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Все, що мені зараз хочется, - це повернутися до свого невлаштованого, проблемного,
скромного, заплутаного, мирного попереднього життя.
Але на 13 день війни я зрозумів, що лихо, голод, масові смерті і катастрофа - це
невід’ємна частина мого попереднього мирного життя. І взагалі, чому я називаю його
“мирним”? За звичкою. Воно ніколи не було ні мирним, ні спокійним.

Просто мені пощастило народитися у найбільш мирний і спокійний період існування
моєї країни. 1978 рік - починаючи з цього часу, я прожив наступні 12 років у відносному
добробуті, спокої та мирі. Так мені здавалося. Я спокійно жив, ходив у дитсадок, потім у
школу, їв рогалики, пив кефір, отримував шоколадні цукерки на свята, підписував
привітальні листівки родичам, вчив буквар і політінформацію, читав Чарльза Діккенса і
Жюля Верна.
Спочатку, правда, я дуже боявся, що американці скинуть на нас атомну бомбу. Деколи
прокидався у холодному поту від звука літака вночі. Але потім це минуло. Тільки
згодом, коли я прочитав щоденник своєї мами, після її смерті, я зрозумів, що мир і
спокій існували тоді лише в моєму дитячому розумі. Для мами це було життя, сповнене
суму, напруги і щоденного виживання.
Утім, була у нас в родині людина, яка теж, як і я, насолоджувалася тоді миром і
спокоєм. Це була бабуся, яка все життя прожила у селі , пережила голодомор,
нацистів, радянське колгоспне рабство і з 1978 по 1990 роки нарешті могла спокійно
вирощувати картоплю.

Отак, я виріс із відчуття права на мир і спокій. Я сприймав це як свій невід’ємний
привілей. Я був дитиною 80-х років 20 ст.
Тепер я можу зрозуміти, наскільки наївним було це відчуття. Помилка народженого в
короткий період миру і спокою. На тій території, де я народився, ніхто нікому ніколи не
давав права на мир і спокій. Ми, українські діти 80-х, теж не мали ніяких привілеїв і
жодних прав. Жодних. Хто нам їх дав? Ніхто.

Моя мама народилася у глухому поліському селі на півночі України - там де, зараз
російські танки прориваються на Київ з території Білорусі. Всі її предки жили там
споконвіку. Ще з давніх часів над нашою родиною нависло якесь прокляття. Ніхто не
мав нормальної власної хати, в якій би міг жити і наживати добро. Моя прабаба
Катерина все життя збирала гроші, наперекір деспотичній волі свого чоловіка-аб’юзера,
зрештою збудувала власний дім, але п’яний чоловік-аб’юзер вчинив пожежу і все
згоріло. З усіма речами і дітьми вони пішли до родичів у прийми.
Моя баба народилася у маленькій хатинці, в якій жило кільканадцять чоловік. Коли їй
було 16 років, почався голодомор. Вони вижили, бо їхня мама Катерина мала схований
бідон із самогонкою. Вона давала дітям по ложці самогонки на день. І їхні животи не так



розпухали від дикої трави і кори, як у сусідських дітей. Вони вижили

Коли їй виповнилося 18 років, вона втекла з дому і влаштувалася на каменоломню,
щоб почуватися вільнішою. Там вона закохалася у машиніста поїзда, який возив
видобуте каміння на схід. З цього каменю будувалася Москва. Баба відчувала певний
мир і спокій і навіть любов. Але прийшла війна з нацистами і машиніста поїзда забрали
у армію. Баба повернулася в тісну хатинку. Аж поки вийшла заміж за старого солдата,
що перехворів у 30-х роках лихоманкою під час служби в Абхазії. Він був добрим і
хворим, через інвалідність його не взяли на війну. Під час нацистської окупації бабу
разом з іншими жителями села нацисти зігнали у стару дерев’яну церкву і підпалили.
Баба чудом втекла через щілину у стіні, решта людей згоріли. Після війни баба
працювала на льонзаводі. Вона поверталася додому, коли вже було темно, приносила
з заводу мішок бракованого льону і ще до півночі пряла його на старій дерев’яній
прялці, поки не засинала сидячи, бо треба було ж щось і для дому зробити. А в п’ятій
ранку у вікно стукав бригадир - треба було знову йти на завод.
З 1978 року баба вже могла трохи більше виспатись. Бригадири вже не ходили по
хатах. Раз в тиждень вона могла з’їсти банку згущеного молока чи цукерок-подушечок.
Це був час миру та спокою.

Моя мама, коли їй виповнилося 16 років, поїхала геть із села і влаштувалася на
будівництва у Казахстані. Вона вірила в комунізм і хотіла бути корисною радянському
народові. Там в Казахстані вона вперше почула про радянські табори. Почула жахливу
історію Кенгірського повстання - про те, як в’язні одного з таборів повстали і як їх було
жорстоко знищено. Люди переказували цю історію один одному пошепки і озираючись.
Мама перестала вірити в комунізм. Вона вірила далі тільки в класичну музику, поезію і
людську душу. Доля закинула її у Львів, де вона працювала інженером-метрологом,
виховувала і годувала сама трьох дітей, бо з чоловіком розвелася. Чоловік, до речі,
далі жив у одній квартирі з нею, бо не було грошей знімати іншу. Майже щодня я
прокидався від їхніх сварок - адже, вони були змушені користуватися однією кухнею. Та
все ж, ми жили у двох кімнатах, а не в одній, комунальній, як дехто з моїх друзів, тому
загалом я почувався мирно та спокійно і читав Діккенса біля затишної кахляної пічки.
Просто така в мене натура - я оптиміст. А моя сестра не дуже. Згодом, вона зійшла з
розуму, бо думала, що мала право на нормальне життя, а його все не було і не було.
Зрештою, вона не витерпіла і пішла жити у вигаданий світ.

У 90-х роках було дуже мало грошей і на їжу, і на одяг. З того часу я маю звичку,
купувати одяг переважно в Секонд Хендах. Тоді у 90-х вони якраз з’явилися і дали мені
змогу купувати той одяг, який мені подобається, а не носити стару радянську куртку
мого брата. Я здавав пляшки і купував одяг в Секонді. Зато горілка тоді була дешевою.
Ми, студенти, пили її без закуски, закурюючи дешевими цигарками і з того часу в мене
виразка шлунку. Для філософського факультету, на якому я вчився, пити горілку на
голодний шлунок було нормально.

Але в нашій новій державі Україні, ми всі чомусь думали, що у нас тепер є право і
привілей на мир і спокій. А ще на гідність. Тому, ми ходили на політичні мітинги та
протести. Спочатку, “Україна без Кучми”, потім перший Майдан. Все, що нам було
потрібно - це мир, спокій і гідність. Ми хотіли просто мати таке право.



Потім другий Майдан. Сотні мирних протестувальників, підстрелених на вулицях Києва.
Це дало нам тільки тиждень. Мир і спокій після перемоги другого Майдану тривав
буквально тиждень. Один тиждень я прожив у вірі, що нарешті ми гідні мати право на
мир і спокій. Аж поки росіяни не висадилися в Криму.
Вісім років ми прожили, щодня слухаючи новини про загиблих українських солдат.
Деколи більше, деколи менше. Але далі вірили, ми вірили, я вірив, що це все якась
страшна помилка. Що ми ж насправді маємо це право - на мир і спокій, і на гідність. Що
зрештою це все закінчиться нарешті.

Все закінчилось через вісім років. Великою війною. Згорілими, зруйнованими
будинками. Жахливою смертю тисяч цивільних громадян. Поки що тисяч.
Ну добре, з одного боку - це якесь прокляття. Я знав, що мій дім згорить, як згоріла
хата, збудована прабабою Катериною у 1910-х роках. Він ще не згорів, але за ці дні, я
вже десятки разів попрощався з ним і зі всім, що мені в ньому дороге, але що я не
зможу забрати з собою, коли у Львів прийдуть російські танки. Це як десятки разів вже
бачити його спаленим.
З іншого боку - а хто взагалі комусь дає якісь права? Звідки береться привілей мати
мир і спокій? Я не знаю. Якщо Україна вистоїть, можливо я отримаю відповідь на це
питання. Поки що - я не знаю. Я стою зараз в якійсь тьмі, поряд зі своєю сестрою і
братом, поряд з друзями, поряд з померлими мамою, бабою, дідом, прадідом і
прабабою, поряд з усіма українцями, померлими на цій та інших війнах та під час
періодів “миру і спокою”. Вони не знають, і я не знаю. Ми просто вдивляємось в чорну
пітьму перед собою. Світло рідного дому, який палає у пожежі, цю тьму не висвітлює
ніяк. Яким чином, ми можемо розсіяти нарешті цю тьму? Чи можемо?

Що писати далі, я не знаю.

Ось мій список книжок про війну:

Іліада
Пісня про Нібелунгів
На краю ночі
Пригоди бравого солдата Швейка
Слово про Ігорів похід
Війна і мир
Тихий Дон
На західному фронті без змін
Пісня про Роланда
Маленький принц
А зорі тут тихі.
Зимовий солдат
У війни не жіноче обличчя
Васілій Тьоркін
Доля людини
Розвіяні вітром
Біла гвардія
Володар кілець



По кому б’є подзвін
Бійня номер п’ять
Генрі VІ.
Тихий американець
Доктор Живаго
Імперія сонця
Веселка тяжіння
Три мушкетери
Розгром
Роб Рой
Люди зі зброєю
Завіт смерті
Кінець параду
Легенда про Уленшпігеля
Холодна гора
Я (Романтика)
Звідси і до вічності
Лови повітряного змія
Біллі Лінн: Довга перерва посеред бою
Аустерліц
Пастка-22
Пташиний спів
Джону дали зброю
Голі та мертві
Завтра була війна
Неспокійний
Містер мічман Горнблавер
Передислокація
Вбивчі ангели. Маттерхорн
Прощавай, зброя
Тонка червона лінія.

Віддаю його вам.
Скоро цей список значно поповниться.
Мені вже якось все-одно.

When I was just a little girl
I asked my mother, what will I be
Will I be pretty, will I be rich
Here's what she said to me

Que sera, sera
Whatever will be, will be
The future's not ours to see
Que sera, sera
What will be, will be



Now I have children of my own
They ask their mother, what will I be
Will I be handsome, will I be rich
I tell them tenderly

Que sera, sera
Whatever will be, will be
The future's not ours to see
Que sera, sera
What will be, will be
Que sera, sera

Оце хороша пісня – заспокоює.

Я, Бондаренко Андрій Володимирович, погоджуюсь на публікацію своєї п’єси “Мир і
спокій” на сайті https://ukrdramahub.blogspot.com і погоджуюсь на вільний доступ до
неї усіх бажаючих. Будь-яке використання моїх текстів можливе тільки за згодою зі
мною.


