З чого все починалося...
Боротьба українських громадян за свої права, яка одержала назву
"Євромайдан", а згодом Революція Гідності, була наймасштабнішою подією в
новітній історії України і логічним продовженням обстоювання прав людини та
громадянина.
21 листопада 2013 року півтори тисячі людей вийшли на площу в знак протесту
проти того, що проросійський президент Віктор Янукович відмовився
підписувати документ, до якого держава йшла роками: угоду про асоційоване
членство України в Європейському Союзі. Вночі 30 листопада на вулиці
продовжували залишатися кілька сотень активістів, переважно студентів. Їх
жорстоко розігнала поліція, в відповідь на що 1 грудня в центр Києва з’їхалися
сотні тисяч людей. Міліцейське свавілля скликало людей, обурених корупцією,
узурпацією влади, політикою русифікації та зближення з Росією.
Євроінтеграційні гасла дали безперервному мітингу назву Євромайдан.
Перетворившись на проект повного оновлення державної системи, він отримав
назву Революція гідності. Люди вимагали покарати винних у погромі
мітингарів.
Після жорстокого побиття молоді спецпідрозділами силовиків на головній
площі Києва – майдані Незалежності, протестний рух перетворився на тривалу
кампанію громадянської непокори владному режиму, корупції та порушенням
прав людини.
Кампанії солідарності та підтримки українських мітингарів пройшли у понад 20
країнах. Найбільші відбулися у різних містах Канади, США, Німеччини,
Польщі, Великобританії, Італії та Франції. Місцеві активісти влаштовували
акції протесту в Австрії, Австралії, Бельгії, Грузії, Естонії, Іспанії, Португалії,
Литві, Норвегії, Швеції, Чехії та багатьох інших країнах світу.

На 61-ий день Майдану на місці протестів застрелено перших двох активістів.
На той час уже було двоє загиблих за межами місць протистояння. Ще рівно
місяць влада намагатиметься зачистити центр міста від протестувальників. Аж
у ніч на 22 лютого 2014 року президент Янукович чартерним рейсом втік у
Росію. Офіційно встановлено 107 жертв Революції гідності. Більшість померли
від вогнепальних поранень 20 лютого 2014 року.
Революція Гідності стала трансформаційним, героїчним і драматичним
феноменом для України. Український народ довів свою відданість свободі,
свою гідність, заплативши однак за такі цінності найвищу ціну – життям 107
учасників акції протесту, Героїв України, названих Небесною Сотнею.

На самім початку революційних подій, коли нікому і в голову не могло
прийти, чим усе обернеться, слова «Слава Україні! Героям Слава!»
видавалися простим вітанням. Звісно, для частини протестувальників
гасло мало важливий сенс, але для більшості було лише словами,
котрими розпочинали свою промову численні оратори зі сцени
Майдану.
Для частини ж населення всі ці гасла й вітання, в їх серйозному варіанті,
асоціювалися із націоналізмом та чимось неприємно-ворожим. Вони не
розуміли, про яких таких героїв йдеться, якій нації слава? Інші ж на
місці героїв бачили: Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесю Українку,
Степана Бандеру, Романа Шухевича, тих, хто першим вийшов на
Майдан, а дехто – волонтерів. У кожного був свій варіант. Із розвитком
подій в центрі столиці з’являлися все нові і нові претенденти на те, щоби
стати
тими
героями
котрим,
власне,
слава.
Небесна Сотня. Ті, хто віддали життя за кожного з нас. З цими смертями
«Слава Україні! Героям Слава!» перестало бути просто вітанням. Це і
віддання шани найкращим, котрі в найважливіший момент не
злякалися і пожертвували собою заради кращого життя усіх в цій країні,
а
також
і
засвідчення
справжнього
подвигу.

Рівно сім років тому у цей день загинули перші з Небесної сотні у подіях
Євромайдану. Михайло Жизневський, Сергій Нігоян, Юрій Вербицький,
Олександр Бадера і Роман Сеник.

Зранку 22 січня, 21-річний Сергій Нігоян з Дніпропетровщини зазнав
смертельного поранення у голову.

Згодом, смертельне вогнепальне поранення в серце дістав 25-річний білорус
Михайло Жизневський. Обидва були активістами Майдану і брали участь у
протестах фактично від самого їх початку.

Такою ж кулею 22 січня було смертельно поранено ще одного активіста — 45-

річного львів’янина Романа Сеника.

Цього ж дня, 7 років тому, у лісі під Києвом знайшли тіло зі слідами тортур
львів’янина Юрія Вербицького. Його разом із громадським активістом Ігорем
Луценком беркутівці викрали просто з лікарні. «Він ходив по Майдану і
закликав людей до миру, а його внутрішній спокій дратував тих нелюдів, які
його катували. Його вбивали за те, що він львів'янин. Ми для них —
вороги»,Роман Гловьяк, друг Юрия Вербицкого.

Ми повинні докласти усіх зусиль, щоби добитися справедливого суду для
тих, хто винен у смертях, каліцтвах та інших злочинах проти нашого народу.
Але гуртуватися маємо не довкола ненависті, а довкола любові, довкола вищої
мети. Такою має стати побудова засадничо нової держави, тієї, котру бачили в
своїх мріях загиблі герої і за котру вони віддали життя. Ми мусимо зробити все,
щоби таке більше ніколи не могло повторитися і ніхто не вмирав через ідіотів
при владі. Щоб герої не відправлялися на небеса передчасно, а трудилися і
жили на радість рідним та близьким, мирно й щасливо.
"Небесная Сотня дала возможность нам понять, кто такие герои. Это
обычные люди, которые при определенных обстоятельствах способны отдать
жизнь за друзей, за государство, цель, за идею. Если бы не было Небесной
Сотни - мы не удержали бы фронт в 2014 году. Именно эти дети были той
мотивирующей частью даже среди военных. Эти ребята разбудили усыпленную
совесть и моральные ценности в людях". Активистка, общественный деятель
и волонтер Татьяна Терейковская

«Небесна сотня»
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)

Герої не вмирають! Вони линуть у небеса….
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