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Матеріали розглянуто на засіданні творчої групи бібліотекарів професійно-
технічних навчальних закладів Львівщини.  

 
Рекомендовано до друку Навчально-методичним центром професійно-

технічної освіти у Львівській області. (Протокол  № 2 від 20 листопада 
2014 року). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У збірнику матеріалів здійснено підбірку пошуково-дослідницьких 
матеріалів щодо проведення уроків  історії, української мови і літератури, 
світової літератури, художньої культури та позаурочних заходів у професійно-
технічних навчальних закладах. 

 
Рекомендовано для викладачів, класних керівників, бібліотекарів та 

керівників гуртків професійно-технічних навчальних закладів. 
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Активістам Євромайдану, учасникам Революціїі 
Гідності, українським воїнам — вірним синам та 
дочкам України присвячується… 

 
Український народ впродовж своєї багатовікової історії зазнав багато 

втрат. На наші землі постійно зазіхали іноземні завойовники та загарбники, які 
спонукали до війн, що спричиняло знищення значної частини населення. 
Сьогодні наше покоління також є свідком трагічних, жорстоких та кривавих 
подій, що відбуваються в державі. Але, водночас, ми є свідками найвищого 
вияву гуманізму — великої любові та поваги до інших людей, героїзму та само-
пожертви в ім’я  держави та її народу. 

Події кінця 2013 року та 2014 року знайшли широке відображення в на-
родній творчості, як в поезії, так і в образотворчому мистецтві. Народ миттєво 
реагував на все, що відбувалось у державі. Як знані, так і невідомі автори 
висловлювали своє бачення подій поетичним рядком або пензлем. Мистецтво 
по-особливому торкнулося людей у цей кризовий період. Творче натхнення на 
барикадах, де активісти самооборони стояли на варті, виявилось у розписаних 
щитах та розписаних будівельних касках, які нагадували великодні писанки. 
Впродовж кількох місяців митці всієї України і за кордоном вшановували 
полеглих та постраждалих малюнками на стінах будівель і споруд. Євромайдан 
як явище, крім потужного соціально-політичного складника, породив безліч 
дизайнерських і графічних рішень. 
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У даній збірці матеріал впорядковано згідно з хронологією подій, які 
були найбільш вагомими, значимими, болючими, пам’ятними та залишили 
помітний слід. 

Видання буде корисним для викладачів історії, української мови та лі-
тератури, світової літератури, художньої культури, бібліотекарів, класних 
керівників, керівників гуртків, а також може бути цікавим для учнів навчальних 
закладів та широкого кола читачів. 

 
Мирослава Березінська 
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Є В Р О М А Й Д А Н  
 
 

 
Юрій Журавель     
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Дев’ять років тривали соціальна депресія і розчарування людей після пома-

ранчевої революції. І ось — знову Майдан, що охопив усю країну. 23.11.2013 року 
Кабінет Міністрів України на чолі з прем’єр-міністром Азаровим  ухвалив  роз-
порядження щодо «призупинення підготовки до укладення угоди про асоціацію 
з Європейським Союзом».  

23 листопада десятки тисяч людей виходять на мітинг у Києві. Це велелюдне 
море затопило всю Європейську площу, Хрещатик аж до Майдану Неза-
лежності, вулицю Грушевського аж до Академії наук, алею біля столичної 
філармонії. Вимога до Президента Януковича та уряду Азарова — підписати 
угоду про асоціацію з Європейським Союзом... Намети на Європейській площі 
сприймаються як своєрідна прелюдія до майбутнього... 
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Наталія, м. Дніпропетровськ     
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МОЛИТВА 

Отче наш, ми люди на Майдані, 
України правдою живі. 
Чуємо тепло Твоєї длані, 
Жити хочемо в Твоїм єстві. 

Ми Твої сповняєм заповіти, 
Господа в нас іншого нема, 
Але ми не годні зрозуміти 
Судні помисли Твого ума. 

Тож яви нам всі майбутні дати, 
Відповідь на запит наш яви: 
Скільки ще разів нам помирати 
Й воскресати на хрестах Москви? 

Отче наш, скажи нам, чи не досить 
Наших воскресінь і помирань? 
Україна на колінах просить — 
Перед нами і за нами стань! 

Хочем жити вольною сім’єю, 
Чути в серці людяності щем. 
Оточи нас мудрістю Своєю, 
А як треба — захисти мечем!  

Дмитро Павличко     
 

      
 

Марина Соченко     
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АБО  ЙДИ  В  ЄВРОПУ,  АБО  ЗГИНЬ! 

Вчора чув я президента. Боже, 
Прагне він в Європу йти, в ЄС, 
Але сам боїться йти, не може, — 
Бо при вході там великий пес — 

Скочить, вкусить, вмиє зуби в рані, 
Роздере сорочку — твір майстринь… 
А народ співає на майдані: 
«Або йди в Європу, або згинь!» 

Що робити? Гроші вже в Європі, — 
Але як пробитися туди, 
Якщо Путін, хрещений в окропі, 
Каже: «Вдома, в Києві сиди!» 

Що робити? Скритися в Рязані 
Чи за муром київських святинь?!. 
А народ співає на майдані: 
«Або йди в Європу, або згинь!» 

Путін хоче за підмогу плати, — 
Ну а чим платити сатані?! 
Може, Криму ще шматок оддати, 
А ще й кусник десь в Галичині? 

І летить він на аероплані 
Аж в Пекін, в понаднебесну синь… 
А народ співає на майдані: 
«Або йди в Європу, або згинь!» 

Що робити? Повертатись треба. 
А куди — не відає шахрай, 
Бо немає ні землі, ні неба 
Для того, хто зрадив рідний край. 

Чоловік говорить на екрані, 
Крутиться, як в ополонці минь, 
А народ співає на майдані: 
«Або йди в Європу, або згинь!» 

 
Дмитро Павличко, 03.12.2013     
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Наталія, м. Дніпропетровськ,  
«Закохані на Майдані»     

 
     

БАЛАДА  ПРО  ПІАНІСТА  З  МАЙДАНУ 

Він був чудовим піаністом, 
Мав надзвичайну легкість рук. 
Йому не бракувало хисту 
І вміння здобувати звук. 
На муку, а чи в нагороду, 
Господь можливість дав таку — 
Давати людям насолоду, 
Творити Музику дзвінку. 
 
В буремні дні Євромайдану, 
До щільних беркутівських лав 
Хтось притягнув фортепіано 
І попросив, щоб він зіграв. 
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І от — без сумніву і страху, 
Бессрібник щирий і талант, 
Зійшов на сцену, як на плаху, 
Цей дивовижний музикант. 

 
То був не зал, любові повен, — 
Кругом — шоломи і щити… 
Та раптом — Людвіг ван Бетховен 
Закликав всіх до доброти! 
То «Ода радості» звучала, 
Розлившись поміж береги. 
А люди слухали й мовчали, 
Де друзі тут? Де вороги?! 

 
Лунала Музика пророче, 
Були долоні легше крил… 
Але чиїсь холодні очі 
Взяли Маестро на приціл. 
І в ці буремні дні Майдану, 
Мов різні долі і світи, 
Вони зіткнулися нежданно: 

Маестро — і його кати… 
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…Він закривав лице руками — 
За мить єдину збитий з ніг, 
А «Беркут» бив його кийками, 
Натхненно бив, як тільки міг. 
І щось було у тім натхненні, 
Таке звірине, просто жах. 
Що кров текла з його легенів 
І запікалась на вустах. 

 
Він ще лежав, уже без тями, 
Коли розлючені бійці, 
Трощили кутими берцями 
Всі пальці на його руці… 
І як було їм зрозуміти, 
Що пекло подає їм знак! 
Бо можна Музиканта вбити, 
А Музику його — ніяк. 

 
Анатолій Матвійчук, 19 .02. 2014 р.     
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Я Л И Н К А  
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У ніч проти 30 листопада бійці спеціального підрозділу міліції «Беркут», 

вдавшись до жорстоких побоїв, розігнали мирних протестувальників під 
стелою на Майдані Незалежності, мотивуючи потребу встановленням 
новорічної ялинки («йолки»). Згодом, народ назве цю «йолку» — символом 
Революції Гідності. Десятки людей було госпіталізовано та затримано 
міліцією. Ті, кому вдалося вберегтися від «Беркута», знайшли притулок 
у Михайлівському Золотоверхому монастирі.  

  Першого грудня у столичному парку імені Тараса Шевченка люди 
зібралися на всеукраїнське віче, колона розтяглася від парку до Майдану 
Незалежності. За даними Бі-Бі-Сі, до акції долучилося близько півмільйона 
протестувальників. Водночас біля Адміністрації Президента України відбулася 
сутичка між мітингувальниками та озброєними загонами «Беркута», де по-
страждало близько 100 осіб, серед яких були журналісти. Активісти захопили 
будинок Профспілок, де розмістили штаб об’єднаної опозиції, та будівлю 
Київської  міської державної адміністрації. 

Хвиля мітингів та акцій протесту прокотилася всією Україною. Десятки, 
сотні тисяч мітингувальників вийшли на майдани у великих та малих містах 
країни. Сотні, мільйони —  вирушили в Київ… 
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Вірш «Новорічна ялинка» прочитано автором на мільйонному Майдані 01.12.2013 
 

НОВОРІЧНА ЯЛИНКА 

Україно, ніч була студена, 
На Майдані спала дітвора 
І мовчала правдомовна сцена, 
І дрімала ватра край Дніпра. 
 
І тоді, мов армія Батия, 
«Беркутів» нахлинула орда. 
Вчув Донецьк і вчула Коломия 
Крик дітей із Києва: — біда! 
 
Беркутівці б’ють, як окупанти, 
Ні, не так — ти маски з них зірви! —  
Б’ють, як слуги панівної банди, 
Як хахли — приспішники Москви! 
 
Україно, мати моя вічна, 
Не дивися: б’ють по голові, 
Щоб твоя ялинка новорічна 
На крові стояла, на крові! 
 
Беркутіці б’ють! Киї гумові. 
Кров твоєї дітвори тече, 
Кров на твоїй пісні й твоїй мові — 
Не впади! Схопися за плече 

 
Господа! Тримайся за студента, 
Паленого кров’ю на зорі, 
Будь повстанча, а не irredenta, 
Визволяйсь від банди нагорі! 
 
Українo, пам’яте сувора, 
Не забудь же хлопців і дівчат, 
Що заснули на майдані вчора, 
І співали, як збудив їх кат. 

Дмитро Павличко, 30.11.2013     
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Ігор Зозуля     
 
 

ВСТАВАЙМО! 

Українці! Всі вставаймо! 
Гімн наш рідний заспіваймо. 
Заспіваймо: нам не вмерти, 
Хоч нас хочуть з землі стерти. 
 
Ми не в силі вже терпіти, 
Смерть готові гідно стріти. 
На Майдан усі виходим, 
Стоїмо твердим народом. 
 
Ми є мирні громадяни, 
Але влада крутить нами. 
Нас катують і вбивають, 
«Тітушки» нам допікають. 
 
Та з Майдану ми — ні кроку, 
Бо всі хочемо в Європу! 
 

Ірина Босяк, учениця 9 класу 
с. Базар, Чортківського району 
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*** 
В нічному смерку 
Скажений «Беркут» 
Зачищав, зачищав, зачищав Майдан. 
Кийки свистіли, 
Впивались в тіло — 
Так з нас робили громадян. 

В кривавий спосіб 
Кінчалась осінь. 
Та вже на ранок зазвучав, зазвучав нам Глас: 
«Терпіти досить. 
Чекати досить. 
Це ж може ваш останній шанс». 

Йди, брате, битись 
За честь і гідність, 
І яничар, яничар, яничар змітай. 
За нами правда, 
Й на неї права 
Ти вже ні в кого не питай! 

Хай потім кожен 
Сказати зможе: 
«Я захищав, захищав, захищав Майдан. 
І цю свободу, 
В бою здобуту 
Я вже ніколи не віддам»! 

 
Олександр Ірванець     

 
 

*** 
Ми всі хотіли жити у Європі, 
Ми прагнули в країні змін, 
Та влада почала чинити опір, 
І не бажала йти до перемін. 

В серцях у кожного ще жевріла надія, 
Ми європейці — нам в Європу шлях! 
Та влада вирішила, що майбутнє це — Росія, 
І розпочався в Україні жах! 
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Протести починались дуже мирно, 
Студенти вийшли на майдан, 
Вони стояли на своїм настирно, 
Казали — досить з нас кайдан! 

Чи думали ці хлопці та дівчата, 
Що їх чекає кров, насильство,жах, 
Вони вже далі не могли мовчати, 
А будували до Європи шлях. 

Їх плани й мрії захотіли зруйнувати, 
Нахабно і підступно, з-за спини, 
«Беркут» отримав наказ — розігнати, 
І втілились в реальність всі кошмарні сни. 

Пролилась кров — кричали постраждалі, 
Та «Беркут» бив усіх — старих, малих, 
І ми сказали — досить, так не можна жити далі, 
Ми натерпілись бід вже немалих. 

І тут народ повстав, неначе по команді, 
Всі на майдан! Усі до боротьби! 
Щоби протистоять оцій донецькій банді, 
І показати, ми — народ, а не раби! 

Алінка Бабуркіна     
 

 
  

Участь в акціях протесту колективу Ставропігійського ВПУ м. Львова.  
Львів, пр. Свободи, Львівський Євромайдан, 05 грудня 2013 р. 
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МІЙ НАРОД! 

Мій голодний народ на дивані 
Тихо гриз голу кістку роками 
Збунтувався і наче в нірвані 
Волю вирвав тремкими руками, 
  
Не святий та пізнав свої вади, 
Перша кров наче крапля остання... 
Не злякати нас церберам влади, 
Коли кожний іде на повстання! 
  
Коли кожний із нас усвідомить, 
Що не звір, не бродяча собака, 
Ниють рани і зводять судоми, 
Та сьогодні ніхто не заплакав 
  
Мій колишній народ на дивані, 
Мій великий народ на Майдані! 

 
Анатолій Хромов, 30.11–02.12.2013    

    
 

 
 

Марина Соченко     
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*** 
О! Скільки люду… Весь Майдан вирує, 
Людським емоціям — ні краю, ні кінця. 
Народ піднявся, силу й правду чує, 
Немає лиш гвинтівки й топірця. 

Він ще по-людськи правди вимагає, 
По доброму, без кровопролиття. 
Бо добре жити кожен право має 
І йти щасливо в світле майбуття. 

Народ почути треба й поважати, 
І поступати так, як він велить. 
Щоб потім ні за чим не жалкувати, 
Відчути серцем історичну мить. 

Щоб зберегти людей і Україну, 
І повести до світлої мети. 
А не вести усіх нас до загину, 
З народом завжди треба в ногу йти. 

Ірина Тарнавська     

 
Юлія Червенюк     

*** 
Піднялась Україна з колін 
І більше не буде терпіти! 
Не йтиме до зайд на поклін, 
Бо стали вже іншими діти. 

Піднялась Україна з колін, 
Знамення прийшло довгождане. 
На спротив набатом б’є дзвін 
І кличе усіх на майдани. 

Боротись за правду і честь 
Повстали сини України. 
Розіп’яті часом на хрест, 
Воскресли з страшної руїни. 

Хай проклята буде завжди 
Бандитська, запродажна влада, 
Що втоптує Юди сліди 
І гаслом якої є зрада.  

Іван Ваврик м. Тернопіль     
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*** 
Цілодобово, без заміни 
Йдуть українці пліч-о-пліч. 
Крокують діти України 
Не один день, не одну ніч. 

Мов океан, бурлять майдани, 
Немов дев’ятий грізний вал... 
Ідуть студенти, ветерани 
І гімн звучить, немов хорал. 

Піднялись в боротьбі за волю, 
Пішли у вир без вороття 
За гідний поступ, кращу долю, 
За європейський стиль життя. 

Їх чорна п’ятниця давила, 
Суботній ранок кров з них пив. 
Свята обитель прихистила, 
Під захист взяв лиш монастир. 

Ні «Беркута» рука кривава, 
Ані Москви тупий набрід 
Не спинить їх. Героям слава! 
Іще живий козацький рід. 

Арсен Вікарук, 04.12.2013, м. Тернопіль    
 
 

 
  Анастасія Бондарень «Євромайдан»     
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УКРАЇНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З НАС!!! 

 
Не крадіть,  
 не смітіть,  
Не давайте хабарів 
  і не беріть,  
Не руйнуйте, 
  а будуйте! 

 
 

 БУТИ УКРАЇНЦЕМ — ЦЕ ГОРДІСТЬ!!! 
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П Р О Т И С Т О Я Н Н Я  
 

 

 
 

Леонід Сторожук, м. Харків     
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08 грудня 2013 року опозиція скликає на Майдані Незалежності Народне 

віче. Серед вимог — покарання винних у побитті мирних громадян 30 листо-
пада, кримінальна справа проти міністра внутрішніх справ, відставка уряду 
Азарова, дострокові парламентські і президентські вибори та звільнення 
політичних ув’язнених. У Києві відбувається подія, яку всі світові засоби 
масової інформації назвуть «Марш Мільйонів». А влада у Маріїнському парку 
організовує антимайдан, звізши працівників бюджетних установ та шахт 
східного регіону. Ввечері багатотисячний натовп рушає у бік Бессарабки та 
повалює пам’ятник організаторові збройного перевороту в Російській імперії 
восени 1917 року Володимирові Ульянову (Леніну). Люди, мов Франкові каме-
нярі, довбали його на сувеніри… 

Але скинути владу нахрапом, як пам’ятник Леніну, не вдалася. Від потуж-
ної хвилі народного невдоволення режим похитнувся, але встояв. Страх змусив 
владу робити помилки — давати накази щодо силового розгону мирних акцій. 
Дії озвірілого «Беркута» підживлювали протестні настрої, давали їм друге, 
третє, четверте дихання. Янукович зрозумів, що кожна силова атака б’є 
по ньому бумерангом. І змінив тактику. Тепер він Майдану не чіпає, а споді-
вається, що люди фізично і морально втомляться, втратять мотивацію 
та оптимізм. 

Історики, політологи та експерти сходяться на тому, що у листопаді 
2013-го — січні 2014-го Україна прожила три етапи Майдану: перший — 
спонтанний, дещо наївний, на Майдані Незалежності, зі словами під гітару 
та енергійною Русланою Лижичко, яка говорить: «Майдан — це народна хвиля, 
яка накопичувалась роками, і, нарешті, ми є свідками того, як вона роз-
горнулась перед нами. Ми або підхопимо цю хвилю, або вона нас накриє». 
Другий — після побиття на Михайлівській площі — вже консолідований, значно 
прагматичніший, але також щирий. І третій — на Майдані Незалежності 
та Хрещатику — професійно-революційний.  

Там чути подих національно-визвольних змагань; там творяться чудеса 
самоорганізації та формується громадянське суспільство; там — допомога киян 
канапками, теплими речами, чаєм, продуктами; там — самовіддана праця лікарів; 
там — співи на морозі, любов і добро — все це живий дух великого організму, 
ім’я  якого  УКРАЇНСЬКИЙ  НАРОД. 
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ДВА МАЙДАНИ 
Два майдани. На одному — пісня, 
Клич свободи, дзвони боротьби, 
А на другім — пліснява зловісна, 
Хахлашня, перевертні, раби. 

На майдані першому — громада, 
Вся земля — від Ялти до Ужá, 
А на другому — ганьба і зрада, 
Правдою маскована олжа. 

Вільні люди на своїм майдані 
З Богом розмовляють на зорі, 
Біля них стоять голодні, гнані, 
Мовчазні донецькі шахтарі. 

Шахтарі, брати мої мозольні, 
Не на той майдан вас привезли, 
Вашу правду поховали в штольні 
І накрили скибами золи. 

Не мовчіть, підносьте очі вгору! 
Я вас бачу, знаю і люблю. 
Виплюньте гірку й глевку покору, 
Наче хліб з трутизни й кукілю! 

Не мовчіть, вставайте в наші лави, 
Не туліться до нових ікон — 
Зупиняйте слово їх лукаве, 
Блеяне в трибунний мікрофон! 

Вчора вас волали до Європи, 
А сьогодні — під Москву женуть 
Криводушні Путіна холопи, 
Приболящі на плебейську нудь. 

Шахтарі, збудіться! Годі спати, 
Випростайте кості гордих спин, 
Підіпріть степи, Дніпро, Карпати, 
Два майдани оберніть в один. 

                          Дмитро Павличко, 16.12.2013     
 
 

*** 
Не думав я, що він колись настане, 
Цей час, що трансформується в сюжет: 
Дві ери, дві епохи, два Майдани, 
І дві країни… ніби з двох планет. 
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Автобуси, міліція, кордони, 
І клунки з «тормозками» у руках, 
Забуті і недіючі закони, 
І навіть різне небо у очах. 

Хтось хоче бути в небі зорельотом, 
І прогоріти свій короткий вік, 
А куликам достатньо і болота, 
Болотом завжди хвалиться кулик… 

Одні летять, бредуть, чи доповзають, 
Змішавши в серці людяність і лють, 
І їх пакують, в’яжуть, закривають, 
Їх вже вбивають… а вони все йдуть. 

А мешканців прилеглої планети, 
В Маріїнський… В Потьомкінське село… 
Їм напинають правильні намети, 
Проводять воду, світло і тепло. 

Одні лежать рядами на підлогах, 
Вслухаючись у шум нічних атак, 
І вороном чатує на дорогах, 
Надійний друг «тридцятих» — автозак! 

А іншим з польової кухні кашу, 
Гарячий чай і блоки сигарет, 
Стоять на двох майданах наші й наші, 
Та виглядає, ніби з двох планет. 

Поділені водою з водометів, 
Затягнуті в лиху, погану гру, 
Поділені брехнею в Інтернеті, 
Поділені межею по Дніпру. 

Поділені коктейлем, що палає, 
І чорним димом відшумілих шин, 
Поділені… Доведені до краю, 
Розділені Отець і Дух, і Син… 

Осліплені, замиті кров’ю очі, 
І кулі, що влучають в об’єктив, 
Плач матері, і зойк грудей дівочих, 
Два місяці пустих… порожніх слів… 

Заяви, маніфести, протоколи, 
Скінчились між «Динамівських» колон… 
Згорів портрет філософа футболу, 
Накривши тілом рідний стадіон. 
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Бо з двох боків підвозяться набої, 
І гострить брат на брата чорний ніж, 
Моя країно, все це не з тобою, 
Вщипни себе, бо, мабуть, ти ще спиш. 

Красуне спляча… скільки ти проспала, 
Того, що в світі доброго було, 
Закресли день, коли ти дозволяла, 
Корону одягнути на чоло. 

Ти припиняєш буть смиренним птахом, 
Скажи це всім, забудь тваринний страх: 
Що той, хто сам себе назвав монархом, 
Відповідати має, як монарх. 

За те, що відстояли на колінах, 
За тих, що вже не мають вороття, 
За те, щоб пожила моя країна, 
Не на Майданах, а одним життям. 

Щоб молячись за скам’яніли «душки», 
Кучкуючись, як мухи в молоці, 
Пішли навік в тумани «простітушки», 
Стискаючи дві сотні у руці. 

Щоб після щирих слів святого Папи, 
Про істину возведену на трон, 
Голубку білу не хапали лапи, 
Розлючених і жадібних ворон… 

Петро Мага     
 

 
Євгенія Гайдамака     
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Юрій Журавель     

 
*** 

Країна геройства й ганьби, 
Розділена навпіл навмисно. 
Одна половина — раби, 
А друга — невже екстремісти?! 

Країна контрастів і бід, 
Як мапа, розірвана всує, 
Одна половина — на Схід, 
А друга на Захід прямує. 

І як тепер жити, скажи, 
В цім Пеклі, достойнім Едему?! 
Межа пролягла — по Душі, 
І серцю живому моєму… 

Анатолій Матвійчук, 7.02.2014     
 

 
Ігор Зозуля      
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*** 
Не можна бути патріотом 
І споглядати десь з печі, 
Як хтось виборює свободу, 
Яка є світочем вночі. 
 
Не можна осторонь стояти, 
Коли вбивають твій народ, 
Коли саджають всіх за ґрати 
Й на рота вішають замок. 
 
Життя не можна будувати, 
Коли в законі хабарі, 
Коли з усіх боків податки 
І у мундирах бандюки. 
 
Не можна жити так, не можна! 
Спаси нас, Господи, спаси 
Від тих, що ставлять огорожі 
І заборонені межі. 
 
Не дай байдужими лишитись 
До сліз і стогону людей, 
Які повстали, щоби жити 
В країні світла, не тіней. 
 
Благослови нас на відвагу 
В ім’я любові та добра, 
Дай нам надію і наснагу 
І вірою зміцни серця. 
 
Бо вже не можна, ох, не можна 
Терпіти зашморг і кийки… 
Рятуй Вітчизну нашу, Боже, 
І від розколу збережи! 

 
Аркадій Лаков     
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РУСЛАНІ 

  
 
 

ВНЕСОК ДО ЛЕНІНІАНИ 

Розбили на друзки боввана,  
Немов ворожу цитадель; 
І зажурилася Гавана, 
Й скупу сльозу пролив Фідель. 

Розбили на друзки боввана 
Й зраділи: чорт, мовляв, із ним. 
Та схлипи чуються з Пхеньяна: 
Це плаче сам товариш Кім. 

Розбили на друзки боввана: 
Тремтять од страху уночі 
По всій країні віднедавна 
Всі недобиті Іллічі. 

Сергій Борщевський     

 
 
Русланонько, Русланочко. Руслана, 
Співай, борись, бо Київ не Руан. 
Ти нині наша українська Жанна, 
Та на судилище не дасть тебе Майдан. 

Твоя  країна нині біла-біла. 
На кров упав чистенький сніг. 
Ти — України пісня сміла. 
Ти пісня, що не падає до ніг. 

 
Оксана Максимшин-Корабель     

Твоя країна нині біла-біла 
І чиста-чиста, випав перший сніг. 
А ти — стоїш. Ти — вистоїш. Ти — сміла! 
Сніжинки, а не квіти падають до ніг. 

«Іще не вмерла! І не вмре ніколи!» 
Вже не співаєш, а наказуєш їй жить, 
Бо віра помережана із болем 
Над Києвом, як правдонька летить 

Вони б хотіли вбить тебе, як Жанну. 
Як Жанну д’Арк, щоб не звучав твій спів 
Ці інквізитори Вкраїнського Майдану, 
Оті  «свої», що гірші ворогів. 

Бояться, як кати в Руані... 
Й тебе б на плаху повели 
За пісню, що летить вже на світанні: 
«Вставай, народе! Волю не проспи.»  

Вони аж марять, щоб захрип твій голос, 
Бо чистий, як Карпатське джерело. 
Та він дзвенить, як небо й стиглий колос, 
Та він звучить бузувірам на зло. 
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П Е Р Ш І  Ж Е Р Т В И  
 
 
 

                      
 

Пал Вааккарен, м. Черкаси     
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«Люди, які вийшли на акцію протесту, готові зустрічати на Майдані 

і Новий рік, і Різдво. Вони будуть стояти доти, доки влада не піде на поступки» 
(Олег Тягнибок). Влада, розуміючи це, 16 січня 2014 року у Верховній Раді 
організовує голосування за низку законопроектів, зміст яких викликав обурення 
як української громадськості, так і світової спільноти, оскільки ці закони 
не відповідають жодним міжнародним стандартам. 

19 січня, після традиційного Народного віча на Майдані Незалежності, 
частина учасників протестних акцій у відповідь на прийняття Верховною 
Радою драконівських «законів 16 січня» намагалася прорвати облогу урядового 
кварталу до вулиці Михайла Грушевського. Це призвело до сутички з підроз-
ділами міліціі, внаслідок чого було поранено понад 200 осіб. З 19 по 21 січня 
2014 року по допомогу звернулося близько півтори тисячі  потерпілих. Це — 
кульові поранення обличчя, осколкові поранення ніг і рук, ушкодження від 
гумових кийків, а також отруєння газом та оглушення шумовими гранатами. 
Місце перебування близько сотні людей — невідоме. 

22 січня Президент вітає українців з Днем Соборності, а снайпери з дахів 
в урядовому кварталі розважаються тим, що стріляють в людей гумовими 
кулями. Вулицю Грушевського називають «передовою». Стає відомо про перші 
жертви протистояння в Києві на вулиці Грушевького. Від вогнепальних 
поранень загинули 20-річний вірменин Сергій Нігоян, 25-річний громадянин Білорусі 
Михайло Жизнєвський та 50-річний, напередодні викрадений, львів’янин 
Юрій Вербицький. 

23 січня всією Україною прокотилася хвиля протестів. «Беркут» 
жорстоко побив киян — активістів Автомайдану, зокрема і жінок. 
 
 



33 

 
 

СЛАВА НЕ ВМРЕ, НЕ ПОЛЯЖЕ! 
(Із циклу «Документарій») 

    
Володимир Базилевський    

 

Життя погасло, 
Екран не згас. 
Вірменський хлопець 
Чита «Кавказ». 

Гримить «Поборете!» —  
Глагол-фугас. 
Вірменський хлопець 
Чита «Кавказ». 

Ти чуєш, Іроде? 
Це Божий глас. 
Вірменський хлопець 
Чита «Кавказ». 

Христос воскресе! 
Почуй, Тарас —  
Вірменський хлопець 
Чита «Кавказ». 

Полює «Беркут», 
«Убий!» — наказ. 
Вірменський хлопець 
Чита «Кавказ». 

Зламалось тіло, 
Здригнувся час. 
Вірменський хлопець      
Чита «Кавказ». 
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ІДИ! 

Гаранте! Ти казав, що всіх почуєш. 
Що ж нині, як наперсточник, блефуєш? 
Що ж мурами себе відгородив?.. 
Якщо глухий — іди собі! Іди! 

Ти обіцяв, що про народ подбаєш, 
то що ж під себе все підряд згрібаєш, 
на унітазі золотім сидиш? 
Якщо крадій — іди собі! Іди! 

Ти богомільним числишся без міри. 
Які ж засади у твоєї віри? 
Твій бог — московський кадебіст рудий. 
Молись йому — іди собі! Іди! 

Повстала нині гнівно вся країна, 
яка не хоче стати на коліна. 
Щоб не було ще більшої біди — 
пощезни геть! Іди собі! Іди! 

Вже пізно говорити й прислухатись, 
за «беркутами» й мурами ховатись. 
Банкроте політичний, не смерди — 
під улюлюкання іди собі! Іди!!! 

Сергій Цушко     
 

 
Марія Діордійчук «Атака»     
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*** 
Здраствуй, мамо, я — екстреміст. 
Я ношу синьо-жовтий прапор, 
їжджу під межигірську хату, 
ланцюгами єднаю міст. 

Знаєш, мамо, я — екстреміст. 
Я співаю «іще не вмерла…», 
я вважаю «героям — слава!», 
я до чорта ночей провела  
з ліваками та ультраправими. 

Мамо, я тепер екстреміст. 
За усі наші люті гасла, 
за шоломи, шарфи і маски 
Мені світить до десяти. 
Тож домів можу я не прийти. 

У системи окремий хист —  
нам ламати хребти і ребра. 
І сьогодні нам дуже треба  
не віддати своїх під тиск. 

І який тепер сенс мовчати?  
Я не маю чого втрачати. 
Мамо, я тепер екстреміст. 

Ольга Перехрест     
 

 
 

Павло Гриценко, випускник Ставропігійського ВПУ, м. Київ, лютий 2014 р. 
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Юлія jfilament      
 

ДВОЄ НА МАЙДАНІ 

Не шукайте таємного змісту, 
Просто доля, мов карта лягла: 
Двоє хлопців зібралися в місто, 
Двоє хлопців з одного села. 
Незіпсовані, сильні, красиві, 
Їм обом ще нема й двадцяти, 
Їхні мами ще зовсім не сиві. 
Їх просили себе берегти… 
 
І шляхи їх згубились в тумані, 
Різні долі, як різні пісні… 
Хто ж міг думати, що — на Майдані, 
Знов зустрінуться раптом вони. 
Як від повені вруниться річка, 
Так зіткнулись — очима й чолом. 
Та в одного в руках єврострічка, 
А на іншому — чорний шолом. 

 
Двоє хлопців спізнались одразу 
І від подиву вклякли немов. 
Перший знав тільки волю наказу, 
Другий з власної волі прийшов. 
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І дивились — не те щоб привітно, 
Але злоби не знала душа, 
Та між ними в ту мить непомітно, 
Вже лягла неприступна межа… 
 
І запахло в повітрі війною, 
І накрила Хрещатик імла. 
Та між тою й цією стіною — 
Двоє хлопців з одного села! 
І у темному мороці ночі 
Ніби промінь з небес зазорів, — 
Їм згадалися мамині очі 
І прощальні слова матерів: 
 
«Там іконка в кишені сорочки, 
Матір Божа на щастя лежить… 
Бережіть себе в світі, синочки 
І Вкраїну свою бережіть! 
І ніколи нікому не дайте, 
Щоб земля наша кров’ю спливла, 
Пам’ятайте про це, пам’ятайте!!! 
Ви ж бо хлопці з одного села! 

Анатолій Матвійчук, 04.02.2014     

 

 

Максим Вегера     
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*** 
Палає Київ у вогні, горять сталеві БТРи 
там на межі-передовій, народ боронять волонтери. 
Палають шини і серця, ніхто не хоче помирати, 
Перед екраном матері і там, і там їхні солдати... 
 
Там у шоломі зі щитом, стоїть з Франківщини хлопчина, 
з червоним на грудях хрестом, поранених несе дівчина. 
Стоїть із Харкова Андрій, Сашко тримає оборону, 
він тут вже 48 днів, як сам приїхав з Краснодону. 
 
Ось знову хвиля йде атак, усе змітають водомети, 
морозно трошки: «– 2», горять позаду вже намети… 
Всіх щільно взяли у кільце, здається ОСЬ (!) наш дух зламають, 
Та хтось ізправа затягнув, народний гімн усі співають. 
 
Тримати крепко треба щит, бо там позаду наші діти, 
батьки стоять і матері, нема куди нам відступити. 
Лунає вибух поруч десь, то світло-шумова граната 
це «Беркут» мило передав, нам подарунок від Ґаранта. 
 
І ще учора ти і я, були звичайні активісти, 
А вже сьогодні, всі ми тут: БАНДФОРМУВАННЯ — ТЕРОРИСТИ. 
Дивись Франківщина і Львів вже захопили самі владу 
і Тернопілля — молодці, дали відпір бандитським гадам! 
 
По ліву сторону, під щит, знову граната залітає, 
і мій колега «екстреміст», на неї стрімко так, лягає! 
Та, що ж ти робиш брате мій?! Знімаю з нього «балаклаву», 
лице криваве, очі, біль… Дівочі коси розгортаю… 
 
Та, що ж це люди за війна? Де бій приймають ненависний, 
ті хто міцний бронежилет, вбирав сьогодні, як намисто. 
Хто замість плаття та цяцьок, вже надіває «балаклави» 
і так хоробро за щитом, стоїть під натиском навали? 
 
Ви й досі кажете, що ми, стоїм тут всі за якісь гроші? 
А може й в морзі хлопчаки, лежать за мзду, мої хороші? 
А може й це мале дівча, якому вже добу не спиться, 
стоїть бо радісно їй жить, під панським катом і молиться? 

Володимир Царенко,  19.02.2014     
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*** 
Мені наснилось, що вони зустрілись 
Убитий в Крутах й вірменин Сергій. 
В саду едемськім на травичці всілись: 
«За що тебе?» — «За Україну, друже мій.» 

«Ти знаєш і мене за неї вбили, 
Та це було вже років майже сто. 
Тоді померли ми, щоб ви нам жили. 
А вас вбивають… Вас тепер за що?» 

«Ти пам’ятаєш, друже. Звісно, пам’ятаєш, 
Як біло-біло в нас цвітуть сади. 
І ти цей запах п’єш. І ти його вдихаєш … 
Я б все віддав, щоб хоч на мить туди.» 

«А я ще ввечері узяв дівча за руку 
Й тихенько так до серця притулив. 
Тоді не знав, що Бог уже розлуку 
Навіки на землі нам присудив. 

Під Крутами стояли ми стіною. 
В очах не страх, а злість до ворогів. 
Большевики готовились до бою, 
Я йшов на смерть… а жити так хотів.» 

«Мені твій попіл стукав, брате, в груди. 
Я вірменин, а теж Вкраїни — син. 
Не мав у серці й крапельки облуди, 
За те й убив мене проклятий поганин.» 

… Мені наснилось, що вони зустрілись. 
Убитий в Крутах й бородач Сергій. 
В саду едемськім на травичці всілись: 
«За Україну нас вбивають, брате мій.» 

Оксана Максимишин-Корабель     
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Руслан Коломієць     
 

СЕРГІЄВІ  НІГОЯНУ 

А свічка тихо скрапує слізьми: 
Останній постріл… і усе затихло… 
І як тебе не захистили ми? 
Як не відчули, що крадеться лихо? 
 
Вірменський хлопче, сину дорогий, 
Хто відібрав життя твоє? О, Боже! 
Сніжок сльозами котиться із вій, 
Ридання небо стримати не може. 
 
Як можна в мирний час?.. У мирний час 
Холоднокровно кулею у серце? 
Чи відвернувся Бог таки від нас? 
Не може й Він дивитися на все це. 
 
Для тебе Україна — другий дім, 
Ти тут родився, ти гордився нею. 
Тепер навічно будеш в домі цім, 
Навічно з українською землею. 

Поетка Леся Любарська, 07.02.2014, м. Борщів     
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Андрій Іваник     
 

 
МИХАЙЛУ  ЖИЗНЕВСЬКОМУ 

за тебе, хлопче-білорусе, котрий загинув за волю України 

Душа здригнулась на папері, 
Як постріл ката пролунав, 
Як хлопець дуже молоденький 
Підстрелений на сніг упав. 
 
Він ще не жив, не встиг любити, 
Не встиг натішитись дітьми. 
І тужить мати-Україна, 
І умивається слізьми. 
 
За тебе, хлопче-білорусе, 
Прийде відплата, прийде час! 
Бо кров твоя до помсти кличе 
За твоїх друзів й за всіх нас. 
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Що думалось тобі, дитино, 
Як очі застеляла тьма? 
О, Боже! Ця душа невинна!.. 
О, Боже, чи Тебе нема? 
 
Пробач, Всевишній, кажу з горя, 
Бо цей хлопчина ще дитя. 
Йому б стрічать вечірні зорі… 
А він покинув це життя… 
 
О, Боже, зглянься хоч над тими, 
Які стоять в страшнім горні! 
Хай ці «гарячі» сніжні зими 
Не йдуть до нас і в страшнім сні! 
 
Загинув за чужу державу, 
Як славні наші козаки… 
Тобі, синочку, вічна слава! 
І наша пам’ять навіки! 

Поетка Леся Любарська, 14.02.2014, м. Борщів     
 

 

Матвій Вайсберг     
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К О З А К  
 
 

 
 

Сергій Позняк     
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24 січня у будинку профспілок відбулася прес-конференція з козаком 

Михайлом Гаврилюком, якого захопив, роздягнув і катував голого «Беркут». 
Михайлові пощастило втекти від нелюдів. Цей факт публічного приниження 
людської гідності відзняли і поширили в мережі Internet самі «правоохоронці». 
«Він голий на морозі, а голову підняв! Не схилив. Оце є український народ!» 
(Предстоятель Української Православної Церкви Київського патріархату 
Філарет). 

24–30 січня активісти захоплюють та штурмують будівлі, блокують 
роботу влади, протестують під стінами судів та прокуратур, обурюючись 
результатами перемовин між владою та опозицією. Внаслідок цих перемовин 
досягнуто компромісу — відставка уряду Азарова, скасування Верховною Радою 
більшості «законів 16 січня». Але це ще не перемога. Майданові ще не можна 
розходитися. 

 
                                                                   Марися Рудська, м. Київ    
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КОЗАКУ  МИХАЙЛУ ГАВРИЛЮКУ  

Гаврилюк — четверта сотня, 
Оточили «пацани»… 
Заморивсь гамселить ротний, 
А Михасю хоч би хни. 

З козака стягли кожуха, 
Здерли срамники штани… 
«Пусть замерзнет эта сука»! 
А Михасю хоч би хни. 

В крижаній воді купають, 
Соплі капотять в «шпани», 
На світлини все знімають, 
А Михасю хоч би хни. 

В козака сіяють очі, 
Як волошки навесні, 
Палач поруч лезо точить, 
А Михасю хоч би хни. 

Волоцюга ніж стромляє, 
Барабанять стусани, 
По спині кийок гуляє, 
А Михасю хоч би хни. 

Ротний корчить злобне рило, 
Вже упріли «братани…». 
«Характерник я, дурили, 
І мені все хоч би хни… 

                   Микола Паламарчук    
  

 
Марія Діордійчук «Пращур»     
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ПРОКЛЯТТЯ  РЕГІОНАЛАМ 

  
Автор невідомий     

Роздягнули козака, 
І побили голяка. 
«Беркут» прощення не має — 
Хай прокляття їх здолає! 
 
Бо вже ненависть по вінця, 
Довели нас, українців, 
Поки правда не настала — 
Засуди регіонала! 
Знову кров на руки впала 
Президента-кримінала. 
Україна застогнала: 
Виганяй регіонала! 
 
Побратими українці! 
Ще на президента-вбивцю, 
Суд чекає свого часу — 
Хай так буде цього разу! 
Досить потайки боятись, 
Досить в стороні ховатись, 
Україна вже повстала: 
Геть жени регіонала! 

Перша кров на руки впала 
Кожного регіонала. 
Кров безвинного вірмена, 
Що застрелений за мене. 
І за мене, і за тебе 
Хлопець той пішов на небо… 
І зоря кривава встала — 
Прокляни регіонала! 
 
Банда вбивць і лиходіїв 
Осквернила древній Київ, 
І постали брат на брата, 
І нема кінця розбрату. 
І мовчить Верховна Рада… 
Хто тепер державна влада? 
Президент? Нема довіри! 
Бо регіонали — звіри! 
 
«Беркут» за криваві гроші 
Службу служить їм «хорошу», 
За наказом в нас стріляє, 
На замовлення вбиває. 



47 

 
 
 
 
 
 

Н Е Б Е С Н А  С О Т Н Я  
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18–20 лютого 2014 влада віддає наказ — і снайпери холоднокровно один 
за одним розстрілюють десятки активістів — старих і ще зовсім юних, тих, 
що на Майдані вже місяцями, і тих, хто щойно приїхав. 

18 лютого, в день, коли Верховна Рада мала розглянути можливі зміни до 
Конституції, до будівлі Верховної Ради підійшли активісти, більшість з яких, 
зважаючи на мирний характер ходи, були без традиційної зброї — кийків, 
каміння та «коктейлів Молотова». Спецпідрозділи зустріли мітингувальників 
водометами та газом. Одночасно мітингувальники були атаковані з флангу 
значними силами силовиків та «тітушок», в результаті чого колона 
демонстрантів виявилась розрізаною на кілька окремих частин, які були 
розсіяні. Це призвело до поновлення жорстокого силового протистояння між 
активістами та силовиками. Бойові дії велись, в тому числі, з застосуванням 
вогнепальної зброї. Декілька людей з обох боків загинуло. Втрата 
протестувальниками ініціативи на деякий час призвела до того, що силовики 
витіснили їх з контрольованих позицій і зайняли частину Майдану 
Незалежності. 

З 19-ї до 23-ї години по всій Україні був відключений опозиційний «5 канал», 
о 20:00 спецпідрозділи розпочали штурм Майдану з боку Європейської площі 
та вулиці Інститутської з використанням бронетехніки. Два бронетранспор-
тери були знищені активістами. 

В ніч з 18-го на 19-те лютого у Львові, Івано-Франківську, Тернополі 
відбулись штурми ОДА, відділів МВС, управлінь СБУ. 

19 лютого, близько 4-ї години ранку активний штурм поновився — загалом 
безперервний штурм тривав 17 годин. На ранок становище протестуваль-
ників стало критичним — периметр Майдану захищали 300–400 активних 
бійців. Близько 8-ї ранку прибуло перше підкріплення — «сотня» зі Львова, 
ще через годину — «сотня» з Тернополя. Автобуси з підкріпленням прибували 
на Майдан і надалі. 

На ранок 19 лютого число загиблих склало 25 чоловік, в тому числі:  
9 співробітників силових структур; 16 мирних громадян та бійців самооборони 
Майдану. 

Цього ж дня Януковичем та силовими структурами була віднайдена 
«законно обґрунтована» можливість використання спецпідрозділами вогне-
пальної зброї — попри відсутність підтримки введення надзвичайного стану 
Верховною Радою.  

20 лютого («Кривавий четвер»), близько 9-ї ранку Майдан перейшов 
в наступ і, не зважаючи на шалений обстріл снайперами, швидко повернув всі 
втрачені 18-го числа позиції і розширив контрольовану зону. Найбільш 
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жорстоке та криваве протистояння відбулось на вулиці Інститутській, де, 
переважно від куль снайперів, загинуло більш ніж півсотні Героїв. Цього дня 
МВС вперше офіційно визнало, що застосовувалась вогнепальна зброя. В інтер-
неті з’явились декілька відео, на яких зображено, як силовики стріляють 
з вогнепальної зброї в неозброєних протестувальників. 

Відомості про військову належність снайперів достоменно невідомі, але 
є окремі свідчення, які вказують на те, що в розстрілі була задіяна невідома 
третя сторона; про це свідчать і ймовірні записи переговорів спецпідрозділу 
СБУ «Альфа». 

Одночасно з атакою з боку Майдану спецпідрозділи на Інститутській 
виявились атакованими загонами самооборони з інших напрямків, в результаті 
чого силовики опинились в оточенні, а окремі частини внутрішніх військ почали 
здаватись протестувальникам. У містах Західної України розпочались 
штурми та захоплення будівель СБУ, МВС, Прокуратури. У м. Хмельницькому 
по зібраних навколо будинку місцевого управління СБУ громадянах із дверей та 
воріт було відкрито вогонь з автоматів. Один чоловік загинув, двоє тяжко 
поранені. Голова обласного Управління СБУ був заарештований військовою 
прокуратурою, він визнав свою вину під час звіту в обласній раді та на колінах 
просив пробачення в сімей загиблих. 

Цього ж дня надвечір розпочались перемовини європейських міністрів 
і опозиції з Януковичем, в результаті яких Янукович погодився на дострокові 
вибори Президента не пізніше грудня 2014 року. Інформація від лідерів опозиції 
про результати переговорів викликала обурення Майдану. 

 У п’ятницю ввечері, 21.02.2014 року, на сцені Майдану, коли там були 
лідери опозиції, які напередодні підписали так звану мирну угоду з Януковичем, 
з’явився хлопець в камуфляжі. Він виступав менше ніж 3 хвилини, голос його 
тремтів, він не вмів так добре говорити, як опозиційні лідери, але сказав те, 
що було на устах у мільйонів: 

«Ми прийшли сюди сотнею, ми — звичайний народ України, який приїхав 
відстоювати права… Ми зробили переломний момент — всі! Ми дали шанс 
політикам, щоб вони стали в майбутньому міністрами, президентами… А вони 
не хочуть виконати одну умову: щоб зек пішов геть! 77 чоловік поклало голову, 
а вони домовляються… Якщо ви завтра до 10 години не виступите із заявою, щоб 
Янукович ішов у відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю! Я вам клянуся!»  

Здається за всі ці три місяці жодному політикові не аплодували так 
гучно, як простому сотникові львівянину Володимиру Парасюку, який своєю 
палкою промовою на Майдані змусив лідерів опозиції відмовитись від угоди 
з Януковичем. 
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У цей час перед головною сценою Майдану проносили труни з загиблими 
Героями. Вважається, що саме цей заклик та його підтримка Майданом 
призвели до того, що з України почалась втеча осіб, наближених до владної 
верхівки. 

Зважаючи на військовий успіх Майдану і деморалізацію в силових струк-
турах та провладному таборі, надвечір у Верховній Раді зібрались 239, 
в основному опозиційних, депутатів, які після довгого обговорення прийняли 
постанову про заборону «антитерористичної операції» та виведення всіх 
підрозділів силових структур в місця постійної дислокації. 

 Коли ховали хлопців, що загинули у Києві, за ними журилися всі українці, 
незалежно від того, де вони живуть. Біль, помножений на відстань, відчували 
українці, що опинилися далеко від рідної землі у найчорніший для неї час. Хто 
гроші, хто речі, хто ліки посилали нові емігранти додому, намагаючись хоч 
чимось допомогти рідному краю у боротьбі. Галичанка Оксана Максимишин — 
Корабель посилала в Україну свої вірші. Понад 30 народилося їх у далекій 
Португалії, куди закинула її доля з рідного Яворова.  

Її вірш «Мамо, не плач», написаний у далекій Португалії, зі сцени Майдану 
читала Руслана. Читала і плакала, плакала і читала: 

 
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, 
Вже слово, матусю, не буде моїм. 
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 люблю. I люблю Україну 
Вона, як і ти, була в мене одна. 
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 «Гей, пливе кача по Тисині…» — тужлива народна (лемківська) пісня. 
Ридання під її супровід прокотилися всією країною. Саме цією піснею 
проводжали в останню путь на Майдані героїв Небесної Сотні, які віддали 
своє життя за Україну. 

 

  
 
 

 
 

 

Гей, виберут ми чужі люди, 
Виберут ми чужі люди. 
Ци не жаль ти, мамко, буде? 
Ци не жаль ти, мамко, буде? 
 
Гей, якби ж мені, синку, не жаль? 
Якби ж мені, синку, не жаль? 
Ти ж на моїм серцю лежав, 
Ти ж на моїм серцю лежав. 
 
Пливе кача по Тисині, 
Ой, пливе кача  по Тисині. 
Мамко моя, не лай мені, 
Мамко моя, не лай мені. 
 

Гей, пливе кача по Тисині, 
Пливе кача по Тисині. 
Мамко ж моя, не лай мені, 
Мамко ж моя, не лай мені. 
 
Гей, залаєш ми в злу годину, 
Залаєш ми в злу годину. 
Сам не знаю де погину, 
Сам не знаю де погину. 
 
Гей, погину я в чужім краю, 
Погину я в чужім краю. 
Хто ж ми буде брати яму? 
Хто ж ми буде брати яму? 
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*** 
Над Майданом вогонь і дим, 
Йде вселюдська кривава битва. 
А над Армагеддоном цим 
Християнська звучить молитва. 
Мирні люди — тепер бійці, 
Бо невинная кров пролита… 
І читають святі отці 
Дев’яностий Псалом Давида… 
 
Цій скорботі нема кінця, 
Не загоїтись свіжим ранам, 
Боже, чом кам’яні серця 
Ти даєш всім земним тиранам?! 
Душі їх не розтопить Любов, 
Хоч вона — найдивніше диво! 
Та звучить над Майданом знов: 
«Богородице, Радуйся, Діво…» 
 
Чорна повінь не зна берегів, 
Злоба гримає так ворожо. 
Помолімось за ворогів  
І настигне їх кара Божа. 
Слово Боже не підведе 
І врятує від чорних круків, 
І прокляття, як грім, впаде, 
На дітей і на їх онуків! 
 
Ці священики, як волхви! 
Хто Молитву здолати може?! 
«Боже, грішних нас благослови, 
Захисти і помилуй нас, Боже! 
Україна — була і є, 
Скільки б нас не крутила доля… 
«Хай святиться ім’я Твоє 
І на все твоя Божа воля…» 

 
Анатолій Матвійчук, 19.02.2014     
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*** 
А сотню вже зустріли небеса..  
Летіли легко, хоч Майдан ридав…  
І з кров’ю перемішана сльоза…  
А батько сина ще не відпускав...  
 
Й заплакав Бог, побачивши загін:  
Спереду — сотник, молодий, вродливий  
І юний хлопчик в касці голубій,  
І вчитель літній сивий-сивий..  
 
І рани їхні вже не їм болять..  
Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло..  
Як крила ангела, злітаючи назад,  
Небесна сотня в вирій полетіла… 

                                Людмила Максимлюк, 21.02.2014     
 

*** 
Сьогодні бачив — цілувались голуби… 
Світило сонце і сміялись діти, 
По вулицях несли з Героями гроби, 
Лунало «Слава!» й похилились квіти… 
 
Ридали посивіли Матері 
З обличчями чорнішими від ночі… 
За ЩО?! Стріляли рано-на зорі 
В невинні Душі, в чисті світлі Очі? 
 
Свічки горіли — небо у імлі… 
І пташка десь сльозилася самотня… 
ГЕРОЇ  НЕ  ВМИРАЮТЬ на Землі! 
СМЕРТЬ  ВОРОГАМ!  І  ЧЕСТЬ! — НЕБЕСНІЙ  СОТНІ! 
 
Ще вчора бачив пару голубів… 
А вже сьогодні покидьки з стрічками 
Ділили крісла й я не розумів,  
ЗА  ЩО?!?!  Дочасно посивіли Мами?.... 

Віктор Кушнір, м. Житомир, 25.02.2014    
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Я СПЛЮ, МОВ УБИТИЙ  

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, 21.02.2014  
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20 ЛЮТОГО 

День бою кривавої влади з народом. 
День вбитого сміху. День вбитих пісень. 
День, що розбудив європейське болото. 
День чорного гніву і снайперів день. 
 
День лютого звіра, що вирвався знову. 
День справжніх людей і звичайних ссавців. 
День, що струсонув і порядки, й основи, 
І мізки мільйонів: рабів і бійців. 
 
День крові, котру безсоромно пролили 
Ті, що відчувають початок кінця. 
День купки героїв, що військо спинили 
(На рейках сталевих — сталеві серця!) 
 
Той день, коли спини показують орди, 
День варвара-Хама, що в нору заліз, 
День втечі сволоти до аеропорту, 
День люті і шалу, день суму і сліз…   

                          Денис Журавльов     
 
 

 

 Руслан Коломієць 
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*** 
Він прийшов. Став біля ліжка: 
— Вибач, мамо, я спізнивсь. 
Так багато оповісти 
Маю я тобі новин. 
Нас чомусь із барикад 
Понесли в зелений лан, 
Спів пташок — як райський сад, 
Весь у білім капелан… 
Ми вертаємось назад! 
— Ні, дитино, вже ніколи! 
Служиш ти в Небесній Сотні, 
Ти довіку, мій соколе! 

 Богдан Збрик, с. Скорики, Підволочиського району 
 

ПОСТРІЛ У СЕРЦЕ  

Постріл у серце. Що далі? Небо. 
На совість — жодних образ. 
Героям слави і сліз не треба. 
Їм тільки б гордість. За нас. 

Позаду в них — усе найдорожче: 
Країна, родина, друг. 
За спокій наших прийдешніх ночей 
Горів їх незламний дух. 

За кожен крок заплачено кров’ю, 
За кожне щастя — слізьми. 
Небесна сотня, лише тобою 
Зняте клеймо «раби». 

Як зберегти тремтіння лампади, 
Обличчя та імена? 
Щоб нас завжди берегла від зради 
Кожна ваша труна. 

Коли остання свіча розтане 
За вічність. За упокій. 
Ми не здамося. Тепер за нами — 
Найважливіший бій. 

                Діана Іщенко, 22.02.2014     
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ГОЛУБ СИДИТЬ НА ТРУНІ 

Під час виносу труни одного з загиблих героїв  на неї сів білий голуб — знак миру 

  
Ярослава Федорів, 21.02.2014     

 

НЕБЕСНА СОТНЯ 

А сніг іде. Все білим покриває. 
Жовто-блакитні прапори кругом. 
Упав боєць, від кулі помирає 
Там на Майдані під щитом. 
Вони пішли, як разом ідуть браття 
На захист рідної землі. 
Не повернулися небесна сотня 
Як птахи в небо попливли. 
А сніг іде. Все білим покриває. 
Жовто-блакитний прапор на снігу 
Душа летить, а небо зустрічає 
Дарує мир і вічную весну! 

                 Leo Nagorniuk, 26.02.2014     
 

 

Марія Діордійчук, «Кольори волі», 21.02.2014     

Ще як звіра не зборов, 
Захищаючи любов. 
Голуб на труні сидить. 
Голуб крильми тріпотить. 
Для сльози — прощання мить. 
Для душі — Небес блакить. 

Голуб сидить на труні. 
В тебе губи крижані. 
В тебе руки кам’яні. 
Образ плаче на стіні. 
Запеклася в скроні кров 
Ще як мозок не схолов, 
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*** 

    

І я його чекала, так чекала, 
він вернеться — я вірила, я знала. 
І він приїхав не колись, а нині, 
виходжу я, дивлюсь — моє 
дитя у домовині... 
«Як справи синку? Ну, кажи, як справи? 
Чого мовчиш, не хочеш подивитися на маму? 
Відкрий же очі, вставай, ти хочеш так лежати? 
Втомивсь напевно, вирішив поспати... 
Боже, я тебе укрию, ти ж такий холодний, 
живіт запав, напевно, ще й голодний, 
ходи, я вже на стіл накрила.  
Ходи, тебе чекає вся родина...» 
А люди кажуть, що здуріла, 
Що мертву так трясу дитину. 
Та, що ті люди, що вони там знають. 
Мій син — ГЕРОЙ!!! 
ГЕРОЇ  НЕ  ВМИРАЮТЬ!!! 

Христина Полянська, Івано-франківськ     

— Жінко,чого Ви плачете?  
Ваш син — ГЕРОЙ!!! 
Ви, що не бачите?  
Ще цей хлопчина і он той... 
— Героєм був мені завжди, 
з тих пір коли почав іти. 
З тих пір, коли сказав він «мама», 
я так раділа, так ридала. 
Від щастя сльози проливала,  
так ніби знала, ніби відчувала, 
я так його тримала, так оберігала, 
та все ж пішов, за іншу битись маму... 
мені ж залишив вічну рану. 
А я дзвонила, кажу: «Сину,  
іди додому, бо там гинуть». 
А він: «Неправда, тут все мирно» 
Мені від того було дивно. 
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*** 
Пливуть гроби по морю, як човни — 
по морю рук, по морю сліз і гніву. 
Пливуть в човнах розтерзані сини 
на хвилі молитов і переспіву. 

Так ніби в жилах замерзає кров, 
а потім б’є у скроні голос крові 
за тим, хто тихо жив, а відійшов 
у дзвонах слави праведним героєм. 

Пливуть човни, гойдає кожну лодь 
людська долоня, тепла і тремтяча, 
човнами править втишений Господь, 
а серце розривається і плаче. 

І кожна мати плаче, і пече 
їй кожна рана у чужого сина. 
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. 

Герої не вмирають. Просто йдуть 
з Майдану — в небо. В лицарі — зі смерті. 
Пливуть човни. Пливуть човни. Пливуть… 
Героєм слава — вписано у серці. 

 
Мар’яна Савка, 22.02.2014     

 
*** 

Майдан… з Героями іде прощання… 
Тисячі людей зібралися в цю мить. 
Для когось на землі вона передостання, 
А хтось в землі сирій вже мирно спить… 
  
Вже не побачить батько, не зустріне мати… 
Живого сина в світі більше вже нема… 
Прийшли у путь останню проводжати 
Своїх Героїв… вічная їм честь й хвала… 
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Ридають всі… не стримати гірку сльозу… 
Покотились сльози по щоках і обороні… 
Сотники, що полягни, — не встануть з сну, 
Не посивіють у майбутньому вже скроні… 
  
Не побачить дівчина ще юна і кохана 
Героя свого наяву, а тільки в сні… 
А когось вже не побачать діти й мама… 
Когось дружина не побачить… ні… 
  
Не збудуться мрії заповітні та бажання… 
Хтось одружитися хотів, а хтось дітей, 
Розбили вщент усі надії й сподівання, 
Кулі, що були вийняті з голів й грудей 

 
Назар Гузій     

 
*** 

Все летить шкереберть, 
вкотре «воля чи смерть» — 
терезів безупинне гойдання. 
Захлинається кат 
в океані проклять, 
що на нього летять із Майдану. 
  
Воля кров’ю стіка, 
впізнається рука 
двоголової птахо-потвори. 
Скільки крові іще 
(вже наповнена вщерть), 
щоби луснула плоть її хвора? 
  
Сто життів — нанівець, 
швидше б кату — кінець 
і початок новий Україні. 
Без вагань і прикас 
хтось вмирає за нас, 
а точніше — за наше прозріння. 
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Там, де мир і тепло, 
їм би краще було, 
але доля героїв така є: 
вмить усе — шкереберть, 
перемога чи смерть. 
Бо ж — до раю рабів не пускають. 

Анна Багряна, 21.02.2014     
 
 

ОСКАЛ 

Потворний звір оголив люду свій оскал 
І не дійде до тями, що він нутром — москаль. 
Він не козак, і ніколи ним не буде і не був, 
про Коліївщину не знав або забув. 
Зжерла звірина сотню наших козаченків, 
через край крові та сліз напившись, 
поламала зуби об серця героїв, 
та й упала, жадно захлинувшись.  

П. Любомирський 20.02.2014   
 

   

 
 

м. Київ  вул. Грушевського, березень 2014 р. 
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МАЙДАН 

Я знаю гаразд, якою буває вкраїнська зима, 
коли виривається крик з крижаного потоку — 
із куль і вогню — й незглибима стає глибина 
очей, яких вбили, коли брость набиралася соку; 
забути навідліг про ніжність і горло зірвати на хрип, 
герої у трунах лежать — з сивиною в волоссі, 
безстрашні сини України йшли смерті наздиб, 
зерно суходолів ржавіло в тяжкім суголоссі; 
о Боже, просякнуте запахом диму небо вмерза 
у те, що ховаєш в душі, що колись відігріє сльоза. 
 
Закривавлений прапор — це і вирок і поводир, 
де Київ шалений обростає вздовж ран сивиною, 
вода безшелесна з гідрантів жбурляла у вир 
розп’ятої вулиці, й серця вирували війною; 
і шпальти газет пахли цинком друкованих слів, 
на площі кінь зорив на все схарапудженим оком, — 
так вмирають поети зі швами зашитих ротів, 
так кінь кам’яний гарцює пожвавленим скоком, 
і шикуються в шерег солдати, і лунає останній звук 
урочого вірша, що звільняє душу од мук.  
 
Народжені вмерти — залишаться жити в віках, 
надвечір — поволі крижаніє оскліле галуззя, 
довічним назавше стає місто в померлих очах: 
серця вчились вірити в сон і химерне безглуздя; 
та скупі мої вірші, як гортань, що дарує слова, 
як життя, що підкорене силі тяжіння, як мідне 
биття крові у сплутаних жилах, яке зберігає нова 
мелодія пісні звитяжної чи гасло, гучне і побідне; 
неважливо про що говорити, мовчання — це дар, 
нечутно крізь пробиті покрівлі стікає сумирна вода.  
 
Здобутись на відповідь, відновити порядок подій, 
усе подолати, як латина колись — руйнацію Риму, 
цибух у зубах — як прогірклий полинний удій, 
на морді коня — протигаз і гнуздечки зжована линва; 
і знову щоранку ратай долатиме свій суходіл, 
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складний і виснажливий, коли розривається думка 
од болі та смутку, тому очей уночі не стулив, 
під ралом гучав переліг по-зимовому — борзо і лунко, 
щоб зі стебел трави, що проб’ється із жил навесні, 
Свята Вероніка пошила знамена міцні! 

В’ячеслав Гук     
 

*** 
Дивлюсь новини й сльози витираю, 
А на екрані Київ і майдан. 
Кругом вогонь і у людей стріляють, 
Вся Україна мучиться від ран. 

Маленька внучка, злякана дитина, 
З сльозами просить: «Вимкни, не дивись! 
Давай, бабусю, станьмо на коліна, 
І ти тихенько Богу помолись». 

Показують чийогось друга, брата, 
А цей хлопчина був єдиний син. 
Сиріток обнімає бідна мати, 
У косах перший білий сніг сивин… 

Загинули прості і добрі люди: 
Афганець, фермер, вчитель і студент. 
Сто домовин роз’їхалось повсюди, 
На вас їх кров, наш кате-президент. 

Хороми, розкіш, вишукані блюда, 
Під склом лежить Апостол і Закон. 
Не чує він, як стогнуть бідні люди, 
І молиться до вкрадених ікон. 

Свої суди, свої заводи й банки, 
А совість де? Де страх перед гріхом? 
Все пропаде багатство і коханки, 
Господь судитиме найчеснішим судом! 

Поки стоять трьохлітні дітки на колінах, 
І моляться, щоб тато був живий, 
До тих пір буде жити Україна, 
По всій Землі й ніхто нам не страшний! 

Ольга Гуркалик, м. Ковель 
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ГЕРОЯМ, ХТО ПОКЛАВ СВОЄ ЖИТТЯ  
ЗА СВОБОДУ УКРАЇНИ, ПРИСВЯЧУЮ 

Мамо, знаєш, як хочеться жити, 
вірив, що боремось не даремно, 
не хотілося бути убитим, 
бездиханним упасти на землю. 
Iз останніх я сил намагався, 
як люблю тебе розказати, 
та вони не залишили шансів, 
щоб життя моє врятувати. 
Ця нестерпна біль, моя ненько, 
усе тіло моє пронизала, 
клята куля попала в серденько, 
і в очах усе світло згасало. 
За країну, за честь, за свободу, 
ми прийшли на Майдан відстояти, 
та прийшлося простому народу 
у нерівнім бою воювати. 
Що покинув тебе, пробач ненько, 
така в мене життєва дорога, 
помолися за мене, рідненька, 
бо тепер я у сотні у Бога. 

Ольга Маслиган-Яворенко, 24.02.2014     

 

 
 

м. Київ, Майдан Незалежності, березень 2014 р 
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*** 
Ти руку підійняв на брата, 
і в спину ти йому стріляв, 
ну як тепер спокійно спати, 
ти ж бо його зовсім не знав. 
 
Із кров’ю на руках лягаєш, 
бо що робив ти добре знав, 
але, повір, іще не знаєш, 
що душу д’яволу продав. 
 
Узявши в свої руки зброю, 
так легко у людей стріляв, 
тепер душа не матиме покою, 
ти рід навіки свій прокляв. 
 
Не оминеш кару Господню, 
бо згубив долю не одну, 
коли потрапиш ти в безодню, 
помішуй, каючись, смолу. 
 
Та вже нічого не змінити, 
біда постукала в шибки, 
із горем цим ми будем жити, 
бо помирали козаки. 
 
І вічна пам’ять цим героям, 
що за свободу помирали, 
вони були зовсім без зброї, 
а їх взяли, і розстріляли. 
 
Земля здригнулась, і умилась кров’ю, 
ці постріли ще й досі, в голові, лунають, 
ми пам’ятаємо їх, у серцях, з любов’ю, 
і вірим,що  ГЕРОЇ  НЕ  ВМИРАЮТЬ!!! 

 
Оля Маслиган-Яворенко, 13.03.2014     
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НЕБЕСНІЙ СОТНІ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ 

Весна у цьому році не звичайна. 
Пронизана вона слізьми людей. 
Слізьми за тим, хто не вернувсь з Майдану, 
Залишивши батьків, родину і дітей. 
 
Всім серцем вірили вони у кращу долю. 
За неї ж, й на Майдані полягли. 
За українців і за їхню волю, 
Своє життя не завагавшись віддали! 
 
Бездонна прірва горя і скорботи, 
Панує в Україні на цей час. 
І всі мої думки і сльози і турботи 
За тими, хто життя віддав за нас. 
 
Ніколи їх не забувайте! 
В історію внесіть кожне ім’я! 
Онукам, дітям ви розповідайте, 
що наша Україна ще жива! 
 
І буде жити вона доти, 
допоки люди в ній такі живуть! 
Такі, як на Майдані іще й досі, 
Війну з бандитами жорстокими ведуть! 

 
Татьяна Сушко, 27.02.2014     
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ЄДНАЙМОСЬ БРАТТЯ!!! 

Єднайся рідна Україна! 
Єднайся Північ, Південь, Захід, Схід! 
Єднаймось браття українці! 
Поки живий вкраїнський рід! 

Ви пам’ятайте рідні браття — 
Що сильні ми лише тоді, 
Коли зіллємось воєдино, 
Тоді загинуть вороги! 

Єднайтесь Львів, Донецьк, і Крим! 
Єднайсь Луганськ, Тернопіль з ним! 
Єднайся рідна Україна! 
Бо ми одна сім’я, РОДИНА! 

Ми ж українці браття всі! 
Ми рідні всі, ми земляки! 
Бо рідна наша Україна — 
Єдина наша Батьківщина!!! 

 
Татьяна Сушко, 27.02.2014      

 
 

*** 
Я очі закриваю й бачу постріл, 
Той постріл, що забрав чиєсь життя. 
Життя із той «Небесной сотні», 
яка ніколи не піде у небуття! 

Їх завжди будуть пам’ятати! 
Про них ніколи ти не забувай! 
Вони в серцях у нас назавжди! 
Про це — завжди ти пам’ятай! 

А нелюди, які у цьому винні — 
До скону в пеклі хай горять! 
Під небом українським, синім, 
Вони ніколи більше не стоять! 

Нарешті вільна наша Україна! 
Як заповів Шевченко нам усім. 
З панами він боровсь, а нині — 
З бандитами ми боремося всі! 
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Розкрали, знищитили Україну! 
Свої кармани кожен набивав! 
А як повстали всі ми воєдино, 
ВІН рідних українців убивав! 

Нема, нема йому прощення! 
Бандиту! Нелюду! Кату! 
Що обездолив нашу Україну! 
Що розпалив у ній війну! 

Над НИМ зійдуться всі людські прокляття! 
Від них нікуди він вже не втече! 
І лиш тоді звершиться Боже правосуддя! 
І кров його рікою потече! 

Вона тектиме стрімко й беззупинно, 
Як кров наших братів текла. 
От тільки кров наших братів невинна, 
А в нього вона з пекла витіка! 

Тетяна Сушко,27.02.2014     
 
 

 
 

Наталія Івженко «Майдан»      
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БАЙКА 

У Межигір’ї парк зелений: 
Там Яник, кнур наш, жив один. 
Себе поводив, як скажений, 
Був там п’ятиметровий «тин». 

Він за парканами ховався 
І грабував народ в той час, 
Коли Майдан велик «піднявся», 
Щоби прогнати зло від нас. 

 
Ми на Майдані всі зібрались, 
Співали Гімн, молилися… 
На розуміння сподівались, 
На владу ми дивилися… 

А хряк хотів Майдан «зачістіть», 
Не розуміючи, що нам 
Майдан в душі і серці містить, 
По всьому світі встав Майдан! 

 
Поки при місяці стояли 
За волю, гідність, правду, честь, 
Нас викрадали, катували 
А в «Хонці» «зріла» злая «мєсть» 

На сорока тих унітазах 
Сидів наш  ян, над «златом чах», 
І з глузду з’їхала зараза: 
Наказ дав бити по очах. 

 
Тим людям, що за нас повстали, 
Хотіли гідного життя. 
А снайпери їх убивали… 
Хай йдуть убивці в небуття. 

«Небесній сотні» ж тричі: «СЛАВА!» 
І пам’ять вічна й Небесна! 
Забути їх не маєм права! 
Увіруємо в чудеса. 

 
Етнічна росіянка, Яременко Наталія, 54 р.     
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БІЛЬ МАЙДАНУ 
Сколихнулась Україна 
Б’ють у всії дзвони 
На Майдані у Києві 
Розпинають «Волю» 

Ах ти ж уряде проклятий 
Беркутівці кляті 
Там стояли мирні люди 
А ви — в них стріляти??! 

Щоб горіли ви у пеклі, 
Як ті чорні скати, 
Що палили на Майдані, 
Щоб ся рятувати. 

Щоб небуло вам покою 
Ні тут й на тім світі, 
Бо поклали голівоньки 
Невиннії діти. 

Розкидали домовини 
По всій Україні, 
Ви побили купу люду 
У країні вільній. 

Як подивитесь у вічі 
Бідній сиротині, 
Ви убили її батька, 
Він вже у могилі. 

За свободу тут стояли 
Люди на майданах, 
Бо не сила на колінах 
Стояти в кайданах. 

Розірвали вже ті пута 
На площі Свободи 
І полили щедро кров’ю 
За волю народу. 

«Вибач мене моя мамо 
За чорну хустину» —- 
Написало добре серце 
У тяжку годину. 

Вже не вернуться ніколи, 
Не прийдуть додому, 
Не обнімуть своїх рідних 
Небесні герої, 
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Бо забрали їх ангели 
В Небесную сотню, 
Залишили сльози й смуток 
Ви свому народу. 

Та герої не вмирають 
І невмруть ніколи, 
Бо віддали найдорожче — 
Життя вони своє. 

Ой не плач і не журися 
Ти чесний народе, 
Ще нам браття українці 
Посміхнеться доля. 

На Майдані коло церкви 
Б’ють у всії дзвони — 
«Пливе кача по Тисині» 
Лунає ще й досі. 

Світлана Шевців     

 
*** 

У Львові я була колись… 
У центрі вразили книгарні, 
І ввічливість львів’ян, і скрізь, 
Гостинність у людей захмарна! 

А потім був у нас Майдан… 
Чотири місяці стояли… 
Багато було й галичан, 
Що з нами гідність захищали! 

А в лютому «беркути» злі 
В людей беззахисних стріляли… 
І у львів’ян, і в донеччан 
життя цинічно відбирали. 

Хто право покидькам цим дав 
Життя в людей тих забирати?.. 
Безбожники ці, хто стріляв! 
Їх не народжувала мати. 

Загиблих українців тих 
«Небесною Сотнею» назвали… 
Ми будем пам’ятати їх 
В скорботі, в радощах й печалі! 

Яременко Наталія     
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У березні 2014 року з ініціативи львівських райтерів на стіні навпроти 
парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького у Львові з’явився 
напис «Небесна Сотня». Напис виконаний українським шрифтом «Нарбут» 
у синьо-жовтих кольорах на чорному тлі. У кожній літері близько 40 прізвищ 
загиблих героїв. 



73 

 
 
 
 
 
 
 

К Р И М  
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Віроломна воєнна агресія Росії, анексія Криму у лютому–березні 2014 року 

стали доконаним фактом брутального руйнування Росією міжнародної 
системи безпеки. Брехня про «фашизм» в Україні підноситься російським 
громадянам «як правда» і цинічно використовується для виправдання  введення 
військ на територію Криму та присутність, так званих «зелених чоловічків». 

Кримські татари — на боці України, вони кажуть, що саме в союзі 
з Україною бачать своє майбутнє. 

Вірш Насті Дмитрук «Никогда мы не будем братьями» у лютому–березні 
2014 року прочитали на різних сайтах в Інтернеті понад два мільйони 
користувачів.  

Ще понад два мільйони прослухали-подивилися кліп на пісню, яку написав 
на ці слова литовський музикант Віргіс Пупшис і виконав разом зі своїми земляками 
Яронімасом Мілюсом, Кестутісом Невулісом і Ґінтаутасом Літінскасом 
з Клайпедського музичного театру. Пісню на інший вірш Насті Дмитрук 
«Верните нам наше небо» створив і заспівав грузин Заза Заалішвілі. Її теж 
прослухали сотні тисяч користувачів усесвітнього павутиння. Так 23-річна 
киянка (до речі, ровесниця Незалежності) стала в російськомовному Інтернеті 
символом і уособленням українського Євромайдану. 
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*** 
Коли вогненний час питання ставить 
В тумані лицемірства і брехні, 
Коли людину вирізняють справи 
А честь і дух гартують у вогні,  

Коли здавався вирок незворотнім, 
Коли кривавий вождь тріумфував — 
Піднялася у бій «Небесна сотня», 
Залишившись навіки між заграв.  

Коли у вічі смерті прикордонник 
Повторював присягу без вагань, 
Коли приймав наказ на охорону 
І виступав на небезпечну грань,  

Коли настав момент сказати, хто ти, 
І зупинити смерть своїм життям — 
Четвертий день стоїть морська піхота 
Без флангів, без тилів і прикриття.  

Коли топтали землю окупанти, 
І тьмарив розум біль вчорашніх втрат — 
Старенький ветеран збирав команду 
І мовчки прямував у військкомат.  

Коли пілоти рвалися у небо, 
Рятуючи машини для війни — 
Земля батьків сказала: «Хлопці, треба!» 
І відповів туман: «Летіть, сини».  

Коли живим щитом закрили стіни 
Частин військових діти і жінки — 
Весь світ збагнув: не вмерла Україна 
Стараннями «московської руки».  

Коли настав момент життя чи смерті, 
Кремлівського фашиста  дикий сказ 
Нарвався на святу козацьку впертість, 
На те, що заповів колись Тарас.  

Якщо не раб — бери у руки зброю! 
Безсмертна слава кличе до вінця. 
Сьогодні. До останнього набою! 
Навіки. До останнього бійця! 

Володимир Патола, український воїн, 04.03.2014     
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*** 
Якщо Крим — орден у землі на грудях, 
Як оспівав його поет Неруда, 
Тоді за що, чому цей «орден» в нас,  
Стоптавши право, взяв агресій ас? 

За що взяв «орден» наш гарант безпеки? 
За те, що став гарантом небезпеки? 
За те, що Каїн — «старший брат для нас»? 
За те, що палить, мов Берлін, Донбас? 

Чи «орден» має імперська потуга 
За те, що творить ворога із друга, 
Веде на прю зі світом тероризм, 
Ростить колоніальний реваншизм? 

Чужак за «орден» нас від нас «спасає», 
«Тюрму народів» війнами зціляє, 
Ціною крові винних без вини?: 
Чи знов орда втомилась без війни, 

Без цивілізаційного розлому? 
Загарбанням найбільшим мало грому?: 
Отямсь, імперіє, без моря сліз — 
Не спишеш зло вже на соціалізм. 

Василь Василашко     
 
 

 

Єгор Стрелков «Нові курорти Криму»     
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ЦЕ МОЯ І ТВОЯ ВІЙНА  

Це моя і твоя війна  
за мою і твою свободу. 
Ти — із заходу, я — зі сходу. 
Ми щаслива одна сім’я. 
 
І ніхто нас не роз’єднає, 
нас ніколи ніхто не здолає, 
бо ми разом — могутня сила. 
Це моя і твоя Україна. 
 
І весь світ нас з тобою знає.  
Нас з тобою весь світ поважає, 
бо ми биті, та не подОлані,  
ми з тобою ніким не підкорені! 
 
А нам брешуть, а нас обманюють.  
Нас, мов звірів, з тобою стравлюють, 
але марно — дешева акція. 
Я і ти — то Велика нація! 
 
І ніхто нас не роз’єднає,  
нас ніколи ніхто не здолає. 
Ми тут вільні, царям не вклонимось,  
ми ніколи їм не підкоримось! 
 
Бо нам воля дорожче золота.  
Наше слово б’є краще молота. 
Я і ти — це велика сила.  
Я і ти — це і є Україна. 

Анастасія Дмитрук    
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НЕБО ПАДАЄ 

Небо падає. Не мовчи, 
міліони нас, ми спіймаєм. 
Скільки вистачить сил — кричи. 
Нехай кожен у світі знає: 

в Україні страшна біда, 
земля рідна реве від болю. 
Почалася кривава війна, 
Україна стає до бою. 

Україну мою рятуй! 
Хто б не був ти на цьому світі. 
Від падлючих російських куль 
в сиру землю лягають діти. 

Світе, милий, допоможи, 
об’єднай свою дужу силу, 
Батьківщину нам збережи! 
Україну навік єдину. 

Небо падає. Не мовчи, 
мільйони нас, ми спіймаєм. 
Скільки вистачить сил — кричи, 
Нехай кожен у світі знає. 

Анастасія Дмитрук     
 

 
 УКРАЇНІ  

Україно, вставай. Кожним м’язом напружся, не час, 
Продавати своїх, віддавати здобуте в бою, 
Міліоном постане стіна неподоланих нас,  
Щоб стояти на смерть за родину, за землю свою... 

Україно, не спи. Ворог вибору нам не дає, 
Перед нами — армади, і для відступу місця нема, 
Якщо згинути нам доведеться в борні за своє, 
Разом з нами загине і ця демонічна пітьма. 

Україно, молись. Твої діти бесстрашно дійдуть, 
До межі, до вогню, до останніх «прощай» і «прости», 
І якщо доведеться усім нам загинути тут, 
Ти постав на могилах прості дерев’яні хрести... 
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Україно, люби. Кожне сердце, що служить тобі, 
Кожен подих віддай, кожне слово почуй і колись, 
Ти згадаєш усіх, хто загинув у цій боротьбі, 
Але зараз молись, просто, мамо, тихенько молись.. 

Україно, іди. Попереду героїв своїх, 
На хоругвах, де небо цілує пшеницю в уста, 
Плями крові тремтять всіх загиблих героїв твоїх, 
Як ознака того, що немає дороги назад.  

 
Василь Зима, 02.03.2014 

 

 

 
 

Єгор Стрєлков «Нові курорти Криму»  
 

 

ОКУПАЦІЙНА КАМУФЛЯЖНІСТЬ 

Старий чорноморський пляж 
Одягнув новий камуфляж: 
Від Мухолатки по Перекоп —  
За окопом окоп. 
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Солдатня. Лазаретний хлор 
Матюгальницький триколор: 
Для плебеїв — колір один, 
Для підкорених — теж один, 
 
Ну а третій — для нацменшин. 
Не приховує камуфляжність: 
Тавро Каїна за продажність. 
То медаль «За вкрадення Криму». 
 
Окупанти! 
Нате вам риму: 
Тавра — вам, де йдете руїною… 
А Таврида  — із Україною! 

 
Роман Лубківський, 08.05.2014     
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Ю В І Л Е Й   Ш Е В Ч Е Н К А  
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Всі дні, починаючи з першого, Тарас Шевченко — учасник всіх подій  

на Майдані. Він скрізь — на сцені Майдану, під Київською міською держ-
адміністрацією, у кожному наметі, у будинку профспілок, на барикадах… 

Святкування з нагоди уродин Великого Кобзаря в Україні в більшості міст 
пройшли мирно, а деякі на сході та півдні відзначилися сутичками і бійками, 
 у яких постраждали учасники шевченківських заходів. У Тернополі майже 
6 000 осіб утворили на знак підтримки миру в Україні живий ланцюг єдності 
завдовжки 4,5 км. Учасники акції тримали у руках національну символіку 
і читали поезії Тараса Шевченка. У Харкові учасники святкування пронесли 
100-метровий прапор України від пам’ятника Шевченкові до монумента 
Незалежності. Окрім Гімну України, народ скандував «Ні війні!», «Україна! 
Харків! Крим!». В Одесі кілька тисяч шанувальників творчості Шевченка 
зібралися на легендарних Потьомкінських сходах. Одесити скандували: 
«Одеса — не Росія!», «Одна єдина соборна Україна!» 
 

 
 
 

Свою Україну любіть, 
Любіть її... Во время люте, 
В остатню тяжкую минуту 
За неї Господа моліть. 
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Тарас на барикадах  
(під Київською міською державною адміністрацією, березень 2014 р.) 

 
 
 

ШЕВЧЕНКО 

Шевченко страждає, коли славословлять, 
Втискають його мiж старi образи; 
Шевченко щезає, коли його ловлять 
За поли лукавi адепти сльози. 
 
Шевченко, — поглянь! — на Майданi зимує, 
З кожуха обтрушує київський снiг! 
Шевченко в надірванім серці тамує 
Проклін і молитву, зневагу і сміх. 
 
Тамує до часу, покіль яничари 
Вже вкотре присвоять святі кольори. 
А клятвопорушники — келихи й  чари 
За нього піднімуть: дивись або вмри! 
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Він зійде з висот, де горять помаранчі, 
У зрадницьке серце загляне бліде, 
Огненні слова, мов загони повстанчі, 
Напевно, востаннє вже в бій поведе. 
 
Супроти лукавства, що чиниться рідним, 
Супроти брехні та гризні між рідні. 
Він буде нещадним. 
Він буде подібним 
До сонця, що будить весну — навесні! 

 
Роман Лубківський   

 
   

 
 

Портрет Тараса Шевчанка на щиті 

 
Портрет Тараса Шевчанка на будівлі КМДА,  

який створено із сотень любительських та професійних 
фотографій учасників Євромайдану,  

березень 2014 р. 
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*** 
Давно затих Шевченка віщий голос, 
Хоч волею відлунює в серцях. 
Змінився час, та все іде по колу — 
Немов проклятий України шлях. 

Свавілля, беззаконня і зневіра… 
Сусіди розривають на шматки. 
Свої пани від влади озвіріли, 
Кидають людям, наче псам, кістки. 

Для України ж — всі кохані діти, 
Її душа за кожного болить. 
Священними слідами «Заповіту» 
Ідуть сини… Виходять із імли! 

І знову кров’ю хреститься свобода, 
Але назад немає вже шляху! 
Ні — ворогам! Ні — підлим ляльководам! 
Ми долю переможемо лиху! 

Ми візьмемо життя у власні руки 
Неначе волі синьо-жовтий стяг, 
Могутня сила щирості та злуки 
Най приведе в щасливе майбуття!  

Лілія Ніколаєнко     
 

 
 Олег Шупляк     
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Революційний плакат на Майдані, грудень 2013 р. 
 

У рік ювілею Шевченка в Україні демонтували 504 пам’ятники  Леніну . Як 
повідомляє Український інститут національної пам’яті — із 5 500 залишилося  
ще понад 1 700 пам`ятників. Масовий демонтаж пам’ятників Леніну розпо-
чався після того, як 8 грудня 2013 року активісти повалили пам’ятник  у Києві. 
Тоді почався справжній «ленінопад»: пам’ятники їз постаментів скинули 
практично у всіх обласних центрах країни, окрім Запоріжжя, Донецька, 
Луганська і Сімферополя.  

Найбільше пам’ятників Леніну скинули на Хмельниччині. Спад активності 
повалення монументів  Іллічу фахівці спостерігали восени 2014 року. Згідно 
з офіційними підрахунками, у  жовтні  2014 року демонтували 33, а у листо-
паді — 35 пам’ятників.   
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03 березня 2014 року навпроти сцени на майдані Незалежності встановили 

двометрову деревяну скульптуру Шевченка, висічену з 200-літньої осики, над 
якою впродовж трьох років працювала група скульпторів, один з яких —  
Володимир Заяць з Вінничини. Кожен охочий зміг долучитися до завершення 
скульптури  та забрати з собою стесаний кавальчик дерева  як оберіг. 

 
Звівсь на високий п’єдестал,  
Наче небеснеє склепіння. 
І, як живий, Шевченко став: 
Підтримає, додасть горіння… 
Стоїть. А очі дивляться і вдаль, 
І заглядають в серце кожне… 
Йому Вкраїну милу жаль: 
Ганьбити матінку не можна!  

(С.А.)     
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Мені однаково, чи буду 
Я жить в Україні, чи ні. 
Чи хто згадає, чи забуде 
Мене в снігу на чужині — 
Однаковісінько мені! 
Та неоднаково мені, 
Як Україну злії люде 
Присплять, лукаві, і в огні 
Її, окраденую, збудять... 
Ох, не однаково мені. 

 

 
 

Тарасе, я звертаюся до Вас, 
Бо знаю, що Ви з нами повсякчас 
За Україну вболіваєте згори, 
Чекаєте її жаданої пори. 

Звертаюся, до Вас, Тарасе, 
Ви — наша гордість і окраса. 
Хоч два століття проминуло, 
Про Вас нащадки не забули! 

Ми вдячні Вам за те, що Ви писали, 
За свій народ Ви постраждали. 
Я дякувати Вам посмію 
Від всього серця, як умію. 
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Ви прагнули добра та щастя 
Серед наруги та нещастя, 
А для народу світла промінь 
Несла поезія, як повінь. 

Хай Вам творить забороняли 
І вільно жити не давали, 
Та не зламати дух свободи, 
Як не спинить весняні води. 

В ці ювілейні світлі дні 
В пошані я вклоняюся тобі. 
Поет-мислитель і філософ 
З своїм народом від давен і досі, 

Бо генії не помирають,  
Вони в своїх нащадках проростають. 
Зерно добра і правди слово 
Завжди відмінне від полови. 

 
Лещенко Оксана, учениця 7–Б кл.,     
учасниця літературної студії «Паросток»     

 
 

 

Лілія Тимошенко     
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                ...А щоб збудить 
Хиренну волю, треба миром, 
Громадою обух сталить, 
Та добре вигострить сокиру, 
Та й заходиться вже будить. 
А то проспить собі небога 
До суду Божого страшного! 

 
НА  ШЕВЧЕНКІВ  ЮВІЛЕЙ 

Коли поранена Вітчизна, 
Коли на мушці кожен з нас, 
Цей ювілей звучить як тризна 
Чи, може, наш останній час? 

Весь люд, обурений, лютіє, 
Сам Бог гукає з висоти: 
— Росіє, пушкінська Росіє, 
Чи з глузду зсунулася ти? 

Ген вертольоти ріжуть простір, 
Прасують море кораблі... 
Це прибули до нас у гості 
При автоматах москалі? 

Ген бетеери мчать по трасі, 
Й питають «сестри і брати»: 
— Росіє, так невже Тараса 
З неволі викупила ти? 

Хотіла так чи не хотіла, 
Та прихистила Кобзаря. 
Відтоді запалахкотіла 
Над Батьківщиною зоря. 

Відтоді, доповісти мушу, 
Нам не страшні чужі полки, 
Бо Україна має душу, 
А їй судилися віки. 

Душа ця світить-сяє досі 
І нам дає чудовий гарт: 
(Хай зарубає це на носі 
В Кремлі новий пан Енгельгард). 

Отож сьогодні світ весь визна, 
Як нам підказує єство: 
— Ні-ні, цей ювілей — не тризна, 
Душі поета торжество!  

                                        Петро Ребро     
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Плакат біля намету, м. Київ вул. Хрещатик 
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РОЗМОВА З ШЕВЧЕНКОМ. 

Тарасе, плачеш разом з нами... 
На домовини впали матері. 
Ну як же так? В твій час було те ж саме, 
Й тепер могили свіжі на землі. 
 
Кобзарю, вбили вірменина. 
Він, як молитву твій «Кавказ» читав. 
Заплакала за ним вся Україна. 
А кат московський руки потирав... 
 
Забрали все. Ще й насміхались з Тебе. 
До «Заповіту» втерли кірзяки. 
Продали землю, ще хотіли — небо, 
На Храмах наших ставили зірки. 
 
А ти хотів, щоб квітла Україна. 
Вона й цвіла за владним парканом. 
А наша поселялася родина 
На цвинтарях новеньких за селом. 
 
В ту ніч, Тарасе, я не спав. Молився.  
І дзвін Михайлівський просив: не руш! 
В ту ніч у ката біс вселився, 
Його купили за великий куш. 
 
Тебе віддали у солдати. 
Нам снайпер в голову стріляв... 
Скажи, Кобзарю, мушу знати, 
Хто нам недолю таку дав. 
 
... Врага не буде супостата 
Скажи, коли? Скажи мені. 
Коли ж то будуть син і мати 
вже на оновленій землі. 

 
Оксана Максимишин- Корабель, 26.02.2014     
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4 0  Д Н  І В 

 

 
Юрій Журавель     
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30 березня 2014 року — жалобне віче до сороковин від часу загибелі Героїв 
Небесної сотні. Поминальні заходи та вшанування пам’яті полеглих відбулися 
по всій Україні — від обласних центрів до маленьких сіл, а також і за кордоном, 
зокрема в Парижі, Празі, Лісабоні, Любліні… 

Національний банк України випустив пам’ятну монету «Небесна  Сотня 
на варті». 
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Стою на Майдані 

 Навколо — весна,  
Погляд зводжу угору —  

В НЕБЕСА ,  
Бачу Сотню героїв,  

Що за нас полягла… 
 

 
 

Київ, майдан Незалежності 30 березня 2014 р. 
  
 

СПОЧАТКУ  БУВ...  МАЙДАН! 
 

Майдан повстав, Майдан гудів… 
На подвиг і відвагу 
І з міст, і з сіл, і звідусіль 
Ішов народ під стягом. 
І революції ступні 
На чорнозем ступали. 
У церкві кожен дзвін дзвенів, 
Щоб чули всі і знали. 
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Iшов народ за майбуття, 
Долав стежки і траси, 
Не за жебрацтво, за життя 
Повстали Львів, Черкаси. 
Гримить Житомир, кличе Київ, 
Від заходу до сходу, 
Від Сумщини і до Волині 
Лунає гімн свободи. 
 
В серцях горить одна мета, 
Щоб в вільній Україні, 
Де поля смужка золота 
З’єдналась з небом синім, 
Воскресла воля, щезнув пан, 
Щоб у новій країні 
Громадянин майбутнє мав — 
Старий, студент, дитина. 
Щоб не гнобили не цурались, 
Як то було віками. 
Вікно в Європу пробивали 
Піснями й кулаками, 
В холодний день, голодну ніч 
З молитвами і гаслом, 
Рука в руці і пліч-о-пліч, 
Доки вогонь не згасне… 
 
Та дорога була ціна 
За патріотів подвиг. 
Чий гріх, чий біль, чия вина? 
Небесна впала сотня. 
Майдан став наче ешафот, 
Бруківка пахла кров’ю, 
У мирний час зловіщий фронт 
Спинив їх на півслові. 
Болючий жах і відчай сліз 
За батька, брата, сина… 
Пішли з життя, а владний віз 
Стоїть, де й був, до нині. 
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Хто другом був, став ворог клятий, 
В роботі зброя й голі руки… 
Розкол на синьо-жовтій мапі 
Прийшов за смерть, страждання й муки. 
Донбас в вогні, в Луганську вибух знову… 
Руйнація крокує по землі, 
Крим приручив російський Вова… 
Хто є чужий? А де тепер свої? 
 
Війни жорстокої ступні 
На чорнозем ступали… 
Якщо у церкві дзвін дзвенів — 
Значить, когось ховали. 
Пішов народ за майбуття, 
За сонячне й безхмарне… 
Кричав, благав, втрачав життя, 
Надія є — не марно. 

 
Вікторія Єрьоменко     
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І МОВЧКИ СОТНЯ НЕПОКОРЕНИХ ГЕРОЇВ  

…і мовчки сотня непокорених героїв 
відходила у чисті небеса, 
і погляди знесилених мільйонів 
дивились вслід братам, батькам, синам; 

у темне небо по руках в відкритих трунах 
до світу кращого крізь сльози матерів, 
не буде прощення убивцям й нам не буде, 
коли непомщеними лишаться всі ті, хто так любив, 
хто не дістався правди, оступившись на півкроці, 
хто згас за нас, недотягнувши до весни, 
тримає курс у небеса славетна сотня, 
землі своєї упокоєні сини. 

Горять серця, палають вільні душі, 
зійшла зоря, гряде нове життя, 
герої не вмирають, кличуть нас на барикади, 
і хай прийме тіла їх мерзла ще земля, 
витає дух нескореної волі, 
гримлять щити, молитви і пісні, 
рядами рівними між нас ідуть герої, 
усі, хто голову поклав в ці темні дні.  

Сергій Мартинюк, 21.02.2014     
 

 

Київ, Майдан Незалежності, березень 2014 р. 
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ПРОКИНЬТЕСЬ, ТАТУ... 

Прокиньтесь, тату, годі вам вже спати. 
Погляньте, в небі сонечко зійшло, 
До праці стало наше все село, 
А ви спите, одягнуті у шати… 
Прокиньтесь, тату, годі вам вже спати… 

Трембітами заплакали Карпати, 
Стікають воском зоряно свічки. 
Навколішки припала до руки, 
За ніч збіліла, мов голубка, мати… 
Прокиньтесь, тату, годі вам вже спати… 

Людей багато йде до нас до хати, 
Співають гімн, вмиваючись слізьми. 
І вас несуть… А як же, тату, ми? 
Як нам без вас у світі виживати? 
Прокиньтесь, тату, годі вам вже спати! 

Прошу спиніться, покладіть лопати! 
Дозвольте подивитись ще хоч раз!.. 
…Сльозами й кров’ю скріплено наказ 
В живу мішень безжалісно стріляти. 

Вставайте, люди, годі вам вже спати! 

                                 Олена Іськов, 15.03.2014     
 

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ 

За нас полягла славна Сотня Небесна, 
Аби сторозп’ята країна воскресла. 
І хай затямлять карлики з Кремля — 
Україна — довіку це наша земля. 
Хай пам’ятає межигірський хан 
Про Божий суд і про Майдан. 

А ми помолимось стослізно, 
Запалим пам’яті свічу… 
О Господи! Уже і в Україні 
Постала з барикад Стіна плачу. 

Та пройде час — здолаємо руїни, 
Вкарбуєм в пам’ять кожного із ста, 
І, зрештою, прийде й для України 
Той Третій день святий, як для Христа. 

Наталя Прохоренко, 03.03.2014     
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НЕБЕСНІЙ  СОТНІ   
ВІД  МОГО  МАТЕРИНСЬКОГО  СЕРЦЯ 

Тут гартувалась Нації сталь. 
Тут пісню тужливу тужить вітер-скрипаль. 
Тут цвіт молоденький листом упав. 
Тут смерті танок ворог підлий гуляв. 
 
Тут біль України, тут біль матерів. 
Тут стяг жовто-синій у вогні тріпотів. 
Тут Ангели Божі, з мечами в борні, 
Під ноги борцям клали крила свої. 
 
А потім до неба взяли й понесли.. 
І зайвими були вже дерев’яні щити. 
Веселкою райською засвітились вогні… 
Україно-матусю, це ж синочки Твої. 
 
Журавлем прокурличуть, вітерцем промайнуть, 
Вони не померли — герої не мруть! 
Поклали життя на жертовний вівтар, 
Щоб ворог пекельний землі не топтав! 
 
Їхня жертва безмірна, їхня жертва свята, 
Хай їм пухом буде українська земля! 

 
Наталія Дрозд     

 
* * * 

Прости мені, мій змучений народе, 
Що я мовчу. Дозволь мені мовчать! 
 
Бо ж сієш, сієш, а воно не сходе,  
І тільки змії кубляться й сичать.  
Всі проти всіх, усі ні з ким не згодні.  
Злість рухає людьми, але у бік безодні. 

 
Ліна Костенко     
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БОГ ВСЕ БАЧИВ… 

  
Як за волю спинялись серця, 
покоління запам’ятають. 
Так... герої не умирають, 
і їх Славі не буде кінця. 

Анастасія Дмитрук, 2014     
 
 

* * * 
Доборолися! Добалакались! 
Досварилися, аж гримить! 
Україно, чи ти була колись 
незалежною хоч на мить: 

від кайданів, що волю сковують, 
від копит, що у душу б'ють, 
від чужих, що тебе скуповують, 
і своїх, що тебе продають?! 

Популяція! Нація! Маси! 
І сьогодні, і вчора, й колись 
українського пекла гримаси 
упеклися мені. Упеклись! 

Весь цей розбрат, і рейвах, і ремство, 
і віки без голів'я вогонь, — 
хай він спалить усе це нікчемство, 
українського пекла вогонь!  

Ліна Костенко     

Він чекає всіх на Суді, 
Він чекає від них молитви 
за усі ті звірячі битви, 
за усі ті криваві дні. 

Він все бачив у тій пітьмі. 
Нехай падають на коліна 
за кров кожного Його сина, 
бо пізнають і Божий гнів. 

А кого згубили бої, 
душі їх молоді, хоробрі 
Бог зібрав у Небесній сотні, 
Він до Себе забрав синів. 

Бог все бачив, усіх пізнав: 
хто за волю, а хто за гроші, 
і хто кату служити хоче — 
усіх бачив, усіх впізнав. 

Бог дивився усі бої 
і Він знає, чиї то кулі 
постріляли його синів, 
його кращих синів, у груди. 

Хто Його катував дітей, 
хто живцем спалив свого брата — 
то убивці, то слуги ката, 
Бог від них не відвів очей. 
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* * * 
Подаруй мені, доле, у вікнах березу.  
Хай спочине душа в оберегах беріз.  
Я прийшла у цей світ, щоб пройти обережно,  
Не завдавши нікому ні смутку, ні сліз. 
 
А натомість я мушу. Усе щось я мушу.  
Бог посіяв мене у жорстокі ґрунти.  
Тут не можна пройти, не поранивши душу.  
Тут свобода не сходить, тут сходять хрести. 

Ліна Костенко 
 

 
 

Київ, напис на бруківці, що на вул. Інститутській, 
лютий–березень 2014 р. 



103 

 
 
 
 
 
 
 
 

Б О І Н Г  
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17 липня 2014 року літак Boeing 777 виконував регулярний рейс MH17 

із Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпур (Малайзія); вилетів з Амстердаму 
о 13:30 за київським часом та прямував до міжнародного аеропорту «Куала-
Лумпур», зв’язок із літаком перервався близько 16.00. Рештки літака впали 
поблизу міста Торез Донецької області. На борту перебувало 298 людей 
(283 пасажирів і 15 членів екіпажу), ніхто не врятувався. 

 Літак, який летів на висоті десять тисяч сто метрів, був збитий ракетою 
«земля-повітря», запущеною російськими диверсантами або проросійськими 
терористами з території так званої Донецької Народної Республіки за до-
помогою самохідного ЗРК «Бук» М1, доставленого туди Росією. 

Угруповання «ДНР» заявляло, що збило літак, але потім відмовилося від 
своїх тверджень.  Росія заперечує свою причетність до катастрофи.   

За кілька днів до катастрофи були інциденти з іншими літаками в зоні 
конфлікту: 14 липня в Луганській області був збитий Ан-26, а 16 липня, за зая-
вами української влади, був збитий Су-25 та обстріляний з ПЗРК другий Су-25. 
Також за місяць до цього проросійськими боєвиками було збито літак Іл-76, 
а біля Луганська 29 травня 2014 року в зоні бойових дій, неподалік гори Ка-
рачун, був збитий терористами гвинтокрил Мі-8, на якому знаходився Герой 
України (посмертно) генерал-майор Сергій Кульчицький та ще 11 військових . 

За кількістю загиблих катастрофа з Boeing 777 стала найбільшою в істо-
рії авіації з 11 вересня 2001 і увійшла в десятку найбільших за всю історію. 
Найбільша авіакатастрофа XXI століття на пострадянському просторі. 

«Весь світ побачив справжнє обличчя агресора.Це виклик для всього 
світу», — заявив Президент України Петро Порошенко. 
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ПЕРЕДЧУТТЯ ВІЙНИ 

Враз вибухнув світ — просто неба трагічністю попіл. 
Відтінків не буде, сьогодні на колір табу. 
Сьогодні весна, розірвавши заплутані стропи, 
Розгойдує землю, жене божевільну юрбу. 

Весна, як весна — тільки ревом просякнуті лиця. 
Вночі запах крові, горілої гуми і ран. 
І давиться зойком, і пружиться зойком столиця, 
І молиться небу самотній отець-ветеран. 

Таке вже було — посвист куль, зло, перевертні-вбивці. 
Останню надію розплющено — цвях у труні. 
Пророчим рахунком спливають прощальні седмиці. 
Небесний віщун відліковує сплачені дні. 

Цей звір звідусіль, він колись називав мене братом — 
Зажерливий, дикий, наповнений жовчю війни. 
Він втрачений розум, що марить своїм автоматом, 
Він збочене сім’я, породження світу пітьми. 

Все має кінець, і війна з часом стулить повіки, 
І привид-хижак затремтить перед сяйвом добра. 
Та тільки сьогодні від остраху туляться діти, 
Біжить, не спиняючись, мчить божевільна юрба. 

 
Сергій Грабар     

 
 

РЕКВИЕМ ПО MH-17 

Что бы и кого я ни любил,  
Говорю ответственно и хмуро: 
Я — один из тех, кто подло сбил 
Самолет, летевший до Лумпура. 

Нету у меня страны иной, 
И сегодня, как ни горько это, 
Я национальности одной 
С так умело пущенной ракетой. 

Я сейчас на первых полосах 
Мировых газет, жесток и страшен, 
Я и сам себе внушаю страх 
Тем, что я частица слова RUSSIAN. 
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Я национальности одной 
С тем, кто говорит, что «не хотели», 
С тем, кто в небе над чужой страной 
Выбирал без сожаленья цели. 

Прозвучит кощунственно и зло 
Эта запоздалая банальность: 
Может, мне с тобой не повезло, 
А тебе — со мной, национальность? 

Мой народ, который позабыл 
И простил себе себяубийство, 
Я вчера с тобою вместе сбил 
Лайнер в украинском небе чистом. 

Да, сегодня я — один из них, 
Тех, кто мне противен, гнусен, гадок — 
Тех, кто хочет, чтобы у других 
Было больше взлетов, чем посадок. 

Сбили все, кто весело в Facebook 
Размещал зловещих орков лица, 
Сбили те, кто установку «Бук» 
Тайно гнал через свою границу. 

Сбили те, кто словом вдохновлял, 
Кто вооружал скота и хама, 
Сбили те, кто мальчика распял 
Между КВНом и рекламой. 

«Боинг» никуда не долетел, 
Но еще не кончились мученья: 
Двести девяносто восемь тел 
В Грабово, в плену у ополченья. 

Кучки иностранных паспортов, 
Тапки, шляпки, детские игрушки, 
И проломлен трупом жалкий кров 
Безымянной грабовской старушки. 

Кто конкретно и откуда сбил, 
Следствие, должно быть, установит, 
Ну а я останусь тем, кем был — 
Русским по рождению и крови. 

И пока политиков умы 
Не готовы для перезагрузки, 
Я за них признаюсь: сбили мы. 
Я — виновен, потому, что русский… 

          Андрей Орлов (Орлуша), 18.07.2014     
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ДОКАЗАТЕЛЬНОЕ… 
…И чего галдите, как на вокзале, 
повторяя свой антирусский бред? 
Безусловно, сбили. Но вам сказали: 
доказательств, что это Россия, нет. 

Заявили вслух, ничего не спрятав. 
Основной источник довольно крут, 
и хоть это как бы спецслужбы Штатов, 
иногда, представьте, они не врут. 

Там ведется пристальный счет потерям, 
цэрэушный вывод имеет вес; 
вообще, мы Штатам ни в чем не верим, 
но про «Боинг» правда, про «Боинг» йес. 

И чего бы пресс-секретарь Обамы 
против нашей власти ни ляпнул вдруг, — 
знают все, что сроду, что никогда мы, 
что не мы, не «Боинг», не наш, не «Бук». 

И хоть мы противны целому свету, 
мы привыкли к жизни в такой среде. 
Доказательств, что это Россия, нету. 
Если нету в Штатах, то нет нигде. 

…А еще мерзавцы клевещут ныне, 
выполняя даллесовский завет, 
что от нас стреляют по Украине. 
Доказательств, что это Россия, нет. 

Аргументы зыбки, а факты утлы. 
Мы желаем мира, на том стоим. 
Это к нам, должно быть, прорвались укры 
и палят предательски по своим. 

Это их прорыв, а пиндосы рады 
городить вранье и смущать умы. 
Говорят, что мы передали «Грады». 
Не в Донецк, не «Грады», не им, не мы. 

Наш ответ доносится из-под санкций, 
из-под гор вранья и волны клевет. 
Отвечаем искренне, по-пацански: 
доказательств, что это Россия, нет. 

Да и прежний «Боинг», что сбил Андропов, 
ненавистный штатовцам искони, 
вероятно, жертвою был укропов, 
и Рейхстаг небось подожгли они. 
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Опровергнув злобно шипящих змиев, 
заявляем гневно, Фоменко вслед, 
что и Жанна д’Арк — это тоже Киев. 
Доказательств, что это Россия, нет. 

А Россия — космос, Победа, кадры, 
Енисей, культура, добро, балет. 
Остальное — это соседи как бы. 
Доказательств, что это Россия, нет. 

…Предо мной чумное лежит пространство, 
беспросветно, обло, стозевно, зло, 
непристойно, мстительно и пристрастно 
и зловонной тиною заросло. 

Голосит, бормочет, болит, недужит, 
поливает «Градом», лелеет «Бук», 
никому не верит, ни с кем не дружит, 
ни за что сажает, не помнит букв. 

Тут Христос бессилен, а свят Иуда, 
кровянист закат, упразднен рассвет. 
Я не знаю, что это и откуда. 
Доказательств, что это Россия, нет. 

 
Дмитрий Быков, (російський письменник, 
журналіст, телеведучий) 

 
 

Я ЗА «ДВОМОВНІСТЬ», ТА… 

Я за «двомовність», та — поміж держав,  
За неодмінну паритетність прав — 
Аби Шевченка й Пушкіна всяк знав, 
Щоб дружба тільки рівних в нас була, 
Не вершника й коня, тим більш — осла, 
Щоб вів до Києва язик, 
Як у Москву — «язык», 
Та не в полон двоглавого орла! 
Щоб мова «языку» не мовила: 
«Й ти, Брут?!», 
Йдучи «во глубину сибирських руд». 

 
Василь Василашко     
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В І Й Н А  
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Слів — бракує, 
Думок — катма, 

                                            В Україні  моїй — ВІЙНА… 
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*** 
Холодна весна.  
Чотирнадцятий рік. 
Яскраво і страшно почате століття. 
Як відчай без дна, 
Нерішучості пік, 
Нездатність вести і готовність горіти. 
Чужої брехні 
Безперервний потік, 
Отруйної зради брудне розмаїття… 
Палають вогні, 
Піднімається крик, 
Сусідська пащека зміїна пригріта… 
По лезу клинка 
Неприкрита душа, 
Прив’язаним псом по короткому дроту… 
Команда дзвінка. 
І загін вирушав 
Робити важку чоловічу роботу. 

 
Володимир Патола, 05.05.2014     

 
 

Пам’яті генерал-майора Сергія Кульчицького 
 

*** 
Нам би вчора це не приснилось 
У дурному п’яному сні. 
А в підбитому гвинтокрилі — 
Чорна смерть на брудній війні. 

Нам би вчора це не приснилось. 
Ти не встиг, чи сектор не твій? 
Тільки хлопці не приземлились 
З-під небес у смертельний бій. 

Нам би вчора це не приснилось. 
А віддачею бив приклад. 
І російські ракети били. 
Не було дороги назад. 
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На борту, на броні, у хащах —  
Генерал. Він беріг бійця. 
Серед перших гинуть найкращі. 
В Україні рвуться серця. 

Це не помста, але не буде, 
Так не буде на цій землі. 
Не повинні гинути люди 
Через план, що пишуть в Кремлі. 

Не повинен байстрюк ходити 
Диких найманців і повій. 
Не повинні жити бандити. 
Нам під силу останній бій. 

Не забути тебе солдатам. 
Спи спокійно. Їм до снаги 
Методично ліквідувати 
Погань путінську до ноги! 

Володимир Патола     
 

*** 
П’ятниця, тринадцятого червня, 
Шикування, полігон, літак.  
«Київ–невідомість» — рейс непевний. 
І веселка в небі — добрий знак. 

Вилітає зведена застава 
Нести службу там, де йде війна. 
Доля усміхається лукаво —  
Хлопці п’ють вино її до дна. 

Чорний гумор в них сьогодні в моді, 
Жарт зухвалий, настрій запальний. 
Летимо туди, де сонце сходить, —  
На рубіж держави і війни. 

Дні проходять, пролітають ночі. 
Чистка зброї, служба, сон, наряд, 
Кілька слів для рідних, сни пророчі, 
Знову вихід, декілька порад… 

Стали нам рідніші автомати, 
Зір — гострішим, більш чутливим — слух. 
Обережність — це життя солдата. 
А в словах — старий козацький дух. 
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Через силу, іноді, усмішка 
І давно забуте слово «страх». 
А розмови — про жіночі ніжки, 
Дощ, укуси лісових комах. 

Тут спокійно все: сільська криниця, 
Вдосталь їжі, і патрони є. 
А вночі — відлуння зі Станиці 
І лівіше — самохідка б’є. 

Тут спокійно, тільки за кордоном 
Звук моторів і якісь вогні. 
Тут спокійно. Ми на — охороні. 
Треба бронебійних і броні. 

Лиє дощ кількагодинним душем, 
Тягне кожну із нічних хвилин. 
І резервний вихід гріє душу — 
При собі красуня Ф-1. 

Тут спокійно, а гроза — цікава: 
Пройде небом ангельський парад — 
Залпи зліва, понад нами, справа… 
І здається, що працює «Град». 

Зранку смішно: всім, мабуть, здалося. 
І рішучість в кожного в очах. 
І пощади хлопці не попросять… 
На кордоні помирає страх… 

Володимир Патола     

СЛОВО УБИТОГО СОЛДАТА 

Я — солдат. Я загинув, поліг на війні,  
Бо покликала нас Україна — вперед! 
Двадцяти чотирьох не було ще мені,  
Коли куля пробила мій бронежилет. 

Вкоротив мені віку російський свинець, 
Ворог цілив у друга, а в мене попав. 
Скільки доль молодих і гарячих сердець 
Відійшло в небеса — в канонаді заграв. 

У бою смерть жорстока не всіх обмине. 
Я собою закрив шлях до злих лихоліть. 
Голос мій здалини просить тільки одне: 
Ви матусі коханій сльозу обітріть. 
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Все, що міг, я віддав, не сховавшись для втіх. 
Не кляну я нікого, що доля така. 
Я жалкую лише, що у світі не зміг 
Залишити на спомин вам доньку чи синка. 

Щоб дитятко зростало, як той ясенок, 
На землі, котру встиг я колись захистить. 
Може, інша донька, може, інший синок 
Пригадає отих, хто в землі вже лежить. 

Хай Вкраїна живе — це мені головне. 
Хай не знає вона більше кривди і зрад. 
А висока зоря хай тепло осяйне  
Прикладає туди, де спить вічно солдат... 

 
Вадим Крищенко     

 
 

ПОСЛАННЯ РОСІЇ 

Усі казали: це — наш друг,  
Це наша посестра — Росія. 
Чому ж свій сатанинський дух 
Ти в чорних зернах всюди сієш? 

Чому так скаженієш ти,  
Коли почуєш дух свободи? 
Повір, ми дійдем до мети  
Без твого дозволу… і згоди. 

Сльозиться й кровяниться слід,  
Який з’являється — повсюди. 
Забріхана на цілий світ,  
Уже тобі не вірять люди. 

Твій образ в символі орла,  
Кривавий дзьоб його окраса. 
Завжди і всюди ти була  
На інші землі дуже ласа. 

Та зась! Ми свого не дамо, 
Є сила — наче мур з граніту. 
Несеш ти не добро — ярмо,  
І це відомо всьому світу. 
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Такий нам видався сусід,  
Який приніс в наш дім нещастя. 
Від заподіяних нам бід — 
Уже не легко родичаться. 

Від всіх утрат, болючих драм  
Ми оновляємось поволі. 
Зганьбилась ти у нашій долі — 
Собі, Росіє, це затям! 

 
Вадим Крищенко      

 
 

НЕОГОЛОШЕНА ВІЙНА 

В Україні іде війна, 
Оголошень ніде нема, 
Гинуть люди, палають міста, 
Дим над долею нависа... 

Доля-доленька, будь милосердна, 
Не дай Україну роздерти. 
Так хочеться в мирі жити, 
Веселці у небі радіти. 

А ми сієм й печемо хліб, 
Й проводжаємо хлопців на Схід, 
Ми співаєм і молимось Богу, 
І просимо легшу дорогу. 

«Розкуйтесь, братайтесь!», — волає Тарас, 
Це до нас він, друзі, до нас. 
Не зникає дорога на Схід, 
Від могил нескінчений слід, 

Сльози, кров і туга матусі… 
— Не плач, рідна, я скоро вернуся, 
Ти не плач, це просто війна, 
Оголошень ніде нема… 

Тільки тиша поруч кружляє, 
Синє небо не відпускає... 
Дзвін й за нами напевно луна 
Мак із серця мого пророста... 

Тетяна Добко    
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*** 
Тривогою дихає Вселенський екран 
В Слов’янську слов’яни вбивають СЛОВ’ЯН. 
Болить, не втихає ця рана із ран — 
В Слов’янську слов’яни вбивають СЛОВ’ЯН… 
 
Охоплює жах не лише донеччан — 
Та навіть здригнувся в пеклі сам Чингісхан: 
 
«В Слов’янську? Слов’яни? Вбивають СЛОВ’ЯН?!» 
Спини вбратовбивство, наш Боже! Повстань! 
 
…В Слов’янську слов’яни вбивають СЛОВ’ЯН… 

Віктор Женченко     
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ГЕРОЄВІ  МОГО  СЕРЦЯ  

  
Ігор Гургула     

А ти перший, мій хлопчику юний, 
Послизнувся на лютому люті 
І в прощальнім смертельнім салюті 
Ти показував: «Руки розкуті!» 
Наші руки — щоб зброю узяти! 
Наші руки — мости через ріки! 
Наші руки — невтомні повіки, 
Поки ворог засів в нашій хаті. 
З тебе виріс би гарний мужчина, 
Що уміє життя чарувати. 
І доньку ощасливлена мати 
Віддала б тобі з радістю, сину! 
З тебе б вийшов значний науковець, 
Доглядач інженерних проектів, 
Будівник широчезних проспектів 
І невтомний в трудах промисловець. 
І товариш ти був би нівроку, 
У братерстві ти чувся достойним, 
У походах — завжди вітрогонним 
І попереду скрізь напівкроку. 
Головне — ось такі Україні 
Найпотрібніші з всіх найпотреб. 
Ти дубок серед вільхи і верб, 
Ти скала, що не відає тіні. 
Сину мій… ось летять журавлята. 
Бачиш, пишуть у небі крилом. 
Ти отримав зверхність над злом, 
І у небі тепер твоя хата… 
Подивися на мене… стою 
Я на Галчиній вічній могилі. 
Тут всі предки зібралися сиві, 
Що служили у вкраїнськім полку… 
Ми тобі посилаєм привіт! 
Ми тобою пишаємось дуже! 
В небі колесо висне райдуже… 
В Україну задивлений світ… 

Сину мій, знов народжений,  
Високо ангели над нами, 
А близько, з Каїнової брами, 
Зло шипить потривожене. 
Твої кучері злиплися з снігом, 
У очах блискотіли зірниці, 
Пробиравсь ти до серця столиці 
По-пластунськи, а часом і бігом. 
Ну, навіщо воно, ну — навіщо?! 
Лізти там, де стріляли, о сину? 
Де тобі то чоло, а то спину 
Таврували російським залізом! 
Сину мій, того болю як море 
Розлилося Хрещатиком в нетрі, 
Затопило стовпи на проспекті 
І піднялось в Карпатськії гори. 
Того болю нам вік не спожити, 
Ріки сліз вже вовік не зміліють, 
Де сміятися більше не вміють — 
Там забули, що значить жити. 
Ти упав, наче юний опришко, 
Вовчення, що схопило жарину… 
І слова про Вкраїну-калину 
Ти промовив не криком, а тишком. 
Що не слово — то згустки крові, 
Що не погляд — то згаслі надії. 
Інститутська — там камінь зомліє, 
Увібравши струмки пурпурові. 
Інститутська — твої інститути 
Промовляють про істини різні. 
Перемелено кості залізні, 
І вже пишуться інші статути. 
Вже народжена інша держава, 
Вмита кров’ю новітніх повстанців, 
Вже з донецьких свіжовиритих шанців 
Йде до серця тривоги заграва. 
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ЛЕТОВИЩЕ В ДОНЕЦЬКУ 

Летовище  донецьке палахкоче,  
Горить бетон і цегла, як папір, 
Став мур прозорим, як гніздо сороче, 
Де з Путіним зійшлися ми в супір. 
 
Він підповзає до аеродрому,  
Розмотується в смітті, як змія, 
Я ж при вікні стою, як поблиск грому, 
А поруч грає армія моя. 
 
То козаки Хмельницького й Мазепи, 
Петлюри і Тютюнника стволи 
То хлопчики, немов розквітлі щепи, 
Що зрубані під Крутами були. 
 
То воїни УПА Москвою вбиті, 
Розп’яті, як апостоли Христа, 
Під прапором пшениці і блакиті 
Стоять, як наша зброя золота. 
 
То «Правий сектор» — хлопці-санкюлоти, 
То добровольчі сотні кам’яні, 
«Бандерівців» російськомовних чоти, 
Гартовані на смертному вогні. 
 
А ти, мій вороже, жаднючої крові, 
Нас об’єднав і світові на здив, 
Як геній КГБ в російській мові 
Ненависть до Росії пробудив. 
 
Ти не помреш, в брудних прокльонах роду 
Свойого житимеш віки й віки. 
А на летовища мого народу 
Сідатимуть космічні літаки. 
 

Дмитро Павличко, Львів, жовтень 2014 р.     
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Творча зустріч колективу Ставропігійського ВПУ із Дмитром Павличком,  
жовтень 2014 р. 

 
 

БУДЬМО УКРАЇНЦЯМИ 

Щоб мова звучала, розлунював сміх 
Й ганьба не дивилася скоса — 
Вкраїнцями будьмо — прошу вас усіх, 
Убиймо в душі малороса! 

Вадим Крищенко     
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ЩОБ ЖИЛА УКРАЇНА 

Прийшла в нашу тривожна година, 
Хай кожен збагне собі в безлічі справ: 
Се мусим зробить, щоб жила Україна, 
Щоб ворог підступний її не здолав. 

І хай доведеться колись недоїсти, 
Чи буде в кімнатах поменше тепла, 
Але не дамо ми лихим терористам 
Чіпляти в нашім небі чужого орла. 

Вже час позбуватись солодких ілюзій, 
Прийшла до нас правди оголена мить. 
Тож викреслім того з переліку друзів, 
Хто словом кривим нашу волю ганьбить. 

Не будемо прати чунські онучі, 
Загарбництва ми розпізнали секрет  
Нехай не зупинить вкраїнську рішучість 
Російських рекрутів жаркий міномет. 

Ми єдністю нашою Матір утішим,  
Не біймося схвалених небом щедрот. 
Як будуть пани наші трохи бідніші, 
Лише стане ближчим їм рідний народ. 

В цій дні хай єднає нас думка єдина, 
Ми зло в нашім домі долали не раз. 
Все треба зробить щоб жила Україна 
Сприймаймо цей заклик як Божий наказ. 

Вадим Крищенко     
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ПОВЕРТАЙСЯ ЖИВИМ  

Ти, головне, повертайся додому, 
Врешті знімай запилюжені берці, 
І вчися наново жити потому, 
З перепрошитою вірою в серці. 

Ти, головне, повертайся, здолавши 
Чистого зла непрожований стогін, 
І відпускай цю ненависть назавше 
Посеред мирної тиші густої. 

Ти, головне, повертайся тим шляхом, 
Що вбереже твої душу і тіло. 
Чорна земля із розпеченим пахом 
Тільки дощу, а не крові хотіла. 

Ти, головне, повертайся до мами. 
Десь там сивіючи за видноколом, 
Матері тужать і дружать домами, 
Що пахнуть ніжністю та корвалолом. 

Ти, головне, повертайся назовсім 
І народи-посади-споруди,  
А вже у твоєму дітиську курносім 
Виросте радість, нова і правдива. 

Ні, ця війна не потрібна нікому! 
Так, ми її не пробачимо, себто 
Перемагай і вертайся додому. 
Просто живим повертайся, і все тут. 

Ірина Цілик     
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УСІЛЯКІЙ  ВІЙНІ  ПРИХОДИТЬ  КІНЕЦЬ 

Усілякій війні приходить кінець,  
а миру — старт, 

Бо знаєм — на нашій землі розквітне сад, 
                                       а ворог зітліє. 

І ніколи кремлівцям не відчути  
                                         той євро-арт, 

що вільну душу українця   
                                     надихає й гріє. 

П. Любомирський, 12.08.2014 
 

 
 

Київ, майдан Незалежності, акція  «Жінки України  — за єдину країну!», 
березень, 2014 р. 

 
 

 ПЕРЕМОЖЕМО! 
  

 ГЕРОЯМ СЛАВА!!! 
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Джерела інформації 

1. Газета письменників України «Літературна Україна». 
2. Педагогічний часопис Львівщини «Основа». 
3. Газета «Експрес». 
4. Тижневий журнал «Країна». 
5.  Матеріали інтернет-видань. 
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Збірник матеріалів щодо проведення уроків  історії, української мови  
і літератури, світової літератури, художньої культури та позаурочних заходів 
у професійно-технічних навчальних закладах. 
 

 
Відповідальний за випуск 

Бобко В. М., директор Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Львівській області 

 
 
 
 
 

Матеріали підготувала 
Березінська М. Б., заступник директора з навчальної роботи 
ДНЗ «Ставропігійське вище професійне училище м. Львова» 

 
 
 
 

Комп’ютерний набір 
Березінська М. Б., Березінський Н. І. 

 
Комп’ютерна верстка 

Донченко О. В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори публікацій. 


