
Днями я дуже хотіла свіжих квітів. І коли 
пощастило їх побачити, подруга запита-
ла: ти тепер більше не феміністка? Це був 
жарт. Жарт про те, що феміністки не лю-
блять квіти. Є ще жарти про феміністок  
і секс. Феміністок і красу. Феміністок і ком-
форт. Феміністок і чоловіків. Феміністок  
і зброю. Феміністок і бритву, борщ та котів.
Як людина, яка виросла в оточенні, де 
маргіналізують за приналежність до жі-
ночого руху, я з таких приколів не сміюсь 
років десять, якщо не більше.

Війна з росією — це ціннісна війна. Це вій-
на минулого з майбутнім. Це війна колгос-
пу проти індивідуалізму. Війна малєнькіх 
людєй проти людей великих, які вирішу-
ють самі. Це війна ідеологічна.

Сексизм, гомофобія, расизм, ксенофобія  
— всі ці печерні і поzорні світогляди при-
таманні радянській людині. Коли віздє 
врагі, всі анекдоти про чурок або блонди-
нок і страх гомосексуальності в контексті 
жорстокої тюремної культури. 

РОСІЯ — ГІДНА ПРАВО-
НАСТУПНИЦЯ РАДЯНСЬКО-
ГО СОЮЗУ. ВОНА УСПАДКУВА-
ЛА НЕЛЮБОВ ДО ЯСКРАВОСТІ, 
ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ ТА РІВНИХ 
ПРАВ ДЛЯ РІЗНИХ ЛЮДЕЙ.

Сьогодні я відзначаю день боротьби за 
права жінок. Поруч зі мною фантастичні 
жінки, які тримають інформаційний фронт. 

Я захоплююсь жінками з тероборони та 
ЗСУ, лікарками і доброволицями! Я за-
хоплююсь мамами, які ладні на все, щоб 
зберегти життя своїх дітей. І мамами, які 
голосно співають у сховищах, щоб мале-
ча не чула вибухів. Я захоплююсь провід-

ницями, продавчинями і волонтерками!  
Я захоплююсь жінкою, яка збила ворожий 
дрон банкою з помідорами (БіБіСі ї ї знай-
шов, то були не огірки). Я захоплююсь по-
другою, яка спить в сусідній кімнаті, а коли 
прокинеться — піде робити коктейлі мо-
лотова. Я захоплююсь директоркою бару, 
яка купує аптечки та екіпірування для на-
ших військових. Я захоплююсь вихова-
телькою садочка, яка розказує дітям сміш-
ні історії, спускаючись з ними в підвал під 
звуки сирен. Я захоплююсь журналісткою, 
яка перекрикуючи вибухи розказує мені 
про любов до Керуака. Я захоплююсь ве-
дучою новин, якій губи обсипало рана-
ми через відсутність сну і нормальної їжі.  
Я захоплююсь візажисткою, яка тонує їй 
мішки під очима тремтячою рукою. Я за-
хоплююсь продюсеркою, яка розрулює 
пледи, матраци, гарячу їжу і шукає, де 
зробити манікюр під час воєнного стану. 
Я захоплююсь військовою медичкою, яка 
шле мені сексистські меми і обурюється  
в приватних повідомленнях. Я захоплю-
юсь редакторкою, яка п’ять хвилин ридає  
в ньюзрумі, а потім шість годин включає 
гостей у прямий ефір. Я захоплююсь кра-
їною, де всі ці жінки — не прикраса світу,  
а люди. Люди з гідністю, розумом, почут-
тями, різноманітними навичками і талан-
тами, а не лише красою.

Я люблю квіти у всі дні протягом року, крім 
8-го березня. Зокрема, бо «день весни  
і краси» святкують у країні, яку я ненавид-
жу всіма потужностями свого серця. Там 
жінка — це «мать, яка нарожає ще». І атри-
бут, до якого не клеїться фемінітив. Там 
взагалі пиzдець із цінностями.

А в нас, сестри, попереду ще розбудо-
ва своєї країни, манікюр, боротьба, мрії, 
рефлексії, солодкі парфуми, нові сукні, бан- 

У НАС ПОПЕРЕДУ ЖИТТЯ



дажі, книги, протиопікові пов‘язки, ефіри, 
побачення, сюжети, броніки, подорожі, 
коктейлі молотова і квіти… У нас попереду 
життя.
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