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242 доби стійкості

Вонивитримали
витримали,- не витримав бетон
Вони

Капелани піднесли молитви за Соборну Церкву в Україні

ТОП-10 ФАКТІВ ПРО ВІДВАЖНИХ ВОЇНІВ – "КІБОРГІВ"
· Бої за Донецький аеропорт тривали 242 доби.
· Вперше українських захисників аеропорту "кіборгами"
назвав сепаратист, який намагався пояснити причину того,
що озброєні проросійські бойовики не можуть зломити
запеклий опір оборонців аеропорту.
· У 2017 році вийшов повнометражний художній фільм
"Кіборги" режисера Ахтема Сеїтаблаєва, який є одним з
переможців 8-го конкурсного відбору Держкіно та отримав
державну фінансову підтримку на 50 % собівартості —
майже 24 мільйони гривень.
· Словник сучасної української мови та сленгу "Мислово"
визнав кіборгів словом 2014 року, яке стало чи не єдиним
серед найважливіших слів того року із позитивним
значенням.
· В аеропорту командири залишали лише добровольців,
які й захищали локацію від терористів.

· За весь період перебування українських військових у
донецькому аеропорту загинуло 100 осіб, а поранено –
близько 440.
· Терористи втратили 800 чоловік загиблими і близько
2000 пораненими.
· Після зруйнування старого і нового терміналів
аеропорту українська армія і добровольці утримують
оборону, а також контролюють навколишні села.
· Минулого року Національним банком України була
випущена пам'ятна монета номіналом 10 гривень.
· 27 січня 2015 року українські військовики відвоювали
частину аеропорту, успішний бій було сплановано та
проведено задля можливості забрати тіла сімох воїнів, що
раніше загинули.
https://www.5.ua/suspilstvo
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Герої з «Нулів»

Рудоволосий янгол, що грає на скрипці
Не звичне ім'я та дуже тяжке хобі. Старший
лейтенант медичної служби Славяна
Митрофанова, лікар Харківського національного
університету Повітряних сил, а нині захисниця
територіальної цілісності України у складі
оперативно-тактичного угрупування «Схід».
В своїх п'ять років Славяна вперше взяла
до рук скрипку та доторкнулася до клавіш
фортепіано. Батьки любувалися як донечка
виконує найпопулярніші на той час композиції та
з надією, що Славяна буде навчатися у
консерваторії але цього не сталося.
Через деякий час Хрещений - батько на
День народження своїй улюблениці подарував
енциклопедію про людину та її здоров'я - ця
подія у її житті відбулася не просто так.
Дочитавши книгу до кінця дівчинка зрозуміла,
що подарунок був не простий, а з подальшим
життєвим посиланням.

розповідає старший лейтенант медичної служби.
Вступивши до Харківського національного
медичного університету у 2013 році на лікаря
педіатра, Славяна поринула вся у навчання та
навіть не гадала, що вже через кілька років буде
поєднувати медицину з військовою кафедрою.
Так після навчання молодий офіцер
медичної служби потрапляє до Харківського
університету Повітряних сил та не дня не
пожалкувавши, поєднала роботу та хобі, «Музика, що лунає рятує людей від страху,
відчаю і туги, дарує сенс життя, надихає на
благородні вчинки, жертовні подвиги та
особистісні досягнення, об'єднує минуле і
майбутнє. Музика — це найкраща втіха для
людини, яка сумує... так колись сказав Мартін
Лютер», - розповідає Славяна.

Жартома, рудоволосий янгол розповідає,
що коли виросте хоче отримати медичну
- Славяночка, донечко ким ти хочеш стати у спеціалізацію, наприклад: ендокринолога так як
на даний час дуже багато людей страждають на
майбутньому?, - запитала мама.
захворювання щитовидної залози. І в цьому
- Лікаре мамо, лікарем.
напрямку з неї буде дуже багато користі. «А от
Мама посміхнулася. - Ну ще є час!, Але
коли я стану великим майором і буду старшим
нічого не змінилося і вже через десять років я
ординатором
чи начальником відділення якогось
здавала іспити у медичному університеті -

терапевтичного госпіталю я буду і в подальшому
лікувати людей та всі мої мрії здійсняться», стверджує старший лейтенант медичної служби.
Юлія Федоренко, прес-група ОТУ «Схід»

Четверта зима на передовій

На фото – боєць Валерій. Це його
четверта зима на передовій. І, як бачите, вона
видалася досить сніжною.
Валерій на фронті з того періоду, як
розпочалася анексія Криму. Тоді ж почалася
окупація Донецької і Луганської областей, а
під ризиком окупації опинилися ще Одеська,
Харківська, Дніпропетровська області.
Так звичайний український інженер,
який обожнював подорожувати й ніколи не
думав про армію, пішов у військкомат. І став
мудрим та виваженим командиром, що
викликає величезну повагу як у підлеглих,
так і у вищого керівництва.
«У військкоматі мене чомусь не взяли,
як і багатьох охочих. Не розумію, чи це було
сплановано, чи випадковість. Тому я пішов у

добровольчий батальйон. Пройшов хороший
вишкіл із потужними інструкторами й поїхав
на Схід України», - згадує Валерій.

Спочатку бойові дії були не надто
активними. Боєць брав участь у зачистці
Карлівки, Первомайського біля Донеччини.
А справжній бойові дії побачив вже на
Савур-Могилі.
«Тоді стало зрозуміло, що це
повномасштабна агресія Росії, оскільки з їх
території пішли залпи «Градів», САУ». Так
він продовжив захищати Україну зі зброєю в
руках й нині бере участь в операції
Об'єднаних сил на передових позиціях біля
Авдіївки.
Прес-група ОТУ «Схід»

"Не можна втрачати жодної хвилини та можливості
для забезпечення оборони рідної Батьківщини!"
Олег за позивним "Дід" киянин. В мирному
житті він працював прорабом на будівництві. До
Збройних Сил України пішов у 2014 році по
мобілізації та того ж року підписав контракт:
"Захист Батьківщини - мій обов'язок як
громадянина, батька та чоловіка!".
Олег пройшов нелегкий бойовий шлях
розвідника та піхотинця. Неодноразово Дід
потрапляв під обстріли з "важкого", обороняючи
Донецький аеропорт, Піски, Опитне,
Новозванівку.

багато висококласних, мужніх фахівців
військової справи! В цьому переконався й
особисто."
Сьогодні Олег разом з іншими воїнами
бригади Чорних Запорожців, захищають Україну
від проросійських бовдурів в окопах на
Світлодарській дузі. 58-річний досвідчений воїн
завжди готовий поділитися з побратимами своїм
військовими навичками та бойовим досвідом.

"Дід" вірить, що сьогоднішні темпи
розвитку та реформування Збройних Сил України
не тільки залишаться на нинішньому рівні, але й
У бригаду Чорних Запорожців Олег
пришвидшаться: "Не можна втрачати жодної
прийшов на початку 2018 року, адже
хвилини та можливості для забезпечення
неодноразово чув про її участь в боях за
оборони рідної Батьківщини!"
Маріуполь, Донецький аеропорт, Волноваху,
Зеленопілля, Ізварино, Савур-Могилу, Авдіївку та Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
ряд інших міст та сіл: "Я знав, що в 72 бригаді
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Українська мілітарна історія

Кубань - це Україна: Київ повертає країні національну пам’ять
На превеликий жаль, центральна влада не
Попри об'єктивні заслуги і видатний внесок спромоглася жодним чином вшанувати ці події
на державному рівні. Про них сором'язливо і
у перемогу над нацизмом у Європі, постать
ганебно
промовчали. А от київська влада не
маршала Радянського Союзу Георгія Жукова –
змовчала.
Ухвалене Київрадою рішення – це
наріжного героя радянсько-російського
сильний символічний крок національного
ідеологічного міфу про «Велику вітчизняну
значення
до відродження нашої пам'яті і гідного
війну» та невід'ємного учасника сучасного
вшанування
сторінок історії України, пов'язаних
російського героїчного пантеону – є вкрай
із Кубанню.
суперечливою з точки зору історії України.
Такий крок не лише посилює політичну
Як полководець, Жуков відрізнявся
суб'єктність України, а й зміцнює роль і
жорстоким ставленням до вояків Червоної армії лідерство Києва як історичного, духовного,
(ЧА) та був провідним ідеологом радянської
культурного центру усіх українських земель – як
тактики «закидування ворога гарматним м'ясом». тих, що перебувають у складі сучасної
Його дії прирекли на знищення сотні тисяч
української держави, так і тих, які лишились
українських чоловіків, мобілізованих до лав
поза її межами.
Червоної армії у 1943 році, так званих
Важливо згадати і те, що попри
«чорносвиточників», яких кидали на добре
необґрунтовані
страшилки, які лунали під час
обмундировані німецькі лави часто в одних лише
громадського
обговорення,
мовляв, «це
сорочках. Вже після взяття Берліна та повалення
провокація та імперські замашки», «це буде
диктатури націонал-соціалізму, маршал Жуков
сприйняте
як територіальні претензії до Росії»,
«відзначився» також низкою воєнних злочинів на
вшанування
у топоніміці Києва пам'яті про
території радянської зони окупації в Німеччині.
Кубанську Україну цілком відповідає сучасним
Як державний діяч, Георгій Жуков був
європейським підходам у політиці національної
організатором та керівником військових навчань пам'яті.
на Тоцькому полігоні у 1954 році, де дію
В основі такої політики у країнах ЄС
радянської атомної зброї вивчали на солдатах ЧА
закладено
принцип взаємної поваги до
(загалом було піддано дії радіації від 45 до 60
національних
історій. Саме тому, наприклад, у
тисяч вояків). Як Міністр оборони СРСР, у 1956
містах Німеччини звична справа бачити вулиці
році Жуков був одним з ініціаторів та
Судетські
(Sudetenstraße) чи Кьонігзберзькі
організаторів придушення Угорської революції,
(Königsbergerstraße),
в австрійських містах –
під час якого загинуло від 2,5 до 3 тисяч людей і
вулиці Південнотірольські (Südtirolstraße), а у
ще 13 тисяч отримали поранення.
фінських містах і містечках – вулиці Карельські
До останнього часу Київ та окупований
(Karjalankatu). І це зовсім не вважається якимось
Росією Донецьк лишалися останніми двома
«реваншизмом» чи «імперіалізмом». Це всього
великими українськими містами, де ще існували лише елемент збереження тяглості національної
об'єкти, названі на честь Жукова. Усі інші великі історії і ментального зв'язку з минулим.
міста України спокійно здійснили
До слова, поняття «Кубанська Україна» є
перейменування таких вулиць і проспектів у
таким
самим політико-географічним поняттям,
рамках процесу «декомунізації» ще у 2015–2016
як і Наддніпрянська Україна, Слобідська Україна
роках.
чи Сіверська Україна.
Цілком очевидно, що маршал Жуков не є
Інформаційний фронт війни
тим «героєм», якого варто вшановувати у
Сучасна війна між Росією та Україною є
публічному просторі українських міст – чи то у
війною не за території, а передусім – за
назвах вулиць, чи у вигляді пам'ятних знаків чи
пам'ятників. Натомість, говорячи про українців у свідомість та ідентичність населення.
Інформаційна та ідеологічна складові у цій війні
лавах ЧА, вшановувати варто справжніх героїв
відіграють не менш важливе значення, ніж
Другої світової війни – воїнів-фронтовиків, які
військова складова.
своєю кров'ю і потом здобували перемогу над
нацизмом, а не сталінських генералів та чекістів,
Офіційна радянська історіографія особливо
які за спинами солдат, ціною їхніх життів
ретельно приховувала від українців факти,
насаджували «червону чуму» замість
пов'язані з українським населенням Кубані та
«коричневої».
його боротьбою за входження до соборної
Чому маршал Жуков пішов

Чому Кубанська Україна?
Пропозиція перейменувати київську
вулицю Маршала Жукова на честь Кубанської
України була ініційована однією з патріотичних
громадських організацій міста. Метою цієї ідеї
було вшанувати боротьбу за незалежність і за
возз'єднання з Україною українців Кубані у
1917–1921-х роках, адже ці події є невід'ємною
частиною історії України.
Більше того, останні роки були позначені
низкою дуже важливих пам'ятних дат, пов'язаних
з українською історією Кубані.
Зокрема, у 2017 році виповнилось 225 років
від початку масового переселення українців на
Кубань. У лютому 2018 року минуло 100 років з
часу проголошення Кубанської Народної
Республіки, а у червні 2018-го – 100 років від
часу переговорів між кубанською урядовою
делегацією та українським урядом у Києві про
входження краю до складу Української Держави.

української держави. Причина цього дуже
проста: публічне визнання цих сторінок історії
ставить під сумнів усю сучасну концепцію
російської держави і державності.
Відтак, відродження нашої пам'яті про
Кубанську Україну – це серйозний
інформаційний удар Києва по Росії у цій
гібридній війні. Для тих, хто досі вважає, що
йдеться про якісь дитячі пустощі, буде цікаво
дізнатися, що процес громадського обговорення
перейменування вулиці Маршала Жукова у Києві
влітку 2017 року висвітлювався на рівні
російського центрального телебачення. Для
спроби «завалити» Кубанську Україну в
електронному голосуванні на сайті КМДА
російська агентура в Києві з допомогою
анонімайзерів масово залучала голоси громадян
РФ, що було задокументовано київськими
активістами. Зрештою, коли невідворотність
появи у Києві вулиці Кубанської України стала
очевидною, росіяни навіть випустили низку

телесюжетів про Кубань як «исконнорусскую
землю», хоча приналежність регіону до Росії у
самій Росії ще ніколи раніше не ставилася під
сумнів.
Відродження у національній пам'яті
українців Кубанської України є токсичним для
Росії. Ця пам'ять руйнує ідеологію «русского
мира» зсередини.
Кубанський урок для України
Однак не лише «зовнішнім чинником»
важлива Кубанська Україна.
З кінця 18-го століття територія Кубані була
заселена запорізькими козаками. За переписом
1897 року 47,4% населення Кубанської області
(яка включала не лише етнічно українські
території) визнавало своєю рідною мовою
українську. А подекуди, як-от на Темрюччині,
цей показник сягав 75%.
За переписом 1926 року українцями себе
назвали 62% населення Кубані.
Куди поділися усі ці українці? Куди
поділася з Кубані українська мова? Чому десятки
кубанських міст та містечок із типово
українськими назвами сьогодні населені не
українцями?
Історія Кубанської України ставить перед
нами велику кількість незручних питань, які є
дуже некомфортними для постколоніальної
української свідомості. Але не відповівши на які,
ми ризикуємо так і не засвоїти головного уроку.
Сучасна російська доктрина проголошує
Кубань невід'ємною історичною частиною Росії,
місцеве козацтво називає «російським», а
кубанську українську мову – «балачкою»,
«южным диалектом русского языка». І сучасне
населення Кубані у своїй більшості свято у
цьому переконане.
Кубанський урок для України – про те, як
легко втратити свою ідентичність і розчинитися
в іншому народі, якщо не приділяти цьому уваги
і не дбати про власну культуру, освіту, традиції,
мову та історію. Кубанський урок – про те, як
відсутність внутрішньої єдності та
недалекоглядність лідерів призводить до
національної катастрофи, зникнення цілого
народу. Кубанський урок – про те, чим насправді
є русифікація та чим вона закінчується, якщо їй
жорстко не протистояти. Насамкінець,
кубанський урок – це про те, що неминуче чекає
на Україну під прямим або опосередкованим
контролем Росії.
Бажаєте побачити Україну без національної
культури та мови? Тоді сміливо рушайте на
сучасну Кубань – у культурному вимірі вона
практично нічим не відрізняється від звичайної
російської провінції.
Кубанська Україна – безумовна складова
історії нашої країни. Із Кубанню пов'язані славні
і яскраві сторінки минулого нашого народу.
Кубань дала Україні плеяду видатних
громадських та культурних діячів, борців за
незалежність. Але водночас Кубань – це і
пересторога.
Бережімо нашу пам'ять про Кубанську
Україну та вивчаймо її уроки – це запорука
виживання нашого народу сьогодні і завтра.
Відмовитись від цієї пам'яті означає погодитись
на національну амнезію, яка позбавить українців
перспективи.
Тиміш Мартиненко-Кушлянський,
громадський активіст
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Ноам Хомский: «10 жутких трюков, с помощью которых контролируют массы»
Ноам Хомский — профессор языкознания в Массачусетском технологическом институте, лингвист,
философ, общественный деятель, автор книг и политический аналитик считается одним из самых
выдающихся мыслителей нашего времени.
1. Отвлечение внимания.
Основным элементом управления
обществом является отвлечение внимания людей
от важных проблем и решений, принимаемых
политическими и экономическими правящими
кругами, посредством постоянного насыщения
информационного пространства
малозначительными сообщениями.
Приём отвлечения внимания весьма
существенен для того, чтобы не дать гражданам
возможности получать важные знания в области
современных философских течений, передовой
науки, экономики, психологии, нейробиологии и
кибернетики.
Взамен этому информационное
пространство наполняется новостями
спорта, шоу-бизнеса, мистики и прочих
информационных составляющий,
основанных на реликтовых человеческих
инстинктах от эротики до жёсткой
порнографии и от бытовых мыльных
сюжетов до сомнительных способов лёгкой
и быстрой наживы.
2. Проблема — реакция — решение.
Создаётся проблема, некая «ситуация»,
рассчитанная на то, чтобы вызвать
определённую реакцию среди населения с
тем, чтобы оно само потребовало принятия
мер, которые необходимы правящим кругам.
Например, допустить раскручивание
спирали насилия в городах или организовать
кровавые теракты для того, чтобы граждане
потребовали принятия законов об усилении
мер безопасности и проведения политики,
ущемляющей гражданские свободы.
Или вызвать некий экономический,
террористический или техногенный кризис,
чтобы заставить людей в своём сознании
принять меры по ликвидации его
последствий, пусть и в нарушение их
социальных прав, как «необходимое зло».
Но нужно понимать, что кризисы сами не
рождаются.
3. Постепенность.
Чтобы добиться принятия какой-либо
непопулярной меры, достаточно внедрять её
постепенно, день за днём, год за годом.
Именно таким образом были глобально навязаны
принципиально новые социально-экономические
условия (неолиберализм) в 1980-х и 1990-х
годах.
Сведение к минимуму функций
государства, приватизация, неуверенность,
нестабильность, массовая безработица, зарплата,
которая уже не обеспечивает достойную жизнь.
Если бы всё это произошло одновременно, то
наверняка привело бы к революции.
4. Отсрочка исполнения.
Ещё один способ продавить непопулярное
решение заключается в том, чтобы представить
его в качестве «болезненного и необходимого» и
добиться в данный момент согласия граждан на
его осуществление в будущем. Гораздо проще
согласиться на какие-либо жертвы в будущем,
чем в настоящем.
Во-первых, потому что это не произойдёт
немедленно. Во-вторых, потому что народ в
массе своей всегда склонен лелеять наивные

внедрять туда мысли, желания, страхи, опасения,
принуждения или устойчивые модели поведения.
Заклинания о том как жесток терроризм, как
несправедлива власть, как страдают голодные и
униженные оставляют за кадром истинные
причины происходящего. Эмоции — враг
логики.
7. Дебилизация населения.
Важная стратегия — добиваться того,
чтобы люди стали неспособны понимать приёмы
и методы, используемые для управления ими и
подчинения их своей воле.
Качество образования, предоставляемого
низшим общественным классам, должно
быть как можно более посредственным,
чтобы невежество, отделяющее низшие
общественные классы от высших,
оставалось на уровне, который не смогут
преодолеть низшие классы.
8. Продвижение моды на
посредственность.
Власти стремятся внедрять мысль о
том, что модно быть тупым, пошлым и
невоспитанным. Этот способ неразрывен с
предыдущим, так как всё посредственное в
современном мире появляется в огромных
количествах в любых социальных сферах
— от религии и науки до искусства и
политики.
Скандалы, жёлтые газеты, колдовство
и магия, сомнительный юмор и
популистские акции — всё это полезно для
достижения одной цели: не допустить,
чтобы люди имели возможность расширить
своё сознание до бескрайних просторов
реального мира.
9. Культивация чувства вины.
Ещё одна задача — заставить
человека уверовать в то, что только он
виновен в собственных несчастьях, которые
происходят ввиду недостатка его
умственных возможностей, способностей
или прилагаемых усилий.
В результате вместо того, чтобы
восстать против экономической системы,
человек начинает заниматься
самоуничижением, обвиняя во всем самого
индивидуумах.
себя, что вызывает подавленное состояние,
Чем сильнее кто-то пытается ввести в
приводящее, в числе прочего, к бездействию.
заблуждение слушающего, тем в большей
10. Отличное знание человеческой
степени он старается использовать
натуры.
инфантильные речевые обороты. Почему?
За последние 50 лет успехи в развитии
Если кто-то обращается к человеку так, как
науки
привели к образованию растущего разрыва
будто ему 12 лет, то в силу внушаемости в ответе
между знаниями простых людей и сведениями,
или реакции этого человека также будет
которыми обладают и пользуются
отсутствовать критическая оценка, что
господствующие классы.
характерно для детей.
Благодаря биологии, нейробиологии и
6. Упор на эмоции.
прикладной психологии система получила в своё
Воздействие на эмоции представляет из
распоряжение передовые знания о человеке в
себя классический приём
области как физиологии, так и психики. Системе
нейролингвистического программирования,
удалось узнать об обычном человеке больше, чем
направленный на то, чтобы заблокировать
способность людей к рациональному анализу, а в он сам о себе знает.
Это означает, что в большинстве случаев
итоге — вообще к способности критического
система обладает большей властью и в большей
осмысления происходящего.
степени управляет людьми, чем они сами.
С другой стороны, использование
А вы замечали эти методы в действии?
эмоционального фактора позволяет открыть
дверь в подсознательное для того, чтобы
надежды на то, что «завтра всё изменится к
лучшему» и что тех жертв, которых от него
требуют, удастся избежать. Это предоставляет
гражданам больше времени для того, чтобы
свыкнуться с мыслью о переменах и смиренно
принять их, когда наступит время.
5. Инфантилизация народа.
В большинстве пропагандистских
выступлений, рассчитанных на широкую
публику, используются такие доводы,
персонажи, слова и интонация, как будто речь
идёт о детях школьного возраста с задержкой в
развитии или умственно неполноценных
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