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лише задля більшої легкості сприйняття розмовної мови в записі. 
Попри це, на папері не можна передати важливих інтонацій, які 
звучать у живому спілкуванні. Чути, як людина розповідає, озна
чає глибше зрозуміти, про що вона розповідає. Голос не тільки 
передає емоції та темперамент особи, а є ще й своєрідним інстру
ментом візуалізацїі її спогадів, таких нібито простих, часто типо
вих для майданівців, проте дуже особистих і щораз унікальних.
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прізвищах там кого ти знаєш? А по фотографіях, по обличчях [упізнаєш]... І ось я тоді 
перший раз плакала дуже сильно. Ну це, можна сказати, була суха істерика, пару там 
сльоз скотилися - і просто тоді ходиш і тихо кричиш, можна так сказати»................................
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«Я би взагалі не сказав, що [Сергій Нігоян] армян, якщо чесно. Я би сказав, що деяким 
нашим українцям ще треба повчитися того націоналізму, того патріотизму, який був 
у ньому»..........................................................................................................................................
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і в організації молодь переважно, і якось з молоддю нам легше працювалося, і через 
соцмережі в тому числі. Потім це стала Молодіжна сотня, потім це стала Шістнадцята 
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враження залишилося, що проводжають, як на війну, хоча хода має бути мирна»...............

Віталій, Олексій
«Тому ми були «Братством» з початку до кінця. А так як це було незручно з тих чи інших 
причин, так як ми виступали в ролі «отпєтих провокаторів», то, я думаю, через це, 
напевно, все-таки [ми називалися] «Сотнею Ісуса Христа»».....................................................

Клочко Дмитро
«В якийсь день на Мальтійську кухню прийшло з Інституту літератури кілька людей, 
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Козенко-Клочко Оксана
«.. .і сам наш дім був тоді також таким (ми сміялися) маленьким перекидочним пунктом, де 
постійно тусувала купа народу. Кажу ж, хтось мився, хтось лікувався, хтось просто приходив 
вже морально відпочити. Ночувало дуже багато людей в домі також. З різних країн навіть»...

РОЗДІЛ 4. ВОЛОНТЕРИ ТА СВІДКИ 

Сосновська Тетяна
«Ми, кияни, всі стоїмо і скандуємо: «Слава герою!» Тоді ми кілька раз це проскандували, 
а вони у відповідь: «Киянам дякуємо! Киянам дякуємо!» Тобто, розумієте, якась така 
підтримка незнайомих людей, ніхто не пам'ятає, як його звати, як прізвище, ніхто і 
не запитував. Але миттєва реакція, миттєве реагування на кожне повідомлення в 
Фейсбуці - воно було дійсно таким миттєвим»............................................................................

Руда Олена
«Мені здавалося, що вдень багато людей, ну, все нібито презентативно, а от 
ввечері вже людей не ставало. І я так вважала, що треба створювати своїм тілом 
масу, створювати масу. І я приїжджала ввечері вже і ходила до ночі. Вночі я сідала 
в машину і їхала додому».............................................................................................................

Бойко Надія
«Що було - ну, передати це можна... якщо хто психолог, [можна] спостерігати за 
поведінкою людей в таких ситуаціях, тому що молодь, звичайно, там ці молоді, 
вони напирають, ми там цю плитку довбаємо, виймаємо. Тут мені мій чоловік пише 
есемеску: «Ти де? Ти на Майдані?» Тобто він з тим, щоб я не на Грушевського, бо він 
сидить у Софії і це все дивиться онлайн. І я йому кажу: «Так, я на Майдані!» І він мені 
пише: «Неправда, я тільки що тебе бачив в шубі, як ти довбаєш плитку»...............................

Нога Геннадій
«Ми пішли в якийсь намет з червоним хрестом здать кров, сказали, що тут приймає 
мобільний якийсь пункт здачі. Приходим туди, а там не кров, а там лежать отак-от просто 
хлопці постріляні накриті. Вбиті»................................................................................................

Стужук Олеся
«Та воно не сприймалося як волонтерство. Так самісінько, як у [дві тисячі] четвертому 
році, чим можеш, тим і допомагаєш. Були гроші - значить, у такому випадку, знаючи, 
питаючи про потреби, які потрібні були на Майдані, це все закуповуєш, на що вистачає 
грошей, привозиш і дивишся по пунктах, де це все можна віддати»........................................

Соколюк Юлія
«В нього поцілили, цілили йому в серце, але там у нього був мобільний телефон, і це 
була картєчь, і телефон розлетівся на друзки, але він йому врятував життя»........................

Чорний В'ячеслав
«Двадцяте лютого - це, можливо, в історії буде точка «до цього дня» і «після», якщо так 
дуже масштабно говорити. Тому що те, що відбулося тоді, - воно абсолютно змінило 
погляди людей, їхнє ставлення до багатьох речей. І в якійсь мірі закрило якусь історію, 
яка була до цього, і відкрило щось нове, яке до цього часу ми ще не зрозуміли»...................

Савчук Наталія, Пасічник Лілія
«...І так я почала доглядати за хлопцями, нашими героями. Так якось навіть легше 
було ці всі події пережити разом з ними. Цей стрес, ці всі психологічні травми зняти, 
тому що вони насправді дуже великі оптимісти були, вони ще нас заспокоювали. 
Заходиш у палату, а в них очі світяться, і теж в тебе невольно очі світяться, коли 
спілкуєшся з ними»........................................................................................................................
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ПОВТОРНІ ІНТЕРВ'Ю ТА «Я-ДОКУМЕНТ»

Абрамова Марія
«Ми пройшли до Українського дому, зрозуміли, що техніка їде на Майдан. 
Вибігли перед головною машиною, що їхала першою, і почали кричати: «Куди 
ви їдете, кого збираєтеся давить оце?» Він [водій] зупинився»................................................
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