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Євромайдан… Революція Гідності… Ці слова з’явилися саме в той час, коли почалися
національно-патріотичні протестні акції, як реакція на рішення Кабінету Міністрів
України про призупинення процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між
Україною та Європейським Союзом та проти корупції, свавілля правоохоронних органів.
Трагічними для українського народу стали дні лютого 2014 року, коли за кращу долю для
усіх нас, за майбутнє держави, за честь і волю, за свою Батьківщину віддали своє життя
сотні патріотів.
Їх назвали Небесною сотнею. Ціною жертовності вони показали, що наш український
дух – незламний, народ нескорений. Героїчна сотня журавлиним ключем полинула у вирій
вічності. Вони стали нашими Ангелами-Охоронцями на небі. Небесне воїнство
поповнилось ще однією сотнею – Небесною.
Спомин про загиблих Героїв Небесної сотні та їхній подвиг ми маємо берегти, адже саме
пам’ять об’єднує людей у боротьбі за перемогу й мир.
Герої не вмирають… Вони завжди будуть в наших серцях.
Слава Україні!
Героям Слава!

Революція Гідності знайшла своє відображення у творах мистецтва: музиці, живописі
та поезії. Вашій увазі пропонуємо збірку віршів, що відображають героїчні події зими
2013-14 років.
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“Іменем Майдану” – збірка віршів відомої вінницької поетеси Жанни Дмитренко.
Вона є своєрідним літописом Революції Гідності, Революції, яка по-іншому
представила Україну та її волелюбний народ світовій спільноті.
Її героями стали українці-патріоти, для яких Батьківщина – понад усе. У віршах
передано біль втрат, болісні переживання, розчарування, але вони сповнені гордості за
свій народ, за молоде покоління, яке прагне кращого життя.

Революція Гідності в Україні –
явище унікальне. Тут протест щільно
переплітався
з
мистецтвом.
Мистецтво на Майдані було на
кожному
кроці:
фотовиставки,
карикатури, виступи поетів, музика,
та навіть самі барикади – все це
приклад стихійного мистецтва, коли
об'єкти виникають наче самі собою, і
обростають новим сенсом протягом
лічених хвилин. Основні символи
українського повстання залишилися
лише на фото..

Одним із найбільш потужних артоб'єктів Майдану наприкінці 2013 –
початку 2014 року стала «ялинкайолка».
Вранці першого грудня на площу
почали з'їжджатися тисячі людей
висловлюючи свій протест проти
насильства.
Мітингувальники в лічені години
прикрасили каркас ялинки на свій,
революційний смак. На ній можна
було побачити прапори, з написаними
назвами різних населених пунктів,
стрічки, плакати.

Символом
Майдану стали
барикади.
Їх цінність, як арт-об'єктів була в
тому,
що
вони
постійно
трансформувалися, у них не могло
бути одноосібного автора і вони
ніколи не будуть відтворені в
точності.
На сьогодні від них, залишилися
лише
символічні
цеглини
з
бруківки на Алеї Пам'яті, до якої в
скорботі йдуть люди зі всієї
України, щоб вшанувати тих, хто
загинув там за нашу свободу.

Після
чергового
протистояння
мітингувальників і "Беркута” на Майдані
з'явився ще один арт-об'єкт, якого раніше
не було на жодній революції.
Музикант зі Львова Маркіян Мацех
привіз сюди своє піаніно, перефарбоване
в синьо-жовтий колір, і відіграв прямо
перед шеренгою "Беркута" повноцінний
двогодинний концерт.
Пізніше це піаніно стало надбанням
народу: на ньому грали всі бажаючі
евромайданівці, а співачка Руслана навіть
виконала гімн України і гімн Євросоюзу.

Кілька днів, як Михайло проїхав верхи
Не на білому – на вогняному коні,
Бив на сполох Михайлівський Золотоверхий –
Україна в вогні.
Михайлівський Золотоверхий

Вивчаю географію Майдану,
Де, як на карті, - кожен регіон,
Отут – львів’яни і тернопільчани,
А далі - Миколаїв і Херсон…
На дощечках-табличках дерев’яних,
Написаних, як в школі, від руки, Всеукраїнський літопис Майдану,
Єдина Україна – на віки!
Географія Майдану

Явищем грандіозним і унікальним стало світлове шоу, адже воно було
короткочасним і відтворити його в точності ніколи і нікому не вдасться.
14 грудня на Майдані Незалежності пройшло Народне Віче –
багатотисячний мітинг зібрав більше 200 тисяч людей. А завершився він
концертом гурту "Океан Ельзи" і непередбаченим світловим шоу.
Ці кадри – одні з найпрекрасніших за всю історію революціі Гідності –
облетіли весь світ, і байдужих до цього видовища, схоже, не знайдеться
ніде.

Ранками холодними, ніччю горобиною
Над Дніпром-Славутичем, понад Україною,
Над студентським гомоном, над Майданом Гідності,
Над ясними дзвонами, над садами Вінниці,
В небесах просвітлених – душами воскреслими
Ви сузір’ям сяєте, Сотнею Небесною.
Слава новій Україні

Плаче Україна, як вдовиця,
Кожен – наче муж, неначе син…
За народ пролита кров – святиться.
Вічна пам’ять і низький уклін.
Плаче Україна, як вдовиця

Вінничани, які загинули на Майдані у лютому 2014 року
Брезденюк
Валерій Олександрович

Шимко Максим
Герой України (посмертно)
(21.10. 1979 — 20.02. 2014)
Член
клубу
історичної
реконструкції «Білий вовк».
Загинув на барикадах від
кулі снайпера.

Герой України (посмертно)
17.06.1963.- 18.02.2014
Український художник, відомий
своїми
малюнками
на
воді.
Загинув вночі під час мітингу у
Києві на Майдані. Був вбитий
пострілом у спину..

Полянський
Леонід Петрович
Герой України (посмертно)
(24.10.1975 — 20.02. 2014)
Член самооборони Майдану
від грудня 2013 р. Загинув
внаслідок
вогне-пального
поранення в груди.

.

29 січня 2018 року виповнилося
100 років з часу бою на станції
Крути. Бій під Крутами був одним
з етапів неоголошеної війни
Радянської
влади
проти
незалежної України у 1917-1920
роках. Саме там у 1918 році
відбувся бій, що на довгі роки
став одним із символів боротьби
українського народу за свободу і
незалежність.
Крути
стали
символом
непохитності,
патріотизму
та
нескінченної любові до Батьківщини.
Героїв Небесної Сотні та героїв
Крут єднає одне:
Україна – понад усе!

Святослав Пащук "Крути" (2011 р.)

Битва йде за тебе, Україно,
За твою свободу й незалежність,
За співучу мову солов’їну ,
За поля пшеничні безбережні.
З нами - наші цінності нетлінні,
З нами – прапор вільної держави.
Слава незалежній Україні!
Оборонцям нашим – вічна слава!
З нами - наші цінності нетлінні
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