Лінійка-реквієм пам’яті Героїв Небесної Сотні
«Герої не вмирають» (2018)
Ведучий 1. Минуло чотири роки від подій, які назавжди змінили країну і
кожного українця. Роки важких втрат, болю і випробувань. Подій, які
залишили в минулому мирне розмірене життя.
Ведучий 2. Лютий 2014 року закарбувався в історичній пам’яті нашого
народу назавжди. Вся Україна і весь світ стали свідками холодної
жорстокості катів і щирого, чистого, світлого, відчайдушного пориву
повстанців.
Ведучий 1. Людей з дерев’яними щитами, які гинули від снайперських куль
професійних вбивць. Такою є ціна нашої свободи. Кривава жертва мирних
людей, принесена заради майбутніх поколінь.
Ведучий 2. Небесна сотня – це найсвятіший образ новітньої України.
Ведучий 1. Сьогодні ми зібралися тут, щоб в скорботі схилити низько голови
перед пам’яттю людей різного віку, яких було вбито у мирний, цивілізований
час ХХІ століття.
Ведучий 2. вшанувати пам’ять Небесної сотні, пам'ять тих, хто загинув на
Майдані під час Революції гідності. Давайте пригадаємо, з чого усе
починалося...
Ведучий 3: 22 листопада 2013 року заява влади призупинити підготовку до
підписання угоди про Євроінтеграцію сколихнула народ України. По містах
почали збиратися студентські протестні акції.
Ведучий 4:
30 листопада у Києві на Майдан вийшли сотні молодих
студентів, які всіляко підкреслювали мирний характер своєї акції. Злочинна
влада вчинила замах на мирний протест. Десятки протестувальників були по
звірячому побиті спецпідрозділами міліції і у важкому стані потрапили до
лікарень, а доля багатьох з них невідома і до сьогодні.
Ведучий 3:
Сотні тисяч українців вийшли на Майдан Незалежності,
вимагаючи покарання винних у побитті студентів та відставки злочинної
влади. 18 лютого влада на чолі з президентом Януковичем віддала
злочинний наказ застосувати зброю і зробити «зачистку» Майдану,
застосовуючи водомети, бронетранспортери і вогнепальну зброю.
Ведучий 4: Постріл, другий, розірвалася тиша , і нестерпний біль…Кров,
вогонь, стрілянина на ураження… Знову смерті, поранені, відірвані руки,
проламані голови, вибиті очі, покалічені жінки, поранені священники.
Ведучий 3: Справжні бої розгорталися в центрі Києва 18-20 лютого на
вулицях Інститутській, Грушевського, на Європейській площі, майдані, у
Маріїнському парку! Навколо вибухи, стогін, горе. До нас прийшла війна.
Ведучий 4: Справжня кровопролитна війна. Нас намагалися винищити за
бажання мати людську гідність і самим обирати своє життя.
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Ведучий 3: На очах у всього світу влада розстрілювала свій народ. Майдан
оточили з усіх боків, взяли у щільне кільце. Та люди не здавалися. Співали
Гімн. Зі сцени лунали молитви, патріотичні пісні.
Ведучий 4. Саме 18-20-го лютого 2014 року відбулося силове протистояння
між силовиками та протестувальниками, де загинуло більше сотні людей. Їх
назвали Небесною сотнею.
Ведучий 1.
Пролунало в країні мовчання.
Навіть вітер затих на хвилину:
Відбувалось останнє прощання,
Зі словами «Герої не гинуть».
Ведучий 2.

Ведучий 1.

Засвітили свічки в кожнім домі,
І дивилися тихо на небоТак летіли у даль невідому
Всі герої, що вмерли за тебе.
Я почула, як плаче держава,
Що синів її в землю ховають.
Ви не вмерли! В Вас вічність і слава,
Бо Герої, як ви, не вмирають!

Ведучий 2. Тисячі поранених і майже 100 людей було вбито снайперами та
бійцями спецпідрозділів міліції. Серед них – науковці, викладачі, студенти,
вчителі, художники, архітектори, театральні режисери, громадські активісти.
Кров цих людей стала вироком для злочинної диктатури.
Ведучий 1. Ця «Небесна Сотня» своїм життям викупили свободу для
мільйонів українців і дає шанс збудувати нову демократичну правову
державу. Безсмертні душі вбитих і закатованих відійшли у небеса, але вони
вічно житимуть в народній пам’яті, бо «Герої не вмирають!»
Дитина 1.

Дитина 2.

… Ти бачив як Ангели в Небо летіли?
Так-так, саме в Небо, а не навпаки…
Від пострілів влади отак відлітали
До Бога назавжди вкраїнські сини.
Їх кров залишилась не там на Майдані,
А на руках всіх провладних катів,
А сльози батьків потечуть ніби ріки
На всі покоління до «сьомих колін».
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Дитина 3.

Дитина 4.

Дитина 5.

Дитина 6.

Сьогодні не в силі і сильні змовчати
Бо кожного серце від болю кричить
Коли на Майдані відспівують СОТНЮ
Що в вічність у славі до Бога летить.
Матусі гордіться своїми синами –
Бо душу і тіло зложили своє
За волю народу, що їх не забуде
Бо слава козацького роду живе!
Вони ж бо пішли у НЕБЕСНУЮ СОТНЮ
Отак, з висоти, вберігатимуть нас,
Щоб вже не змогли вороги підступити
А для України настав слушний час.
Одна у них ненька - одна Україна,
Пробачте, для неї віддали життя!
А Вам вона нині вклоняється щиро
За їх виховання й безсмертні серця!

Ведучий 1: Не плачте, мамо. Ваш син у Небесній Сотні. Вже не тече кров із
ран Вашого сина. Не пече йому у грудях більше. Він стоїть на варті. По праву
руку від Бога.
Ведучий 2: Не плачте, мамо! Ваш син ще прийде до Вас. Він прийде, коли Ви
спатимете, і розкаже, як любить Вас…
Мамо, не плач
Ведучий 1(на фоні музики): Вони не були героями. Вони були звичайними
людьми. І в останню мить віддали нам найдорожче – своє життя. За нас
віддали. Аби ми жили. Долюбили за них, пісень за них доспівали.
Ведучий 2.

Ведучий 1.

А сотню вже зустріли небеса..
Летіли легко, хоч Майдан ридав..
І з кров ю перемішана сльоза....
А батько сина ще не відпускав..
І рани їхні вже не їм болять..
Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло..
Як крила ангела,злітаючи назад,
Небесна сотня в вирій полетіла..
Пісня «Пливе кача»
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Ведучий 1. Тисячі людей віддають в ці лютневі дні шану Героям Небесної
Сотні, запалюють свічки і ставлять квіти. Здається, що всі квіти Землі
перенеслись на Майдан. Оживає Майдан – оживає Україна.
Ведучий 2.
Хай палають свічки пам’яті загиблих героїв «Небесної Сотні»
у наших серцях, а розмірений бій хронометра відчеканить час скорботи,
душевного болю і жалю…… Тож хвилиною мовчання вшануємо невмирущу
пам’ять про загиблих героїв Небесного Війська.
Хвилина мовчання
Ведучий 3.
Пам'ятайте про наших героїв,
що за волю поклали безцінне життя,
що творили історію, наше минуле,
у яке вже нема вороття.
Ведучий 4. Хай вічно у ваших серцях живе пам'ять про героїв Небесної сотні,
про тих, хто не пошкодував життя заради нас з вами, заради нашого
майбутнього і показав приклад мужності, сили духу, чесності та патріотизму.
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