


21 листопада згідно з 

Указом Президента від 13 

листопада 2014 року в 

Україні відзначається 

День Гідності і Свободи. 

Його встановлено на 

честь початку двох 

знаменних  і доленосних 

подій у новітній історії: 

Помаранчевої революції 

2004 року та Революції 

Гідності 2013 року. 

  

Цього дня українці віддають шану патріотизму й 

мужності громадян, що піднялися на захист 

демократичних цінностей, прав і свобод людини, 

національних інтересів нашої держави та її 

європейського вибору. 

 



ПЕРШИХ  9 днів 

Євромайдану 

 

- Епіцентром основних 

подій стала столиця 

України м. Київ 

- 21 листопада 2013 р. на 

Майдані Незалежності 

почали збиратися перші 

учасники мітингу 

(близько 1500 осіб). Вони 

пікетували Адміністрацію 

Президента 

 
- 24 листопада в Києві відбулася велика хода та мітинг на 

Майдані Незалежності 

- 25-27 листопада відбулися перші страйки київських 

студентів 

- 28 листопада відбувся вже загальностудентський 
страйк 



У ХХІ ст. українці 

сподівалися на краще 

майбутнє, яке 

пов'язували з 

інтеграцією до Західної 

Європи. 

Але 21 листопада 

2013 року, за кілька днів 

до укладання Угоди про 

співпрацю між Україною 

та Європейським 

Союзом, український 

уряд радикально змінив 

курс держави. 



   21 листопада 2013 р. – виступ протестувальників у Києві із 

закликами не відмовлятися від євроінтеграційного курсу – 

початок Євромайдану. 

   30 листопада 2013 р. – перший силовий розгін “ Беркутом ” 

мирних протестувальників Євромайдану, побиття студентів. 

   8 грудня 2013 р. – “ Марш мільйона “, найчисельніше віче на 

Майдані Незалежності України 

   16 січня 2014 р. – ухвалення пропрезидентською більшістю 

Верховної Ради законів, які обмежували громадянські права (“ 

диктаторські закони ”) 

   18-20 лютого 2014 р. – штурм (“ зачистка ”) Майдану 

силовиками. 

   20 лютого 2014 р. – “ Кривавий четвер ”, трагічна загибель 

десятків протестувальників у Києві. 

   22 лютого 2014 р. – ухвалення Верховною Радою України 

постанови “ Про самоусунення Президента України від 

виконання конституційних повноважень та призначення 

позачергових виборів Президента України “. 

   25 травня 2014 р. – позачергові вибори. Обрання П.О. 

Порошенка Президентом України 

 

Хроніка Революції Гідності 

 





Вставай, Вкраїно милая  

Вставай, Вкраїно милая  

Вставай! Вставай! Вставай!  

Із бандою боротися  

Вставай за рідний край  

Ми разом переможемо!  

Це кожен твердо знай  

За цвіт своєї НАЦІЇ  

Життя своє віддай  

На півдні і на півночі  

Вставай! Вставай! Вставай!  

На Сході і на Заході  

борись за рідний край  

За волю і свободу нас  

І дух наш не зламать  

Я закликаю, браття, вас  

На переможний марш.  

 

            (Микола Мушинський)  

 

 

Гідність і свобода це ті цінності, 

 які нероздільно пов`язані  

із життям людини. 

 



“ За правду, браття,  

єднаємось щиро,  

Єдиний маєм правий шлях,  

Єдину, браття, всі маєм віру,  

Єдине серце у грудях. ” 
         (Леся Українка  
            “ За правду, браття,…” ) 

“ Гей, брати!  

В кого серце чистеє, 

Руки сильнії,  

думка чесная, -   

Прокидайтеся! … 

Сійте в головах думи вольнії,  

В серцях жадобу братолюбія,  

Бою за добро, щастя й волю 

всіх!” 
     (І. Франко “ Веснянки  “ ) 

“ Було колись – в Україні 

Ревіли гармати; 

Було колись – запорожці 

Вміли панувати. 

Панували, добували 

І славу, і волю…” 
       (Т.Г. Шевченко                                                  

                  “ Іван Підкова  “) 



 "...І вам слава, сині гори, 

кригою окуті. І вам, лицарі 

великі, Богом не забуті. 

Борітеся — поборете, вам Бог 

помагає! За вас правда, за вас 

слава І воля святая ! ..“                

                                (Кавказ)  

      

 "...А щоб збудить хиренну волю, 

треба миром, громадою обух 

сталить, та добре вигострить сокиру 

та й заходиться вже будить…" 

              (Я не нездужаю нівроку) 

“…Слава не поляже;  

Не поляже, а розкаже, 

Що діялось в світі, 

Чия правда, чия кривда 

І чиї ми діти. 

Наша дума, наша пісня 

Не вмре, не загине… 

От де, люде, наша слава, 

Слава України!..” 

        ( До Основ’яненка )  

 “…Подивіться на рай тихий, 

       На свою країну,  

       Полюбіте щирим серцем 

       Велику руїну, 

       Розкуйтеся, братайтеся!.. 

                                    …В своїй хаті своя й правда, 

                                        І сила, і воля. 

                                        Нема на світі України,  

                                        Немає другого Дніпра… ”  

                                                      (І мертвим, і живим…) 



“…Або погибель, або перемога –  

Сі дві дороги перед нами стане… 

Котра з сих двох нам судиться дорога? 

Дарма! Повстанем, бо душа повстане ...” 

                                          (Сльози-перли) 

“…Ходи; ми знову на війну зібрались! 

Не ми уб’єм, то нас вони уб'ють; 

Ми мусим боронитись, поможи нам! 

Невже ти будеш осторонь сидіти 

І споглядать, як ллється братня кров? 

Ні, сором се терпіти. Наша смерть 

Научить інших, як їм треба жити. 

Ходи, з тобою, певне, й другі підуть…” 

                                             (Грішниця)  
 

“…Герой умира на війні. 

Він рад серед бою 

Лягти головою, 

Аби не впустить корогви, 

Він чесно поляже,  

Товаришам скаже: 

“Я вдержав, держіть тепер ви!..” 

               (Зимова ніч на чужині) 

“…Хто не жив посеред бурі,  

Той ціни не знає силі,  

Той не знає, як людині 

Боротьба і праця милі…” 

      (З подорожньої книжки) 



“ Якби могучість, щастя і свобода 

Відмірялись по мірі крові й сліз, 

Пролитих з серця і з очей народа, -  

То хто б з тобою супірництво зніс?” 

                                 (Сідоглавому) 

 

Година тому – я дав знак 

До лютого, страшного бою. 

Я сильний був, здоров… О, як 

Бажав я кинуться стрілою… 

Хоч наложити головою, 

Аби лиш ворога зламать! 

І впав я в першому ряду. 

Куди піду, туди піду, -  

Чи буде хто мене знать,  

Чи ні, байдуже се мені. 

Зробив я те, що міг зробити;  

Чи добре – не мені судити. 

              (Смертельно ранений) 

Земле моя всеплодющая мати, 

Сили, що в твоїй живе глибині, 

Краплю, щоб в бою сильніше стояти, 

Дай і мені! 

                               (Веснянки) 

Я боротись за правду готов, 

Рад за волю пролить свою кров… 

                                     (Нічні думи) 



        Пропонуємо Вам підбірку літературних та публіцистичних  

        творів українських авторів про Революцію Гідності  





 
 

Амеліна В. Синдром листопаду, або Homo 

Compatiens / В. Амеліна. — Брустурів: Дискурсус, 2014. 

— 208 с. 

 

Якби не психічна девіація героя, що наповнює оповідь 

дивними, схожими чи то на галюцинації, чи то на 

ясновидіння мареннями, ми б отримали біографію цілком 

пересічного нашого сучасника, що виріс у дитячому 

будинку, пережив буремні 90-ті, адаптувався до 

соціальних змін і дожив до наших днів, актуальним 

маркуванням яких усе ще залишається Майдан. Однак і 

фантастична особливість героя, і його видіння, що 

пунктиром проходять через усю книгу, малюючи вже не 

зовсім упізнавану, а іноді — цілком загадкову дійсність, і 

своєрідні авторські притчі, які збагачують простір  

тексту додатковим виміром, перетворюють «Синдром листопаду» на складний 

поліфонічний твір, де біографічні та історичні реалії — далеко не основні елементи 

конструкції. Саме через унікальну здатність героя відчувати й переживати чужі 

страждання авторка вплітає українські події останніх років у контекст новітньої 

історії цілого світу. І йдеться не так про політичні паралелі (скажімо, Майдану 

київського і майдану Тахрір у Єгипті), як про те, що в сучасному глобалізованому 

світі немає і не може бути локальних конфліктів… 



   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. Чи не 

найцікавішими після кожної історичної епохи є польові 

враження. Адже саме в них найдостовірніші й найцінніші 

деталі. Ще краще, коли це враження людей не лише з 

досвідом, а й умінням його передавати. 

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. 

 “…Біг триває. Маємо розрахувати наші сили. Вони не витримають першими, 

адже не тренуються, не відчувають темпу або й практично не біжать. Вони вже 

програли, тільки не усвідомлюють цього. Ми ж співпрацюємо, тримаймося лікоть 

до ліктя, відчуваймо синхронне дихання одне одного – і солодке відчуття 

перемоги прийде якраз у той момент, коли видаватиметься,що сил майже не 

залишилося.                                                                                                                             

Іван Ципердюк 



   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». 

Згустки відчуттів, емоцій і сюжетів, які ми ще так 

добре пам’ятаємо і які варто ніколи не забувати. 

  Читати тексти про Майдан – нагадувати собі 

про нові знання. Із цих новел долинає запах диму, пісні “ 

Океану  Ельзи ”, пара смачного чаю з медом та імбиром, 

уламки світлошумових гранат і лемківська мелодія “ 

Пливе  кача ”, що стала тепер символом скорботи  

для всієї країни. Читати важко, через текст хтось гине. Але цього не оминути. І 

кожен такий текст – іще одна цеглинка пам'яті Небесній сотні та спроба зробити її 

вічною. Новели тут настільки різні, як люди, яких зібрав Майдан. Вони й стали 

героями цих текстів. Тай не тільки тексті: вони стали героями в житті. Читати ці 

твори – наче зазирати людям у душі. Це радше щоденник, прозова хроніка, 

фрагменти, живий голос Майдану. 



    
Євромайдан: лірична хроніка: – Брустурів: 

Дискурсус, 2014. – 46 с. 

 

   Коли люди пережили шок від перших кривавих 

подій, гнів помсти й холоднокровність оборони, - 

почалося глобальне структурне осмислення нової 

дійсності. Поезія — це перші спроби зрозуміти, що 

відбулось. 

“ Лід під ногами кришиться і тріщить. Ти не 

вразливий, і це твій природний стан. В правій – 

бруківка, в лівій – фанерний щит: люди виходять 

битися за Майдан… “                                                                                                  

(Олексій Бик) 

“… Стоїть Майдан братів – плече в 

плече, 

І разом з ним ридає Україна. 

Нехай же вам, герої, віддає 

Святий Петро ключі від того раю, 

Де убієнний ангелом стає,  

Бо він герой. Герої не вмирають…” 

                                        (Мар'яна Савка) 

  

“…Я сплю, мов убитий, і сняться 

мені 

Майдан, і Грушевського, і 

профспілки ”,  

Запеклих боїв неполічені дні,  

І крик, що у вухах застряг на 

роки…” 

                               (Марина Падалко) 



Небесна сотня: антологія майданівських віршів / 

упорядкув., передмова Л. Воронюк. – Чернівці: Букрек, 

2014. – 399 с. 

 

 

   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 

сподвижників- письменників 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». 



Стражний О. Менталітет Майдану: Хроніка подій — 

свідчення очевидців / О. Стражний. — Київ: Дніпро, 2016. 

— 192 с. 

 

 

У цій книзі подано огляд подій, що відбувалися в Україні 

в листопаді 2013 — лютому 2014 років. Ретроспектива 

Революції Гідності розгортається на тлі голосів її 

учасників, а також на тлі аналізу схожих революцій в інших 

країнах світу. Розгляд, зроблений не просто учасником Руху 

Спротиву, але й психіатром, надає фактам неочікуваного 

осмислення. Менталітет Майдану виведено в динаміці і 

суперечностях — він, як організм, зароджується, 

дорослішає, усвідомлює себе і врешті-решт діє.  

Аналізуючи поведінку учасників Руху Спротиву і пересічних громадян, які 

підтримали або не підтримали Майдан, автор робить висновки — які саме риси 

української ментальності під час екстремальної ситуації виявили себе найбільшою 

мірою, а які — залишилися «незадіяними». Завершується книга підсумком — яким 

чином змінилося світосприйняття українців після Майдану і що може чекати на 

Україну в майбутньому. 



Без усякого сумніву, мине зовсім небагато часу і про 

захисників нашої  держави писатимуть книги, зніматимуть 

кінофільми, на прикладах беззавітного служіння рідній 

Батьківщині, беззаперечного виконання священного обов'язку – 

стати на захист кордонів держави, коли в цьому є гостра потреба, - 

виховуватиметься не одне покоління українців. Бо вони – справжні 

герої, які у нерівному двобої протиставили свій патріотизм, 

відповідальність, безмежну любов до країни, яку ототожнюють зі 

своїм рідним краєм, найдорожчими людьми. І саме за це їм наша 

людська вдячність і низький уклін. 

Історія Революції Гідності 

житиме не лише в пам'яті її 

учасників та очевидців – вона 

оселилася на сторінках книжок, 

у рядках пісень, сценах театрів 

та кінострічках. Той Майдан 

знову навчив нас любити 

Україну, вірити в неї. Адже ще 

ніколи ми не були такими 

гарними, як на тому Майдані. 

Такими єдиними й сильними, 

щирими ідеалістами, готовими 

до самоорганізації й взаємної 

допомоги.  



А ви думали, що Україна це 

так просто?   

 

Україна – це супер. 

Україна – це ексклюзив. 

По ній пройшли всі катки історії. 

На ній відпрацьовані всі види 

випробувань. 

Вона загартована найвищим 

гартом. 

В умовах сучасного світу їй 

немає ціни. 

 Ліна Костенко 

Пам`ятаємо! 

 

94 дні тривав Євромайдан 

3950 протестних подій зафіксовано  

за цей час 

128 людей загинуло 

До 3000 отримали поранення 

16 років було наймолодшому загиблому 
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