
Майдан. Революція духу 



21 листопада увійшов в історію нашої держави як День Гідності та

Свободи України. Цього дня шанують пам’ять тих, хто віддав своє життя заради

вільної України, а також вшановується патріотизм і мужність громадян, які

восени 2004-го і восени (2013 р.), взимку (2014 р.) захистили національні

інтереси української держави та її європейський вибір.

Майдан 2004 року і Революція 2013 року були надзвичайно складним

іспитом для України. Народ продемонстрував своє прагнення до свободи, свою

гідність.



Подією, яка спричинила соціальний вибух, стала неочікувана відмова 

Президента України підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом. У зв’язку з цим 

протестні акції почали називати Євромайданом. 21 листопада 2013 р. на Майдані 

зібралося півтори тисячі осіб, здебільшого журналісти і молодь. 

29 листопада українські студенти організували «живий євроланцюг» між

Києвом та Перемишлем.



У ніч на 30 листопада Майдан оточили 2 тис. бійців загону особливого

призначення МВС «Беркута». У цей час у наметах перебувало до 400 протестувальників,

переважно студентів. Міліція знищила намети і жорстоко побила всіх, хто потрапляв під

руку. Внаслідок розгону було травмовано 84 протестувальника, в тому числі 17 студентів.



1 грудня на майдани та вулиці Києва вийшло від 500 тис. до 1 млн

громадян. Цього дня було створено Штаб національного спротиву, який

розмістився в Будинку профспілок. До столиці почали з’їжджатися тисячі

протестувальників з усіх міст України.



У ніч на 11 грудня влада зробила нову спробу розігнати Євромайдан. За

кілька годин на Майдані вже стояли нові намети й довкола них - барикади 2-3

метри заввишки.



Палає Київ у вогні…



18-20 лютого – пік Революції гідності. Відбулися криваві сутички в центрі

Києва, підпалено Будинок профспілок та вбито багатьох євромайданців, які стали

Героями Небесної сотні.

А сотню вже зустріли небеса…

Летіли легко, хоч Майдан ридав…

І з кров’ю перемішана сльоза…

А батько сина ще не відпускав…

Й заплакав Бог, побачивши загін –

Спереду – сотник, молодий, 

вродливий, 

І юний хлопчик в касці голубій, 

І вчитель літній – сивий-сивий…

І рани їхні вже не їм болять, 

Жовто-блакитний стяг покрив їм 

тіло 

Як крила ангела, злітаючи назад, 

Небесна сотня в вирій полетіла…

Людмила Максимлюк



Не зорі падають із неба. 

Зірки ідуть у небеса



Небесна Сотня – українські патріоти, які віддали своє життя, обстоюючи

права і свободи вільної людини, гідне майбутнє своєї країни. Кожній жертві режиму

було присвоєно звання Героя України. Іменем Небесної Сотні названі десятки вулиць і

площ. 22 червня 2014 р. з’явився указ Президента України про заснування ордену

Героїв Небесної Сотні - для відзначення осіб «за громадянську мужність, патріотизм,

відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, активну

благодійну, гуманістичну, громадську діяльність в Україні, самовіддане служіння

Українському народу, виявлене під час Революції Гідності (листопад 2013 - лютий 2014

року), інших подій, пов’язаних із захистом незалежності, суверенітету і територіальної

цілісності України».



Герої не вмирають…



В День Гідності та Свободи в містах України

проводять урочисті заходи та концерти, до пам’ятників

загиблим учасникам Революції Гідності приносять квіти

і лампадки, проводиться поминальний молебень.


