


У нашій державі не залишилося жодної людини, котра б із глибокою шаною не 

згадала самовідданий подвиг Героїв Небесної Сотні. 

На вулиці Інститутській, де зараз тихо і спокійно, у 2014 році точилися 

найкривавіші протистояння. Невідомі снайпери розстріляли півсотні протестувальників. З 

18 по 21 лютого на Інститутській, Майдані, вулиці Грушевського і в урядовому кварталі 

загинуло до ста осіб. Згодом цей трагічний список збільшився. Нині усіх їх називають 

Небесною сотнею, а ще Воїнами Світла... Ці люди – справжні герої, які в найважливіший 

момент не злякалися і виступили проти злочинної влади та пожертвували собою заради 

кращого майбутнього України. 

Пропонуємо вашій увазі огляд літератури про події на Майдані, про героїв 

української Революції Гідності, які загинули. 

 

 

Винницький, М. Український Майдан, російська війна. Хроніка 

та аналіз Революції Гідності / Михайло Винницький ; [пер. з 

англ. Романа Клочка]. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2021. – 

554 с. 

Книжка Михайла Винницького детально та послідовно висвітлює 

події в Україні 2013–2018 рр. Ця історична праця поєднує в собі 

точку зору науковця і спостерігача-учасника, який брав активну 

участь у протестах. Під час Революції Гідності Михайло 

Винницький був постійним коментатором англомовних ЗМІ, 

здійснював аналіз поточних подій у своєму блозі «Думки з Києва». А 

згодом написав цю книжку, яка вперше побачила світ 2019 року 

англійською мовою і стала внеском автора у відстоювання позицій 

України в її довготривалій інформаційній війні.  

 

Іванцова, М. Намальовані люди : роман / Міла Іванцова. – 

Київ : Білка, 2021. – 447 с. 

Роман Міли Іванцової «Намальовані люди» – це розлога художня 

хроніка зими 2013–2014 рр. про звичайних людей, які опинились у 

незвичайних обставинах. Про Майдан та антимайдан, про 

небайдужих, які постали проти злочинної влади за людську 

гідність, про силовиків – поглядом з іншого боку барикад, про тих, 

кого це взагалі не торкнулося. Про художників та медиків, 

підприємців і студентів. Про чоловіків та жінок, підлітків та 

літніх людей, українців і не тільки. Про кохання, силу духу, 

взаємопідтримку, самопожертву, людяність і любов у широкому 

сенсі цього слова. І, звісно, про Київ, буремний та буденний, як і у 

всіх інших романах авторки. 
 

 

Терейковська, С. А. Небесна Сотня. Життєписи. Кн. 2 / Світлана 

Терейковська. – Київ : Національний музей Революції Гідності, 

2020. – 493 с. 

Цей документально-публіцистичний мартиролог створила 

Світлана Терейковська, активна учасниця Революції Гідності. У 

нарисах-життєписах – долі 36 учасників Євромайдану, які віддали 

життя заради перемоги демократії та процвітання суверенної 

соборної європейської України. Маловідомі біографічні факти, 

спогади та свідчення рідних, близьких, земляків, майстерність 

оповідачки творять живе епічне полотно новітньої української 

героїки, розкривають витоки нашого патріотизму, багатий 

духовний світ людей, здатних на найвищу любов – «коли хто душу 

свою кладе за друзів своїх», на святу самопожертву задля 

загального добра. 



 

Майдан від першої особи. 45 історій Революції гідності / [упоряд. 

Т. Ковтунович, Т. Привалко] ; Укр. ін-т нац. пам'яті. – Київ : 

К.І.С., 2018. – 320 с. 

У збірнику подані фрагменти спогадів учасників протестних 

акцій, що відбувалися в Україні з 21 листопада 2013 року до 22 

лютого 2014 року і названі Революцією гідності. Інтерв’ю були 

зібрані Українським інститутом національної пам’яті у рамках 

проекту «Майдан: усна історія».  

 

Майдан. Погляд зсередини : спогади «Львівської брами» – 

захисників першої барикади, що під мостом на вулиці 

Інститутській / [авт.-упоряд. О. Трайдакало]. – [Київ] : [Сервіс 

«Book Express»] : [Вид. Мельник М. Ю.], [2018]. – 320 с. 

Спогади учасників Революції Гідності 2013–2014 рр. 

 

України вірні сини (хронологія героїзму) / Людмила Миколаївна 

Опроненко-Клопова ; вступ. сл. Максима Степанова ; пер. з рос. 

Василь Дяченко. – 3-тє вид., допов. – Одеса : Одеська міська 

друкарня, 2018. – 187 с. 

Ця книга про тих, хто вiддав життя за Україну. Про Героїв 

Небесної Сотні та мешканцiв Одещини, які боронили рідну землю в 

зонi АТО. Це – нашi свiдомi громадяни, юнаки та зрiлi чоловiки, 

кадровi вiйськовi та добровольці. Це – нашi герої. Нехай пам'ять 

про них назавжди залишиться не лише на сторінках цієї книги, а й у 

ваших серцях. 

 

Терейковська, С. А. Небесна Сотня. Життєписи. Кн. 1 / Світлана 

Терейковська. – Київ : Національний музей Революції Гідності, 

2018. – 432 с. 

Це перший том трикнижжя, документально-публіцистичний 

мартиролог Героїв Небесної Сотні. У першому томі зібрано 

нариси-життєписи тридцяти п'яти активістів Євромайдану. 

Читач дізнається про маловідомі біографічні факти, спогади та 

свідчення рідних, друзів, земляків. 

 

Курков, А. Ю. Щоденник Майдану та війни / Андрій Юрійович 

Курков ; пер. з рос. В. С. Бойко. – Харків : Фоліо, 2018. – 329 с. 

«Щоденник Майдану та Війни» – це перевидання книги 

«Щоденник Майдану», що 2015 року вийшла у видавництві «Фоліо». 

Це не агітаційний текст, не роман на тлі революції – це особистий 

щоденник письменника, фіксоване відображення життя у Києві та 

країні – до листопада 2014 року. Щоденник включає нотатки про 

початок і розвиток Євромайдану, окупацію Криму, і далі – наступні 

події. Нині ж він доповнений записами автора про перипетії на 

сході України, роздумами про війну, про те, як і чим, за його 

баченням, живе окупований Донбас чотири останні роки... 



«Щоденник Майдану» був перекладений і опублікований багатьма 

мовами – англійською, німецькою, французькою, японською та 

іншими. І ось у видавництві «Фоліо» вийшла його україномовна 

розширена версія. 

 

 

Вітер, Р. Літопис Революції Гідності / Михайло Вітер ; вступ. сл. 

Степан Кубів. – Львів : Піраміда, 2017. – 279 с. 

Євромайдан уже стає історією, відходить на другий план на тлі 

російської військової агресії. Існує небезпека, що ця велика подія в 

житті нашої епохи з часом втратить свою значимість, буде по-

іншому трактована різними псевдоісториками. Так вже було з 

багатьма визначними сторінками історії України. Тому дуже 

важливо зберегти й передати нащадкам правду про події, настрої, 

трагедії і перемоги того часу. Ця книга не претендує на 

професійний історичний чи політологічний аналіз Революції 

Гідності. Автор не береться оцінювати внесок опозиційних партій 

у перемогу, хоча їх роль в цьому процесі була дуже велика як у 

матеріальному, так і у фінансовому та організаційному 

забезпеченні Євромайдану, починаючи з перших днів протестів. 

Основна увага в книзі приділяється правдивому опису подій, людей, 

того духу взаємопідтримки й самопожертви, що панував на 

Майдані. 

 

Капранов, В. В. Майдан. Таємні файли : [журналістське 

розслідування] / Брати Капранови. – Київ : Нора-Друк, 2017. – 

319 с. 

Настав час дізнатися правду про Майдан. У Революції брали 

участь мільйони, але що насправді сталося тоді, й досі 

залишається таємницею. Що відбувалося за лаштунками Майдану? 

Хто платив за Революцію? Як ділили владу переможці? Хто й чому 

здав Крим та Донецьк? Яким дивом встояли Одеса і Харків? Герої 

цього журналістського розслідування – не тільки ті, хто стояв на 

сцені, але й ті, хто ховався за лаштунками, хто їздив до Януковича і 

хто сперечався з Європою, захоплював адмінбудівлі, сидів у 

буцегарнях, а також воював, лікував, працював для того, щоб 

Революція перемогла. 

 

Стражний, О. С. Менталітет Майдану. Хроніка подій – 

свідчення очевидців / Олександр Сергійович Стражний. – Нове 

вид. – Київ : Дніпро, 2016. – 251 с. 

 



 

Стражний, О. Майдан. Події-свідчення-менталітет / Олександр 

Стражний. – Київ : Дух і Літера, 2016. - 360 с. 

У цій книзі подано огляд подій, що відбувалися в Україні в 

листопаді 2013 – лютому 2014 років. Ретроспектива Революції 

Гідності розгортається на тлі голосів її учасників, а також на тлі 

аналізу схожих революцій в інших країнах світу. Розгляд, зроблений 

не просто учасником Руху Спротиву, але й психіатром, надає 

фактам неочікуваного осмислення. Менталітет Майдану виведено 

в динаміці і суперечностях – він, як організм, зароджується, 

дорослішає, усвідомлює себе і врешті-решт діє. Аналізуючи 

поведінку учасників Руху Спротиву і пересічних громадян, які 

підтримали або не підтримали Майдан, автор робить висновки: які 

саме риси української ментальності під час екстремальної ситуації 

виявили себе найбільшою мірою, а які залишилися «незадіяними». 

Завершується книга підсумком, яким чином змінилося 

світосприйняття українців після Майдану і що може чекати на 

Україну в майбутньому. 

 

Кошкіна, С. Майдан. Нерозказана історія : головне 

розслідування подій Революції Гідності / Соня Кошкіна. – Київ : 

Брайт Стар Паблішинг, 2015. – 394 с. 

У цій книзі зібрані відверті інтерв’ю з головними героями тієї 

історичної зими, героями, що перебували по обидва боки барикад. 

Дані та свідчення очевидців, які були приховані від очей тих, хто 

мерз на площах, але які безпосередньо вплинули на результат 

Революції Гідності, публікуються вперше. 

 

 

Материнська молитва. Українки – героям Майдану : поезії / авт. 

передм. Т. Череп-Пероганич, Ю. Пероганич.  – Київ : Наш 

Формат, 2014. – 71 с. 

«Материнська молитва. Українки – героям Майдану» є  

найпершою антологією поезій і взагалі найпершою поетичною і 

художньою книгою про Євромайдан. У книзі зібрані поезії, 

присвячені героям Майдану, які були написані в період з листопада 

2013 по січень 2014 року. Авторками віршів є 26 жінок. 

 

Небесна сотня : антологія майданівських віршів / [упоряд., 

передм. Л. Воронюк]. – Чернівці : Букрек, 2014. – 400 c. 

До антології «Небесна Сотня», впорядкованої Лесею Воронюк, 

ввійшли вірші понад двохсот сучасних українських письменників та 

непрофесійних авторів про революційну боротьбу українців 

протягом листопада 2013 – лютого 2014 років проти тиранічної 

влади. Втім, не так проти влади, як за своє майбутнє. Ця антологія 

є першою і відразу ж вдалою спробою зібрати, упорядкувати та 

зберегти майданівські вірші, написані українською, російською і 

навіть білоруською мовами. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82


 

Небесна сотня / уклад.: О. Трибушна, І. Соломко ; ред. 

К. Васильцов. – Київ : Фоліо, 2014. – 208 с. 

Це книга-реквієм. Книга-посвята тим учасникам Революції 

гідності, які віддали найцінніше – своє життя – заради того, аби 

Україна та всі ми встали з колін. Щоб почали змінювати свою 

державу, а наші діти та онуки дістали змогу жити в оновленій 

країні. Герої цієї книги – звичайні люди з різних куточків нашої 

держави. Вони дуже різні – заробітчани, науковці, підприємці, 

вчителі… Якби не Майдан, вони б ніколи не зустрілися. Це він 

об’єднав їх, зробив побратимами та «воїнами світла». Ця книга 

була написана заради того, аби пам’ять про величезну 

самопожертву героїв Небесної сотні назавжди залишилася в серцях 

українців. Вона – німе нагадування всім нам про те, якою ціною ми 

здобули свободу та новий шанс для своєї країни стати справжньою 

європейською державою. 

 

Рудневич, М. Я з небесної сотні : повість / Марко Рудневич. – 

Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. – 192 с. 

Герой повісті молодого письменника Марка Рудневича чимось 

нагадує селінджерівського Голдена Колфілда. 19-річний студент 

Макс зі Сміли легко й відверто оповідає про своє життя – про 

навчання, однокурсників, родину, про свою кохану дівчину Іванку, яка 

вчиться в Києві, а батьки хочуть відіслати її на навчання до 

Франції... Але стається Майдан, і Макс зі своїм другом-однолітком 

їде до Києва. Зрештою, це повість про три вирішальні доби на 

Майдані. Ви згадаєте все, ви ще раз переживете ті тривожні 

лютневі дні і, мабуть, будете плакати, і ще довго пам’ятатимете 

простого хлопця зі щирою душею – Макса зі Сміли... 
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