
Ведь мы, сука, братья 
Ludmilapsyholog

Когда я прочла про то, что украинским биатлонисткам зрители-россияне кричали во время забега 
«Упади! Промахнись!», я сначала не поверила. Ну, как-то это уж совсем за гранью.
А потом написала пост о людях Майдана, получила на него больше тысячи комментов и поняла, 
что у меня очень оторванное от жизни представление о том, где грань у переживающих имперский 
батхерт сограждан.
Когда люди, только позавчера призывавшие Януковича «проявить жесткость», «раздать оружие Бер-
куту», «закатать их в асфальт», утопить протест в крови, сегодня лицемерно вопят про «стоили ли 
загубленные жизни» и «кто воскресит мертвых». Мертвых, чьей смерти они так страстно желали. 
Мертвых, которых было бы в сотни раз больше, если б все вышло по их призыву.
Когда люди, обильно употребляющие слова «хохляндия», «жидовье», «пиндосы» и «чурки», патети-
чески восклицают «как можно радоваться победе фашизма!».
Когда люди, вот только что открыто обсуждавшие ввод в соседнее государство танков, разделение 
его территории и аннексию, вопрошают: «Вы что, не понимаете, что вас использовали, подмяли и 
поделили? 
Когда Украине с кликушеским упоением предрекают кровь, войну, резню, нищету, голод, смакуя 
каждый малейший признак надвигающейся беды, десятки, сотни раз с мстительным упоением по-
вторяя одни и те же доводы в пользу грядущего апокалипсиса в одной отдельно взятой стране. Я пе-
рестаю понимать, есть ли вообще эта грань. Есть ли вообще хоть что-то, чего в своем постимперском 
батхерте не способны пожелать украинцам «русские братья».
Знаете, на что похоже?
Мне приходилось работать с женщинами, оказавшимися в ситуации длительного семейного насилия, 
эмоционального и физического. Конечно, они еще до обращения к психологу в какие-то моменты 
порывались уйти от насильника.  И рассказывали мне, что было. Так что этот монолог я знаю наизусть, 
со всеми вариациями, и именно он сейчас звучит, один в один:
«Ты что о себе возомнила, сука?! Я тебя любил. Я тебя кормил. А ты, тварь неблагодарная, ссссука, 
шваль, ну ничего, ты еще будешь кровью харкать, мразь, ты еще на коленях приползешь, ты еще 
узнаешь!..
Ты думаешь, я не понимаю? Думаешь, не знаю, кто тебя надоумил? У тебя своих-то нет мозгов, кури-
ца, дебилка, я знаааааю, откуда эта дурь у тебя...  наслушалась...
Думаешь, ты кому-то нужна?! Да кому ты нужна, дешевка, дрянь, да на что ты сама-то способна, да об 
тебя все ноги вытирать будут, уууууу сссука!..»
В этом месте самое время воскликнуть патетически со слезой в голосе: нет, ну почему они нас так 
НЕ ЛЮБЯТ? Почему не хотят быть с Россией? Почему говорят «кто не прыгает, тот москаль»? Ведь мы 
БРАТСКИЕ НАРОДЫ.
Ведь мы, сука, братья, тварь, ты еще кровью умоешься, гадина!..
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@Люба Курій 
Сьогодні попрощалися з Героєм України Бог-
даном Сольчаником. Мені пощастило, адже Бог 
дав можливість жити в одному місті й особисто 
бути знайомою з ГЕРОЄМ. Я не можу сказати, що 
часто з ним спілкувалась. Але кожна розмова за-
вжди була вільна, щира. Складалося враження, 
що знаєш цю людину все життя. Його життєра-
дісність була вірусною, і після спілкування з ним 
залишались лише позитивні емоції... У четвер 
його вбила влада. Вбила за те, що він виборю-
вав для мене і для кожного з нас нову Україну. 
Вбила за те, що він не став на коліна, не боявся, 
не здався, не втік після перших пострілів... Він 
зробив все, що міг. Він віддав за нас найцінніше, 
що є в людини — життя. Це приклад величезної 
і чистої любові. 
@Таня Шатц
Те, кто боролся за нашу свободу — в гробах. 
Не осела земля на могилах, а уже деребанят 
место у кормушки. Появляются в соцсетях фото 
счастливых лиц на фоне мест, где погибли ре-
бята. Не ради новых аватарок гибли люди! 
Многие не были на Майдане, а сегодня звонят 
или пишут: «Ура! Мы победили!» Я неверующий 
человек, но появилась просто физическая по-
требность слетать к стене Плача и помолиться... 
за Героев Украины.. И за нас с вами.
@Олекса Манн
У нього, цього гнилого жлоба, серед дорогої, де-
шево забацаної херні, типу манґалу в стилі ґо-
тичної каплиці і лицарського залу з венеціанкою, 
пеньків, по яких воно типу гасало, золотого уні-
тазу і полюванням за людьми, нічого людського 
ніколи не прокидалось. Гараж з купою дорогова-
лютних тачок обшитий вагонкою? Воно думало, 
що то просто так і ніколи не відкриється? А сотні 
трупів, що він поклав за декілька днів, щоб за-
хистити цю свою срань? 
Українці вихаркнули з себе совок. Саме зараз. 
Боляче. З кров’ю. Але це зроблено.
@ Маркіян Прохасько
При наступних публікаціях із будинків колишніх 
можновладців варто робити попередження, що 
побачене може травмувати здорову психіку! Ці 
всі Хонки та інші будинки цих людей — це справ-
жнє збоченство, а про несмак я не кажу вже...
@Shuher Oleksandr
Штори. ШТОРИ!!!! ШТОРИ В ЛИЦАРСЬКІЙ ЗАЛІ!!! 
У ЛИЦАРСЬКІЙ!!! За 229 тис. євро. Ах ти ж хво-
рий виблюдок. І це в той час, як в лікарнях не ви-
стачало ліків та навіть нормальних ліжок. Да на 
тобі, гнидо, смерті не тільки останніх місяців, а 
й усіх, кого не встигли чи не змогли врятувати 
в лікарнях.
@Мирослава ҐонҐадзе
Сьогодні мене не цікавить політична доцільність, 
хочу бачити ордер на арешт Кучми, Джиги, Лит-
вина, Потебенька і решти, і розслідування тиску 
на суд з боку зятя Кучми Пінчука. Розслідування 
злочинів і покарання — перше завдання рево-
люції. Для мене революція триватиме, поки ці 
люди не понесуть справедливого покарання.

многих национальностей...Это святой город. Отсюда пошло христианство 
по Руси. Я не знаю другого места на Земле, более обильно политого кро-
вью. Севастопольцы ценят память погибших за наш город. Ценят героев — 
Героев Севастополя. У нас есть святые символы. 
Мне больно смотреть, когда проходимцы и бандиты используют георгиев-
ские ленточки как символ сопротивления Революции...
Георгиевская ленточка — это в первую очередь символ воинской доблес-
ти. На гербе Севастополя (одном из красивейших в гербовнике Рос.имп.) 
переплетённые ленты означают заслуги города. Это символ победы над 
фашизмом. Все севастопольцы одевают ленточки на 9 Мая. Это день осво-
бождения Севастополя от фашистов и принятый день Великой Победы 
(принятый — пишу тому, что была Чехия, а затем Япония). Для севасто-
польцев — это дни светлой памяти Героев. В этом мы сродни питерцам, 
волгоградцам, города которых были почти стёрты...
Севастопольцы не понимают и не однозначно воспринимают знамёна УПА. 
Но вряд ли кто-то глубоко изучал историю борьбы народа Западной Украины 
против порабащения. Необходимо просвещение масс, вести разъяснение... 
(блин, как-то по-ленински)... Я думаю все ожидают, а что дальше, какие 
кандидатуры, и т. п. Вымоги людей по всей стране одинаковы. Но вера в 
«светлое будущее» на западе страны выше... только что увидел Керчь, мо-
лодчики с повязанными ленточками избивали парня...Всё тот же хамовитый 
оскал, типа братки... Не позорьте, пацаны, Георгиевскую ленточку.

Лист на Схід
Галина Когут 

Я нарешті відіслала свої десять листів на Схід. Десять сторінок писаного 
тексту на листку формату А4.  Якось важко ті листи мені писалися. Дитина 
товчеться, вередує і постійно вилазить на коліна. А які тільки думки не при-
ходили в голову: « і пощо воно мені треба?», «і яка з того користь?», «от діс-
тане мій лист якийсь тітушка чи якась агрессивна бабулька-українофобка», 
«блін, все-таки страшно, ще пов’яжуть за екстремізм», «пришлють бомбу 
в посилці». Були і позитивні романтичні фантазії, у яких мирні втомлені 
донеччани наприкінці робочого дня відкривають мій лист, читають і розу-
міють, що на Заході живуть не бандерівці-людоїди, а такі самі забембані 
владою люди. Строго вирішивши посилок зі Сходу не відкривати, зібрала 
волю в кулак, таки дописала ті десять сторінок і відправила листи. 
Я зрозуміла значення своєї маленької перемоги над собою. Скільки  людей 
жертвували значно більше: життя, здоровʼя, кошти, зусилля. Тепер я точно 
знаю, що сенс писати листи на Схід є. Раніше я уявляла, що кожен лист, то 
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Из Питера
Сергей Федчук

Вывожу жестоко избитого бойца после перевязок из больницы. Далее маршрут автоволонтер и киев-
ская квартира, где добрые люди будуть обеспечивать бойца до выздоровления. Диалог:
Я: Ты где попал-то под раздачу так?
Он: Я знаменосец 33-й сотни! На плече сумка с «Молотовым», в другой руке флаг.
Я: И?
Он: Я прапор не брошу и гадам этим не отдам! Вот и попал, отстал, еле наши отбили.
Я: Звідки ти?
Он: Из Питера.
Я: .... ???? Ты-то за что тут стоял?
Он: За свободу Украины.
Я: А что тебе до нашей свободы?
Он: А нам без вашей свободы век воли не видать!!!
Комок в горле. Видели бы вы Диму. Синий весь от побоев, лица не видно. Из Питера. Только каска 
и броник и спасли. Всегда! Буду помнить! Россия и Путин это не одно и то же.

мостик через мур ненависті і непорозуміння між Сходом і Заходом, який 
звела банда, щоб розділяти і володарювати. Але вчора я зрозуміла, що то 
не мостик, а прокопаний тунель. Такі тунелі зруйнують стіну — і вона за-
валиться, поховавши під собою і будівельників, і охоронців.

Кроты
Glinomesdn

Некоторые жители Украины были удивлены, узнав, что фанаты восточных 
клубов поддерживают Евромайданы в своих городах и в Киеве.  Но зная 
ситуацию изнутри, меня это не удивляет нисколько. В движе очень много 
молодых людей с активной позицией. Пусть эта позиция не всегда пра-
вильная, но она есть. Сектор сделал большинство из нас идеологическими 
гражданами своей страны. Так повелось в Украине (и это хорошо), что все 
фанаты, кроме Анала, имеют правый, патриотический и националистичес-
кий уклон. В то время как наши товарищи-сверстники вне футбола, вообще 
не задаются вопросом, кто они и граждане какой страны они есть. Мы пре-
красно отдаем себе в этом отчет. Не все, конечно, но большинство подав-
ляющее — так точно. При этом мы не есть какими то ксенофобами — просто 
не лезьте к нам. Не нужно развивать флагом Ганы на нашем секторе — ему 
тут не место, и не нужно искать в этой категоричности то, чего нету. 
Сектор и движ сделал с нас политических граждан Украины. Ту функцию 
вбивания правильного смысла в молодые головы, которую должны были 
выполнить гос. структуры, выполнил движ. Государство, а особенно на 
востоке, кроме рекламы пива и чипсов и создания толпы на 9 мая, во-
обще никак молодежью не занимается. Тут нет ни Пласта, ни Скаутов. Все 
предоставлены сами себе. 
Мы ездим по стране и без проблем общаемся с львовянами. У нас одни и 
те же шутки. Мы понимаем, что мы такие же, как и они. На нас не действует 
вся эта разделительная пропаганда, что льется с телеэкранов. Мы, благода-
ря выездам, все видим сами. Как живут люди по стране и чем они дышат.
Черт побери, я рад, что я попал к этим пацанам в движ. Да, мы все рус-
скоговорящие. Да, у всех нас деды воевали. Да, в семье у большинства из 
нас полное непонимание по политическим вопросам. А вернее вопросу 
принятия Украины как государства со всеми ее героями по типу УПА. Да, 
мы орем «Слава Украине», из-за чего нас ненавидит весь Донецк. Да, даже 
на секторе некоторые не понимают, зачем это кричать, но мы все равно 
заряжаем это.
Еще раз скажу: то, чего не сделало государство, сделал сектор и движ — он 
превратил нас в политических граждан нашей страны.

@ короткоЖиві історі ї  #Євромайдану!№15
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Як робилась наша рЕволюція
Це останній випуск рЕволюції і час розповісти як все було. В кінці груд-
ня 2013 р. у розпал передсвяткового революційного затишшя ми почали 
втрьох — Назар Козак (це я), Роман Ганкевич і Юрій Крукевич. Ми з Рома-
ном збирали історії з фейсбуку, живі історії людей про Євромайдан, потім 
я то все скорочував і шліфував, формуючи номер, а Юрій робив дизайн 
і версту. Крім того Роман взяв на себе все, що стосувалося вебу, викупивши 
нам домен, і завдяки Віктору Проданчуку організувавши хостинг. Ми ро-
били газету, викладаючи номери на сайті, і закликаючи всіх звантажувати, 
друкувати і роздавати її. 
Чим далі ми просувались тим більше людей долучалися. Наш проект бла-
гословив о. Василь Рудейко. Зі збором матеріалу допомогли Іван Дутка, 
Іван Зварчук та багато учасників нашої фейсбук-групи. З дизайном і вер-
сткою — Юрко Мориквас та Олександр Іващук. Більшість номерів газети 
вичитала Дарка Сироїд, а з деякими допомогли Євангеліна Чирук, Ольга 
Мельник та Оксана Гірчак. 
Після диктаторських законів та коктейлів Грушевського виникла ідея ор-
ганізувати масовий друк газети і відсилати її на Схід і тут левову частку 
трудів взяв на себе Олексій Крапівін. Важливим був внесок в цю справу 
також Віти Собчак, Мар’яни Левицької та багатьох інших учасниць нашої 
фейсбук-групи, які друкували невеликі партії газети і віддавали їх на роз-
силку. В містах на Сході (Харків, Луганськ, Донецьк, Дніпропетровськ, Жи-
томир, Вінниця, Чернігів, Сімферополь) розповсюдження газети налагоди-

ли Аліна Лізунова, Катерина Орлова, Андрій Домановський, Алла Рибіцька, 
Ярослав Минкин, Дмитро Цисар, Дмитро Ткачук та багато інших активістів 
чиї імена мені не відомі. Потужну рекламну кампанію газети в Інтернеті 
рЕволюції організувала Олеся Галканова. 
Особлива подяка всім хто писав для нас матеріали і погоджувався на пу-
блікацію своїх дописів з фейсбуку та живого журналу. Імена всіх авторів 
ви знайдете в номерах газети.
Нашу рЕволюцію підтримували і допомагали їй і нам в різний спосіб  
Галина Когут, Андрій Жовтанецький, Андрій Зелінський, Василина Думан, 
Отар Довженко, Сашко Федорків, Галина Бень, Орест Стельмащук, Олег 
Радик, Ольга Філіпова, Богдан Козак, Мар’яна Балтарович, Оксана Садова, 
Юля Черник, Наталка Троян, Олена Лялюк, Василь Петрик, Ромко Зілінько, 
Остап Лозинський, Софія Король, Андрій Клімашевський, Лариса Осеник, 
Петро Ткачишин, Олена Вишницька, Тимур Бобровський, Юрій Бегляров, 
Любко Ходань та Маркіян Б’єнко.
Наша рЕволюція це волонтерський проект. Ми не збирали жодних фінан-
сових пожертв. І все ж одну таку пожертву мені передали якраз перед ви-
ходом останнього номера. Юрій Левицький надіслав 200 USD. У зв’язку із 
закриттям проекту я передав ці кошти на Програму допомоги родинам 
загиблих (оскільки для фізичних осіб там був лише гривневий рахунок, то 
я надіслав 2 000 грн.) 
Наша мета, усунення януковича від влади досягнута. І ми завершуємо  
рЕволюцію. Але боротьба продовжується. То ж зустрінемось на барикадах! 
Слава Україні!
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Но именно это безвластие дало какое-то невероятное освобождение. Всё. 
Нас больше никто ни куда не ведёт, поэтому мы остаёмся сами и остаёмся 
на смерть. Очень четкое ощущение. Вы бы видели с каким остервененим 
женщины (мужчины были на передовой) разбирали плитку — облупили 
вплоть до Киеврады. Бутерброды снова стали как в первые дни — «БигТей-
сти» нервно курит. Баррикады выросли до пяти метров — люди просто уже 
не могли остановиться. 
И вот, отстояв эту ночь, пережив эту ночь, в лучах первого солнца люди 
вдруг видят, что Институтская пустая, Жовтневый никто не защищает... И 
какого черта мы здесь стоим? Чего мы, спрашивается, ждём? Ребята про-
сто переглянулись: пошли? пошли!
И ребята просто пошли. А что вы хотели? Чтобы они остались ждать, когда 
на сцену вылезет какой-то шибко умный дядька, который даст команду? 
Или пока наши политики проголосуют и подпишут очередные договорен-
ности с кровавой властью? Нет, мы были одни, мы были там главными и 
мы сами решили. 
Почему продолжали наступление? Объясняю — снизу было видно, как 
наши карабкаются по склонам горки, очень бодро карабкаются, и слышны 
выстрелы. Было похоже, что враг отступает и всего лишь отстреливается. 
Да, мимо меня пронесли троих тяжело раненых на носилках. И что? Я уже 
и раненых, и убитых насмотрелась, не вчера из института благородных 
девиц. Это должно было кого-то шокировать, остановить? Да бросьте. 
Вот почему люди продолжали бежать на Институтскую, вот почему так 
оказывались всё новые ребята с фанерными щитами, вот как там очути-
лись женщины, которые пытались выволакивать раненых, я сама не по-
пала под раздачу лишь по воле случая. Никому не было страшно. В том 
смысле что «ай-яй, там стреляют, пошли назад, спрячемся в палатку». Мы 
привыкли к тому, что стреляют. 
Это был чистый героизм, чистый дух и воля. Никто не приказывал идти 
на смерть — люди сами к ней бежали. Бежали весело и счастливо. И, если 
сейчас это кого-то утешит, ребята шли не в «Сталинград», не в черную дыру 
ужаса, они шли на свет и погибали в лучах того ясного, теплого утра. И не 
нужно сейчас искать в их поступках тактику и стратегию. Только экзистенция. 
Я поняла, что так бывает, особенно на войне. Это нужно просто осознать. 
Вечная слава Героям!

Відділення
Іра Цілик

Мій дуже хороший друг, супер-крутий хірург, один з тих лікарів, що цілу по-
передню ніч оперували десятки людей у відділенні «Політравми», сказав 
мені сьогодні, що без волонтерів вони б не вигребли (чуєте, волонтери? 
То вам адресовано)... Сама я вночі поруч з ними, на жаль, не була, але 
була весь день на лікарняній кухні і ніби прожила в цьому відділенні ціле 
маленьке життя, повне різних особливих вражень. Усі ці хлопці, перела-
мані, спухлі, фіолетові від синців, вигаслі, які соромляться своїх катетерів 
і босих ніг, лежать навіть у коридорах, дивляться у стелю і ніяковіють, коли 
вмовляєш їх бодай щось поїсти... Ці тітоньки, бабусі, дівчаточка, які несуть 
і несуть до лікарні нескінченним потоком домашню, затишну, зроблену 
з такою любов’ю — що аж пульсує! - їжу: всі ці бульйони з фрикадельками, 
борщі, голубці, пироги, перетерті дієтичні супчики, дбайливо загорнуті в 
рушники і газету, щоб же ж було неодмінно тепле!.. Ці мовчазні юні во-
лонтерки, що старанно відмивають посеред коридорів каталки від крові... 
Цей такий загублений і такий незворушний, водночас, москвич посеред 
двох вуйків (усі троє — побиті-зашиті), які люб’язно, але так незґрабно 
намагаються підтримувати з ним розмову російською... Ці часом надміру 
скромні лікарі та афганці з ведмежою статурою і добрими лукавими погля-
дами, що соромляться нормально з’їсти, ніби це все не для них також... Цей 
неймовірно гарний хлопець із заплющеними очима, голий під простинкою, 
якого провезли повз мене з реанімації... Ці немайданівські жінки в палатах 
(а ми ж, зрештою, не лише наших годували - їжі було так багато! — з усіма 
перезнайомилися) зі слізьми на очах і молитвами за Майдан... Ця запис-
ка незнайомому адресату, вкладена якоюсь жіночкою до пакунку з пюре 
і котлетами: «Дорогий сину! Бажаю тобі швидкого одужання. Дякую тобі за 
твою хоробрість. Приємного тобі апетиту...» Цей безкінечний сюрреалізм. 

Розстріляний четвер 
Оксана Стремоусова

Ночую в подруги, недалеко від центру. Тобто не ночую, а лежу кілька го-
дин з закритими очима, як і останні 2 доби. Свідомо не ведусь на вже 
рефлекторну потребу встати і прочитати новини. Після 9-ої ранку вста-
ємо. В інтернеті незрозуміла інформація про відступ силовиків з Май-
дану і кілька мертвих біля Макдональдса. Викликаю таксі, їду. Силови-
ки таки відступили. Біля стелли підключаюсь до процесу наповнення 
мішків з чорним попелом всього спаленого на лінії вогню за минулі дві 
доби — на нові барикади. На відстані 5 метрів у купі попелу вибухає 
світлошумова граната. Закладає вухо. Стаю в ланцюг передавати бруків-
ку. Через деякий час мене насильно підміняє хлопчик — уже звикла. Іду 
в інший ланцюг. По Інститутській монотонно рухаються хлопці з білими 
мішками бруківки й сміттям для барикад. Зі сцени просять підходити 
вище по Інститутській допомагати будувати верхню барикаду. Іду, людей 
там зовсім мало. Починаю розбирати бруківку. Підтягуються (далі с. 2)  
люди, створюємо 2 ланцюги і передаємо бруківку. Спочатку по одній бру-
ківці в руки, потім по дві. Руки відвалюються, по дві не витримую, але див-
люсь на бабцю в ланцюжку і продовжую.
Постріл. Справа від барикади виносять застреленого хлопця. Медики з по-
чорнілими очима й лицями. Хтось показує на вікно в готелі «Україна» — 
здається, звідти стріляв снайпер. Пацани в масках біжать в готель...
Поруч б’ється в істериці жінка. Питаю, що сталось. «Мого друга вбили, вбили 
сьогодні мого друга, сотника». Від барикади йде суворий мужчина, у руках 
щось незрозуміле металеве. Каже: «Вони в нас з АК стріляють, подивіться». 
Телефоную мамі, збираю на землі кулі й картеч навпроти готелю. Спуска-
юсь вниз до Макдональдса. Лежать 5 мертвих. Зліва — зовсім хлопчик, з 
почорнілою трояндою на грудях. Посередині — мужчина, з простреленим 

чорним бронежилетом. Біля нього — хтось, накритий почорнілим прапо-
ром з надписом «Львів». Починаю ревіти — прорвало.
Приїжджаю, відкриваю інтернет і сиджу там до ранку. Годинами тупо див-
люсь на списки загиблих. І не можу усвідомити, що сталось. Розстріляли. 
Людей. З фанерними щитами. Людей. Без щитів. Які йшли відтягувати по-
ранених і померлих. Людей, які будували барикаду. Людей. Просто роз-
стріляли. У голову, в шию, в серце. Людей. Таку кількість. Людей. Під ранок 
лягаю і продовжую дивитись з закритими очима списки і фотографії.

Побоище на Институтской
Виктория Резниченко

Сейчас все рвут и мечут на одну тему: кто виноват в побоище на Инсти-
тутской? Кто дал приказ идти в атаку? Кого ловить и наказывать? Кому 
вообще пришла в голову такая чудовищная, самоубийственная мысль? 
Ответ вам не понравится, но он звучит именно так. Никто не виноват. Не-
кого наказывать. Не было никакого приказа. Люди сами побежали. Сами. 
И продолжали бежать, даже, когда сверху четко слышались выстрелы и на 
Майдан понесли первых раненых.
Придётся начать с начала, иначе не передать вам всей мощи царившей 
атмосферы и природы тех мыслей, что роились у нас в головах. Можете 
мне не верить, можете спросить у кого-то другого.
Это была одна из самых необычных и важных ночей Революции. После 
кровавой попытки штурма Верховной рады, после дикого поджога Проф-
союзов, после штурма Укрдома с гранатами — Майдан  всю ночь ждал 
разгона. 
На сцене весь день и всю ночь служили молебни. Не было ни одного по-
литического или гражданского лидера — нас тупо все кинули. Было ощу-
щение, что мы теперь никому нафиг не нужны, мы стоим за завесой из 
черного дыма и огня, как на заклание. 

Ця ніжність. Цей страх. Ця втома. Ця дорослість. Щодня ми стаємо старши-
ми, набагато старшими за тих людей, якими ми були ще вчора.

Солдати
Юрій Бутусов 
Я слухав виступ сотників на Майдані, та раптом натовп розступився, до 
сцени під’їхав автобус та швидка з трунами загиблих героїв. На автобусі не 
було позначок «Ритуальна служба», «Поховання». Там був незвичний над-
пис: «груз 200». Цим кодовим словом військові називають загиблих. Хтось 
написав спеціально, витратив час. Інші надписи на цьому автобусі були 
б недоречні, подумав я, слухаючи молитви священиків. Бо коли молоді, 
красиві, сильні, мужні чоловіки, які вчора були поруч, сьогодні лежать у 
труні — це ніяк не може бути «Ритуал». Це війна. Коли зі сцени повідомили, 
що в одного загиблого — четверо дітей, у другого — єдина трирічна доне-
чка залишилася круглою сиротою, бо мати померла ще раніше, а третій ще 
взагалі не встиг пожити, йому лише 19 років... 50-тисячний натовп запла-
кав так, ніби він теж став цією сиротою. У них такі мирні професії — як вони 
могли з такими «ботанічними» навичками опинитися на лінії вогню? Як ма-
буть посміхався снайпер з цих незграб: ще б пак, йти в атаку з дерев’яними 
щитами та палицями — це ж так непрофесійно, хіба так зробить профе-
сійний солдат? Хіба вояк буде рухатися по відкритій вулиці Інститутській? 
Фахові вбивці Януковича розстріляли їх граючись: стріляли одному в ногу, 
та вбивали тих, хто намагався витягнути пораненого. Навіщо? Їм так багато 
було чого втрачати! І тут, коли майже вся площа, коли сотні галичан почали 
читати навколо мене «Отче наш», я трохи збагнув. Вони пішли на смерть, 
тому що бути солдатами. Це не значить вміти добре стріляти та знатися 
на тактиці. Бути солдатом — значить не відокремлювати свою особисту 
гідність від гідності за свою державу. Це значить поважати і любити не 
тільки те, що є в тобі та на тобі, але й все те, що навколо тебе. Твоя країна. 
Твоя колиска. Твоя відповідальність. Навчитися воювати — нескладно. Про-
те бути солдатом — це значить мати дух солдата. Солдат без душі — кілер. 
Солдат з душею — воїн.

Одне питання
Ігор Гузь

За три останні місяці я кардинально змінив свою думку в одному питанні...
Ще з юності, вступивши до націоналістичної організації Тризуб ім. Степана 
Бандери, і у всі наступні роки, я категорично не зміг сприйняти тверджен-
ня, що українським патріотом чи націоналістом може бути російськомовна 
людина. Був переконаний, що мова — це один з засадничих чинників при-
належності до нації. 
Я живу у цілком україномовному середовищі, не маю, напевне, жодної 
більш-менш близької людини, котра розмовляє російською. І коли десь по 
роботі приїжджав до Києва, де російська лунала з кожного під’їзду, сприй-
мав це надто боляче. 
Але останні події розставили все на свої місця. Будучи на Грушевського три 
перші гарячі дні і так, між іншим, прислухаючись до оточуючих, зрозумів, 
що російськомовних там, як мінімум, половина, а може і більше. Те саме на 
Майдані і навколо нього. Велика кількість активістів, що робили з Майдану 
справжню фортецю, — російськомовні. Той же Нігоян та Жизневський...
Очевидно, треба робити все можливе, аби російськомовні громадяни ви-
вчали українську, але надалі цю ситуацію сприймаю значно терпиміше. 
Отакі мої особисті метаморфози Євромайдану.

Георгиевская ленточка
Андрей Филиппенко

В Севастополе и окрестностях не видел никаких особых перемен... Тишина 
только застыла. Все люди ждут... С каждой минутой рассеивается пелена 
страхов... Самый важный вопрос для севастопольцев — это боязнь, что 
начнётся ущемление русского языка, который для нашего города — более 
200-летняя традиция. Другое дело, что игра слов с понятиями «город рус-
ской славы». Cевастополь — город воинской и трудовой славы (далі с. 4) 
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@Алексей Крапивин
Думаю, что из Межигорья стоит сделать музей 
коррупции с платным входом, а вот деньги — де-
тям сиротам или онкобольным!
@Уляна Рой
Друзі, вкотре повернулася з Майдану і твер-
до переконана, що усім потрібно поїхати туди 
чимшвидше. На годину, на трошки. Хто ще не 
був, кого не пускали - поїдьте, відчуйте, помо-
літься і повірте, що там сталося. Вважаю, що це 
дуже важливо, щоб потім свідчити про усі по-
дії. Нам не можна забути і не розказати, а щоб 
розповідати про це правдиво (і пам’ятати) — по-
трібно бодай ще раз побачити цей чорний, об-
горілий Майдан.
@о. Михайло Димид
Повалення пам’ятників Ленінові по цілій Укра-
їні — це здоровий сигнал дійсного очищення 
українського суспільства від гріховного вантажу 
свого минулого досвіду! Не йде тут мова про 
мистецьку вартість тих зображень, бо як мисте-
цтвом не можна вважати відтворення «свастик» 
і «Гітлерів», так само й «серпів і молотів», та «ле-
нінів». Хто інакше думає, нехай збирає, поки ще 
час, всі експонати в окремий Музей Ідола. Для 
порівняння можна так дуже гостро висловитися: 
як добрим початком для людини, яка хоче по-
збутися гріха нечистоти, є викинути всяку по-
рнографію із власної домівки, так і для нашого 
народу, щоб видужати з інфекції «совєтизму», 
треба почати зі знесення ідола із престолів міст 
і сіл України.

@Алексей Бобровников
Мой дед не дожил до этих дней. До первого 
настоящего подьема народа против власти, до 
первого сгоревшего офиса КГБ. Он прошел всю 
войну со стороны «красных», его забрасывали 
в Киев со спецчастями проводить теракты про-
тив фашистов. Потеряв семью и имущество в 
октябрьский переворот, он пошел воевать за 
Россию в 41. Он так никогда и не выучил укра-
инский, но спас от НКВД личную печать митро-
полита Андрея Шептицкого, потому что считал, 
что Украина — страна украинцев, и им нужен 
свой патриарх. Мой дед... 
Мой лучший друг, которого давно со мной нет.
@Евген Рибчинский
Решили с кумом пройтись в 5 утра по Городец-
кого, где в Helen Marlen у Кавицкого теперь гос-
питаль. Возле экс-бутика в амуниции сталкеров 
стояло пару парней. «Слава Україні!» — говорю. 
«Героям слава!» - отвечают. 
— Звідки ви, хлопці?
— Зі Львова! 
— Из Саратова!
— Откуда-откуда???
— Из России я, город такой есть на Волге — Са-
ратов!
— Ни фига себе, — отвечаю, — занесло тебя па-
рень! И как это называется?
Внимательно посмотрев мне в глаза, парень 
ответил:
— Учимся бороться с властью уродов!!! Слава 
Украааине!
Повернулся и растворился среди медика-
ментов...

@Евгений Саранцов
Меня поразил случай, который произошел на 
майдане. «Экстремист», который нес шины на 
баракиду, случайно задев меня, обернулся и 
сказал «Вибачте»! Человек с передовой! Я хочу 
сказать тебе: нет, это вы нас «вибачте» за то, что 
мы не стоим там, вибачте нас, что мы, наевши-
еся коты, все, что можем, это болтать. Вибачте, 
что так мало приносим еды и воды, вибачте, что 
мы так мало подносим щитов и медикаментов. 
Выбачте нас, что мы, находясь в отдаленных 
уголках нашей страны, где нам нестрашно хо-
дить по улицам (Крым, Донецк) осуждаем Вас, 
Вибачте! Вибачте!
@Коваленко Людмила
Найкращий подарунок Шевченкові до 200-
річчя — не музеї, не портрети, не концерти! Ви-
гнати цю сучу регіоналівську банду — ось найдо-
рожчий йому подарунок!!!
@Юрій Крвавич
До уваги прихильників ТС та Росії. Доти, доки ви 
не заставите своїх лідерів повністю відмовитись 
від товарів, послуг та валюти ненависного За-
ходу, ваша діяльність, спрямована на гегемонію 
Росії та ТС буде не більше, ніж фарсом. Автомобі-
лі, одяг, маєтки, комп’ютери, програми, телефони, 
домашня та офісна техніка, будівельні матеріали, 
валюта, відпочинки та інше західного походжен-
ня має бути відкинуте вашими лідерами як все 
вороже і замінене російськими товарами, валю-
тою, послугами та маєтками. Маєтки в Австрії, 
Британії, Італії, Іспанії та інших країнах Заходу 
ваші лідери мають ліквідувати, придбавши на-
томість маєтки в Оренбурзі, Пскові, Пермі та ін. 
Тільки тоді ви досягнете бажаного результату...

@ коротко


