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Нарешті в центрі столиці затиш-
шя… Тепер на Майдані – ані чор-
ного диму від підпалених шин, 
ані вибухів гранат чи «коктейлів 
Молотова». Уся площа встелена 
квітами і свічками в пам’ять про 
загиблих у кривавих сутичках, 
що припинилися наприкінці 
минулого тижня. 

У жалобі — весь народ 
У тривожні та непрості для 
України дні представники твор-
чої інтелігенції – поети, худож-
ники, композитори, співаки 
– щиро підтримували людей 
через поезію, музику, відеоро-
лики. 

«Цієї зими столиця на-
шої країни перетворилася на 
справжнє поле битви – на ба-
рикадах було безліч людей, 
а сьогодні частина з них, на 
жаль, увійшла до списку «не-
бесної сотні», – каже поет Ва-
силь Дробот, заступник голови 
поетичної організації НСПУ, 
голова творчого поетичного 
об’єднання російських поетів 
«Восход», почесний член твор-
чої спілки Центру духовного 
розвитку та творчої ініціативи 
«Гармонія». – У жалобі не тіль-
ки рідні загиблих, а весь народ. 
Я та мої колеги також не могли 
спокійно на все це дивитися – 
ми написали чимало творів, 
присвячених цій животрепет-
ній темі». 

15 лютого відбулася презен-
тація книги Василя Дробота «И 
жизнь по-прежнему жива», у 
якій кілька віршів розкривають 
переживання автора за життя 
людей, які мужньо виборюва-
ли право на щасливе майбут-
нє. У кількох рядках вірша «Де-
ти Майдана» висвітлюється вся 
трагічність ситуації: «Одни их 
послали, побили другие. И те, и 
другие пред нами – нагие». До-
повнюють опис картини також 
рядки вірша «Зима в Киеве»: 

«Уже навек 
непроходимы, 
Уже не встретит бра-
та брат…». 

«Складність ситуації поляга-
ла в тому, що народ мав якось 
поєднати два протиріччя – не-
обхідність змін та ймовірну, у 
зв’язку з початком переворо-
ту, втрату стабільності, – за-
значає завідувач лабораторією 
Українського центру культур-
них досліджень Міністерства 
культури України, кандидат 
мистецтвознавства Олександр 
Різник. – Зважитися на такий 
рішучий крок, витримуючи 
супротив обох сторін, можуть 
тільки люди з міцним внутріш-
нім стрижнем. Та хто б міг по-

думати, що ситуація призведе 
до того, що українці битимуть-
ся між собою…». 

Як зауважив Олександр Різ-
ник, у жодному разі українці 
не повинні забувати ці страш-
ні події, вони мають шанувати 
пам’ять про них та передавати 
наступним поколінням, адже 
це сторінка нашої історії. 

Схід і Захід, 
єднаймося! 

Головною думкою, що 
пронизує більшість 

творів, присвя-
чених подіям 

останніх мі-
сяців, є збе-
р е ж е н -
ня єдиної 
України та 
усвідом-
лення єд-
ності світу 
– саме це 

має стати 
ключовим 

м о м е н т о м 
життя нашого 

суспільства. 
«Ми, українці, 

якою б мовою не гово-
рили, а наша країна багато-

національна, на генетичному 
рівні ми дуже творчі та по-
весняному радісні, – каже На-
талія Веселицька, видавець, ху-
дожник, дизайнер, директор 
Центру духовного розвитку та 
творчої ініціативи «Гармонія». 
– Схід, Захід і Київ – це всі ми, і 
тільки разом зможемо зробити 
квітучу та багату країну. Сьо-
годні Україна стоїть перед ви-
рішальним вибором: бути чи 
не бути. Ставлячи віз попереду 
коня, суспільство прирікає се-
бе спочатку на духовний, а по-
тім економічний і політичний 
глухий кут. Тож слід обирати 

необхідний для всіх варіант – 
єднання». 

Творчість Наталії Веселиць-
кої не тільки закликає до єд-
ності, а й підбадьорює всіх, ко-
му душа болить за майбутнє 
країни та відновлення загаль-
ної атмосфери добра і кохання. 
Авторка пише про його набли-
ження: «Adobe-тація в природі 
буде при будь-якій погоді», все-
ляючи у кожного оптимізм і ві-
ру в найкраще. 

Чи то збіг обставин, чи ціл-
ковита закономірність, але всіх 
загиблих учасників бойових 
дій назвали саме «небесною со-
тнею» – схожий вислів можна 
знайти у творі київської поете-
си та художниці Ірини Джива-
го «И прорастёт небесный лес». 

«У цей світ приходять нові 
діти, перед якими дорослі вже в 
неоплатному боргу. Необхідно 
припинити крутити заїжджену 
пластинку ненависті, родової 
помсти, перестати зіштовхува-
ти людей за принципами націо-
нального, мовного, віросповід-
ного поділу. Усі ми – діти однієї 
Землі. Це наш дім. І ми у відпо-
віді за те, що в ньому відбува-
ється», – зазначає координатор 
проекту «Симфонія здоров’я» 
педагог, музикант, поетеса і ху-
дожниця Ірина Дживаго. 

Аби морально підтрима-
ти всіх, хто сьогодні відвідує 
Майдан Незалежності, студен-
ти розклеюють на стовпах, зу-
пинках та входах до будівель 
аркуші з творами авторів з усі-
єї країни, що мотивують лю-
дей до єднання та спонукають 
до спільних дій для загального 
майбутнього. 

Україні допоможе 
підбадьорюючий гімн 
Творчим відгуком київських 
митців на гострі події також 

стала програма «Золота Русь», 
присвячена духовному відро-
дженню України. До проек-
ту входять твори учасників, 
картини та авторські відео- 
ролики. 

«Крізь програму червоною 
ниткою проведено тему Бать-
ківщини, Любові, Краси і Мрії, 
без яких життя позбавлене сен-
су. А сенс полягає у тому, що 
ми, українці, любимо землю, 
на якій живемо, і хочемо про-
являти свою любов через твор-
чість. Саме так зберігається 
її сьогодення і народжується 
майбутнє», – продовжує одна з 
учасниць програми Наталія Ве-
селицька. 

На думку багатьох пред-
ставників творчої інтеліген-
ції міста, духовне відродження 
має супроводжуватися вірою у 
світле майбутнє. У кожної лю-
дини є шанс стати господарем 
свого життя, головне – мати 
відповідний девіз. Те ж сто-
сується і країни, яка має поді-
бний аналог у вигляді держав-
ного гімну. 

«Головна пісня країни – це 
її гімн, її програма. А за ці-
єю програмою ми виконуємо 
зміст і гинемо за свободу і не-
залежність, – зауважує Ната-
лія Веселицька. – Якщо ж сво-
бода і незалежність у нас уже 
будуть, то цей трагічний сце-
нарій перестане розігруватися 
знову і знову». 

Цю ідею активно підтри-
мують і в соцмережах. Твор-
чі особистості з різних регіо-
нів країни пропонують свої 
– більш оптимістичні – вер-
сії гімну, у яких замінено 
кілька рядків і, відповідно, 
назва: «Хай розквітне Украї-
на», «Об’єднаймо Україну за-
для свого щастя», «Всіх єднає 
Україна» тощо.
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Майдан у віршах 
та прозі 

Зі сльозами на очах 
Марина Марченко  
info@eveningkiev.com

z З надзвичайним хвилюванням 
спостерігали ветерани Великої 

Вітчизняної війни за подіями, 
які минулого тижня відбувалися 
в центрі столиці. 70 років тому 
вони самі були учасниками бойо-
вих дій, ішли на смерть і втрачали 
фронтових товаришів. Але вони 
захищали Батьківщину, і ворог 
у них був один – гітлерівські за-
гарбники. Наразі люди похилого 
віку сповна заслуговують на пі-
клування та повагу, спокій і бла-
гополуччя, а замість цього зму-
шені споглядати кровопролиття 
в Києві. Вони налякані й навіть на 
вулицю бояться виходити, не всі 
розуміють, що коїться в місті та в 
країні загалом. Про це «Вечірці» 
розповів голова Ради організації 
ветеранів Голосіївського району 

Сергій Коропов, який прийняв 
чимало дзвінків від занепокоєних 
громадян. 

– Ветерани Голосіївського 
району зі сльозами на очах спо-
стерігали за подіями в центрі 
столиці. Люди, які пройшли Ве-
лику Вітчизняну зі зброєю в ру-
ках, здобували Перемогу, кате-
горично проти кровопролиття! 
Адже ми всі належимо до однієї 
нації, і знищувати одне одного 
не припустимо й нічим не ви-
правдано. Ветерани, з котрими 
я спілкувався, наголошують на 
тому, що в ситуації, що склала-
ся, винні передовсім опозиція, 
яка підбурює народ, та влада, ко-
тра не вживає належних заходів 
і заграє з бандитами. Дійшло до 
того, що люди поважного віку, 
учасники та інваліди Великої Ві-
тчизняної війни бояться вихо-
дити надвір. «На війні ми чітко 

знали, де наш ворог, а тепер – ні», 
– кажуть вони. У місті з’явились 
якісь «тітушки», які чинять без-
лад, а люди не розуміють, хто 
вони такі й кого представляють. 
Приміром, уночі проти п’ятниці 
з будівлі нашого Будинку вете-
ранів було знято прапор жалоби! 
Хто та навіщо це зробив, не ві-
домо. Тому в Голосіївському ра-
йоні було ухвалене рішення про 
створення загонів правопорядку 
разом з міліцією, котрі патрулю-
ватимуть територію району. 

Рішуче проти кровопролит-
тя та братовбивства виступають 
і колишні підпільники та пар-
тизани Києва. Вони впевнені в 
тому, що шукати вихід з будь-
яких конфліктів потрібно не 
на вулиці зі зброєю в руках, а в 
мирний спосіб. 

– Дуже боляче дивитись на те, 
як розстрілюють людей і про-

ливається кров у центрі Києва, 
– зазначає голова міської орга-
нізації колишніх партизанів і 
підпільників Микола Мамель-
чук. – Це неприйнятно! Ми, 
партизани та підпільники, не 
для того виборювали Перемогу 
й мир, заплативши за це життям 
стількох людей, щоб сьогод-
ні побачити братовбивство на 
вулицях столиці. У наших пар-
тизанських загонах були люди 
різних національностей: росія-
ни, білоруси, грузини й казахи, 
– і це не заважало нам воювати 
проти нашого спільного воро-
га – фашистів. Ми переконані, 
що будь-які суперечки повинні 
розв’язуватися мирно, шляхом 
переговорів, і для цього є всі 
умови. До цього ми й заклика-
ємо всіх, від кого залежить мир 
не тільки в нашому місті, а й у 
всій Україні. 

Павло Пащенко

Більшість творів, присвячених подіям 
останніх місяців, пронизує думка про 
збереження єдиної України 




