


Герої Небесної сотні… Їхні імена назавжди вкарбовані в серця українців, а 
пам’ять нагадуватиме про їхні відвагу, мужність і самопожертву в ім’я 

свободи.  
Безсмертні душі вбитих і закатованих відійшли у небеса, але вони вічно 

житимуть в народній пам’яті, бо «Герої не вмирають!» 



Алфавітно впорядковане видання містить 
поетичні присвячення кожному герою Небесної 

Сотні – Герою України, удостоєному ордена 
«Золота Зірка». 

Поетична енциклопедія. Герої майдану. Т. 1 / [упоряд. Оксана 
Федишин ; рец.: Рустем і Людмила Аблаєви, Володимир Леонтович 
Комар]. - Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2016. - 229 с. : фот. 



 Ця книжка – спроба відповісти на головне 
питання, як водночас ПРОЖИВАТИ історію і 

ПИСАТИ про неї. Як, перебуваючи «всередині» неї, 
добувати з неї СМИСЛ – той, котрий зрештою й 

відкладається в арсеналі культурної пам’яті 
народу. 

Забужко О. Let my people go : 15 текстів про укр. революцію / Оксана 
Забужко ; [ред. Олена Шарговська]. - 2-ге вид., випр. - Київ : Факт, 2006. - 
230, [1] с.  



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

Серед них Дмитро Павличко, Мар’яна Савка, 
Іздрик, Олексадр Ірванець та інші. Ця антологія є 

першою і відразу ж вдалою спробою зібрати, 
упорядкувати та зберегти майданівські вірші. 

Небесна Сотня : антол. майдан. віршів / [упоряд., передм.  
Л. Воронюк]. - Вид. 2-ге, допов. - Чернівці : Букрек, 2014. - 389 с. : 
іл. кольор. 



Дичка Н. Знакове світло Майдану : зб. поезій / Надія Дичка. - Київ : 
Смолоскип, 2014. - 44 с. : фот. - (Лауреати "Смолоскипа") 

Майдан – явище світового масштабу. Він нікого не 
залишив байдужим. Особливо письменників, у 
руках яких перо й слово – велика зброя, з якою 
йдуть, ішли й ітимуть не лише на барикади… 



Рудневич М. Я з Небесної Сотні : повість : [книга-переверт] / Марко 
Рудневич. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. - 180 + 192 с. - 
(Доросла серія) 

19-річний студент Макс зі Сміли легко й відверто 
оповідає про своє життя – про навчання, 

однокурсників, родину, про свою кохану дівчину... 
Але стається Майдан, і Макс зі своїм  

другом-однолітком їде до Києва.   



Кокотюха А. Вогняна зима : роман / Андрій Кокотюха. - Харків : Клуб 
Сімейн. Дозвілля, 2015. - 348 с.  

Ще вчора кожен громадянин України мав своє 
життя. Але прийшла вогняна зима 2013-2014-го, і 

тисячі українців опинилися у вирі Революції 
Гідності – та по різні боки барикад. Ми бачимо 
Майдан їхніми очима. Бачимо – і затамовуємо 

подих. Бо тут усе справжнє – і життя, і кохання, 
і ненавість. І смерть. А ще – відчайдушна віра, що 

кінець кінцем усе буде добре. 



Кідрук М. Небратні / Макс Кідрук. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 
2015. - 299 с. 

Макс Кідрук провів власне публіцистичне 
дослідження щодо відносин двох  

держав, аналізуючи, чи насправді були такими 
безхмарними стосунки «братерських» країн, 

розвінчуючи сталі міфи та даючи прогнози щодо 
конфлікту між країнами. 



Костенко Л. Записки українського самашедшого : роман / Ліна Костенко. - 
29-те вид. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2020. - 413, [3] с. - (Перлини 
сучасної літератури) 

 Роман написано від імені 35-річного 
комп'ютерного програміста, який на тлі 

особистої драми прискіпливо, глибоко й болісно 
сканує усі вивихи нашого глобалізованого часу. У 

світі надмірної (дез)інформації і тотального 
відчуження він прагне подолати комунікативну 

прірву між чоловіком і жінкою, між родиною і 
професією, між Україною і світом.   



Дашвар Л. Покров : роман / Люко Дашвар. - Харків : Клуб Сімейн. 
Дозвілля, 2016. - 378, [1] с. 

Ніч проти 30 листопада 2013 року багато чого 
змінює і в житті країни, і в долі киянки Мар’яни 

Озерової. Дівчина опиняється у вирі подій і 
несподіваних зустрічей: виснажливі чергування на 

Майдані, зникнення коханої людини та пошуки 
нащадків у сьомому коліні славного козака Яреми 

Дороша...  




