatelskiego. Głównym źródłem władzy niedemokratycznej jest siła 
rozumiana nie tylko jako fizyczna przemoc, ale także jako „przewaga strachu”, czy potencjał 
zastosowania władzy na niekorzyść obywatela bez perspektywy poniesienia jakiejkolwiek 
odpowiedzialności. Władza niedemokratyczna jest „odporna na społeczeństwo”, dopóki działa ono 
wedle tradycyjnych, pokojowych i demokratycznych schematów ograniczających się jedynie do 
strefy symbolicznej (protesty, pikiety, akcje społeczne o charakterze propagandowym czy 
informacyjnym). Rząd działający w warunkach niedemokratycznego systemu instytucjonalnego nie 
będzie odczuwał strachu przed wzburzonym społeczeństwem dopóki nie przystąpi ono do działań 
mogących potencjalnie ograniczyć jego faktyczne wpływy, czy unicestwić praktyki jego 
funkcjonowania. Z tego powodu wszelkie akcje podejmowane przed wybuchem rewolucji np. 
przez główne partie opozycyjne, okazywały się zupełnie bezradne wobec odstępujących coraz 
bardziej od demokratycznych zasad gry władz Ukrainy. 

Władza pozostawała obojętna na żądania ludu, dopóki ten pozostawał na Majdanie Niezależności 
oraz majdanach całej Ukrainy, kontynuując pokojowe protesty. Tłum wbrew pozorom okazał się 
łatwy do kontrolowania. Za pomocą dostępnych władzy środków, w tym podległych jej koncernów 
medialnych, można było manipulować prawdą o wydarzeniach w stolicy poprzez np. podawanie 
do wiadomości publicznej zaniżonej liczby protestujących zebranych na majdanach, ukazywanie 
ich w negatywnym świetle, dyskredytowanie liderów opozycyjnych itd. Informacja o protestach, a 
wraz z nią „impuls mobilizacyjny” rozprzestrzeniał się po Ukrainie bardzo powoli. Protesty 
odbywały się jedynie w centrach największych miast, zaś władza dbała, by się poza nie nie 
wydostawały. W tym kontekście działalność Automaidanu okazała się być zupełnie adekwatną do 
zaistniałej sytuacji - pierwszą funkcją, jaką Automaidan wypełnił tuż po rozpoczęciu rewolucji było 
rozprzestrzenianie i propagowanie idei Majdanu po całym Kijowie, a z czasem i po całej Ukrainie. 
Automaidan uwidoczniał protesty i - dzięki pozytywnemu wizerunkowi oraz wsparciu przy 
kontaktach z mediami zapewnianemu m.in. przez „Kontrolę Drogową - faktycznie zachęcał do 
wzięcia udziału w protestach.  

Drugą ważną funkcją Automaidanu było organizowanie antyrządowych akcji w punktach bardziej 
wrażliwych dla rządu niż centra miast. Aktywiści Automaidanu słusznie spostrzegli, iż nawet 
półmilionowy marsz przeprowadzony głównymi ulicami Kijowa nie jest w stanie wywrzeć reakcji 
rządzących, dopóki nie dotknie tego, do czego rządzący przywiązują największą wagę - w tym 
przypadku do dóbr osobistych zgromadzonych na zamkniętych posesjach. Oligarchowie oraz 
wysocy urzędnicy państwowi związani z Partią Regionów i prezydentem Wiktorem Janukowyczem 
czuli się nietykalni, dopóki ludzie gromadzili się na majdanach, z dala od ich posesji. Stan ten 
zmienił się gdy majdany z centrów miast przemieściły się pod okna ich domów podczas akcji 
mityngowych. 
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Podobnież Automaidan odegrał niebagatelną rolę w udaremnianiu działań władz zmierzających do 
sprowokowania zamieszek. Zorganizowane oddziały „tituszków” były niejednokrotnie rozpraszane 
przez patrole Automaidanu stacjonujące wokół majdanów Ukrainy. 

Automaidan, jak wskazano wcześniej, przyczynił się do wzrostu mobilności EuroMajdanu i tym 
samym rozwinął jego działalność na obszary wykraczające poza możliwości tłumów zebranych na 
placu. Przyczynił się przez to do naruszenia stref „zarezerwowanych” w systemie politycznym 
wyłącznie dla władzy, podważając tym samym jej autorytet i faktyczne możliwości działania. 
Spowodowało to adekwatną odpowiedź, przejawiającą się prześladowaniami, o których mowa w 
kolejnym rozdziale. 

Opisując fenomen Automaidanu trafnych słów użył jeden z jego liderów, Ołeksij Hrycenko: „dawno 
zrozumiałem, że 50 osób i 50 samochodów to różnica jak niebo i ziemia z punktu widzenia 
organizacji akcji. Nietrudno jest opanować 50 osób, a 50 samochodów - sam spróbuj!” 

 

8. PRZEŚLADOWANIA 

Władze niejednokrotnie próbowały udaremnić działalność Automaidanu przyjmując kolejne 
(wymienione dalej) środki opresji. Z początku stosowano metody bardziej „legalne”, np. 
patologiczną praktykę egzekucji obowiązujących przepisów prawa. Gdy te okazywały się 
nieskuteczne, przystąpiono do metod całkowicie nielegalnych, bądź wręcz do rozszerzania prawa o 
przepisy sankcjonujące autorytarne praktyki (tzw. niedemokratyczne ustawodawstwo z 16 stycznia 
2014 roku). 

Ogólnie w toku „rozpracowywania” Automaidanu podczas rewolucji władza posunęła się do 
następujących kroków: 

 areszt Andrija Dzyndzy na dwa miesiące; 

 nagminne karanie uczestników Automaidanu mandatami za nieudowodnione naruszenia 
przepisów ruchu drogowego; 

 pozbawianie aktywistów Automaidanu praw jazdy (metoda okazała się wyjątkowo 
nieskuteczna, gdyż każdy aktywista, któremu zabrano prawo jazdy zwracał się do 
znajomych o poprowadzenie samochodu podczas następnej akcji, co z kolei spowodowało, 
iż ilość czynnych uczestników Automaidanu zaczęła efektywnie wzrastać); 

 prowokacje dziennikarskie wymierzone w liderów Automaidanu, mające na celu 
skompromitowanie ich wizerunku w oczach społeczeństwa; 

 uprowadzenia i pobicia liderów Automaidanu; 

 wprowadzenie przez Radę Najwyższą Ukrainy kryminalizujących takie działania jak jazda 
samochodem w kolumnie liczącej ponad pięć pojazdów. 

W miarę, jak siła rewolucji narastała, nasilały się także represje stosowane wobec aktywistów 
Automaidanu, których działalność (jak opisano w podrozdziale „Fenomen”) była dla władz 
szczególnie niewygodna. Dwa najbardziej donośne akty opresji wobec aktywistów Automaidanu 
(tj. porwanie Dmytro Bułatowa oraz zasadzka z 23 stycznia 2014) zostały zestawione poniżej. 

 

8.1. Porwanie Dmytro Bułatowa 

23 stycznia 2014 roku do aktywistów EuroMajdanu dotarła wiadomość o zaginięciu Dmitra 
Bułatowa. Jak poinformowała jego żona - nie miała z nim kontaktu od ponad doby. Fakt zniknięcia 
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Bułatowa powiązano z aresztowaniem około piętnastu aktywistów Automaidanu o godzinie 4 nad 
ranem pod jednym ze szpitali w Kijowie (kierowcy Automaidanu patrolowali wtedy szpital 
ochraniając rannych przez ewentualnymi uprowadzeniami). Wśród zatrzymanych miał znaleźć się 
Dmytro Bułatow. Po otrzymaniu informacji o jego zaginięciu, działacze Automaidanu ogłosili 
nagrodę o wysokości 10 tys. USD dla tego, kto udzieli informacji pomocnej w odnalezieniu 
Bułatowa. Potem deklarowana wysokość nagrody została zwiększona do 25 tys. USD. 

30 stycznia 2014 r. Dmytro Bułatow skontaktował się z przyjaciółmi i powiadomił, iż był porwany i 
katowany. Sprawcami miała być grupa nieznanych mężczyzn rozmawiających (wg relacji Bułatowa) 
z rosyjskim akcentem. Po skatowaniu Dmytro został wywieziony za miasto i wyrzucony z 
samochodu. Zdołał on  samodzielnie dojść do wsi Wyszeńki w rejonie Boryspolskim (pod Kijowem) 
i poprosić o pomoc. Następnie został przetransportowany do szpitala w Kijowie, a stamtąd 
odesłano go na leczenie do Litwy. Po hospitalizacji miał polecieć do Niemiec, gdzie mieszka część 
jego rodziny.  

Miał liczne obrażenia na całym ciele. Według jego relacji (oraz zgodnie z tym, na co wskazują 
poniesione rany) napastnicy usiłowali odciąć mu ucho, a nawet próbowali go ukrzyżować, o czym 
świadczą rany na rękach i stopach. 

Należy zastrzec, iż na podstawie dostępnych informacji nie da się bezpośrednio powiązać porwania 
Bułatowa z ukraińskimi władzami.  

 

8.2. Zasadzka 23 stycznia 

Szczególne miejsce pomiędzy zastosowanymi środkami represji zajmuje zaplanowana i 
przeprowadzona na szeroką skalę akcja przeciwko Automaidanowi z nocy z 22 na 23 stycznia 2014 
roku. Zorganizowano wtedy co najmniej trzy zasadzki na aktywistów Automaidanu, z których każda 
przebiegła według podobnego scenariusza. Wykorzystując opisany wcześniej schemat działania 
Automaidanu (patrz: „Kierownictwo i organizacja”), rozpowszechniono fałszywe informacje jakoby 
potrzebna była pomoc Automaidanowców. Gdy ci przyjechali w wyznaczone miejsca, zostali 
zaatakowani bez ostrzeżenia przez uzbrojonych w pałki i miotacze gazu milicjantów. Wedle relacji 
ofiar napadów, doszło do brutalnego pobicia aktywistów. Funkcjonariusze specjalnych oddziałów 
milicji „Berkut” przez wiele godzin znęcali się nad zatrzymanymi, często wykazując niezwykłe 
okrucieństwo. Samochody „Automaidanowców” zostały doszczętnie zniszczone, milicjanci 
zrabowali również pieniądze, telefony i inny cenne przedmioty należące do aktywistów. Pobitym 
przez wiele godzin odmawiano pomocy medycznej i kontaktu z rodzinami oraz adwokatami. 
Ostatecznie większość zatrzymanych tej nocy oskarżono o napad na funkcjonariuszy służb 
porządkowych i postawiono zarzuty z art. 294 i 296 Kodeksu Karnego Ukrainy (masowe zamieszki, 
chuligaństwo) zagrożonych karą do 15 lat pozbawienia wolności. 

 

9. PERSPEKTYWY 

W analizie działalności Automaidanu niewątpliwie trudnością jest właściwy dobór narracji. Z jednej 
strony pisanie o Automaidanie w czasie przeszłym niesłusznie sugeruje, iż jego aktywność ustała 
wraz ze zwycięstwem rewolucji i nie będzie on miał dalej żadnego wpływu na bieg wydarzeń, że 
wraz z ustaniem niedemokratycznej władzy Partii Regionów i Wiktora Janukowycza stracił rację 
bytu. Scenariusz ten napawa wątpliwościami. Z drugiej jednak strony opisywanie Automaidanu 
językiem czasu teraźniejszego budzi wrażenie, iż organizacja ta działa i działać będzie w 
niezmienionej formule i w oparciu o te same zasady, którymi kierowała się dotychczas, co również 
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nie pokrywa się z faktami. Analiza zmian w środowisku organizacji, w tym również próba prognozy 
jego dalszej działalności wymaga więc omówienia. 

Automaidan bowiem to zjawisko dynamicznie, zmieniające się w czasie. Jak pokazuje tabela w 
podrozdziale „Kierownictwo i organizacja”, fazy działalności Automaidanu są ściśle związane z 
bieżącą sytuacją w kraju. Póki na masową skalę szerzyła się korupcja, lecz nastroje społeczne nie 
wskazywały na możliwość gwałtownej zmiany sytuacji politycznej, regularną działalnością 
zajmowała się redakcja „Kontroli Drogowej”. Wybuch rewolucji spowodował kumulację 
społecznego niezadowolenia. Dzięki Majdanowi wiele organizacji działających do tej pory 
oddzielnie znalazło wspólny język, którym można w sposób klarowny i słyszalny opisywać zjawiska 
zachodzące w Ukrainie. Siłą rzeczy na bazie „Kontroli Drogowej” oraz doświadczenia kilku innych 
aktywistów powstała struktura dobrze wpasowująca się w ramy rewolucji. Rozpoczął się „festiwal 
Automaidanu” - aktywiści przystąpili do organizacji serii szeroko nagłaśnianych akcji, w tym do 
spektakularnych pikiet pod rezydencjami oligarchów i ważnych ukraińskich polityków. Aktywność 
ta została następnie brutalnie zdławiona przez władze, co niewątpliwie przełożyło się na dalsze 
losy organizacji. Doszło w końcu do zwycięstwa rewolucji - w Radzie Najwyższej sformułowała się 
nowa większość a prezydent Wiktor Janukowycz uciekł z kraju. Automaidan znalazł się po stronie 
zwycięzców, zaś w jego szeregach rozpoczął się spór o dalszą formułę działalności organizacji. 

W chwili pisania niniejszego raportu da się zauważyć kilka rozbieżnych tendencji. Z jednej strony 
Serhij Koba, wróciwszy do Kijowa, ogłosił przejście Automaidanu do opozycji uzasadniając, iż każda 
władza powinna podlegać kontroli swoich obywateli. Taka postawa kierownictwa sugerowałaby iż 
(a) Automaidan zamierza trwać i działać również po zakończeniu rewolucji oraz (b) chce 
podtrzymać apolityczny kurs swojej aktywności. Koba dodał również, iż Automaidan nie zamierza 
partycypować w nowym podziale władzy i nie zamierza być politycznym beneficjentem zwycięstwa 
rewolucji. Nie ulega jednak wątpliwości, iż stanowisko to stoi w otwartej sprzeczności z faktami 
powstałymi w toku wydarzeń po tymże zwycięstwie. I tak oto, 27 lutego 2014, podczas posiedzenia 
Rady Najwyższej Ukrainy Dmytro Bułatow, jeden z liderów Automaidanu został powołany na 
stanowisko Ministra Sportu i Młodzieży, co niewątpliwie należy odczytać jako akt 
przetransferowania sukcesu organizacyjnego Automaidanu, na sukces polityczny jego członka. 
Mamy więc do czynienia z przeciwstawnymi wektorami działalności liderów Automaidanu.  

Podobnie rozbieżne tendencje zaobserwować można na poziomie „dołów organizacji” tj. 
nieformalnych członków Automaidanu. Dotychczasowi szeregowi działacze ulegają stopniowej 
demobilizacji do udziału w akcjach, gdyż zadanie nie tylko Automaidanu, ale i całego EuroMajdanu 
powoli zaczyna uznawać się za wypełnione. Na ich miejsce przychodzą nowi aktywiści, którzy za cel 
stawiają sobie już nie tyle ochronę obywateli przed nadużyciami władz, ale raczej Automaidan 
uważają za jeden z przystanków swojej politycznej kariery. Automaidan (jak wspomniano 
wcześniej) nigdy nie miał swoich oficjalnych struktur, toteż weryfikacja członków jest praktycznie 
niemożliwa - brak jest w organizacji zarówno oficjalnych członków jak i organów mogących 
zdolnych do dokonania rewizji. W warunkach rewolucji formuła ta sprawdzała się dobrze, gdyż 
umożliwiała szybką i skuteczną mobilizację dużej ilości uczestników akcji. Gdy jednak rewolucja 
dobiegła końca (lub chociaż ucichła), niesformalizowanie organizacji stwarza pole do pewnych 
nadużyć. Według relacji liderów „Kontroli Drogowej” (powiązanych z inicjatywą Automaidanu), 
nagminnie zaczęły się pojawiać przypadki aktywistów politycznych podających się za uczestników 
Automaidanu w celu zyskania dużego kapitału społecznego na starcie swojej działalności. 
Podobnież wielu nowych aktywistów zgłasza się do samego kierownictwa Automaidanu w celu 
„podłączenia się” do ich sukcesu - tym większemu zniechęceniu ulegają dotychczasowi działacze. 
Skutkiem tych zjawisk jest stopniowa „dekompozycja przez polityzację” organizacji.  
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Z powyżej zarysowanych procesów wyłaniają się dwa zasadnicze scenariusze dalszego rozwoju 
inicjatywy. 

Wariant 1.: upolitycznienie i kontynuacja działalności. Niewykluczone, iż liderzy Automaidanu 
będący zwolennikami dalszego funkcjonowania Automaidanu zaczną poszukiwać odpowiedniej ku 
temu formuły. Niewątpliwie krokiem w tę stronę powinna być rejestracja i formalizacja 
działalności. Pozwoli ona przede wszystkim na utrzymanie kontroli nad organizacją i 
niedopuszczenie do jej dalszej dekompozycji. Kosztem tego ruchu będzie jednak stopniowe 
upolitycznienie Automaidanu, gdyż w warunkach stabilności dotychczasowa jego działalność nie 
znajdzie już zastosowania. Z organizacji służącej doraźnej organizacji mityngów, pikiet, manifestacji 
i patroli może się on przekształcić w zaplecze społeczne jednego z „wyrosłych na Majdanie” 
polityków (może Bułatowa?). Automaidan może dalej z powodzeniem spełniać funkcję organizacji-
grupy interesu dbającej o ochronę praw zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego i 
pozostającej jednocześnie blisko wpływowych polityków. Realizacja tego wariantu jest w obecnie 
panujących warunkach mało prawdopodobna, jednak niewykluczona.  

Wariant 2.: jeśli decydującymi okażą się tendencje dekomponujące organizację, należy się 
spodziewać stopniowego spadku jej znaczenia aż do całkowitego zaniku jej działalności. Podobnie 
jak powstanie Automaidanu było podyktowane wybuchem rewolucji, tak jej wygaśnięcie może być 
również głównym przyczynkiem do rozpadu inicjatywy. Wariant ten jest prawdopodobny przede 
wszystkim zważywszy na rozbieżności wśród liderów Automaidanu. Możliwy jest również wariant 
pośredni, w którym kierownictwu uda się doprowadzić Automaidan do „stanu czuwania”, tj. 
tymczasowej dekompozycji organizacji z możliwością jej odnowienia w każdym momencie, gdy 
taką potrzebę wykażą okoliczności.  

 

10. REKOMENDACJE DLA NOWYCH UKRAIŃSKICH WŁADZ ODNOŚNIE AUTOMAIDANU 

Po zakończeniu pierwszej, „kijowskiej” fazy Majdanu do władzy doszedł rząd Arsenija Jaceniuka. 
Skład nowego gabinetu skonstruowany jest z mieszanki działaczy byłej opozycji parlamentarnej i 
obywatelskich aktywistów Majdanu. Wśród nowych ministrów znalazł się jeden z liderów 
Automaidanu Dmytro Bułatow, który stanął na czele Ministerstwa Sportu i Młodzieży. Jest to 
oczywiście jedynie mały krok ku budowie nowego, działającego w interesie obywateli państwa, 
niemniej posunięcie to, podobnie jak każdą inną próbę włączenia „machiny Majdanu” w proces 
reformowania państwa, należy ocenić pozytywnie [1].   Za włączeniem Bułatowa w struktury rządu 
powinny iść kolejne kroki, zmierzające do przyłączenia aktywistów Automaidanu do dzieła 
modernizacji Ukrainy.   

Aktywistom Automaidanu należałoby rozważyć przyznanie szczególnych uprawnień w sferze 
kontroli przestrzegania porządku na ukraińskich drogach a także przeciwdziałania korupcji w 
szeregach milicji drogowej . Zasadne wydaje się wprowadzenie w życie i oparcie o nich struktury 
społecznej, ochotniczej policji wspierającej działania i kontrolującej ukraińskich milicjantów.    
Wpisywało by się to w przystający  do ukraińskich realiów społecznych model zarządzania 
państwem, w którym kompetencje rozkładane są pomiędzy twarde jądro administracyjne 
państwa, a organizacje obywatelskie, wchodzące w role „kontrolerów” i „nadzorców” 
wykonawstwa polityki państwa opartej o daleko idącą partycypację i aktywność obywateli 
Rozwiązanie takie wpisywało by się idealnie nie tylko w ukraińską tradycję samoorganizacji oraz 
bieżący historyczny kontekst rewolucyjny, na fazie którego wytworzyło się mnóstwo 
spontanicznych ośrodków samopomocy wartych legalizacji i wcielenia w nowe struktury państwa, 
ale także odpowiadało by polityce europeizacji kraju, tj. budowy państwa na fundamencie 
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europejskich tradycji i wartości. Takie posunięcie niosłoby za sobą szereg faktycznych korzyści, w 
tym: 

 przyczyniłoby się do podtrzymania idei i potencjału modernizacyjnego wytworzonego przez 
Majdan poprzez scedowanie obowiązku reformowania państwa na obywateli. Faktyczne 
zaangażowanie społeczeństwa w budowę nowych, zreformowanych struktur państwowych 
wpłynęłoby pozytywnie na konsolidację społeczeństwa, nadanie mu rysu obywatelskości oraz 
pomogłoby zasypać przepaść między narodem a antyobywatelskim (jak dotychczas) państwem; 

 co wynika z powyższego – wspomogłoby to proces stabilizacji kraju. Obywtele, wiedząc, iż są 
współodopowiedzialni za doprowadzenie go do porządku po przedłużającym się kryzysie, 
wykonywaliby swoją rolę być może nawet lepiej, niż przeznaczone do tego służby państwowe, 
cieszące się o wiele niższym poziomem zaufania społecznego niż aktywiści Majdanu. Co więcej, 
zastosowanie koncepcji „stabilizacji jako dzieła całego narodu” mogłoby przyczynić się do 
odciążenia rządu, by ten mógł skoncentrować się na problemach związanych np. z rosyjską agresją; 

 na takim rozwiązaniu zyskałoby samo państwo, przed którym otworzyłaby się możliwość 
odbudowy zaufania wśród obywateli poprzez ścisłą kooperację. 

Należy jednak zwrócić uwagę na szereg okoliczności utrudniających realizację takiego planu. 
Przedłużający się impas w dialogu na linii Majdan – rząd z każdym dniem będzie utrudniał 
włączenie struktur Majdanu w dzieło stabilizacji kraju. Należy spodziewać się dalszego pogłębiania 
zjawiska „dekompozycji przez upolitycznienie Automaidanu” i poszerzania przepaści między tymi 
aktywistami, którzy zdecydowali się na współpracę z nowopowstałym rządem a pozostałymi, 
którzy ogłosili przejście do opozycji (patrz poprzedni podrozdział). Już dziś obserwowalne są 
syndromy napięć pomiędzy redakcją „Kontroli Drogowej” a byłym liderem Automaidanu Dmytrem 
Bułatowem. Pogłębienie tego konfliktu może w dalszej perspektywie uniemożliwić współpracę, co 
oznaczałoby, że zaprzepaszczona została szansa na wspomożenie modernizacji państwa i 
zaprowadzenie realnej nowej jakości w polityce.  

Drugą, niewątpliwie niekorzystną w tej sytuacji okolicznością jest słaby stan finansów państwa, 
który na pozór może uniemożliwić wyposażenie byłego Automaidanu w narzędzia poparte 
odpowiednim wyposażeniem). W tym rachunku wartym jednakże uwzględnienia - poprzez 
działalność nowego, obywatelskiego organu opartego na strukturze i metodach Automaidanu - są 
potencjalne korzyści i wpływy do budżetu państwa wynikające ze skutecznej działalności 
antykorupcyjnej. 

Ostatnim czynnikiem pozostaje wola polityczna i faktyczne zamiary nowego rządu. Ewentualne 
przyszłe decyzje i polityka prowadzona zarówno w stosunku do Automaidanu jak i innych 
organizacji związanych wcześniej z Majdanem będą stanowić swojego rodzaju „papierek 
lakmusowy” determinacji nowych władz w konsekwentnym podążaniu nowoobraną europejską 
ścieżką.
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ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU «AUTOMAIDAN» 

Filip Szymborski (koordynator) 
Konstanty Chodkowski (redakcja) 
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Michał Marek,  

Kamil Saj 

 

W niniejszym załączniku zaprezentowana została szczegółowa rekonstrukcja zorganizowanej akcji 
funkcjonariuszy ukraińskiej milicji, nastawionej na schwytanie jak największej ilości członków 
Automaidanu, nie stroniąc przy tym od bezprawnej i bezprzykładnej brutalności. Celem 
przedstawionej poniżej historii jest przybliżenie czytelnikowi kulisów prześladowań aktywistów na 
Majdanie oraz ukazanie „procedury przemocy” i skali naruszeń, których dopuszczają się 
przedstawiciele władzy. Zrekonstruowanie przebiegu wydarzeń było możliwe dzięki pracy 
wolontariuszy i pracowników Fundacji Otwarty Dialog stacjonujących w Kijowie.  

 

Zasadzki na Automaidan 23 stycznia – zakładnicy Janukowycza 

W nocy z 22 na 23 stycznia 2014 r. milicja i funkcjonariusze Berkut zorganizowali co najmniej trz 
zasadzki na członków Automaidanu. Wszystkie trzy przebiegały według identycznego scenariusza: 
aktywistom przekazywano fałszywe informacje jakoby potrzebna była ich pomoc, a gdy przyjechali 
na wyznaczone miejsce, byli atakowani bez ostrzeżenia przez uzbrojonych w pałki i miotacze gazu 
milicjantów. Nad aktywistami znęcano się przez wiele godzin, często wykazując niezwykłe 
okrucieństwo. Co więcej, samochody zatrzymanych doszczętnie niszczono rabowano ich pieniądze, 
telefony i inny cenne przedmioty. Pobitym przez wiele godzin odmawiano pomocy medycznej i 
kontaktu z rodzinami oraz adwokatami. Ostatecznie większość zatrzymanych tej nocy oskarżono o 
napad na funkcjonariuszy „Berkutu” i postawiono zarzuty z art. 294 i 296 Kodeksu Karnego Ukrainy 
(masowe zamieszki, chuligaństwo) zagrożonych karą do 15 lat pozbawienia wolności. Zatrzymane 
osoby (oraz osoby zatrzymane w zamieszkach na ul. Hruszewskiego) stały się natychmiast kartą 
przetargową w negocjacjach rządu z opozycją i protestującymi. 

 

Napad na ul. Szczorsa 

23 stycznia 2014 roku w nocy, ok. godziny 3:00, Andrij Szmyndiuk i Ihor Kobzar jechali 
samochodem po ul. Szczorsa w Kijowie. W trakcie jazdy zauważyli po lewej stronie jezdni kilka 
zaparkowanych samochodów z włączonymi światłami awaryjnymi, a wokół nich niewielką grupę 
ludzi. Podejrzewając, że jest świadkiem wypadku drogowego, kierujący pojazdem Szmyndiuk 
zjechał na lewą stronę jezdni i zatrzymał się obok zaparkowanych pojazdów. Kobzar wysiadł, by 
zorientować się w sytuacji, a gdy powiedziano mu, że sytuacja jest pod kontrolą, wrócił do 
samochodu. Najprawdopodobniej w tym samym czasie po prawej stronie jezdni zatrzymał 
się Volgswagen, z którego wysiedli Denis Rubcow oraz Mykyta Horskyj. Mężczyźni również podeszli 
do grupy zgromadzonej przy samochodach. 

Nagle od strony ul. Litnij nadbiegła grupa 20 - 30 milicjantów w mundurach pododdziału „Berkut”. 
Bez żadnego ostrzeżenia funkcjonariusze zaczęli rozbijać szyby samochodów i bić znajdujących się 
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w nich ludzi. Denis Rubcow i Mykyta Horskij znajdowali się jeszcze poza samochodem. Próbowali 
dobiec do pojazdu, jednak milicjanci dopadli ich wcześniej. Szmyndiuk i Kobzar siedzieli we 
wnętrzu swojego samochodu, toteż milicjanci bili ich przez rozbite okna. Jedynie części 
zgromadzonych przypadkowo ludzi udało się uciec przed milicjantami. 

 
Ilustracja 1 - rozbity samochód Denisa Rubcowa (fot. rodziny właściciela) 

Wobec Kobzara dwukrotnie zastosowano gaz pieprzowy, celując w twarz z bliskiej odległości. Bito 
go pałkami po głowie, otrzymał też silne ciosy w ucho i okolice kolana. Milicjanci wyciągnęli 
mężczyzn z samochodów, po czym rzucili ich na ziemię i kontynuowali bicie. Każdy z 
zaatakowanych mężczyzn katowany był przez 3-5 milicjantów jednocześnie. Większość ciosów 
kierowana była na głowę. Po pewnym czasie przerwali i zaczęli znosić zatrzymanych do milicyjnego 
autobusu, gdzie rzucali ich jednego na drugim na podłogę. Ihor Kobzar pamięta, że 
niezidentyfikowany oficer milicji, widząc jak funkcjonariusze niosą Kobzara, krzyknął w języku 
rosyjskim: "Zaczekajcie, to może być jeden z naszych" ( "Подождите, это кто-то из наших"). 
Kobzarowi zdjęto kaptur, po czym, gdy okazało się, że nie jest "swój", wsadzono go do autobusu. 
Także kobieta występująca jako świadek zdarzenia w materiale wideo telewizji УРТ opisuje, jak 
jeden z bijących milicjantów rozpoznaje jedną z ofiar i krzyczy: "To nasi" ("Это свои"). Ostatecznie 
w milicyjnym autobusie znalazło się sześciu mężczyzn: Szmyndiuk, Kobzar, Rubcow, Horskij, 
Dmytro Sajdakow oraz Oleh Frolow.  

W autobusie milicjanci (w liczbie 10-15) dalej bili i znęcali się nad zatrzymanymi. Nieprzytomnego 
Mykytę Horskiego bito po twarzy rękawicą bokserską. Kobzarowi milicjanci odcięli nożem dużą 
garść włosów, które następnie wepchnęli mu do ust i zmusili do żucia. Kobzar otrzymał też kilka 
silnych ciosów w głowę. W autobusie milicjanci przeprowadzili rewizję zatrzymanych, odbierając 
im telefony i większość wartościowych przedmiotów, a także gotówkę oraz karty kredytowe i. 
Zarekwirowane przedmioty i pieniądze nie zostały zwrócone ani zaprotokołowane.  

Autobus z zatrzymanymi przejechał, klucząc, do peczerskiej komendy dzielnicowej (РОВД). Po 
drodze milicjantów bardzo zaniepokoił samochód, jaki miał podążać w ślad za autobusem. 
Wykonali w tej sprawie kilka telefonów, domagając się "usunięcia" go. Na zamkniętym podwórzu 
komendy zatrzymanych wyniesiono z autobusu i rzucono na śnieg. Tu również milicjanci bili 
zatrzymanych. Po chwili z budynku komendy wyszedł niezidentyfikowany mężczyzna, który 
krzykiem oznajmił milicjantom, iż przywieźli "nie tych ludzi co trzeba". Kilkanaście minut później 
milicja załadowała zatrzymanych z powrotem do autobusu, tym razem sadzając ich na metalowych 
ramach z których uprzednio zdjęto plastikowe siedzenia. Zatrzymanym nakazano trzymać ręce za 
głową, Autobus skierował się do darnickiej dzielnicowej komendy milicji, gdzie dotarł ok. godz. 
4:00, śledzony po drodze przez samochody Automaidanu. 

Zatrzymanych wysadzono na podwórzu darnickiej komendy dzielnicowej, ustawiono w kolumnę i 
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nakazano podnieść ręce za głowę. Następnie przez tylne wejście wprowadzono ich do budynku, 
gdzie pozostali do godzin popołudniowych tego dnia. Ok. godz 6:00. zezwolono zatrzymanym na 
kontakt z adwokatami i bliskimi, a po południu rozpoczęto przewożenie rannych do szpitala 
dyżurnego przy ul. Bratysławskiej 3. 

 

Zasadzki na Kriposnym Perewułku 

Ok godz. 3 w nocy w mediach społecznościowych pojawiła się fałszywa informacja, jakoby Berkut 
zatrzymał grupę aktywistów Euromajdanu i zwozi ich autobusami w rejon stacji metra 
Liwobereżna, tj. na drugi brzeg Dniepru. Samochody Automaidanu próbowały monitorować ruch 
tych autobusów. 

Ok. godziny 4:40 w rejon Kriposnego Perewułku dotarło kilka innych samochodów: Dacia 
kierowana przez Oleksandra Szewczenkę, Daewoo kierowany przez Oleksandra Krawcowa, Nissan 
Julię Wolkową, nieoznakowana taksówka (minicab) Dacia kierowana przez Rudolfa Abramiana. 
Krawcow jest członkiem Automaidanu i w tamtym momencie śledził milicyjny autobus w którym 
mieli się znajdować zatrzymani aktywiści Majdanu, Abromian przewoził pasażerów w ramach 
wykonywania swojej pracy, zaś pozostali kierowcy twierdzą, iż na Kriposnym Perewułku znaleźli się 
jadąc do domu. Tym niemniej na filmie z rejestratora video, umieszczonego w jednym z 
samochodów Automaidanu, słychać głos spoza kadru który wspomina o pięciu samochodach 
operujących razem. We wszystkich samochodach oprócz kierowców znajdowali się pasażerowie. 

Samochody nadjechały ulicą Hruszewskoho od strony stacji metra Arsenalna. Na skrzyżowaniu z 
Kriposnym Perewułkiem ulica była zablokowana kordonem milicji, toteż kierujący próbowali 
skręcić w Kriposnyj Perewułok aby kontynuować jazdę w stronę centrum miasta, jednak drogę 
blokował oznakowany samochód milicji drogowej ДАІ stojący w poprzek ulicy. Funkcjonariusze ДАІ 
nakazali kierowcom zawrócić i skierować się z powrotem w ulicę Hruszewskiego. Podczas 
manewru zawracania taksówka Rudolfa Abromiana została staranowana przez jadący autobus 
milicyjny Berkutu. Wszystkie samochody, jakie znajdowały się na skrzyżowaniu, zostały otoczone 
przez liczną grupę funkcjonariuszy Berkutu, którzy bez ostrzeżenia zaczęli rozbijać szyby w 
pojazdach, a następnie brutalnie bić znajdujących się w nich ludzi i wyciągać ich na ulicę. 

 
Ilustracja 2 - rozbite samochody na ul. Hruszewskoho (fot. Automaidan) 
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Ilustracja 3 - rozbita taksówka Rudolfa Abromiana (fot. Automaidan) 

Milicjanci rzucili pojmanych ludzi na ziemię, następnie bili ich pałkami i kopali. Bito zarówno 
mężczyzn jak i kobiety. Milicjanci odbierali zatrzymanym wartościowe przedmioty i gotówkę, 
zabierali też co cenniejsze rzeczy ze zniszczonych samochodów [2]. Następnie ok. 15 osób 
załadowano do milicyjnego autobusu, gdzie kontynuowano bicie. Po godzinie 5:00 autobus 
przejechał w inną część parku Marińskoho. Tam zatrzymanych wyprowadzono z autobusu, a Julia 
Volkova została wypuszczona. Mężczyzn zaprowadzono do parku, gdzie zmuszono ich do klęczenia 
na śniegu (przy temperaturze sięgającej -18 st. C) i bito. Funkcjonariusze próbowali zmusić Ihora 
Palochę, by ten krzyczał "Kocham Berkut", a gdy mężczyzna odmówił, milicjant uderzył go w twarz, 
łamiąc nos. Ihor Palocha i Dmytro Serhienko twierdzą również, że zmuszono ich do klęczenia na 
nasączonych benzyną szmatach, aby ich ubrania przesiąknęły tym zapachem (co sugerowało by, iż 
mężczyźni mieli w rękach koktajle mołotowa). 

 
Ilustracja 4 - rozbity Nissan (fot. Automaidan) 

Między godziną 6 a 7 rano zatrzymanych rozwieziono milicyjnymi autobusami po komendach 
dzielnicowych: obołońskiej, darnickiej i desnianskiej. Mimo, że większość zatrzymanych odniosła 
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poważne obrażenia podczas zatrzymania i późniejszych tortur, nie została im udzielona pomoc 
medyczna. Najciężej rannych zaczęto przewozić na szpitala dyżurnego przy ul. Bratysławskiej 3 
dopiero od godziny 11:00, ostatni ranni byli tam dowiezieni ok. godz. 1:00 w nocy, 24 stycznia. 

Ok. godz. 4:00 rano do przebywających na Majdanie Niezależności Nestora Dydka i Andrija Lenca 
podeszli nieznajomi ludzie, z wyglądu przypominający aktywistów Euromajdanu. Ludzie ci poprosili 
o pomoc w wyciągnięciu zakopanego w śniegu samochodu, jaki miał wieźć zaopatrzenie na 
Majdan. Lenec i Dydyk zebrali grupę mężczyzn (w sumie 11 osób) i wyruszyli z Majdanu żółtym 
Volkswagenem Transporterem. Pojazdem kierował Andrij Lisowenko. 

Ok godz. 5:20 samochód skręcił z ulicy Hruszewskiego w ulicę Kriposnyj Perewułok. W pojeździe 
znajdowało się 8-10 osób powracających z Majdanu Niezależności. W połowie długości ulicy, na 
wysokości wejścia do budynku Muzeum Historii Wojska, przejazd był zablokowany przez 
funkcjonariuszy milicji drogowej ДАІ którym towarzyszyli funkcjonariusze pododdziału Berkut. 
Milicjanci zatrzymali pojazd i nakazali pasażerom oraz kierowcy wyjść na ulicę, a następnie położyć 
się na jezdni. Według słów Jarosława Pużaka, który jechał w tylnej części samochodu, milicjanci bili 
pałkami wychodzących pasażerów, Lisowenko pamięta, że bicie rozpoczęło się dopiero, gdy 
zatrzymali leżeli na ziemi. Milijanci bili pałkami oraz kopali zatrzymanych po głowach i plecach. 
Następnie przeprowadzili rewizję, zabierając pieniądze oraz wartościowe przedmioty [3]. Podobnie 
jak miało to miejsce w przypadku pozostałych akcji Berkutu tej nocy, milicjanci nie sporządzili 
protokołu i przywłaszczyli sobie rekwirowane rzeczy. Następnie funkcjonariusze poczęli wybijać 
szyby pojazdu, rozbijali reflektory, wyrwali tylne drzwi, a do wnętrza samochodu wrzucili granat. 
W efekcie pojazd został niemal całkowicie zniszczony. 

 
Ilustracja 5 - rozbity Volkswagen Transporter (fot. Automaidan) 

Najprawdopodobniej jednemu z pasażerów udało się zbiec i dotrzeć na Majdan Niezależności. 
Resztę milicjanci zawieźli autobusem do parku Marińskiego. Podczas jazdy milicjanci bili 
zatrzymanych przy najmniejszej próbie poruszenia (powtarzało się to całą noc, aż do dowiezienia 
zatrzymanych po komendy policji). W parku zmuszono zatrzymanych do długotrwałego (ok. 
półtorej godziny) klęczenia na śniegu, a przy najmniejszym poruszeniu zatrzymani byli bici po 
plecach i głowach. Z części zatrzymanych zdarto wierzchnią odzież (należy przypomnieć iż 
temperatura w nocy spadła do -18 st. C).  

Ok. godz. 8 rano zatrzymanych ponownie załadowano do milicyjnego autobusu. Ihor Mysiak 
pamięta, że po drodze autobus zatrzymał się w nieznanym miejscu na przedmieściach Kijowa, 
zatrzymanych wygnano na ulicę, gdzie stali na mrozie przez dłuższy czas, podczas gdy milicjanci 
pisali w autobusie protokoły zatrzymania. Wreszcie zatrzymanych odwieziono do obołońskiej 
komendy dzielnicowej milicji. Według zeznań innego świadka, zatrzymanych trzymano na mrozie 
już na wewnętrznym dziedzińcu komisariatu (najprawdopodobniej zatrzymanych rozwożono 
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kilkoma autobusami).  

Dopiero w godzinach 12:00 - 13:30 pozwolono zatrzymanym na kontakt z rodziną i adwokatami. 
Przez cały ten czas nie udzielono im żadnej pomocy medycznej. Dopiero wieczorem tego dnia 
zaczęto przewozić rannych na obdukcję lekarską. Część zatrzymanych pozostała w szpitalu, 
jednego z zatrzymanych wypuszczono i nadano mu status świadka, w stosunku do reszty 
postawiono zarzuty z artykułów 296 (chuligaństwo) i 294 (udział w masowych zamieszkach) KKU. 

 

Zarzuty i orzeczone środki zapobiegawcze 

Nieliczni zatrzymani zostali wypuszczeni bez postawienia zarzutów (Rudolf Abromian) lub nadano 
im status świadka (Jarosław Pużak). Większości postawiono zarzuty z artykułu 296 (chuligaństwo) 
bądź 294 (masowe zamieszki) z nowego kodeksu karnego, zagrożone odpowiednio karą 
pozbawienia wolności do 6 i do 15 lat. 25 i 26 stycznia odbyły się rozprawy w sądach 1-szej 
instancji (Obołoński Sąd Rejonowy, Darnicki Sąd Rejonowy, Desniański Sąd Rejonowy, 
Szewczenkiwski Sąd Rejonowy). 

Podczas rozpraw wyszły na jaw liczne nieprawidłowości, jakich dopuścili się śledczy i prokuratura: 
protokoły spisywane były nie w miejscu zdarzenia, lecz wiele godzin później na komendach, nie 
przeprowadzono stosownej wizji lokalnej, milicjanci zeznawali iż zatrzymani byli w posiadaniu 
niebezpiecznych przedmiotów nie przedstawiając na to żadnych dowodów, pośród świadków 
oskarżenia (wyłącznie funkcjonariuszy milicji) były osoby, jakie w ogóle nie znajdowały się w 
miejscu zdarzenia, akty oskarżenia napisane były w sposób ogólnikowy i nie podawały żadnych 
istotnych faktów zajścia [4], w aktach oskarżenia osób zatrzymanych na ul. Szczorsa wymienione 
miejsce i okoliczności zdarzenia w ogóle nie odpowiadało faktom [5]. 

Sędziowie w większości wypadków nie dopuścili do wysłuchania świadków obrony, nie zgadzali 
się też na dołączenie dowodów (zapisy wideo) przemawiających na korzyść oskarżonych. Mimo, że 
zgodnie z prawem obciążające zeznanie funkcjonariusza milicji nie jest wystarczającą przesłanką 
dla przetrzymywania w areszcie, sądy pierwszej instancji orzekły wobec wszystkich oskarżonych 
środek zapobiegawczy w postaci dwumiesięcznego aresztu. 

W dniach 3-14 lutego w kijowskim Sądzie Apelacyjnym w większości spraw orzeczono zmianę 
środka zapobiegawczego na areszt domowy całodobowy lub czasowy, od godz. 20:00 do godz. 
7:00 dnia następnego.  

7 lutego weszła w życie zmiana Kodeksu Karnego Ukrainy, zgodnie z którą przestępstwo z art. 296 
przestało być klasyfikowane jako ciężkie. W związku z tym wszyscy oskarżeni z tego artykułu, jacy 
przebywali w areszcie, powinni byli być natychmiast zwolnieni pod areszt domowy bądź dozór 
milicyjny. Tymczasem 8 stycznia, w sobotę, proturatura przeprowadziła hurtową korektę: 
wszystkie oskarżenia o chuligaństwo (art. 296) zostały przekwalifikowane na masowe zamieszki 
(art. 294), będące w myśl prawa przestępstwem ciężkim. 

21 lutego decyzją parlamentu Ukrainy wszystkie sprawy wszczęte przeciwko zatrzymanym 23 
stycznia zostały umorzone [6]. 

 

Podsumowanie, "zakładnicy" Janukowicza 

Wszystkie działania władz, tj. sądów, prokuratury i milicji, w stosunku do zatrzymanych (i później 
oskarżonych) sprawiały wrażenie centralnie sterowanych, a konkretne decyzje dotyczące 
oskarżenia bądź zastosowania środka zapobiegawczego wynikały bardziej z bieżących potrzeb 
politycznych, niż rzeczywistej sytuacji procesowej. 
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Wieczorem 23 stycznia na barykadzie przy ul. Hruszewskiego ogłoszono parugodzinny rozejm, a 
przedstawiciele opozycyjnych partii udali się na negocjacje do prezydenta Janukowycza. Po 
negocjacjach ogłoszono warunki rządu: w zamian za opuszczenie wszystkich budynków zajętych 
przed protestujących a także rozwiązanie samego Majdany wszystkie osoby zatrzymane w dniach 
19-23 stycznia (w tym zatrzymani w zasadzkach na Automaidan) miały zostać wypuszczone pod 
areszt domowy do czasu rozpatrzenia ich spraw. Tego samego dnia wieczorem, w czasie gdy 
większość z osób pojmanych tego dnia była przewożona do szpitali, zebrani na Majdanie 
przegłosowali odrzucenie warunków rządu i kontynuację walk. Następnego nia kijowskie sądy bez 
wyjątku zastosowały wobec oskarżonych najcięższy środek zapobiegawczy, jaki miały do dyspozycji 
(sędzina Mamontowa, która dwa dni wcześniej jako jedyna orzekła areszt domowy wobec 
zatrzymanych euromajdanowców, została zwolniona z posady).  

Aż do wydarzeń "krwawego wtorku", 18 lutego los oskarżonych, jakich powszechnie zaczęto 
określać mianem "zakładników", był kartą przetargową w negocjacjach władzy i opozycji. W 
pierwszej połowie lutego, gdy walki na ulicach Kijowa ustały a rząd próbował przeciągać 
negocjacje, prokuratorzy, którzy w sprawach pierwszej instancji domagali się bezwzględnego 
aresztu, przed sądem apelacyjnym wnioskowali już o areszt domowy całodobowy bądź nocny. Sąd 
apelacyjny niemal we wszystkich przypadkach przychylił się do tej prośby. 
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Wykaz źródeł informacji: 

1. Taka "mieszanka" nie odpowiada prawdziwej społecznej i politycznej rzeczywistości, a jedynie umacnia wyraźną 
marginalizację roli aktywistów Majdanu. Stąd można wysnuć wniosek, że włączenie działaczy do listy nowego rządu 
było jedynie działaniem kosmetycznym, nie mniej jednak, ważnym i oczekiwanym. 

2. Abromianowi milicjanci zrabowali 5000 UAH w gotówce, dwa telefony komórkowe i nawigator GPS. Ihorowi Palosze 
i Denysowi Serhienko zabrano telefony komórkowe. 

3. Według zeznań Andrija Lisowenko, milicjanci zrabowali mu pieniądze na kwotę 6000 UAH, 700 USD a także telefon 
komórkowy. 

4. Np. "oskarżony zebrał się w (danym miejscu) wraz z innymi osobami celem doprowadzenia do masowych 
zamieszek". 

5. Według świadków oskarżenia i śledczych do zajścia miało dojść na ul. Laboratornyj Perewułok, oddalonej od ul. 
Szczorsa o ok. 100-150 m, jednak na zdjęciach rozbitych samochodów i nagraniu z kamery CCTV widać dokładnie ul. 
Szczorsa. 

6. Ukraińska Prawda/ Rada zwolniła od odpowiedzialności karnej wszystkich aktywistów Majdanu. - 
http://www.pravda.com.ua/news/2014/02/21/7015541/ 

http://www.pravda.com.ua/news/2014/02/21/7015541/
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Fundacja Otwarty Dialog powstała w Polsce w 2009 roku z inicjatywy Lyudmyly Kozlovskiej, 
pełniącej obecnie funkcję Prezesa Zarządu Fundacji. Do celów statutowych Fundacji należą obrona 
praw człowieka, demokracji i praworządności na obszarze postsowieckim, ze szczególnym 
uwzględnieniem największych krajów WNP: Rosji, Kazachstanu i Ukrainy. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizację misji obserwacyjnych, w tym obserwacji 
wyborów i monitorowanie stanu przestrzegania praw człowieka w krajach WNP. Na ich podstawie 
powstają raporty i sprawozdania dystrybuowane następnie wśród instytucji UE, OBWE i innych 
organizacji międzynarodowych, resortów spraw zagranicznych i parlamentów krajów UE, 
ośrodków analitycznych i mediów.  

Obok działalności obserwacyjnej i analitycznej, Fundacja prowadzi aktywne działania we 
współpracy z parlamentarzystami zaangażowanymi w sprawy zagraniczne, prawa człowieka i 
relacje z krajami WNP w celu wsparcia procesów demokratyzacji i liberalizacji polityki wewnętrznej 
na obszarze postsowieckim. Do istotnych obszarów działalności Fundacji należą także programy 
wsparcia więźniów i uchodźców politycznych. 
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	W rezultacie organizacji „przebiegu”, w rękach dziennikarzy „Kontroli Drogowej” pojawiła się nowa broń: oprócz wypracowanych wcześniej metod, zyskali do dyspozycji sieć znajomych kierowców, gotowych w każdej chwili ruszyć samochodami do akcji. Od teraz możliwa okazała się aktywizacja kierowców na skalę wcześniej nieosiągalną. O ile przed rewolucją efektywność akcji podejmowanych przez „Kontrolę Drogową” można było mierzyć głównie reakcją opinii publicznej, tak teraz otworzyła się możliwość wywierania bezpośredniego wpływu na sytuację (a nie wyłącznie za pośrednictwem przychylnych mediów). Co więcej, od tamtego momentu aktywiści mogli nie tylko reagować na działania władz, ale i inicjować własne akcje. 
	Pod wpływem represji i prześladowań, o których mowa w podrozdziale „Prześladowania”, działalność Automaidanu niewątpliwie się zmieniała. Gdy władza stosowała jedynie legalne (bądź „półlegalne”), w tym głównie administracyjne środki represji wobec aktywistów, Automaidan działał prężnie, wykazując niebywałą odporność na prześladowania. Dopiero gdy przystąpiono do metod nielegalnych, sprowadzających się do bezpodstawnego zastosowania siły i terroru, działalność Automaidanu faktycznie osłabła. Do samego końca rewolucji aktywistom Automaidanu nie udało się odbudować pierwotnej sprawności organizacji.
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