
Слово від редакції

Браття і сестри!
Почався рік змін. Майдан давно переліз через свої барикади і оселився на вулицях 
усіх міст і сіл України. Все більше людей у своєму щоденному житті ведуть себе 
по-іншому, ніж раніше. Заявляють про свої права, борються за правду, відстоюють 
справедливість. Це вже інша країна. Ми публікуватимемо дописи, які розкажуть про 
Майдан за межами Майдану, і ми сподіваємося, що вони стануть джерелом натхнен-
ня для нових Вчинків.

Слава Україні!

Главный итог года
Дмитро Гнап

Слушайте, все пишут про итоги года. Для меня итогом года будет вот что. Я видел это в Василькове, 
где кучка активистов блокировала спецподразделение «Тигр» на территории военной части. Людей 
собралось около сотни. Из ниоткуда возник так называемый кофе-мобиль. Все на холодном ветру, 
хочется горячего, и возле кофе-мобиля сразу выстроилась очередь. Подошел и наш черед с Аней Ба-
бинец заказывать. — Два латте, пожалуйста, — просим молодого коммерсанта. — Пожалуйста! — даёт 
два картонных стакана. Смотрю: прайса на машине нет. Спрашиваю: — Сколько с нас? — Нисколько. 
Это бесплатно. — Как бесплатно? — Ну так. Я просто приехал людям помочь. Как все. 
Мы где-то еще часа четыре делали прямые включения возле этой военной части. А потом поеха-
ли в Киев. Все это время кофе-мобиль продолжал делать кофе всем желающим. Бесплатно. Ничего 
особенного — скажете вы. Много кто писал про рекламщиков, делающих бутерброды на Майдане, 
бизнесменов, покупающих горы продуктов для активистов и т.д. Все так. Ничего особенного. 
Это и есть главный итог этого года. Взаимовыручка, солидарность, умение поставить общий интерес 
выше своего, шкурного. Согласитесь, нас это уже не удивляет. Это норма. И, видимо, в следующем 
году, с этим бандитским режимом, эта норма только укрепится. По-другому мы просто не выживем.

Перемоги над собою
Мирослава Ґонґадзе

Найважче в житті — навчитися жити після війни і без війни. Я намагаюсь вже 13-ий рік поспіль і 
не можу сказати, що досягла у цьому успіху. Коли я сьогодні подумала, де найбільше б хотіла бути 
у перші години Нового Року, то зрозуміла — на Майдані.
Друзі мої, я бажаю вам усім у 2014-му перемог. Перш за все перемог над собою. Перемог над лі-
нощами, страхом, розчаруванням та зневірою. Ви і вся Украіна зробили крок до цього в останні дні 
2013-го. Бажаю у наступному завершити розпочате. Бо, як вчив нас Махатма Ганді, «You must be the 
change you wish to see in the world». З Новим Роком до нових перемог!

Одна з найприємніших зустрічей
Тед Лещак

Інтернет трансляції замість телевізора. Креативний український вертеп замість тупих космополітич-
них концертів. Щирі слова Громадян до президента замість фальшивих слів президента до Громадян. 
Мільйонноголосе виконання гімну України замість звичної фонограми. Мінісухарики з мідіями і салат 
з морепродуктів замість ковбас і олів’є. А головне — найдорожчі люди поруч. Це одна з найприємні-
ших зустрічей Нового року в моєму житті.І я дякую Богові, що подарував мені це величезне щастя!

Це дайджест повідомлень реальних людей в соціальних мережах. Ви можете його завантажити 
за адресою http://revolutsia.wordpress.com Просимо його розтиражувати і розповсюдити.
Це видання не є комерційним і видається виключно на громадських засадах. № 3

@Olexander Mykhelson
Увесь день 31-го грудня в Києві був туман. А те-
пер, проти ночі й під початок Нового року, він 
тане. Містики й фанати революцій кажуть: це 
Знак. Натомість люди цинічні кажуть: це — не-
минуче, бо просто перепад температури. Осо-
бисто я згоден з обома сторонами. Тобто є речі 
неминучі. Й це — Знак!
@Tanya Schatz
Итак, раздувать сочинение форматом А4 на тему 
«Уходящий 2013» не буду!
Желаю всем удачи, любви, денег и здоровья... 
а остальное — купим!!!!
Отдельное спасибо тем, кто помог мне по-
новому полюбить Украину)!!!!
@Роман Шрайк
Обращение народа к президенту: мудило. ну. 
когда. до. тебя. дойдет. что. ты. не. можешь. быть. 
президентом. такой. страны. ???
@Halyna Kohut
Хто казав, шо найкоротший день 22-го грудня? 
Найкоротший день — 1-го січня!
@Zilya Singelschucher
После того как Добкин решил отменить Пакт 
Молотова-Риббентропа, чтобы полностью войти 
в анналы Истории, ему осталось отменить за-
ключение о смерти Ленина, запретить радуге 
светиться жёлтым и голубым цветом и стереть 
с глобуса России все страны западнее Харькова. 
А самое главное — восстановить историческую 
справедливость и провести наконец нулевой 
меридиан через Бердичев!
@Іван Семесюк
Хто не скаче — той Паскаль!
@Василина Думан 
Це був найкращий Новий рік, який тільки можна 
уявити. Я була щаслива, мене оточували такі ж 
люди, їх було багато і це було неперевершено. 
Якесь неймовірне відчуття свободи, що окри-
лює: ніхто не стримує, усюди свої, рідні. Люблю 
вас, люди)))))
@Український Щитоносець
МВС щоб хоч трохи підняти свою репутацію, мо-
гли би зняти різдвяний ролик, де беркутівці ви-
бивають дубинками по щитам мелодію Щедрика.

@ коротко

2014 — рік Майдану!4Газета для всіх, хто вийшов боротись за своє майбутнє!

На дошках
Софія Грабовська

11-го грудня, коли вдруге штурмували майдан, я не змогла всидіти вдо-
ма і вирушила на підмогу. На сторінках в соцмережах люди пропонува-
ли підкинути до майдану. Я знайшла в списку чоловіка, що міг забрати 
з проспекту Перемоги, і наступної хвилини вже біжу до зупинки, сідаю в 
машину. Водій вже підібрав одного хлопця, ми їдемо за моєю подругою і 
ще за одним чоловіком до Севастопольської площі. Команда в зборі: водій, 
дві студентки медичного, філософ і діловий чоловік в дорогому лижному 
костюмі і з гарнітурою у вусі. Усі з рюкзаками, готові до оборони). Настрій 
напружений, кожен хвилювався. Чим все могло закінчитись — ніхто не 
знав. Заїхали за молоком і лимонами, з магазину вже вийшло кілька людей 
з пакетами молока. От ми на майдані, дівчата — в медпункт, хлопці — на 
барикади. В ту ніч було дуже холодно. Тимчасове затишшя, війська ніби зу-
пинили наступ. Я стояла на дошках, щоб не зовсім промерзли ноги, поруч 
стояли двоє хлопців. Як тільки зі сцени знову запросили на допомогу до 
барикад, мої сусіди по дошці, не вагаючись, вирушили на допомогу. Брат 
за брата. Відданість один одному, солідарність, взаємопідтримка, довіра та 
благородність кожного. Неможливо передати словами. Я безмежно вдячна 
за це. Ми змінилися. Ми стали кращими і сильнішими. Ми — це Україна. 
Ти — Україна.

Прогнутый щит
Іван Сухаренко

В ходе борьбы с «Беркутом» на Евромайдане я сделал ряд выводов, 
которыми хотел бы поделиться.

Спогади про 11.12.13

http://revolutsia.wordpress.com
№3

http://revolutsia.wordpress.com

Толпа Майдана добра. На моих глазах из «нашей» толпы к санитарам 
вытащили больше «отключившихся» беркутовцев, чем демонстрантов. 
Для «беркутов», попавших в окружение, организовывали коридоры 
и возвращали «в гнездо». Тех, кто упал, как своих, так и чужих, поднимали, 
несмотря на жуткую давку в околощитовых слоях. Когда я сам упал под 
ноги на обломках баррикады, была возможность это проверить.
Толпа Майдана в массе готова к бескровному противостоянию. Мирным 
я бы его не назвал, но и рот тем, кто очень хотел крови, закрывали 
быстро. А тех «креативщиков», что стали отбирать у «беркутов» щиты 
и каски, быстро остудили и инвентарь вернули. Дубинки вырывать тоже 
не позволили.
Толпа Майдана имеет внутренние механизмы управления, которые позво-
ляют регулировать силу и направления натиска.
Толпа Майдана толерантна к языковому вопросу. Ни разу я не слышал про-
тиворечий на эту тему.
Все это аргументы в пользу того, что на Майдане собралась действительно 
умная, и даже гуманная толпа. И я не жалею, что стал ее частью.
И еще, пока не забыл. Когда за тобой несколько тысяч человек, и ты упи-
раешься рукой в металлический щит, он реально прогибается. Сегодня мы 
прогнули их щит!

Такого ще не було
Андрій Парубій

Майдан атакували тисячі «Беркуту», ВВ та інших спецпризначенців. Одно-
часно. З чотирьох різних напрямків. Дівчат і жінок я зібрав біля сцени. 
А Загони Самооборони і всі чоловіки вступили у нерівний бій. Дівчата 
і священики молилися. Одну за одною ми відбивали атаки. А під ранок по-
чали переходити в наступ. Мені довелося бути і на передовій, і віддавати 
накази зі сцени. Встигав. До ранку Майдан очистили від Беркуту. Це було, 
як на війні. І ми здобули перемогу. Велику перемогу!



Tymczasem na Majdanie
Majdan.Polska

Euromajdan. Dzień 44 protestów. 3 stycznia ponad 2 tysięcy osób wyruszyło 
z Majdanu pod Urząd ukraińskiej drogówki (Derżautoinstekcja – DAI) przy ul. 
Chmielnickiego w Kijowie, żeby zaprotestować przeciwko prześladowaniom 
kierowców, którzy w niedzielę 29 grudnia 2013 r. w ramach akcji protestacyj-
nej Automajdan pikietowali podmiejską rezydencję Janukowycza „Meżyhiria” 
we wsi Nowi Petriwci. Funkcjonariusze drogówki nękają właścicieli samocho-
dów w mieszkaniach i wręczają im wezwania na przesłuchania. „Represje tyl-
ko zwiększą ilość uczestników akcji podobnych do Automajdanu”, zaznaczyli 
organizatorzy dzisiejszego protestu. Demonstranci także żądali, aby milicjan-
ci drogówki, nie zatrzymywali samochodów, zajmujących się zaopatrzeniem 
Majdanu. 
Reżim Janukowycza nadal stosuje politykę zastraszania i represji wobec ukra-
ińskiego społeczeństwa. W siedzibie związków zawodowych i administracji 
miejskiej Kijowa, które zostały zajęte przez uczestników Euromajdanu na sa-
mym początku protestów, służby komunalne wyłączyły ogrzewanie i wodę. 
Także w piątek w centrum Kijowa nieznani sprawcy dotkliwie pobili depu-
towanego partii „Swoboda” Andrija Ilienkę i jego adwokata Sydora Kizina. 
Do zdarzenia doszło po ich wyjściu z przesłuchania w milicji około godziny 
18. Opozycyjna partia „Bat’kywszczyna” uznała, że odpowiedzialność za to po-
nosi osobiście minister spraw wewnętrznych Witalij Zacharczenko. „Traktuje-
my to zdarzenie jako przejaw bandytyzmu, który w naszym kraju zaprowadził 
reżim”, napisano w oświadczeniu. Na Ukrainie prawie codziennie dochodzi 
do ataków na aktywistów Euromajdanu, zwłaszcza na południu i wschodzie 
kraju. Strona Euromajdan SOS donosi o licznych pobiciach, podpaleniach sa-
mochodów i drzwi mieszkań. 
Tymczasem na Majdanie stanęła ciekawa instalacja artystyczna przedstawia-
jąca kukłę Janukowycza w więziennym ubraniu, która siedzi na złotym sede-
sie. Każdy może wcielić się w rolę sędziego i przeczytać swój akt oskarżenia.

Вчинок більший, ніж фейсбучний лайк
Андрій Андрушків

Загальна тривалість — 2,5 години. Загальна кількіть активістів — 11 осіб. 
Цільова група — не менше пару сотень покупців, які приїздили чи виходи-
ли в той час з гіпермаркету.
Головні висновки:
1) нам важливе кожне рішення, яке спричиняє рух проти течії. На 15-ій 
хвилині акції при в’їзді на паркувальний майданчик Епіцентру зупини-
лася велика Тойота. Пасажири секунд тридцять слухали заклики, бачили 
маленькі плакати, а потім розвернули машину і, посигналивши нам на під-
тримку, поїхали. (Після цього я зрозумів, що ми тут не просто так). Далі 
були люди, які виходили і казали, що після листівок з фото Тетяни Чор-
новол передумали купувати. Були люди, які підходили і тихо казали, що 
вони за нас, і повідомляли найкращі шляхи для втечі, коли нас почнуть 
пресувати охоронці. Згрубша ми сьогодні посіяли ті зерна, колоски яких 
буде видно в майбутньому.
2) Фейсбук — це фейсбук, а підняти зад з дивану в суботу зранку — це 
западло. 120 перепостів 100500 лайків і 11 активістів на акції. Я не за-
смучуюсь, бо пам’ятаю, що на першому концерті Sex Pistols в Манчестері 
по квитках було і то менше людей. Але все ж, народ, пам’ятаймо, що лайк 
і репост — це не виявлення позиції. Лайк і репост — це панти перед друзя-
ми зі затишного фейсбуку. За межами монітору — непривітна природа, яка 
чекає вчинків, які трохи більші, ніж один клік.
3) Покупці Епіцентру, а отже — населення Києва, не знайомі з технологією 
економічного бойкоту. Більшість тупо котили візочки від машин до вхо-
ду, ще був невеликий відсоток, який вітав нас словами «Ідітє работайтє 
хватіт піз[…]ть!» «Іді на х[…] нє мєшай мнє жить!» «Майдановци прішлі 
портіть бізнес чєловєку, которий ні прі чьом» «Дєвушка, сколько вам за 
ето платят». Дуже важко донести до цих, не надто забезпечених людей, 
що моя «біла» зарплата в рази перевищує ту суму, яку вони отримують на 
руки, що в мене ідуть відрахування в пенсійний фонд, а прибиральникам 
паркінгу Епіцентру вже завтра нічого не світить, адже вони реально на 
собачих правах, і що у всьому цьому винна і власниця бізнесу, і вони самі. 
І для цього потрібні потужніші засоби інформаційного впливу. (Як мінімум, 
мене коробить від реклами Епіцентру на 5-му поміж прямими включення-
ми з майдану, я навіть розумію, що контракт підписали ще минулого груд-
ня, але мужики ж не знають).
4) Власність і межі бізнесу Регіонів — «тьомний лєс». Охоронець Епіцентру 
спробував заборонити Захарові розповсюджувати листівки на автостоянці 
гіпермаркету. На прохання показати документи, які підтверджують прина-
лежність парковки до території гіпермаркету, дядя з охорони звалив. Якщо 
хто не знає, то парковка там — не менше гектару.
5) Економічний бойкот бізнесу регіонів наразі є боротьбою з вітряками, 
при чому вітряків реально за кількістю сатанинського легіону, а до кожно-
го вітряка ти мчиш не на коні, а на велосипеді Зайка, озброєний пластма-
совим списом. У наших умовах (коли загальне населення не є лояльним, 
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Мрія
Оксана Киценюк-Ревага 

Усі ми так були поглинуті кризовими явищами і негараздами в грецькій 
економіці, що дитя Майдану в Києві народилося без нашої участі. У церкві 
ніхто нічого про Майдан не знав, оголошення не було, та і я не зважилася 
на ініціативу, лише після служби попросила помолитись за дітей у Києві. 
Більшість українських емігрантів працюють у будинках, де немає супутни-
кового телебачення. Було видно, що люди не поінформовані. 
Уже в п’ятницю 22-го листопада зідзвонились я, Володя Вовчак, Василь Спі-
рідонов, Зоряна Кучар, Леся Остапюк, Едуард Підкова, Голованов Андрій, 
і вперше вийшли до будинку преси ЕС у Афінах, неподалік від Грецького 
Парламенту, на маніфестацію, взявши в руки два плакати, що голосили 
про те, що Україна — це Європа і що ми вдячні всім, хто підтримав євро-
пейський вибір українців. Нас було близько 13 і простояли ми до 21.00. 
В суботу ми знову по черзі постояли з 10-ої до 19-ої. У неділю ми пере-
йшли на центральну площу, лише на 2 години, бо був оголошений марш 
ультраправих. Коли на наступну неділю знову ніхто не оголосив у церкві 
збору, Володя Вовчак виголосив на сходах церкви заклик «На майдан!» — 
і нас зібралося 102. На жаль, керівники громад у більшості або прийшли 
від себе особисто, або зовсім не прийшли. Вже наступної неділі нас стало 
203, і ми пішли до посольства вручати листа для Президента України. Все 
ж, оглядаючись в минуле, хочу зазначити, що повного розуміння Майдану 
не відбулося через незлагодженість дій організованих громад, які через 
непотрібні чвари не сприяють консолідації руху. Чому так вважаю? Та че-
рез те, що українців у Греції близько 30 000. Тільки в околицях Афін їх 
близько 8500. Допоки ми не зрозуміємо, що від нас залежить наше май-
бутнє, доти ситуація, як тут, так і в Україні, не зміниться. Незабаром вибори 
і хотілось би, щоб на вибори замість 3500, як на минулих, прийшли всі 
30 000. Скажете мрія? А хіба ми не народ, що може здійснити мрію? Ми, як 
і Україна, потребуємо об’єднатися і йти на Майдан чи на будь-які інші акції 
не заради власних амбіцій чи грошових нагород, а заради добра кожного 
з нас, заради всепоглинаючого почуття, що ми — одна сім’я, один народ, 

Євромайдани у світі

відповідальні матчі в ситуації, пронизаній тяжким похміллям. Коли олів’є, 
і шампанське, і холодець із хроном, китайські петарди, п’яні крики цілу 
ніч, засрана кухня на ранок із корками з-під шампанського, спаленими 
дротиками бенгальських вогнів і купою немитого посуду, а тобі треба ви-
ходити на поле і грати з якимось «Віґаном» або «Квінс Парк Рейнджерс», 
уже від назв яких хочеться блювати. Але цього разу мене цей факт ані-
трохи не бентежить. Бо це особливий Новий Рік, де не буде ні олів’є, ні 
шампанського, ні холодцю з хроном. Ми просто вийдемо на футбольне 
поле і наштовхаємо цьому «Віґану» або «Квінс Парк Рейнджерс» повну 
хвіртку голів — тверезі та оновлені, без похмілля і поганого запаху з роту. 
Щось таки змінилось у нас. Це буде особливий 2014-ий рік. Ми будемо 
грати на повному серйозі і в повну силу. Будьмо здорові!

Майдан и Таксим
Тимур Бобровский

Мы с Катюшей на Новый год тоже на Майдане.
Правда, не киевском, а стамбульском.
Поверьте, между ними — много общего.
Прежде всего, общим оказался лозунг «Достали!».
Во-вторых, стамбульский Майдан с самого своего начала перерос размеры 
площади Таксим, охватив все крупные центры страны.
В-третьих, здесь также хватает радикалов, в отличие от украинских ультрас 
и националистов, — фундаменталистского толка.
Здесь также власти пытаются жестко прессинговать митингующих (даже 
значительно жестче, чем в Киеве).  А мечети — дают убежище преследуемым, 
как в Киеве Михайловский монастырь.
Есть и отличия.
Турецкий Майдан значительно (почти на полгода) старше украинского. 
Он давно уже сосредоточен не на площади Таксим, оставшейся всего лишь 
символом протеста. Турецкий Майдан поселился в самих людях, людях 
разного класса, возраста, политических и религиозных предпочтений. 
И это не дает этому Майдану умереть. Он, то затухая, то вспыхивая вновь, 
уверенно движется к своей годовщине.
И, наконец, турецкий Майдан — не причина стремления турков в Европу, 
он следствие их десятилетней ассоциации с Европой.
Турция за последние десять лет изменилась колоссально. Сперва она ста-
ла комфортной для туристов, а теперь и местное население добивается 
для себя мировых стандартов жизни. И как только умница Эрдоган начал 
зарываться, народ моментально стал качать права. И многого уже добился: 
куча министров отправлена в отставку, начались следствия по коррупции, 
вслух обсуждаются ранее запретные темы об армянах и курдах...
Украинскому Майдану есть чему здесь поучиться. Ведь понятно, что наши 
власти уже доживают свое. Уже сыпятся, максимум через год — повалятся 
подчистую.
Мне кажется, главным итогом этого нашего протеста должна стать не про-
сто смена «режима», а создание условий, при которых любые наши гря-
дущие лидеры со своими окружениями знали бы, что нельзя не считать-
ся с людьми и не стоит злоупотреблять властью. Ибо сбудутся кошмары: 
придет и встанет под окнами Майдан. И даже, если удастся людей силой 
разогнать, Майдан никуда не денется, поскольку превратится в категорию 
нравственную.
Как это и происходит в прекрасной и любимой нами Турции.
С наступающим всех!
Мирного, дружелюбного и справедливого нового года!!

Три царі
Ростислав Паранько  
http://gesta-romanorum-ua.blogspot.com/  

Переглядав Діяння римські, підшукував історію до Нового Року — приціль-
но на тему коней, бо ж рік коня. А знайшов прогноз української політики.
«Одного разу королівство залишилося без спадкоємця. Стали вельможі 
шукати, хто по праву має бути королем. Знайшли трьох князів, які мали 
право на королівство і між якими його треба було розділити. От і кажуть 
вельможі тим трьом князям: «Найдорожчі, якщо розділити між вами ко-
ролівство, його могутність зменшиться і може постати розбрат. Отож, якби 
вам було завгодно, щоб лише один король одержав королівство, нам усім 
це вийде на користь»...»

На повному серйозі і в повну силу
Андрій Бондар

Мене завжди хвилював, навіть не хвилював — бентежив той факт, що ан-
глійська футбольна прем’єр-ліга не має перерви в різдвяно-новорічний 
період. Бентежило, як вони можуть на повному серйозі грати 1-го січня 
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Бойкот бізнесу регіоналів

а активістів не так багато), потрібно починати полювати на меншу рибу, 
але до повного її винищення як виду. (Але про це окремий пост)
Дякую Оксані Стремоусовій, Захарові Федоракові, Іванові Пішті, Тані Ли-
сейко, Ліді Панків за Вашу активність.
Thom Yorke співає Вам осанну:

« If you try the best you can.
The best you can is good enough.»

Далі буде і буде
Олег Радик

У Львові, в рамках всеукраїнської акції «Бойкот бізнесу Партії Регіонів», 
відбулися інформаційні пікети двох магазинів «Нова лінія»-»Епіцентр», 
які належать члену Партії Регіонів «госпожі» Герезі. Роздавали листівки, 
розмовляли з львів’янами, тиснули на совість покупців закладу через ме-
гафон. Учасники отримали наснагу. Тобто далі буде і буде.
З особистих вражень. Поряд були світлі хороші люди, яких ти перший раз 
бачиш. Розумієш, що не востаннє. За 4 моїх пікето-години побачив купу 
знайомих. Всі ся дуже «вибачєли», жи треба купити було щось «срочно» 
в тому склепі. Але з «упоєнієм» кляли режим і банду. Показовим є той 
факт, що заїжджали отоварюватися й авто з євромайданівською сим-
волікою на фюзеляжах. Навіть «ужос»... з чорно-червоними прапорами 
були клієнти. Нікого не осуджую. Але кілька людей під’їхали і сказали, 
що ноги їх тут не буде. Впевнений, багато хто купив лише вкрай необ-
хідне. Дехто бібікнув. Люди не поінформовані. Непочатий край роботи. 
Не лякає. 

А ви вже читали другу рЕволюцію?
Галина Когут

«рЕволюція» — газета строката: місцями випробовує межі інтелекту, а ча-
сом дражнить недуже пристойними слівцями, викликає широкий спектр 
емоцій від співчуття та злості до емоційного революційного піднесення та 
радості за наших людей, за їхнє почуття власної
гідності і рішучість відстоювати свої права. «рЕволюція» строката, бо жива. 
Вона — Майдан, на її сторінках зібралися живі люди з різних куточків Укра-
їни і світу, причому не лише з лозунгами і не для статистики, а щоб донести 
свою особисту історію перемоги над рабством, свою особисту роль у спіль-
ній боротьбі. Повстати у Донецьку, де їх лякають «бендерами». Виступити 
за свій народ, живучи у добробуті, в далеких Амстердамі та Берліні! Можна 
погодитись з одним з авторів, що Майдан — це шалена пригода. У якій 
люди з Великим серцем борються за майбутнє своїх дітей. У якій жінки 
кохають героїв. У якій внутрішні війська і священики зустрічаються на лінії 
протистояння. У якій Джон Траволта проти Януковича. Не менш шалена 
рЕволюція — дайджест цієї пригоди.

Відгук про рЕволюцію

об’єднаний ідеєю, що поважає людські свободи і людську гідність. Коли 
матеріальне стане лише доповнюючим, а не основним для кожного з нас 
і нами керуватиме лише патріотизм і християнство, лише тоді можлива 
Україна як незалежна держава і наше щастя як її громадян.
Подяку за внески на Майдан я хочу висловити Дуді Анелі, Горчин Галі, Мар-
тинчук Ліді, Кузьміній Анні, Шкап’як Ользі, Вишиванюку Андрію, Максимів 
Ользі, Плескат Галині, Кривому Петру. Особлива подяка операторам Ан-
дрію Колосівському та Андрію Вишиванюку.
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