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«Майдан у книгах»

Україна – країна трагедій та краси, де найбільше люблять
волю і найменше її знали, крїна гарячої любові до народу і
чорної його зради, довгої вікової, героїчної боротьби за волю і
незалежність.
Події останніх місяців 2013 і початку 2014 року
перетворилися на справжню національну стихію, в якій
передався найтонший подих душі нашого народу.
Пробудилася приспана роками національна свідомість людей.
І сьогодні ми з вами, перегортаючи сторінки книг,
згадаємо героїчний і водночас трагічний Майдан.
«Ми з протестом пішли, хто тоді, як не ми,
нас в столиці зібралось немало.
І здригнувся Майдан, похитнувся весь клан,
Революція слово сказала.»
О.Мельник
Майдан. Революція духу:
мистецько-культурологічний
проєкт/ Автор і куратор
проєкту: Антін Мухарський. –
Київ: НАШ ФОРМАТ, 2014. – 312
с.: іл.

Це – книга – калейдоскоп, в якій зібрані відверті і
критичні погляди на Українську революцію 2013-14рр.
Публічні інтелектуали, громадські діячі, філософи,
історики, письменники, художники, герої й очевидці
революційних днів української історії в щоденникаїх, есе й
ексклюзивних інтерв'ю розповіли про темний і світлий бік

майдану, версії причин і наслідків, «білих плям» і таємничих
збігів у подіях листопада-лютого 2014 року.

Кошкіна С. Майдан. Нерозказана
історія/ Соня Кошкіна. – Київ:
Брайт Стар Паблішинг, 2015. – 400с.

У цій книзі зібрані відверті інтерв'ю з головними
персонажами тієї історичної зими. Персонажами, що
перебували по обидва боки барикад.
80 відсотків контенту є унікальним – дані та свідчення
очевидців пеблікуються в перше. В книзі максимально точно
реконструйовані події, насамперед кулуарні процеси, які були
приховані від очей тих, хто мерз на площах, але які
безпосередньо вплинули на результат Революції Гідності

Гук Н. Євромайдан. Звичайні герої/
Наталя Гук. – Київ: Брайт Стар
Паблішинг, 2015. – 144 с.

Це збірка розповідей про звичайних і водночас
неймовірних людей, які ствоорили Революцію 2013-2014
років. Тут усього потрошку: долання меж і страхів, шалена
любов до Батьківщини, рішучість діяти, бажання залишити
нащадкам єдину та квітучу Україну, переосмислення буття і
відкриття нового себе, сміливість відстоювати свободу,
перемога над байдужістю, буденні дива. Але основа всіх
подій єдина – прагнення змінити світ на краще та віра, яка
не знає слова «неможливо».

Фіалко Н. Обірвана струна: роман /
Н.Фіалко. – Тернопіль: Богдан, 2016 р.
- 352 с.

У новому романі тернопільська письменниця Ніна Фіалко
висвітлює початок гібридної війни на сході України, в якій
гинули її найкращі сини. Головний герой твору Михайло
Гончарук – учасник Майдану, Революції Гідності, згодом боєць добровольчого батальйону, який дивом вийшов з
Іловайського «котла».
В основі твору – правдива історія, котра не залишить
читачів байдужими.

Матіос М. Приватний щоденник.
Майдан. Війна… / Марія Матіос. –
Львів: ЛА «Піраміда», 2015 р. – 356 с.

«Приватний щоденник», мабуть, найочікуваніша книжка
Марії Матіос, якою відома українська письменниця
«загартовує правдою» про ексклюзивні події Майдану та
триваючої війни, учасником чи свідком яких вона була. Це
свого роду хроніка, що почанається з кінцю 2013 і до
середини літа 2015 року. І крізь цю призму письменниця
дуже зворушливо і дуже читтєво описує маленькі історії
українськиї родин, життя яких болючими втратами та
глибокими ранами назавжди змінив Майдан…змінила
війна… А ще – свої історії «про конкретні битви за життя
дуже конкретних людей».

Небесна сотня / К.Богданович,
Ю.Бухтоярова та ін., упоряд.: О.
Трибушна, І.Соломко. – Харків: Фоліо,
2014. – 206 с.: іл.

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 іншій країні.
Герої цієї книги – звичайні людии з різних куточків
нашої держави. Вони дуже різні – заробітчани, науковці,
підприємці, вчителі… Якби не Майдан, вони б ніколи не
зустрілися. Це він обєднав їх, зробив побратимами та
«воїнами світла».

Ці книги нагадують нам, якою ціною ми здобули свободу
та новий шанс для своєї країни стати справжньою
європейською державою.

