
Слово від редакції

З Новим роком!
Якщо б два місяці тому хтось сказав, що ми так зустрічатимемо 2014-ий рік, ми б не по-
вірили. Якщо б хтось сказав, що так виглядатиме «йолка» в Києві, ми б з нього сміялися.
Але це сталося. Ми вийшли на протест. Ми перемогли страх. І ми переможемо режим.
У 2014-ому запрошуємо всіх до «рЕволюції». Надсилайте свої історії, роздруковуйте 
газету і розповсюджуйте. Ви — повноважні представники газети. І коли вас спитають, 
хто її робить, сміливо відповідайте: «Ми!»
Щастя, здоров’я і добра всім у Новому році! 

Слава Україні!
Извините
Сергей Плюснин

Хочу извиниться перед всеми теми людьми, которые четко видят, что «Майдан ничего не дал» и что 
«Никакого толку от этого Майдана».
Извините, что кто-то плохо стоял за вас на Майдане. Стоял не только в смысле «стоял на площади», но 
отстаивал ваши интересы и ваши права. Извините, что кто-то не так лежал за вас в снегу под Генпро-
куратурой. Извините, что кто-то не так сильно боролся за ваше будущее, не так грамотно и уверенно 
планировал и проводил протесты, не так жестко наступал на яйца этой власти, чтоб вы остались 
довольны и чтоб в ваши дома вдруг, в одно прекрасное утро сама пришла Прекрасная Новая Жизнь, 
причем еще до Нового года.
В связи с этим хочу вас заверить: Майдану не пофиг на вас, Майдан будет стоять до победы, Майдан 
будет расширять арсенал протестных методов, давить на эту власть изо всех своих сил.
Можете спать спокойно, тот, кто мерзнет за ваше счастье на Майдане, никуда не уходит. Однажды 
вы таки проснетесь в Украине, где власть избирается народом, а в каждого человека есть права, так 
что можете уютно кушать свою французскую булочку, можете дальше обсуждать, как же беспонтово 
затеяли с этим Майданом, или как политики используют Майдан, или как ничего никогда не изменит-
ся — у вас все будет хорошо.
Единственное, из-за чего все это может не сбыться — в самый нужный момент Майдану не хватит 
одного человека.

Не знаю, що буде далі, але знаю,  
що мушу робити!
Данило Лубківський 

Знаменитий Марко Савицький, якого, на жаль, не знаю особисто, написав 
видатну річ, яка тримає мене на дусі: не знаю, що буде далі, але знаю, 
що мушу робити. Здається, це був Роман Олеарчик, який сказав ще одну 
важливу думку: в Україні ніколи не є ані так добре, ані так погано, як це 
виглядає. Наші дві біди — бідність людей і вражаюча влада та система мис-
лення олігархії. Бідність зсередини паралізує переважну більшість країни, 
а олігархія розбещує найталановитіших з нас, бо скуповує їхній розум і 
дар. Проти цього замало знань, потрібні цінності, бо саме вони розрізня-
ють здоров’я і хворобу. Бідність не вирішити популізмом, до якого вже всі 
готуються. І Майдан, на мій погляд, саме про це. Лише вільна економіка 
і довгострокове економічне зростання можуть зменшити бідність. Немає 
значення, яке обличчя в кримінальної економіки. Бо у 2010-ому не було 
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@Євромайдан Чернівці
На #євромайдан в Черновцах совершено напа-
дение! Бандиты в масках, громившие палатки, 
получили звиздюлей и были сданы в милицию! ))
Ірина Магдиш
У Львові починають ходити зі свіжосклепаними 
косами. Кажуть, що для вертепів.
Андрій Курков
СССР родил Л. Кравчука. Л. Кравчук родил 
Л. Кучму. Л. Кучма родил В. Ющенко. В. Ющенко 
родил В. Януковича. В. Янукович хотел родить 
В. Януковича, но пока родил Е. Майдан. Кого ро-
дит Е. Майдан?
Otar Dovzhenko
У Новий рік ми будемо дивитись не звернення 
Президента України до народу, а навпаки…
Андрей Нечаев
За годы правления Януковича состояние его 
сына увеличилось на 7000%. У вас еще есть во-
прос, куда уйдут деньги России?
Gennadiy Kornev
Укр.нет: «Автомайдан поехал к Пшонке». Прикол 
у тому, що у самій колоні з міркувань безпеки ще 
не знають: куди їдемо )
АМС
Білоруси про українську владу: «Як лахудра, то 
не паможа і пудра».

@ коротко

Волгоград, мы скорбим с тобой!4Газета для всіх, хто вийшов боротись за своє майбутнє!

Захисник
Христина Гаврилів 

До світанку дивилися пряме включення з Майдану. Переживали, молилися. 
Вранці чоловік почав збиратися на роботу зі словами: треба їхати в Київ. 
Я мовчала. Він вже двічі там був. Двічі я страшенно переживала і вірила, 
що все буде добре.
За кілька хвилин Тарас приходить з кухні і каже, що дзвонив знайомий, 
за півгодини їде в Київ, кликав і його. Я знову промовчала, ми порозумі-
лися поглядом... 
Тарас перебрався із джинсів та светру у теплі штани, дві футболки та те-
плющий светр. Я збирала рюкзак зі змінними теплими шкарпетками і све-
трами... 
Я знову страшенно переживаю, але знаю, що все буде добре, як і попере-
дні два рази...
Про що я? Жінки, не тримайте чоловіків вдома. Так, коли він поруч у теплій 
хаті — спокійніше. Однак чоловік за своїм природнім покликанням — ЗА-
ХИСНИК!!!! І будучи вдома під ковдрою він не захищає вас, а лише на-
ражає на небезпеку. Адже дати відсіч зможуть лише гуртом, мільйонним 
гуртом! Чоловіки — будьте чоловіками, жінки — не заважайте чоловіку 
бути чоловіком!

Ми тримали оборону
Роман Куницький 

Був і я цю ніч на Євромайдані
Пішов з Ромком Романком на нічне чергування до львівської барикади на 
Інститутській. Перше враження: «да тут ядєрку можно пєрєсідєть». Кожних 
20 хвилин несуть бутерброди і чай, ну і незручно відмовлятися.
Потім вишикували з нас дві колони афганці і почали тренування. Тільки всі 
пошикувалися, хтось кричить — наступають. Всі кинулися загороджувати 
прохід.
Але перша колона ВВ була мирна. Вони нас потрохи пхали, ми їх відпи-
хали. Потім їхнє начальство побачило: якась фігня відходить, — кинули 
інших, ті почали відтісняти серйозніше.
Потім Ромко поліз перед барикадою і крикнув дурним голосом: «Чого ви 
всі тут, давай за мною!» Ну, що тут зробиш, поліз і я. Перед барикадою 
трохи поміг священик, який невідомо як там опинився, і ВВ його трохи 
боялися.
Перед барикадою нас розкидали, але встигли відбити одного нашого.
Далі відтіснили нас за барикаду і почали її розбирати. Ну а далі знову 
штовхалися кілька годин, для тих, кого сильно притиснули — зробили ко-
ридор, відводили назад.
Так ми тримали оборону до ранку, поки не підійшли кияни.
Словом, горжусь всіма. Інститутську втримали, при цьому на початку нас 
було чоловік 200, а ВВ кілька тисяч. Важку техніку вниз не пустили, своїх 
як могли відбивали.
Потім сказали, що кількох афганців на передовій все-таки взяли.
Що було на інших ділянках — не знаю, ми були затиснуті, як шпроти. Але, 
крім пари синяків, ніхто не постраждав.
З Романком краще не ходіть на такі акції, його завжди в перші ряди тягне :)

На півдорозі
Ірена Маланчук

Коханий вночі повертався з Києва до Львова, на півдорозі з товаришем 
вийшли з автобуса...Задзвонив мені, сказав, що кохає... Зрозуміла, що таки 
повертається назад, каже, що не може так, бо там стоять наші друзі...і це 
було б не правильно, попросив зрозуміти... І він таки правий, я б не мо-
гла зрозуміти, якби він вчинив інакше, і таки поїхав би цим автобусом до 
Львова...

Слово до священиків, які вагаються 
свящ. Василь Рудейко

Дорогі отці, люди на Майдані не стоять просто так. Нині Майдан є місцем 
захисту християнської моралі. Там відстоюють права тих, які стали жерт-
вами несправедливого побиття, це місце, де відстоюють несправедливо 
засуджених, тут відстоюють можливість вільно збиратися, щоб висловити 
свої переконання. Тут люди, які морально змінюють себе, аби через них 
змінилася країна і світ.
Тут ніхто не відстоює політиків і політику. Завдання нас, священиків, — під-
тримати цих людей. Їдьте на майдан із своїми вірними, налаштовуйтесь 
на нічні молитви. Отче Наш, Богородице Діво, коротке слово любові і під-
тримки — це те, чого від нас очікують вірні на Майдані. Долучайтесь до нас. 
Моліться вдома.
Закликаю священиків УГКЦ прислухатися до слів Блаженнішого Святослава 
і не мовчати на гріх! Підтримуйте тих, які стоять за правду Вашим словом 
і Вашою молитвою. Чувайте разом з ними і повчайте, щоб їх прагнення до 
істини не було використане на зло. Молитовна варта дуже важлива і цінна. 
Люди вдячні Вам за це!

Ввічливість
Маріана Юрків

Люди навколо не перестають мене дивувати :) Ми — місяць на майдані, 
і зміни, які відбулися в кожного, просто колосальні. Раніше сотники охоро-
ни Майдану через слово вставляли мат і не могли без хамства. Зараз роз-
мова починається з «Доброго ранку» і «Приємно чути твій голос» :) Якщо 
люди, поїхавши додому, заберуть з собою бодай запас ввічливості — ця 
країна вже Європа :)

Последний Рубеж
Андрей Домановский

Нам надо занять круговую оборону и крепко держать позиции. Потому что 
последний рубеж проходит через каждого из нас. Потому что дальше от-
ступать уже попросту некуда. Потому что мы уже живем в оккупированной 
стране. Каждое действие оккупационной власти должно втречать сопро-
тивление. Любое сотрудничество с властью — вынужденная мера. Любая 
добровольная уступка власти — предательство.

Джон Траволта против Януковича 
Бенді Шолтес

Если кто сомневается, советую ехать — ни статьи, ни ФБ, ни ролики не дают 
объёмной картинки. Ощутил всё личными глазами и даже чуть помогал 
руками. Ну, только по башке дубинкой не получил.
Евромайдан — отличная возможность переместиться из личной зоны ком-
форта в революционную зону комфорта.
Было и весело, и стрёмно. Волнами. Но весёлые волны были «быстрее, 
выше, сильнее».
Кроме ночных стояний на баррикадах, видел Ленина, нюхал газовую шаш-
ку в КМДА, наблюдал падающие с неба деньги, ходил на вручение премии 
Конрада, проиграл 10:0 в футбол в «Бактерии», пил пиво в Купидоне и 
других местах боевой славы. Кое-чего откровенно не помню.
Не могли не прийти в голову сравнения с Сигетом. По атмосфере мно-
го общего. Но, в отличие от Сигета, на Майдане зима, бесплатный вход и 
никто не знает, когда он закончится. Не говоря о лёгкой паранойе слухов, 
которые снежинками летают в воздухе.
Купить вертолёт для революционных нужд, правда, не вышло, но и Майдан 
не за один день строился.
Развиртуализировался с кучей народу, новых «живых» знакомых на всякий 
случай завиртуализировал. Извините все, с кем не получилось увидеться.
Ну и устал как протестная свинья. Артикуляционным аппаратом устал 
и  эмоциональным отделом нервной системы тоже.
Зато знаю, что даже Джон Траволта против Януковича.

Спогади про 11.12.13
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вибору між цими обличчями. Цей Карфаген повинен бути зруйнований. 
Але не по-більшовицьки. Сильний і малий уряд, який не влазить у життя 
кожного, та потужні антимонопольні інститути — це шлях до балансу. Мені 
виглядають абсурдними розмови про Конституцію 2004 року, яку написав 
Медведчук. Пам’ять — коротка. Нам потрібна реформа місцевого само-
врядування і децентралізація уповноважень. Звідси і випливатиме баланс 
центральної влади. Майдан стоїть проти системи, проти цієї тупої влади та 
економіки, її сволочного стилю. Цю систему змінять люди, які не бояться 
конкуренції. Немає значення, хто перший. Головне, щоб були тисячі. Це — 
люди з освітою, молоді люди і ті, хто досяг або прагне самореалізації. Нам 
потрібна солідарність. Така, як б’ють дзвони Михайлівського. Нам треба 
спільно підтримати тих, хто за віком наймолодший і найвіддаленіше сто-
їть від радянського материка. Можливо, з вінками, що падають на голову, і 
дверима парламенту, які закриваються перед носом, провидіння показує: 
монстр — небезпечний, але він висміяний фатумом, він буде подоланий. 
Одним словом, мудрі кажуть: не знаю, що буде далі, але знаю, що мушу 
робити. І я згоден з цим.



Шалена пригода
Марко Савицький

Мій Майдан переміг саме в ту мить, коли я відірвав свою дупу від дивану.
В усіх скандалах і «зливах» майдану є позитивна річ. Все гівно виплило на-
гору. У такій екстремальній ситуації дуже добре видно, хто є авторитетним 
лідером, а хто просто піариться. Хто є ворогом, а хто другом. Це час, коли 
слова не важать нічого, а справжню вагу набувають вчинки.
Завдяки Майдану особисто я побачив паростки нових лідерів. І їх реально 
багато. Крім того, здобутком можна вважати те, що ми, кожен сам для себе, 
стали лідерами, повірили в свої сили.
Завдяки Майдану я відчув, що можу бути для своєї дружини і своїх дітей 
не лише годувальником, але й захисником. Мені насправді важливо, щоб 
моїй коханій дружині не було за мене соромно.
Тішуся, що українці не загубили навиків до самоорганізації, не втратили 
здорового егоїзму, який допоміг частково захиститися від маніпуляції.
Завдяки Майдану всі побачили, що є достатньо молоді, очищеної від со-
вкового мислення, і вона готова боротися за свою долю.
Чим більше жовчі, злості й провокацій в медіа, інтернеті чи інших засобах 
комунікації виливається на учасників протестів, координаторів майдану, 
тим сильніше я переконуюсь, що ВЛАДА НАС БОЇТЬСЯ!
Хто не бачить глобальних змін, які викликав в суспільстві і в індивідуумах 
Євромайдан? Вже навіть сама активна дискусія в суспільстві про суть Май-
дану, його мету і досягнення — є перемогою інтелекту над споживацькими 
рефлексіями.
Я грішив на людей байдужих, називаючи їх мудаками. Насправді мудака-
ми є ті, хто як мантру зараз промовляє: «Я знав, що нічого не вийде!»
Раніше будь-хто від мого імені (чи від імені громади) міг задекларувати 
різні резолюції і референдуми, одноголосно прийняті рішення. Після май-
дану я САМ вирішую, кому декларувати мій голос. І мовчати не буду, якщо 
це ігнорується.
Ситуативне, але від того не менш значиме, об’єднання різних релігійних 
конфесій і Церков з метою допомоги ЛЮДИНІ, нівелювало мій набутий за 
довгі роки цинізм в питанні віри.
Читаючи й аналізуючи різні версії організації євромайдану не то Адміні-
страцією президента, не то якимось групами «яструбів» чи «голубів», зро-
зумів, що навіть якщо це правда, то в цьому є великий позитив. Нами мож-
ливо спробували маніпулювати, але контролювати нас не вдалося. Майдан 
розпочався коли «їм» захотілось, але завершиться, коли ми захочемо.
Ми маємо щеплення від СТРАХУ!
Найкращий і найоперативніший месенджер — це не Skype чи Facebook , 
а дзвони Михайлівського Собору!
Для мене важливим було зрозуміти, кому з друзів, знайомих чи бізнес парт-
нерів можна довіряти, з ким можна мати справи. Бо майдан чітко маркував 
тих людей, які прагнуть до змін, до звершення нових досягнень. Чітко по-
казав, хто є «творцем», а хто «споживачем». Для мене як для архітектора з 
першими мати справу одна насолода, а з другими — лише геморой.
Побачивши на майдані людей різних соціальних груп (від студентів, се-
лян, інженерів, митців до дітей олігархів), зрозумів, що ми досягнули «піку 
покращення» і в існуючої влади реально немає на кого опертись в час 
«Х». А на мою думку те, що було зараз, це ще не той час. Це так, лише гра 
м’язами і розвідка боєм перед вирішальним поєдинком.
Співати Гімн України в центрі Києва о другій ночі разом з тисячами зви-
чайних українців, а не лише футбольних фанатів, означає внести зміни 
в генетичний код мінімум двох поколінь нащадків.))
Майдан розбудив вже доволі пригасле вогнище народного гумору і креа-
тиву. Тепер цей вогонь треба берегти, бо його «світло» — єдине, що рятує 
від страху диктатури.
Події до Майдану, під час Майдану розвіяли будь-які ілюзії щодо євро-
пейськості чи проукраїнськості нашого президента. І це добре. Бо перед 
підписанням асоціації з ЄС, багато доводилось чути, що Яник не такий вже 
й поганий президент. Тепер все встало на свої місця. І ще. Запам’ятайте 
ВІН НЕ ЧУЄ КОЖНОГО! ВІН НІКОГО НЕ ЧУЄ!
Завдяки Майдану українці позбулися головного символу насадження тота-
літарної комуністичної ідеології в Україні.
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Демонстрація в Берліні
Юлія Марушко

Щоденні новини з газет приковують увагу німців до мене.
«Що там Україна?» питають.
«Стоїть», — відповідаю, як і багато українців Німеччини. «Цієї суботи ми 
були на демонстрації в Берліні». Дзвонить дзвінок і всі біжать на урок.
У машині на Берлін нас було четверо. Три українці і японка. Ми, україн-
ці, всю дорогу «сварилися», у значенні «дискутували» на тему: хто-чому-
кому — де і навіщо. Японка мовчки пригощала нас чаєм, зігрівала пласти-
рями і не втручалася у «дебати».
«Для чого ти це робиш?»
«Для себе!»
«Для організації!»
«Бо я так хочу!»
Який член і яка організація мені досі не ясно. Зрозуміло одне — треба 
частіше збиратися з новою подругою з Японії. Помовчати.
Перед демонстрацією, в туалеті, німкеня, побачивши українські прапори, 
сказала що її дідусь теж з України. Нас уже всюди впізнають!
Ми почали демонстрацію біля уламків Берлінської стіни на Потцдамер 
Плац. Переступаючи кордон, по якому проходив мур, ми дійшли до Бран-
дербурзьких воріт, де вже кричали демонстранти з Ірану. Разом покри-
чали… Далі пішли до Рейстагу, де в 2008-ому я на екскурсії читала над-
писи наших солдатів. Знала б я тоді, з якою місією буду тут через 5 років! 
Поліція, супроводжуючи усю нашу ходу, уважно слухала частини акції на 
німецькій мові. Подробиці акції і імена організаторів можна побачити 
в багатьох статтях та групах. Особисто я вже гублюся в інтернет-революції. 
Головне повторю: українці з різних міст Німеччини приїхали, аби спільною 
ходою передати Майдану — МИ З ТОБОЮ!!!

Идиотам посвящается
Сюзанна  Amsterdammer

Сперва я обзывала идиоткой себя. Обзывала по утрам — за бессонные 
ночи, полные переживаний за незнакомых мне людей, мерзнущих на пло-
щади, за то, что на работе могу говорить только на тему нашей Революции, 
за то, что вот уже 20 дней хожу с черными кругами под глазами, за то, 
что ругаюсь в сетях, отстаивая честь Майдана, веря всем сердцем в то, что 
невольно навязываю...  за слезы свои, за непримиримость, за злость, за 
резкость... 23 дня пролетели незаметно.
Я уже не вспомню, кто именно позвал меня на Акцию протеста в Гааге и 
почему я не добралась до Министерства Нидерландов, но точно помню, 
как плакала 30 ноября, глядя на избиение студентов, по странной случай-
ности оставшихся на Майдане без поддержки «сильных». Кусая губы и не 
надеясь на сон, я просто заявила онлайн, что я иду на Дам, и уже через два 
часа нас было несколько, а на следующий день более 30 человек! А через 
несколько дней на акции поддержки ЕВРОМАЙДАНА в Амстердаме нас 
собралось более 200!
Для тех, кто, не имея никаких политических пристрастий, прикрываясь сво-
им идиотизмом, посмел осуждать наши душевные порывы и их выражение, 
цитата:
«Идио́т (от др.-греч. διώτης — «частное лицо») — человек, живущий 
в отрыве от общественной жизни, не участвующий в общем собрании 
граждан полиса ...»,
«идиот — человек, страдающий глубокой формой умственной отсталости 
(олигофренией)...».

PS: «Потерянных» в понятии «свобода» нет!
Ведь к нам притянут лунный свет.
А разум Вашего величие томит та «принадлежность»,
Что душе велит раскрыться и парить!
Ну а душа, уж коль Вы согласилась, принять законы бытия, — обречена...

Євромайдани у світі
ти сам, які твої дії, що ти можеш, що відповісти, коли тебе спитають «А ви 
де були?» При цьому не було ( і досі немає) впевненості в успіху цього 
протесту, був певний скепсис друзів і знайомих учасників Помаранчевої 
революції, був навіть страх.
Моє перебування на Майдані обмежилося всього двома приїздами до Ки-
єва, і то на пару днів кожен. Я не стояла на барикадах вночі, я не готувала 
тонни канапок, моє волонтерство полягало в короткому роздаванні листі-
вок у київському метро і поблизу Хрещатика. Але не тільки…
Вперше в житті мені довелося пікетувати орган державної влади — Шев-
ченківський райсуд м. Києва. Це був перший тиждень після кривавого роз-
гону Майдану, тиждень, коли затримували, аврально судили і ув’язнювали 
жертв і активістів. Саме в цей день засудили активіста «Дорожнього контр-
олю» Андрія Дзиндзю. До цього я чула про його діяльність лише уривчас-
то, внутрішньо підтримуючи дії активістів: «Добру справу хлопці роблять, 
давно пора…». Знаючи про мерзенні обставини арешту Андрія Дзиндзі і 
судилища над ним, усвідомлення того, що це може чекати будь-кого з нас, 
будь-коли і будь-де прийшло якось миттєво.
Без перебільшення — на рівні підсвідомості війнуло сталінщиною, тим 
жахливим мороком епохи, для якої людське життя нічого не вартувало.
Але, крокуючи із тисячною колоною київськими вулицями, перемовляю-
чись із новими випадковими знайомими (зі Львова, Тернополя, Києва, Пол-
тави), приймаючи від київських бабусь канапки зголоднілим і замерзлим 
пікетувальникам, скандуючи разом з усіма «Разом — сила!», виголошуючи 
спільну молитву на підтримку заарештованих, — прийшло одне нове не-
ймовірне відчуття. Відчуття Солідарності! Солідарності нас, просто людей, 
незнайомих, але споріднених отим відчуттям небайдужості, готовності за-
хищати один одного. Це справді фантастичне враження, що ти не один, 
у тебе немає страху, коли поруч такі чудові, сміливі, відповідальні люди. 
Це така закумульована в єдине силове поле «сила безсилих», про яку пи-
сав Вацлав Гавел.
У нашому буденному житті, коли все міряється критеріями вигоди і зиску, 
простій солідарності місця ніби не залишилося… Щоб відчути і знову оціни-
ти цю категорію людських стосунків, напевно варто було вирушати на Май-
дан. І хоча Андрій Дзиндя продовжує бути ув’язненим, тепер я твердо вірю 
і в силу мирного спротиву, і в силу звичайної людської солідарності. Тому, 
коли хтось вагається, чи виходити на протест, я кажу «Разом — сила!».

Початок шляху
Катерина Орлова

Я ходжу до пам’ятника Шевченка у Донецьку. Туди, де збираються прихиль-
ники євроінтеграції, противники існуючої влади, люди, які хочуть змін у 
їхньому житті, у житті країни в цілому. Там збирається небагато людей, осіб 
зі сто. Я вдивляюся в ці обличчя і бачу серед них пенсіонерів, студентів, 
молодих чоловіків і дівчат. Всі вони скромно одягнуті, дуже люб’язні і при-
вітні, добрі і чемні люди. Якось мій чоловік шепнув мені на вухо, що нас 
тут (тих, хто на нашому «Донецькому майдані») не розуміє оточення, ми 
для них як більмо на оці. 
Поруч з місцем нашої зустрічі — великі мажорні магазини з неймовірно 
високими цінами. Біля магазинів зазвичай стоять «ренжи», «порши», «мер-
си». Що це за люди, які можуть собі дозволити купити сукню вартістю моєї 
річної заробітної плати?! Де і як можна заробити такі гроші?! 
Мій сусід, власник невеликого підприємства, а також не зовсім нового 
лексусу, допитувався в мене — чи революціонерка я? (Мабуть, якщо б міг, 
неодмінно дав би мені по голові). 
А ще, я бачила, як у неділю люди йшли вулицею, агітуючи підтримати своїх 
же українців, які зараз на Майдані. Йшли висловити свою громадянську 
позицію стосовно недовіри владі. Збіднілі продавчині крамниць, які пра-
цюють за мізерну зарплату, майже мінімальну, вибігали і кричали, як вони 
ненавидять «бендер». Якісь дикуни стрибали на жінок і питали, чи страшно 
їм, навіть прибиральниця снігу всім своїм виглядом намагалася показати, 
як їй огидні прагнення людей до нормального життя. Мені хотілось закри-
чати: що ви робите? ким ви стали? хто ви тепер, якщо не раби? 
Знаєте, Ісуса теж не розуміли на початку Його шляху, навіть на хресті 
розіп’яли…

Завдяки Майдану на новий рівень вийшли незалежні медіа. Заклався фун-
дамент для нового типу медіа — вуличного онлайн репортажу. І це теж 
велика перемога Майдану. 
Завдяки Майдану ми отримали багато відповідей на стратегічні питання. 
Основні з них: як працює (працюватиме) репресивна судова машина, яким 
чином діятиме влада при черговому мирному (або вже не дуже мирному) 
протесті. Все, що відбувалося і відбувається на Майдані є шикарним уро-
ком для всіх нас. Головне бути хорошими учнями і добре підготуватись до 
екзаменів!)))
Завдяки Майдану, маю надію, зрушиться питання формування низових 
професійних спілок, правозахисних організацій, що дасть змогу реально 
захищати своїх членів від свавілля бандитської влади. Єдине, що може 
стати цьому на заваді, це спроба політиків монополізувати це питання.
Майдан навчив нас слухати насамперед самих себе, своє серце, а вже по-
тім політиків. І це, можливо, найголовніше досягнення.
Майдан викликав об’єднавчі процеси в суспільстві серед активних та про-
гресивних людей, більшість з яких була в останні роки приспана власною 
байдужістю і розчаруваннями.
Завдяки Майдану я почав довіряти своїм відчуттям, навчився фільтрувати 
зливи фейкової інформації, аналізувати в кінці кінців!))
І зрештою, Майдан — це шалена пригода, як в старі і добрі часи.

К тем кто ненавидит Майдан
Ярослав Пилунский

Братья и сестры, я обращаюсь к тем, кто ненавидит Майдан и всех тех, кто 
поддерживает это движение.
Вы желаете самого сурового наказания для тех, кто стоит на площади. Вы 
радуетесь успешным действиям силовых структур власти. Я понимаю, что 
вы защищаете свой мир «стабильности и душевного покоя».
Мне очень жаль что нам сложно вести диалог, потому что пропаган-
да натравливает нас друг на друга, предлагая антагоничные, но все-же 
репрессивные государственные модели под видом сладкого соуса «мира 
и порядка». Я не буду вдаваться в подробности. кто и за что стоит или 
сидит, — это бессмысленно.
Я скажу свое мнение о людях Майдана. Это люди с Большим Сердцем, и 
даже если многие из них находяться под влиянием чьей-то идеологии, са-
мое важное — им не безразлично чужое горе и будущее своих и чужих 
детей. Когда сотни тысяч людей собираются с желанием изменить мир к 
лучшему, они открыты друг другу и излучают только Любовь. Даже если их 
стремления утопичны, потому что нет конкретной государственной модели 
такого мира, они находятся в этом мире прямо сейчас. Жаль, что не каждый 
может испытать это удивительное чувство единения. А злость — это удел 
одинокого сердца, чей мир очень ограничен (пределами своего теплого 
гнезда и обманчивой стабильности (потому что и Вселенная нестабильна).
Мое мнение: Злость — это яд, который разъедает только собственный мозг 
и остужает собственное сердце.
Майдан не вытравить из тех, кто там стоит, никакими репрессиями.
Желаю вам услышать собственное Сердце, оно рождено в Любви, рядом 
с Любящим Сердцем вашей матери, и тоскует по этому чувству. 
Дай вам Бог Здоровья и Счастья Любви.

Солідарність
Мар’яна Левицька

Довго думала, як написати про свій особистий досвід Майдану, написати 
без пафосу, але виділити щось одне і найсуттєвіше. Напевно, треба по-
чати із себе… Отже, я — історик мистецтва, науковий працівник, викла-
дач аграрного університету, дружина і мама двох синів — вирішила в до-
ступний спосіб висловити свій протест проти дій влади. Спочатку вдома, у 
Львові, згодом, по можливості — у Києві. Визначальним у цьому рішенні 
було (як я тепер усвідомлюю) не тільки обурення діями влади, а якась 
внутрішня ніяковість перед поколінням наших дітей (і власних, і моїх 
студентів-першокурсників, які за віком майже ровесники мого сина). От 
ніби ти спілкуєшся з ними, обговорюєш актуальні події, намагаєшся го-
ворити про моральні цінності, а коли настає момент випробування — де 
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