
 

 

 

   ВІРТУАЛЬНА ВИСТАВКА 

На Майдані життя б’ється серце надії! 

На Майдані життя стали доньки й сини! 

Україно моя, чи здобудеться мрія, 

За яку свою кров ми в цей день пролили… 

                                         Оксана Шпирко 

Українська революція кінця 2013-го – початку 2014 років, яка дістала назву Євромайдан, 

Революція Гідності є унікальним, раніше не баченим у світі явищем, що виражена у мирному 

народному спротиві. Саме на Майдані народилася нова українська нація, високоідейна, готова 

стояти до кінця, і навіть віддати життя у святій боротьбі за достойне майбутнє рідної землі. 

Зазвичай, коли говорять гармати, музи мовчать. В Україні ж події Майдану стали 

революцією духу, тому музи мовчати не могли. Вони породили хвилю нової "революційної" і 

"військової" української літератури.  

Відомі і початкуючі письменники показали на сторінках творів своє бачення Революції 

Гідності і окупації Донбасу, що послідувала за нею. Автори намагалися відновити події 

революції і війни, працювали над створенням тематичних літературних творів, аби жодна 

година важливого періоду в житті України не залишилася забутою. На сьогодні з'явилося досить 

багато книг, які увіковічнили найважливіші події українського Майдану, серед яких – спогади, 

документи, збірники поезій, романи, фотоальбоми, націоналістичні оцінки. 

Пропонуємо до вашої уваги віртуальну виставку літературних творів, які увічнили події 

Майдану та його героїв. Пропоновані видання не залишить байдужим нікого! У книгах 

досліджується і документується Майдан: як історична подія, набір спільних цінностей, приклад 

самоорганізації і як художнє явище. 

Тож читайте. Згадуйте. Аналізуйте. Робіть висновки. Пам’ятайте. 
 

 

Шеляженко Ю. В. Мій Євромайдан / Ю. Шеляженко – К.: 
Шеляженко Ю. В., 2013. – 24 с.  

Євроінтеграцію кожен має починати з себе. Такою є головна ідея 
цієї збірки публіцистичних та літературних творів, укладеної, виданої 
та поширеної під час та на честь «Євромайдану» – громадянської 
акції за вступ України до Європейського Союзу. 

Політична сатира тут урівноважена цитуванням виступів лідерів 
влади та опозиції на підтримку євроінтеграції. Читачеві пропонується 
ставитись до акції протесту без фанатизму і, перш за все, відповісти 
на питання про свій власний внесок у побудову європейської 
України. 

 

Є електронна версія книги. Див. електронний каталог бібліотеки 



 

 

Небесна сотня / К. Богданович, X. Бондарева, Ю. Бухтоярова 
та ін.; упоряд. О. Трибушна, І.Соломко. - Харків: Фоліо, 2014. — 
208 с. : фото. кол. 

Це книга-реквієм. Книга-посвята тим учасникам Революції гідності, 
які віддали найцінніше — своє життя — заради того, аби Україна та всі ми 
встали з колін. Щоб почали змінювати свою державу, а наші діти та онуки 
дістали змогу жити в іншій країні. 

Герої цієї книги — звичайні люди з різних куточків нашої держави. 
Вони дуже різні — заробітчани, науковці, підприємці, вчителі ... Якби не 
Майдан, вони б ніколи не зустрілися. Це він об’єднав їх, зробив 
побратимами та «воїнами світла». 

Ця книга була написана заради того, аби пам’ять про величезну 
самопожертву героїв Небесної сотні назавжди залишилася в серцях 
українців. Вона — німе нагадування всім нам про те, якою ціною ми 
здобули свободу та новий шанс для своєї країни стати справжньою 
європейською державою. 

 

Є електронна версія книги. Див. електронний каталог бібліотеки 
 

 

Березовець Т. Анексія: Острів Крим. Хроніки «гібридної 
війни» / Т. Березовец. — К.: Брайт Букс, 2015. – 392 с. 

Книга у хронологічному порядку охоплює період з 18 лютого 2014 року 
– початку масових розстрілів на Майдані Незалежності за участі 
російських спецслужб – і закінчуючи 18 березня 2014, коли Крим і 
Севастополь було офіційно анексовано та включено до переліку суб'єктів 
Російської Федерації. «Анексія: острів Крим» містить ексклюзивні 
свідчення, надані спеціально для цієї книги українськими, російськими і 
міжнародними політиками та військовими, експертами, журналістами, 
активістами, які стали очевидцями окупації. 

Твір містить велику кількість документів та фото, які є доказами 
злочинного характеру окупації півострова. 

 

 

Війна очима ТСН. 28 історій по той бік камери / ТСН ; авт. О. 
Кашпор, гол. ред. А. Чех. – К. : Основи, 2015. - 222 с. : кол. фот., 
портр. 

Ця книга є спробою панорамного погляду на перебіг воєнних подій на 
Донбасі 2014-2015 рр. у баченні журналістів Телевізійної Служби Новин. 
Попри власний патріотизм та співпереживання з українськими 
військовими ці репортери не зраджують журналістським стандартам і 
намагаються залишатися об’єктивними у висвітленні подій на сході 
України.  

«Війна очима ТСН» – це 28 проникливих історій. Їх герої – журналісти, 
які невтомно їздять у відрядження до зони АТО. Органічне поєднання 
авторських есе та фотографій роблять цю книгу одним з важливих 
документальних свідчень нашого часу. 

 



 

Революція Гідності 2013–2014 рр. та агресія Росії проти 
України : навч.-метод. посіб. / Палій О., Головко В., Черевко 
О., Янішевський С. ; за заг. ред. П. Полянського. — К. : Київ. 
ун-т ім. Бориса Грінченка, 2015. — 36 с. 

Революція Гідності 2013–2014 рр. та війна українського народу 
проти російської агресії стали у XXI столітті центральними подіями 
новітньої історії не лише України, а і Європи та світу. 

Революція Гідності сприяла відродженню цінностей свободи, 
гідності, переосмисленню багатьма людьми свого призначення, а 
російська агресія проти України змусила вільний світ усвідомити 
мету російського режиму та почати готуватися до опору. 

Що ці події означають для самої України? 

 

Є електронна версія книги. Див. електронний каталог бібліотеки 
 

 

Неоголошена війна. Невідомі факти і хроніки АТО / О. 
Каліновська, О. Криштопа, Є. Назаренко та ін. - Харків: КСД, 2015. 
- 512 с. 

Ця книга — на спогад про всіх, хто віддав своє життя, і про тих, хто 
вижив у боях. Основна її мета — згадати все. День за днем. Згодом 
історики сперечатимуться, коли ж власне вона почалася. Як і в 
кожної таємної війни, у неї нема конкретної дати початку. І лише Бог 
знає, коли вона скінчиться. 

Крім хронології бойових дій, ви зможете прочитати аналітику, яка 
допомагає отримати розуміння і хоч трохи позбутися страху. І 
репортажі журналістів, які на власні очі бачили кров і сльози. Вони 
вижили там, де загинули інші герої. На момент написання цього 
тексту неоголошена війна триває. Але будемо сподіватися... 

 

 

Положий Е. Іловайськ: Розповіді про справжніх людей. -  
Харьков: Фолио, 2015. – 378 с. 

Іловайськ» - книга про мужність, неймовірний героїзм і 
людяність українських солдатів і офіцерів, бійців добровольчих 
батальйонів, батальйонів тероборони, всіх тих, хто опинився в кінці 
серпня 2014 року в «Іловайському котлі», який став найбільшою 
поразкою української армії в ході війни на сході. 

Це чесна книга про війну, яка, як відомо, нікого ще не зробила 
краще, і все ж серед крові, вогню і заліза люди залишаються 
людьми. Автор почув історії понад сотні учасників Іловайської 
трагедії, книга побудована на реальних подіях. Книга «Іловайськ» 
одержала премію Форуму видавців як краща книга про війну й 
увійшла в рейтинг 10 найкращих українських книг про АТО. 

 



 

#EUROMAIDAN — History in the Making / Т. Лютый, Я. Грицак, 
К. Сергацкова та ін. ; под. ред. Гусева Г. - К.: Основи, Агенція Art 
Management, 2014. - 300 с. 

Книга документує і досліджує Майдан: як історичну подію, як 
набір спільних цінностей, як приклад самоорганізації і як художнє 
явище. В основу книги лягли кращі знімки українських фотографів, 
зроблені під час Революції Гідності в листопаді 2013 — лютому 2014. 
Вони доповнені хронологією подій, картою Майдану, списком 
загиблих під час протестів.  

У перекладі назва книги означає «творення історії», а історія 
звершується не абстрактними фігурами, а конкретними людьми. З 
огляду на це основною ідеєю було спробувати відкинути власні 
ідеологічні вподобання і створити на тему Майдану історичний 
документ. 

 

 

94 дні. Євромайдан очима ТСН / ТСН ; авт. ідеї Т. Пушнова, гол. 
ред. А. Чех, арт-дирекція, дизайн, верстка Д. Яринич, ред. Л. 
Таран. – К. : Основи, 2015. - 172 с. : кол. фот. 

Це видання – колективне бачення подій Євромайдану, 
своєрідний підручник з історії з фотографіями та спогадами команди 
ТСН про події зими 2013-2014 років, для кожного з них Євромайдан 
став не лише роботою, а й важливою сторінкою життя. 

Телевізійні новини якнайкраще відображають дух події. Тому ця 
книга є не просто хронологічним виданням, а задокументованою і 
творчо проілюстрованою працею журналістів, яка дуже детально 
відтворює з неймовірною якістю усі спогади, емоції, страждання і 
переживання, що відчував український народ у ті дні. 

94-и дні протистояння «революції гідності» у фотографічних 
спогадах допоможуть нам добре згадати кожен день: як це було. 

 

 

Кошкіна С. Майдан. Нерозказана історія. Головне 
розслідування подій Революції Гідності / С. Кошкіна. – К.: 
Брайт Стар Паблішинг, 2015. – 400 с. 

У цій книзі зібрані відверті інтерв’ю з головними персонажами 
тієї історичної зими. Персонажами, що перебували по обидва боки 
барикад. 

80 відсотків контенту є унікальним – дані та свідчення 
публікуються вперше. Завдання – максимально точно 
реконструювати події, насамперед кулуарні процеси, які були 
приховані від очей тих, хто мерз на площах, але які безпосередньо 
вплинули на результат Революції Гідності. 

Є електронна версія книги. Див. електронний каталог бібліотеки 



 

 

Цаплієнко А. Книга змін : оповідання /А. Цаплієнко; перекл.. з 
рос. Ж. Куяви; передм. Д. Комарова. – Харків: КСД, 2015. – 256 с. 
: іл. 

У збірці оповідань відомого українського журналіста й 
письменника йдеться про війну, яка несподівано прийшла в Україну і 
змінила життя й свідомість мільйонів людей.  

Герої оповідань пов'язані складним павутинням складних 
особистих стосунків одне з одним і автором. Вони разом з усією 
країною крокують дорогою змін – від застою до революції, від 
Майдану до війни. Історії, які трапляються з героями, видаються 
неймовірними, але це нова реальність, у якій треба навчитись 
виживати. Книга має всі шанси стати в майбутньому одним із 
літературних документів епохи, у якій нам випало жити. 

 

 

Курков А. Ю. Дневник Майдана / А. Ю. Курков ; худож.-
оформитель А. Самовюк. – Харьков : Фолио, 2015. – 221 с. : ил. 

Ця книга письменника не має нічого спільного з детективом або 
бойовиком - це документ, представлений у вигляді особистого 
щоденника, який описує життя в Києві і в країні під час Євромайдану, 
під час окупації Криму і після цих подій.  

"Щоденник Майдану" освітлює події з 21 листопада 2013 року - 
ночі перших мітингів на Київському Майдані - по 24 квітня 2014 року, 
коли ситуація в Донбасі вже переросла у війну. «В цій книзі я 
описував події на Майдані, і те, як я їх сприймав, свої роздуми, 
судження. Спочатку я намагався зрозуміти, що ж насправді 
відбувається в країні, коли зрозумів, став підтримувати тих людей, 
що вийшли на протести. Сам же бував там тричі на день, а інколи і в 
ночі ходив з друзями, тож бачив все, що там відбувалося», — 
розповів письменник. 

 

Є електронна версія книги. Див. електронний каталог бібліотеки 
 

 

Щербак, В. Мій Майдан. Революція Гідності. Листопад 2013 – 
лютий 2014 / В. Щербак. – К.: ЗН УА, 2015. – 272 с. 

У книзі, присвяченій Революції гідності, відтворена хронологія 
подій листопада 2013 – лютого 2014 з коментарями і спогадами 
автора, який спостерігав більшість подій на власні очі. Книга містить 
також перелік Героїв Небесної Сотні з коротким описом їхньої участі 
в подіях на Майдані і обставин загибелі. 

Книжка доводить, що кожному треба визначитися: хто ти на цій 
землі, задля чого живеш на цьому світі? Вона також і про перемогу 
над байдужістю, буденністю; про швидкоплинність нашого буття; 
про віру в невідворотні зміни як у суспільстві, так і в психології наших 
співгромадян; про людську чесність, жертовність…  



 

 

Загребельний І. Майдан. Хроніки недореволюції. - 
Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2014. — 96 с.  

Книга являє собою різноаспектне висвітлення питань, пов’язаних 
із революційними подіями 2013-2014 рр. Автор не обмежується 
поверхневою політичною аналітикою і розглядає ці проблеми під 
кутом зору філософії, етнопсихології, історії ідей, геополітики. 
Аналіз здійснюється з націоналістичних і консервативних (фактично 
– традиціоналістичних) позицій, альтернативних звичному для 
України неоколоніальному дискурсу. 

Майдан, на думку Загребельного, був повстанням Якості проти 
Кількості. І, хоч у цьому світі позиції Кількості є надзвичайно 
міцними, бунтувати необхідно, адже «у світі, де панує Кількість, 
бунт – це єдиний спосіб виживання Якості». 

 

Є електронна версія книги. Див. електронний каталог бібліотеки 
 

 

Амеліна В. Синдром листопаду, або Homo Compatiens : 
роман / В. Амеліна. - Харків : Віват, 2015. - 287 с.  

Це роман, що вражає своєю глибиною. Як відомо, Homo 
Compatiens перекладається як людина, здатна співчувати. Саме 
таким і є головний герой філософського роману Костянтин Нечай, 
звичайний українець зі звичайної сім'ї. Однак відрізняється від 
інших він тим, що аж надто глибоко переймається життям інших 
людей, їхніми невтішними думками й негараздами, розчиняється в 
них. Співчуває герой навіть тим, кого ніколи не бачив... Події у творі 
відбуваються під час революцій, що прокотилися по всьому світу, в 
тому числі української Революції гідності 2014 року. Майдан 
виступає у творі кульмінацією не тільки описаних подій, а й життя 
головного героя, який повинен певним чином застосувати свій 
дар... Надмірне співчуття героя, що суперечить його власному Я, 
надає твору містицизму, а читача змушує замислитися про власні 
пріоритети. 

 

 

Жолдак Б. УКРИ : бойова проза /Б. Жолдак. – К.: А-ба-ба-га-
ла-ма-га, 2015. 224 с. 

"Кіноповість "УКРИ" відомого українського письменника, 
драматурга та кіносценариста Богдана Жолдака – це бойова проза 
про сучасну АТО. Майже сто років тому Юрій Яновський створив 
неперевершені взірці про тодішнє АТО, узявши фактаж із вуст Юрка 
Тютюнника.  

"УКРИ" – це суцільний "екшн", заснований на реальних подіях 
російсько-української гібридної війни, в якій сучасні українці, 
подібно до героїв "Енеїди", відчайдушно жартують зі смертю, 
захищаючи свою землю і честь. 



 

 

Мухарський Антін. Майдан (R)еволюція духу : мистецько-
культурологічний проект / А. Мухарський. – К.: Наш формат, 
2014. – 312 с. 

Книга-калейдоскоп, в якій зібрані відверті й критичні погляди на 
Українську революцію 2013-2014 рр., емоції без купюр і деталі, що 
залишились за кадром медіа. 

Публічні інтелектуали, громадські діячі, філософи, історики, 
письменники, художники, герої й очевидці революційних днів 
української історії в щоденниках, есе й ексклюзивних інтерв’ю 
розповіли про темний і світлий бік майдану, версії причин і 
наслідків, «білих плям» і темних збігів у подіях листопада-лютого 
2014 року. 

Серед авторів - Оксана Забужко, Ірена Карпа, Юрій Вінничук, 
Юрій Андрухович, серед висловлювань - думки Мустафи Найєма, 
Дмитра Булатова, Володимира Парасюка. Мухарський виступив не 
тільки як збирач текстів, але як автор - він написав есе про те, як 
події на Майдані вплинули на мистецтво. 

 

 

Рудневич М. Я из небесной Сотни : повесть / М. Рудневич. – 
К.: А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2015. - 360 с. 

Головний герой повісті ,молодого письменника Марка 
Рудневича-19-річний студент Макс зі Сміли легко й відверто 
оповідає про своє життя — про навчання, однокурсників, родину, 
про свою кохану дівчину Іванку, яка вчиться в Києві, а батьки хочуть 
відіслати її на навчання до Франції...  

Але стається Майдан, і Макс зі своїм другом-однолітком їде до 
Києва. Це повість про три вирішальні доби на Майдані. Ви згадаєте 
все, ви ще раз переживете ті тривожні лютневі дні і, мабуть, будете 
плакати, і ще довго пам’ятатимете простого хлопця зі щирою душею 
— Макса зі Сміли... 

 

 

Люди Майдану. Хроніка / за ред. Л. Івшиної ; упоряд.: Р. 
Канюка, М. Семенченко, А. Жуков. – К. : Укр. прес-група, 2014. – 
238 с. : іл. – (Бібліотека газети “День”) 

Фотоальбом “Люди Майдану. Хроніка” – про кожного з нас. Це 
добірка знакових фотографій з майдану: від найпершого вечора – 
до трагічних подій на Інститутській. І навіть більше. 

Фотореспонденти та журналісти “Дня” були у вирі подій, серед 
тих, хто творив Історію на головній площі країни та поза нею. Цей 
альбом – узагальнене відчуття Майдану безпосередніми його 
учасниками. Майдан вивів на авансцену української і світової історії 
нові українські обличчя, характери. Запам’ятаймо цей час у образах. 

 



 

Степова О. Все будет Украина ! Или истории из зоны АТО /О. 
Степова.– К.: Дух і літера, 2014.– 216с. 

Ця книга склалася із записів у Фейсбуці: у червні 2014 на голос 
Олени Степової – голос похмурого луганського прикордоння – 
кинулися сотні, потім тисячі людей. Зараз у її мережах їх без малого 
20 тисяч. Читають не тільки «статуси», а й коментарі, радіючи 
відгукам з усієї України, підбадьорюючись: «Донбас люблять! За 
Донбас моляться! Нас не залишать».  

Не покиньте Донбас, просить Олена. Заради тих, хто живе там і 
не може виїхати, кинути батьків, хворого друга, собаку. Легко 
виїжджали, кидаючи своїх тварин, а часом і людей, ті, хто заварив 
цю кашу. Але ті, хто не зрадив Батьківщину, чи можуть зрадити живі 
істоти? Не покиньте Донбас, закликає Олена, заради самої України: 
«Подивіться на Україну: вона, як метелик, що розправив крила. Схід 
і Захід – це два крила. Не обривайте їх, не ламайте!». 

 

 

Літопис самовидців : Дев’ять місяців українського спротиву / 
авт. проекту О. Забужко ; упоряд. Т. Терен. – К. : Комора, 2014. – 
311 с. : іл. – Текст укр., рос. мовами. 

Від Євромайдану до АТО, від листопада 2013-го по літо 2014-го 
– ця книжка простежує зміну настроїв і глибинні психологічні 
трансформації в українському суспільстві. Колективний портрет 
«народження нації», що за кілька місяців пройшла шлях від 
мирного протесту до національно-визвольної війни, складено з 
найпопулярніших за цей час дописів у соцмережах, виступів в 
інтернеті і т. д. Понад сотню авторів збірника об’єднує одне: всі 
вони були живими свідками й учасниками найдраматичніших подій 
новітньої української історії, і всі їхні думки й почуття, оцінки й 
пошуки смислів зафіксовано в режимі «включеного 
спостереження». Читач таким чином отримує можливість 
доторкнутися до історії в момент її прямого творення. 

 

 

Слабошпицький М. Гамбіт надії : Україна: констатації, 
матеріали, виклики, сподівання / М. Слабошпицький. – К. : 
Ярославів Вал, 2014. – 263 с. : іл. 

Це книжка про Майдан. Зібрання віршів та розповідей 
очевидців, роздуми автора, аналіз ситуації. Про неможливість 
перемогти режим Януковича. І про нашу перемогу над режимом 
Януковича. І про подвиг Небесної сотні. І про те, як у війні з 
російськими найманцями гартується наша нація.  

«Гамбіт надії» –книжка футурологічна. В ній не просто показано 
бунт людського духу, а величезну силу, з якою людина здатна 
протистояти найпотужнішій системі, яка хоче змінити хід історії і 
переписати її «по понятіям». І Людина перемагає.  



 

 

Борітеся – поборете! : поетика революції / уклад. та авт. 
передмови О. М. Уліщенко. – Харків : Віват, 2014. – 95 с. 

До книги увійшли вірші поетів різних поколінь, поєднаних 
однією ідеєю — боротьбою за незалежність, свободу і соборність 
України. Поетичні рядки сповнені туги за полеглими в нерівному 
бою і, разом із тим, світлої віри в перемогу, нездоланність нашого 
народу.  

Світлини з Майдану проникливо відтворюють усю палітру 
буремних протистоянь. Кожний рядок вірша – іще одна цеглинка 
пам’яті Небесній сотні та спроба зробити її вічною. Поезія 
настільки різна, як люди, яких зібрав Майдан. Вони стали героями 
цих  поетичних рядків. Та й не тільки героями рядків: вони стали 
героями в житті. 

 

 

Базів В. Армагеддон на Майдані : роман-реквієм / В. Базів. 
– К. : Укр. пріоритет, 2014. – 159 с. 

Безпощадне у своїй невідворотній сповідальності та 
всепоглинальне за своїм гостросюжетним магнетизмом Письмо 
автора справляє на читача вулканічне потрясіння, як і сам 
феномен Майдану на самосвідомість сучасного землянина.  

На смисловому тлі подається документальна маловідома 
історія про те, що і як призвело до Повстання, котре стало 
безпрецедентним актом кривавого вознесіння із провалля 
гуманітарно-кримінальної катастрофи для майже 50-мільйонного 
людського згромадження в центрі Європи. Водночас всенародний 
Бунт Гідності став прологом до визвольної війни — у супрязі з усім 
прогресивним світом — древньої Нації проти планетарної загрози 
земній цивілізації, яка постала перед очманілим людством 
осатанілими ордами московських варварів, що виринули на полях 
глобальної епохи із темних віків. 

 

 

Бердинських К. Є люди : Теплі історії з Майдану / К. 
Бердинських. – К. : Брайт Стар Паблішинг, 2014. – 179 с. : іл. 

Ця книга про героїв Майдану, портрети наших сучасників, які 
творили історію. Автор не планувала книгу, а просто щодня 
записувала історії людей у фейсбуці. Потім виявилося, що сторінку 
Христини читають близько 30 тисяч передплатників. Так виникла 
історія Майдану, написана "вживу". 

Тут є історії про те, як Майдан змінив долі учасників революції 
- бізнесменів, медиків, волонтерів. У щоденнику «Є люди» є 
записи про смерть і поранення, біль і сум, але також про 
взаємодопомогу, силу й мужність, натхнення і любов. 



 

 

Дичка Н. Знакове світло Майдану : зб. поезій / Н. Дичка. – К. : 
Смолоскип, 2014. – 45 с. : іл. 

«Знакове світло Майдану» – збірка поезій відомої української 
письменниці Надії Дички. Авторка по-філософськи глибоко та по-
ліричному чуттєво зображує події, що відбувалися на Майдані у 
Києві 2013-2014 рр. Ця книжечка глибоко патріотична та 
надзвичайно сильна за змістом. 

Поетична збірка насичена емоціями тих подій, що сколихнули 
не тільки всю нашу країну, а й цілий світ. Вражає майстерністю та 
професійністю віршів, що викликають найсильніші відчуття. Мабуть 
тому, читаючи їх, очі наповнюються сльозами, а душа тривогою від 
усього пережитого. 

 

 

Євромайдан : лірична хроніка. – Брустурів : Дискурсус, 2014. 
– 46 с. 

Шок , жага помсти , холоднокровність - ось далеко не весь спектр 
емоційних переживань під час Майдану . Все це не могло не знайти 
відгук в поезії , яка іноді повинна вистояти як хороше вино, а іноді - 
бути своєчасною . Ця збірка саме така. 

Це невеличка поетична колекція на менш, ніж півсотні сторінок, 
вона зібрала вірші українською та російською мовами про 
Євромайдан 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.  

Текстів у книжці небагато, але всі вони добірні. Кожен вірш є 
цінним не лише тому, що стосується Євромайдану, а як вірш.  

 

 

Ірванець О. Пісні війни : вірші останніх років / О. Ірванець. – 
К. : Дух і літера, 2014. – 40 с. : іл. 

«Пісні війни» – невеличка збірка з двадцяти віршів та кількох 
десятків фотографій, які відображають нелегкі часи революції і 
сьогоднішні події на Сході України. 

«Я все життя скептично ставився до громадянської лірики, але в 
цій збірці вміщена саме громадянська лірика. Часто я прокидався 
серед ночі, щоб подивитися трансляції з Майдану, і писав про це 
вірш. Це не відбувалося під примусом, а йшло зсередини. Крім того, 
у мене ще ніколи не було так гарно оформлених книжок», розповів 
Олександр Ірванець. 

 



 

Євромайдан: хроніка в новелах / В. Івченко, О. Чупа, М. 
Єщенко, Р. Повзик, Є. Манженко, А. Трохименко та ін. – 
Брустурів : Дискурсус, 2014. – 213 с. 

До книжки ввійшли кращі тексти, надіслані на конкурс «Новела 
по-українськи» від журналу «Країна».  

"Цієї зими ми багато нового про себе дізналися. Що синьо-
жовтий прапор на спині може суттєво зігріти на морозі, а під 
червоно-чорним взагалі спекотно. Що коли треба, зможемо знайти 
бронежилет для друга. Що рецепт коктейлю Молотова настільки 
простий, а центр Києва з легкістю перетворюється на Січ. Що на 
вулицях європейської столиці влада може стріляти у перехожих. Що 
червоний хрест на рукаві не рятує від кулі снайпера. Що можна не 
спати ніч, читаючи новини. Що війна буває так близько. Що добро 
перемагає зло. І не тільки у казках, а й у касках. Ми не знали, що у 
повітрі свободи так багато сльозогінного газу. Як ним дихати, ми 
тільки вчимося потрохи. І дуже не хочеться забувати це вміння". 

 

 

Євромайдан: хроніка відчуттів : колекція есе Тараса 
Прохаська, Івана Ципердюка, Юрія Андруховича, Сергія Жадана, 
Юрія Винничука. — Брустурів : Дискурсус, 2014. — 156 с. 

Подія Євромайдану й окремі дії в період його тривання 
матимуть повно інтерпретацій із поглядів історичного, суспільного, 
культурного… Уже зараз звучить чимало думок й оцінок. Але на все 
свій час. Тарас Прохасько, Іван Ципердюк, Юрій Андрухович, Сергій 
Жадан, Юрій Винничук як літописці Євромайдану не фіксують події, 
а реагують на них так, як може відгукуватися кожен українець. І 
роблять вони це у власній письменницькій манері. 

На фото — дівчина, яка навіть із зав’язаними очима, таки 
зшиває національний прапор червоною ниткою, що символізує 
цілісність України за будь-яких обставин. 

 

 

Виноградов О. Слово Майдана /О.Виноградов. – К.: Вид-во 
Корбуш, 2014. – 528 с. 

Збірка складається зі ста оповідань учасників і очевидців подій, 
що сталися на Майдані Незалежності в Києві з листопада 2013 по 
лютий 2014 року.  

Спогади представників майже всіх служб, підрозділів, напрямів 
і течій Майдану допоможуть читачеві дізнатися всю правду про 
історію «Революції Гідності», а також зрозуміти думки, надії і 
вчинки тих, хто ціною життя відстоював честь України і гідність 
свого народу. Кожен майданівський день, кожну подію, кожен 
штурм герої книги бачили по-різному. 

 



 

Материнська молитва : українки – героям Майдану : поезії. 
– К : Наш Формат, 2014. – 71 с. 

У книзі зібрані поезії, присвячені захисникам України — героям 
Майдану. Автори творів – це і відомі поетеси, і звичайні жінки, 
яким болить доля рідної країни і доля тих, хто став на шлях 
боротьби за неї. 

З розвитком подій в Україні, які сколихнули не лише країну, а й 
увесь світ, для публікації на порталі «Жінка–УКРАЇНКА» почали 
надходити вірші, присвячені подіям на Майдані. Ці твори були 
написані саме жінками: матерями, сестрами, дружинами, 
доньками, нареченими тих, хто став на захист майбутнього України 
і її народу – світле, справедливе, європейське, мирне майбутнє. 

У цих віршах усе: материнська молитва, тривога, любов, 
хвилювання, віра, сподівання, біль... Спершу для їх розміщення ми 
створили на порталі окрему рубрику «Слово – зброя», а потім 
зрозуміли, що вірші повинні дійти до тих, кому вони присвячені, і 
дійти у друкованому вигляді. 

 

 

Небесна сотня : антологія майданівських віршів / упоряд. Л. 
Воронюк. – Чернівці : Букрек, 2014. – 399 с. 

До антології «Небесна Сотня» ввійшли вірші понад двохсот 
сучасних українських та інших письменників. Ця антологія є 
першою спробою зібрати, упорядкувати та зберегти майданівські 
вірші, написані українською, російською, білоруською, польською, 
французькою мовами.  

З точки зору літературної та історичної цінності цю книгу без 
перебільшення можна прирівняти до антології Юрія Лавриненка 
«Розстріляне відродження». Безперечно, антологія «Небесна 
Сотня» претендує на високе звання «народна книга». 

 

 

Стасюк О. Не хочу стояти осторонь : Стежками революції: 
Поезії /О. Стасюк.- Вінниця: Рогальська І. О., 2014.-35с. 

Ольга Стасюк – юна поетеса, переможниця багатьох конкурсів 
та олімпіад, а також вже має дві книги: «Збірка весен та гарячого 
літа» та «Вклонюся небу». Революція 2014 року також не могла не 
зачепити серце дівчини, – її твори про Майдан сповнені віри, надії та 
щирого юнацького патріотизму. При чому події зими 2013-2014 
постають перед читачем як втілення глибокої ідеї переродження 
суспільства, коли народ виходить із давніх тенет рабства, а моральні 
та духовні цінності перемагають над матеріальними. Поетеса 
впевнена, що ця сторінка української історії ніколи не зникне в 
забутті, а нашу країну чекає лише вільне, незалежне майбутнє. 

 


