
ЇХ ДУХ НЕЗЛАМНИЙ І БЕЗСМЕРТНИЙ ПОДВИГ 

 

 

Їх очі дивляться на нас 

з пітьми безодні, 

Що там попереду – 

чи щастя, чи руїна?.. 

Найкращий пам’ятник 

Небесній Сотні – 

Єдина і щаслива Україна! 

В. Шинкарук 

 

День пам’яті Героїв Небесної Сотні відзначається щорічно 20 лютого 

згідно з Указом Президента України від 11 лютого 2015 року № 69/2015 «Про 

вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв 

Небесної Сотні». 

Саме 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану. 

Загалом революційні події забрали життя понад ста учасників Майдану, які 

загинули  за демократичні цінності та територіальну  цілісність України. 

Вшановуючи вічну і світлу пам’ять жертв страшних подій лютого 2014 

року в Україні, наукова бібліотека ЛНУП підготувала добірку літературних 

творів, які увічнили події Майдану та його героїв. 

 



Михайло Слабошпицький «Гамбіт надії»  

 

Нова книга Слабошпицького – це зібрання віршів та розповідей очевидців, 

роздуми автора, аналіз ситуації. 

Книжка «Гамбіт надії» - про «неможливість перемогти режим Януковича і 

про перемогу над режимом Януковича, про подвиг «Небесної сотні» і про те, як 

у війні з російськими найманцями гартується наша нація», - зазначають видавці. 

 

Оксана Забужко «Літопис самовидців: дев’ять місяців українського 

спротиву» 

 

Ця книжка української письменниці представляє собою хроніку з 

соціальних мереж. Утім, цей твір охоплює не лише Майдан, а й війну на Сході: 

тут події від листопада 2013 до липня 2014 та їхнє відображення у соцмережах 

та блогах. 

Авторка представляє події в хронологічній послідовності, відбиваючи 

зміну настроїв і глибинні психологічні трансформації в українському 

суспільстві.  



Оксана Забужко виступила автором проекту, упорядкувала літопис Тетяна 

Терен, а підготувала передмову Світлана Алексієвич. До збірки увійшли 

матеріали понад 100 авторів. 

Не менше п’ятисот поширень – таким був критерій відбору текстів для 

"Літопису самовидців". Книга починається з повідомлень про побиття студентів. 

Останній запис в антології датується 29 липня. 

Антін Мухарський «Майдан. (Р)Еволюція духу» 

 

«Народу України присвячується», - такий напис на першій сторінці має альманах 

«Майдан. (Р)еволюція духу». До нього увійшли 200 світлин, інтерв'ю з 

очевидцями, статті українських філософів та письменників, революційна поезія. 

Олег Виноградов «Слово Майдана» 

 

Збірка складається зі ста оповідань учасників і очевидців. Це спогади 

представників майже всіх служб, підрозділів, напрямків і рухів Майдану. Кожен 

майданівський день, кожну подію, кожен штурм герої книги бачили по-різному. 



Дмитро Савченко «Маятник революції» 

 

Автор збірки ще донедавна перебував за ґратами, і частина текстів, що 

пропонуються читачеві, була написана Дмитром Савченком в умовах тюрми. 

Напевно, саме тому і його поезія, і проза пронизані відчуттям болю, 

несправедливості, але в той же час в них відчувається абсолютна нескоримість 

духу і віра у перемогу. 

«Повстанська абетка»  

 

Цю книгу видали в рамках однойменного благодійного арт-проекту. Його 

зініціювали художниця Поліна Мороз та студія LLIWELL studio of creation. 

Учасниками проекту стали 23 українських художники, які брали 

безпосередню участь у революції. Вони створили ілюстрації для Абетки, що 

відображають події на Майдані та в Україні, які відбулися з листопада 2013 року. 



«Борітеся - поборете! Поетика революції» 

 

Ольга Уліщенко упорядкувала вірші поетів різних поколінь, поєднаних 

спільною ідеєю: боротьбою за незалежність, свободу і соборність України. 

Ці вірші – різні за настроєм: тут і туга за полеглими в нерівному бою, і 

світла віра в перемогу. Поетична збірка доповнена світлинами з Майдану. 

 

 «Євромайдан: хроніка відчуттів» 

 

Письменник Василь Карп’юк упорядкував збірку, авторами в якій 

виступили Тарас Прохасько, Іван Ципердюк, Юрій Андрухович, Сергій Жадан, 

Юрій Винничук. 

Тут зібрані не факти про Євромайдан, а реакція митців, їхні почуття. 

«Тарас Прохасько здебільшого рефлексує в контексті вічних цінностей, добра і 

зла, вчинку і стоїчності. А Іван Ципердюк найбільш буквально сприймає 

ситуацію і найбільше відверто називає речі своїми іменами, де мінімум 

літературного гриму і максимум щирості», - пояснює Василь Карп'юк. 

 

 



 «Євромайдан. Лірична хроніка» 

 

Упорядником цієї збірки також виступив Василь Карп’юк. До неї увійшли 

вірші українською та російською мовами від 31 поета. Серед авторів Маріанна 

Кіяновська, Євгенія Більченко, Катерина Калитко, Борис Херсонский, Павло 

Коробчук, Олексій Бик, Василь Махно, Марічка Гуменюк, Мар'яна Савка, 

Карина Тумаєва, Василь Кузан, Дмитро Андрощук, Галина Крук, Олена 

Герасим'юк та інші. 

 «Небесна Сотня: антологія майданівських віршів» 

 

 

До збірки увійшли вірші, написані як поетами-аматорами, так і відомими 

авторами. Серед них Дмитро Павличко, Мар’яна Савка, Іздрик, Олексадр 

Ірванець та інші. 

 

 



 «Небесна сотня» 

 

 

У книзі містяться хроніка Євромайдану, життєписи героїв, спогади їхніх 

родичів, близьких, друзів та побратимів. 

Передмови до книги написали церковні ієрархи − Філарет, Патріарх 

Київський і всієї Руси-України; Святослав, Отець і Глава Української Греко-

католицької Церкви, речник Української Православної Церкви Протоієрей 

Георгій Коваленко. 

Роман Савчак «Книга-реквієм «Небесна сотня» 

 

Подібну книгу підготувало й інше видання. На 64 сторінках розмістили 

світлини загиблих людей, а також інформацію про те, хто вони і звідки. Книга 

форматом А4, і кожна сторінка присвячена Герою. 

Окрім українців, до створення літератури про Майдан залучилися й 

іноземні митці. 



 «Maidan - Portraits from the Black Square» «Майдан - портрети з Чорного 

квадрату» 

Цю книгу про Майдан створила фотограф із Лондона. «Коли я прибула у 

Київ, 1-го лютого, антиурядові демонстранти були забарикадовані на Майдані 

Незалежності та жили в умовах облоги», - розповідає вона, - тисячі організованих 

демонстрантів готувалися до бою, накопичували саморобну зброю та масово 

створювали імпровізовані бронежилети. Площа приваблювала увагу кригою і 

вогнем, густою сажею, димом. Але я відчувала, що маю сфотографувати це 

драматичне тло для того, аби показати як насправді виглядали ці люди і ким вони 

були». 

 

Фотограф створила імпровізовану портретну студію на барикадах на 

вулиці Грушевського. Вона фотографувала своїх героїв на чорному тлі, що 

дозволило їй зосередитися на тому, ким вони вважали себе, як дивилися, як 

усвідомлювали себе. 

Крістіна Бердинських «Є люди»  

 

 

Теплі історії з Майдану, що «переїхали» на папір з Інтернет-простору, 

опублікувала журналістка Крістіна Бердинських. Авторка почала вести блог-



щоденник у Фейсбуці під час Євромайдану, де викладала історії людей, що 

стояли на головній площі Києва. «Я писала про людей Майдану, бо про них не 

писали ЗМІ. ЗМІ писали про політиків, про те, хто є лідером Майдану або яким 

олігархам вигідний чи невигідний Майдан», - пояснила авторка. 

 

Христина Лукащук «Казка про Майдан» 

 

Про Майдан дізнаються і діти. Українська письменниця створила казку. 

Вона пояснює наймолодшим українцям події зими 2013-2014 рр. у цілком 

міфологічному ключі – чорні птиці Зла беркути і породжені божими голубами 

працьовиті українці.  

«Зараз у багатьох виникає питання: як говорити з дітьми про драматичні 

події, які пережила наша країна, відстоюючи прагнення людей жити в 

оновленому суспільстві. Про Майдан було і буде багато видань. А це – книга для 

маленьких, які все бачать, розуміють і по-своєму сприймають», – йдеться в 

анотації видання. 

 

ПРОПОНУЄМО ПЕРЕГЛЯД ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ НА YOUTUBE: 

Небесна Сотня #Євромайдан 

https://www.youtube.com/watch?v=uOSv2uQt2gg 

Повний список героїв "Небесної сотні", що полягли за Україну 

https://www.youtube.com/watch?v=8DqWjAZ90f8 

Павло Табаков - "Небесну Сотню, Господи, прийми" 

(Музика - Павло Табаков. Слова - Василь Фесюк. Аранжування - Роман Луговий) 

https://www.youtube.com/watch?v=S9KzueUGilY 

https://www.facebook.com/maidaners
https://www.youtube.com/watch?v=uOSv2uQt2gg
https://www.youtube.com/watch?v=8DqWjAZ90f8
https://www.youtube.com/watch?v=S9KzueUGilY


Небесна сотня. Зима, що нас змінила 

https://www.youtube.com/watch?v=h6XQYnTcg28 

Коктейлі Грушевського. Зима, що нас змінила 

https://www.youtube.com/watch?v=lXfO10Pwz80 

Перша смерть. Зима, що нас змінила 

https://www.youtube.com/watch?v=StP-W75elJY 

Пам'яті "Небесної Сотні" 

https://www.youtube.com/watch?v=juZQSb2Xbog 

Пам'яті Небесної сотні 

https://www.youtube.com/watch?v=rS5RsBjNxxU 

Небесна Сотня (Герої Не Вмирають) - Гурт "Вітер Знає" 

https://www.youtube.com/watch?v=KAQuHZuzqEw 

Фільм-реквієм «Небесна сотня в вирій полетіла...» 

https://www.youtube.com/watch?v=RtfYIoEmoIw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h6XQYnTcg28
https://www.youtube.com/watch?v=lXfO10Pwz80
https://www.youtube.com/watch?v=StP-W75elJY
https://www.youtube.com/watch?v=juZQSb2Xbog
https://www.youtube.com/watch?v=rS5RsBjNxxU
https://www.youtube.com/watch?v=KAQuHZuzqEw
https://www.youtube.com/watch?v=RtfYIoEmoIw

