Герої не вмирають, а живуть!
Їх імена лишаються із нами.
Нехай Господь благословить наш путь
До миру й спокою в відновленій державі.
Оксана Коломійчук

21 листопада — День Гідності
і Свободи
Невід’ємною традицією сучасних
свідомих
українців
є
належне
вшанування громадянського подвигу,
патріотизму й мужності героїв, які
виступили на захист демократичних
цінностей та не пошкодували навіть
власного життя задля оновлення
Української держави.
Саме ці українські народні герої
відстояли національні інтереси та
європейський
вибір
України,
визначили цивілізаційний шлях для
майбутніх
поколінь.
Своєю
непохитністю та самопожертвою герої
майдану заслужили шану та повагу
усіх громадян.

Дві шеренги - щити і солдати,
Спалахнуло на мить з-під дахівки,
Ти жадав цілий світ обійняти,
А
упав
обійнявши
бруківку…
Ти летів, брате, наче в безодню
Збитим птахом, розкинувши крила,
До
землі…
у
обійми
холодні
Чорним снігом земля застелила…
Хлопан Володимир

Свято відзначається на честь Помаранчевої
революції та Революції гідності, згідно з Указом
Президента № 872 від 13 листопада 2014 року «з метою
утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії,
збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь
об'єктивної інформації про доленосні події в Україні
початку XXI століття, а також віддання належної шани
патріотизму й мужності громадян, які постали на захист
демократичних цінностей, прав і свобод людини і
громадянина, національних інтересів нашої держави та її
європейського вибору...».
21 листопада 2013 року розпочались перші
протести української громадськості у відповідь на
рішення
Кабінету
Міністрів
України
про
призупинення процесу підготовки до підписання
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським
Союзом.
Хором земля й небеса:
– Благословенні довіку,
Хто себе кров’ю вписав
В книгу безсмертя велику.
Євген Плужник

―Люди, які ціною власного життя змінили історію
України, активісти, які полягли на Майдані, були з
різних куточків України, різних національностей,
різного віку й віросповідання, різних професій. Але
їх назавжди об’єднали любов до України та
прагнення змінити життя кожного українця на
краще.
Сотні сердець згоріли за перемогу і запалили ще
мільйони сердець. За рідну Батьківщину, за наше з
вами майбутнє сини України поклали свої голови на
київському Майдані, на донецьких землях. І наш з
Вами обов’язок перед «Небесною сотнею» —
продовжити боротьбу і виграти бій за кращу долю
українського народу.
Слава Україні! І вічна пам’ять героям!‖
Володимир КОРНІЯКА

Вони співали “Ще не вмерла…” і вмирали…
Земля тремтіла, під ногами ж – твердь…
Їм янголи обличчя прикривали…
А ті під вибухи гранат ішли на смерть…
Рачинська Світлана

Мамо, не плач. Я повернусь весною.
У шибку пташинкою вдарюсь твою.
Прийду на світанні в садок із росою,
А, може, дощем на поріг упаду.
Голубко, не плач. Так судилося, ненько,
Що слово бабуню вже не буде твоїм.
Прийду і попрошуся в сон твій тихенько
Розкажу, як мається в домі новім.
Мені колискову ангел співає
I рана смертельна уже не болить.
Ти знаєш, матусю, й тут сумно буває
Душа за тобою, рідненька, щемить.
Мамочко, вибач за чорну хустину
За те, що віднині будеш сама.
Тебе я любив. I любив Україну
Вона, як і ти, була в мене одна.
Оксана Максимишин-Корабель

Небесна сотня : антологія майданівських віршів /
упоряд. Л. Воронюк. – Чернівці : Букрек, 2014. – 392.
До антології «Небесна Сотня» ввійшли вірші понад двохсот
сучасних українських та інших письменників (з України,
Польщі, Білорусії, Франції, Росії, Італії, Канади, США), а також
непрофесійних авторів про революційну боротьбу українців
протягом листопада 2013 - лютого 2014 років проти тиранічної
влади. Втім, не так проти влади, як за своє майбутнє.
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», адже якщо б у 30-ті
роки минулого століття доробки українських сподвижниківписьменників не були зібрані в один збірник, існувала
величезна загроза того, що більшість творів були б назавжди
втрачені. Безперечно, антологія «Небесна Сотня» претендує на
високе звання «народна книга».

Книга знаходиться на абонементі художньої літератури
Наукової бібліотеки ВНМУ імені М. І Пирогова

Я сплю, мов убитий, і сняться мені
Гранати, бруківка, коктейлі й щити,
Немов у Довженка, країна в огні,
У полум’ї битви зійшлись два світи.
Я сплю, мов убитий, і сняться мені
Старі й молоді, що стоять навкруги,
Ми всі розчинились в пекельній зимі,
Йдемо крізь морози, вітри та сніги.
Я сплю, мов убитий, і сняться мені
Держави мужі, ті, що їй вороги,
Що гнитимуть скоро в комфортній тюрмі Народ не пробачить їм владні борги.
Я сплю, мов убитий, і сняться мені
Майдан, і Грушевського, і “профспілки”,
Запеклих боїв неполічені дні
І крик, що застряг у вухах на роки.
Я сплю, мов убитий, і сниться мені
Та куля, що в мене, як беркут, летить.
Я хочу прокинутись, тільки в цім сні
Я й справді убитий. І серце мовчить…
Марина Падалко,
лікар, колишня студентка ВНМУ

Кокотюха А. А.
Вогняна зима : роман
/ А. А. Кокотюха. – Харків : Кн. Клуб "Клуб
Сімейного Дозвілля― , 2015. – 352 с. : іл.
Події зими 2013—2014 років змінили життя країни та
життя кожного українця. В історії нашої держави вони
залишаться під назвою Революція гідності. «Вогняна
зима» Андрія Кокотюхи - це складна мозаїка емоцій, що
вирували і на Майдані, і в Маріїнському парку, і навіть під
шоломом бійця «Беркута». Що ж спільного поміж
бізнесменом, студентом, продавцем косметики, тітушкою і
беркутівцем, які опинилися по різні боки барикад?
Паспорт громадянина України і те, що за збігом обставин
усі вони знаходяться у вирі «вогняної» зими. Ми бачимо
Майдан їхніми очима. Бачимо і затамовуємо подих. Бо тут
усе справжнє - і життя, і кохання, і ненависть. І смерть. А
ще - відчайдушна віра, що кінець кінцем усе буде добре…

Книга знаходиться на абонементі художньої літератури
Наукової бібліотеки ВНМУ імені М. І Пирогова

Майдан від першої особи. 45 історій Революції
гідності / упоряд. Тетяна Ковтунович, Тетяна
Привалко. — К. : К.І.С., 2015. — 320 с., іл.

У збірнику подані фрагменти спогадів учасників
протестних акцій, що відбувалися в Україні з
21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року і
названі Революцією гідності. Інтерв’ю були зібрані
Українським інститутом національної пам’яті у
рамках проекту «Майдан: усна історія». Проект
реалізується у партнерстві з Фондом збереження
історії Майдану. До збірника відібрані спогади
учасників, різних за статтю, віком та умовною
формою
участі,
з
тим,
щоб
представити
структурованість Майдану як самоорганізованої
соціальної мережі.
Режим

доступу:

http://www.memory.gov.ua/sites/default/files
/spogady-maidan-rozvorot.pdf

Збудуймо Храм Господнього Тепла,
збудуймо Храм Господньої Любові в серцях своїх збудуймо Божий Храм
та поріднімось в нім у кожнім слові.
Збудуймо храм на місці свіжих ран,
на місці болю, втрат невідворотних,
збудуймо в душах власних Божий Храм,
хранилище для янгольської сотні.

Збудуймо храм, щоб зупинить війну,
збудуймо храм із паростків любові,
щоб
відспівати
втрату
не
одну
та
зупинити
проливання
крові.
Збудуймо храм без страху і вагань,
хай пам’ять стане в нім іконостасом,
сонм янголів замість блискучих бань
зійде з небес на цю святиню нашу.
Ігор Федчишин
Підготувала Гулик І. В.,
завідувач сектору наукової
бібліотеки ВНМУ імені М.І. Пирогова

