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Кінець

Кожного з нас вже вбили
в той ранок.
Нас, таких, якими ми 
були, більше немає.
Померли.
24 лютого дві тисячі 
двадцять другого року 
сусідня країна усіх нас 
вбила. 
Старий світ згорів, 
здимів, розвалився, 
розвіявся.
Сотні, тисячі, мільйони 
наших світів зникли, 
зруйновані назавжди, 
безповоротно. 
Того тижня я вирішив 
сходити на побачення. 
Зима закінчувалася, але
все ще було сірим і 
холодним. Хотілося 
щось нарешті змінити.
Ми домовилися на 
післязавтра, на 24 
лютого дві тисячі 
двадцять другого року. 
Мали зустрітися в 
центрі, посидіти в кафе, 
пройтися вуличками.
Той день, післязавтра, 
так і не настав. 
Прийшло щось зовсім 
інше і зруйнувало той 
день. Які тут прогулянки.
Не стало міста, в якому 
можна було зустрітися і 
піти на каву, не стало 
тих вуличок. Настало 
щось  інше. Інше життя 
інших людей.



Треба буде заново 
знайомитися, заново 
домовлятися, заново 
зустрічатися. Все треба 
буде збирати заново, по 
частинках. І частинки 
будуть цілком нові. Але 
коли це буде?
Ким я буду? 
Ким ми будемо? Де ми 
будемо? Для чого 
будемо?
Апокаліпсис стався. 
Усе, що було, 
скінчилося. 
Залишилися сліди, 
залишки, тіні. 
Колись ми дивилися 
серіали, пиво пиво і 
коньяк, сиділи допізна 
на столиках кав’ярень, 
ходили в гості, купували 
паперові книжки, 
обіймалися, говорили 
про мистецтво, грали в 
карти, сміялися, 
танцювали під музику з 
телефонів. Ходили в 
кіно, з пивом і 
горішками.
Все це зникло, одного 
сірого холодного ранку, 
зметене в темну 
безодню звуком 
протиповітряної сирени. 
Так зникають світи. Як 
день, що закінчився і 
більше ніколи не настав.
Як квітка, що закрилася 
під поривом вітру, і вже 
ніколи не розкрилась. Як
ноутбук, раптово 
від’єднаний від струму. 
Як сонце, що зайшло на 
заході і не зійшло на 
сході. Як людина, 
вдарена ножем у серце 
з-заду. Так зникають 



світи - просто як гасне 
лампочка, як витікає вся
вода з ванни, як 
заплющуються очі 
померлої людини. Наш 
світ був нічим не кращий
за лампочку. Такий же ж 
крихкий і кінечний. 
Виявилось. Наш світ був
недосконалим. Він був 
живим. Він був убитий.
Апокаліпсис вже стався.
Страху немає. 
Того, хто боявся, вже 
немає. 
Сліди, залишки, тіні - ми
відійшли по той бік, 
чергова Атлантида під 
поверхнею води - ми все
ще бачимо її, але дедалі
слабше. 
Наше життя зараз - це 
кладовище усіх планів, 
бажань і устремлінь, які 
були в нас до 24 лютого 
дві тисячі двадцять 
другого року. 
Тепер ми живемо у 
такому світі, в якому 
наш світ більше не 
існує. Як це? А от так. 
Буває і таке.
Ліси, якими ми раніше 
мандрували, заміновані і
понівечені танками. 
Мости, якими ми їздили 
до родичів, зруйновані, 
родичі мертві або 
збожеволілі. Друзі 
сидять в полоні в 
захоплених містах або 
виїхали туди, куди 
ніколи і не збиралися. 
Театри розбомблені. 
Актори театрів 
стережуть блок-пости з 
автоматами в руках.
Що це за світ? Це світ 



війни. А що таке війна? 
Це те, чого не може 
бути. Ніколи. Але вона 
є. Як це може бути? 
Цього не може бути. Ми 
живемо у світі, якого не 
може бути. Сталося те, 
що не могло статися. 
Коїться невимовне, 
діється нереальне. 

Ми взагалі живі, ті хто 
лишилися живими?

Хто я зараз?
Як я пережив перші дні?
Я вже і не дуже 
пам’ятаю, ці дні вже 
закриті якоюсь великою 
непробивною подушкою.
Все, що ми тобі робили -
це махали руками, ніби 
крилами, щоб не впасти 
у безодню, в яку 
провалилося наше 
життя.
Виявилося, що у нас є 
крила. 
В тих, ким ми стали 
тепер. 

Я ще досі не розумію - 
де ми? Ми перебуваємо 
в різних місцях 
одночасно, як привиди, 
як туманні хмарки ми 
летимо туди, куди 
ведуть нас думки - туди, 
де зараз наші друзі, 
рідні і всі близькі сидять 
у підвалах, здригаються 
від нальотів ракет, чи 
просто застигли від 
страху за когось. Як 
привиди витаємо ми 
зараз над всією 
Україною. Наші тіла 
слухняно сидять, там, 



де ми їх залишили. Ми є
своїми тілами лише 
наполовину, чи на 
третину. Нас носить 
туди сюди невидимими 
вітрами війни

 Наші тіла як діти. Ми 
наказуємо їм бути 
чемними і слухатися 
старших. Сидіти на 
місці, тримаючи рюкзак 
з документами, поки нас
несе думками і душею, 
до тих, хто вмирає під 
бомбами.

Де ми? Наші місця і 
простори змінилися, 
розтеклися, 
переплуталися. Вокзали
працюють, але це вже 
не вокзали. Кафе 
працюють, але це не не 
кафе. Люди сидять і 
випивають, але це вже 
не випивання. 
Нещодавно мені 
подзвонив п’яний друг. 
Він сидів зі своїм ще 
одним другом, у друга 
знайшлася пляшка, 
вони напилися. Мій друг 
добряче напився, сидів 
п’яний і веселий, слухав 
музику з телефона, 
згадував смішні історії, 
потім пішов додому і 
раптом він отямився і 
все пригадав. Довкола 
були темні і порожні 
вулиці, вікна заклеєні 
скотчем. Під мостом 
стояв патруль 
територіальної оборони.
Мій друг подзвонив мені.
Що мені робити, запитав
він - я був п’яний, мені 



було весело і раптом я 
отямився. У нас війна. 
Це так страшно. Під 
мостом стоїть патруль. 
Навіщо я пив? Навіщо 
були ці посиденьки з 
музикою і веселими 
історіями, якщо ж у нас 
війна. Перестань 
триндіти, сказав я. 
просто поклади трубку і 
швидко йди додому. За 
п’ять хвилин почнеться 
комендантська година. І 
тебе зупинить патруль. 
А ти бухий. Чорт, сказав 
він. Комендантська 
година! А мені було так 
добе ще півгодини тому, 
коли я йшов п’яний і 
веселий. Швидко йди 
додому, сказав я. І 
більше не пий. Не буду, 
бля буду, не буду, сказав
він і поклав трубку. 
Не можна пити горілку 
тим, в кого немає 
завтра. Це просто без 
сенсу Адже, похмілля 
прийде вже сьогодні, 
воно не відкладається 
на ранок. У нас зараз 
немає завтра. Довкола 
лише одне розбухле 
сьогодні. Важкими 
сірими, розбухлими 
хмарами, воно 
заповнило весь 
горизонт, всі напрямки, 
всі щілини. Скільки б ти 
не пив, ти повернешся в
це сьогодні. За сірими 
хмарами немає нічого. 
Дорога у майбутнє 
зникла. Її треба 
відшукати заново, як 
шукають… Як що? Як 
ніщо. Віднайти своє 



майбутнє - це просто 
віднайти своє майбутнє.
Хто-зна, як його 
шукають. Цьому треба 
навчитися з нічого, з 
нуля, з порожнечі 
вічного похмурого 
сьогодні. Так, як ми 
навчилися літати над 
безоднею, силою крил, 
яких не мали раніше.
Перебування над 
безоднею тебе 
роздвоює чи навіть роз-
троює.
Ось, я вийшов 
прогулятися. Довкола 
середина березня, 
яскраве високе 
блакитне сліпуче небо, 
тепло сонця спадає на 
зіщулені обличчя, 
гладить їх як мамина 
рука. Легкий вітерець, 
звідкись чується 
дитячий сміх. І твоє тіло 
реагує, відповідає цій 
весні довкола. Твоя 
хода розслабляється, на
твоєму обличчі 
з’являється ледь 
помітна посмішка. Але 
тільки тіло, ти сам не 
можеш. З одного боку 
твого рота посмішка, а з 
іншого - далі 
залишається сум. Як на 
старій античній масці. 

З одного боку ти 
всотуєш в себе весну, а 
з іншого - це не весна, 
це поле бою, вогняна 
смерть. Під високим 
сліпучим блакитним 
небом зараз біжать бійці
з автоматами, тепле 
сонце висвітлює 



ворожий танк, що 
причаївся біля 
розваленого коттеджу. 
Під цим сонцем зараз 
розстрілюють машину з 
біженцями, в тіні цього 
сонця зараз вмирають 
люди, засипані 
бетонними стінами. Під 
цим сонцем прозорим 
вогнем горять танки, 
вертольоти, машини, 
люди, земля.
Тому, ти бачиш довкола 
два сонця, два неба, дві 
весни, ти зараз тут і там,
ти роздвоєний, а 
насправді роз-троєний, 
бо якась частина тебе ні
тут, і ні там, а зависає в 
цей момент над темною 
безоднею, на 
проваллям 
Апокаліпсису вже. 
В тебе зараз три голови,
бо ти мусиш одночасно 
слідкувати за двома 
сонцями і однією 
безоднею. 
Але руки в тебе тільки 
дві. І вони мусять нести 
тебе, як крила.
Твій світ знищений, ти 
мертвий, ти летиш 
кудись, чужий в усіх 
світах, в яких зараз 
світить сонце.
Ти ще дихаєш, але тобі 
невідомо, що це 
значить. Я дихаю - і що?
Я все ще дихаю? Я поки
дихаю? Я вже дихаю? Я 
вдихнув? Чи я 
видихнув? Це пауза, чи 
кінець, чи початок? Хто 
може сказати?



В цей самий момент в 
російській тюрмі в 
москві сидить 
український математик 
Костянтин Ольмезов, він
спеціалізувався на 
аддитивній 
комбінаториці, це 
область матматики, яка 
вивчає кінечні множини і
їх взаємозв’язки. Коли 
24 лютого дві тисячі 
двадцять другого року 
одна кінечна множина, в
якій він перебував в 
даний момент, напала 
на іншу кінечну множину,
до якої він належав, 
Костянтин Ольмезов не 
повірив у такий їхній 
новий взаємний зв’язок, 
не сприйняв ні як факт 
математики, ні як факт 
життя, лише через 2 дні 
він повірив і хотів втекти
з тієї кінечної множини, 
в якій перебував в 
даний момент, але вже 
було пізно, дорогою в 
автобусі його 
затримали, зрозуміли, 
хто він, якийсь елемент 
кінечної множини видав 
його поліції, поліція його
заарештувала, лише за 
те, що він хотів втекти із 
кінечної множини, хоча 
це ж не злочин, але все-
одно він потрапив у 
тюрму, бо голосно 
говорив, що одна 
кінечна множина 
неправа в тому, що 
напала на іншу кінечну 
множину.
Зараз Ольмезов сидить 
у в’язничній камері, 
зависнувши над темною



безоднею, він сидить, 
сидить, сидить. Все ще 
сидить, далі сидить, 
сидить, сидить, сидить, 
сидить, сидить, сидить...
Стоп! Вже ні! Вже не 
сидить.
Руки не витримали. 
Костянтин Ольмезов, 
український математик, 
затриманий і ув’язнений 
у москві за те, що хотів 
виїхати додому, покінчив
життя самогубством, 
перебуваючи у тюремній
камері. Принаймні так 
написали в новинах.
Крила не витримали. 
Точніше, їх обрубали. 
Тисячі падають в 
безодню в цю секунду, 
коли я пишу ці слова. 
Чому я написав саме 
про математика 
Костянина Ольмезова? 
Мабуть, тому, що він був
там, в чужій кінечній 
множині, це набагато 
страшніше ніж тут. Хоча,
я не знаю. Страшно 
всюди. В цей самий 
момент, коли я пишу ці 
слова, в Маріуполі люди
моляться, щоб померти 
не такою страшною 
смертю, як вже померли
їх сусіди. Хочуть 
померти миттєво. В 
тому, що всі вони так чи 
інакше впадуть в ту 
чорну темну яму, над 
якою зараз намагаються
втриматися - вони вже 
не сумніваються. Їхня 
весна - це ночі життя під
землею, без тепла, без 
їжі, без води, їхня весна 
- це дні смерті під 



бомбами, це дні 
закопування трупів під 
під’їздом 
багатоповерхового 
будинку.
Апокаліпсис триває. 
Апокаліпсис постійно. 
Апокаліпсис зараз. 
Сьогодні. Вже. 
Завтра немає.
Мого світу немає, в 
мене немає відчуття, що
я живу, мене несе 
кудись невидимий вітер,
моє тіло слухняно, наче 
дитина сидить в 
безпечному місці в 
підвалі, або між двома 
несучими стінами, 
тримаючи на собі 
рюкзак з документами і 
грошима. Моє тіло 
слухняно і налякано 
чекає мене, поки я 
повернуся з вогняних 
просторів весни, на яких
гинуть люди, дорогі мені
люди, хоч і не всіх я 
знаю, люди, яким вже не
сила летіти над чорною 
безоднею, яким 
обрубали їхні руки, що 
до останнього тріпотіли 
наче крила в порожнечі 
Апокаліпсису.

Але ж руки - це не 
крила.

Чому я повертаюсь 
назад, чому я ще бачу 
небо і весну, чому я чую 
відбій повітряної 
тривоги і виходжу на 
вулицю, купувати хліб, 
капусту, томатну пасту, 
чому сонце все ще 
гладить мене теплою 



маминою рукою по 
обличчі, чому правий 
кутик мого рота 
підіймається у дивному 
напів усміху? Я не 
розумію. Це якась дивна
річ, одна з тих, що 
відбуваються у 
Апокаліпсисі вже. 
Як наприклад, та, що 
між Львовом і 
Маріуполем більше 
немає 1250 кілометрів, 
це вже не кілометри, це 
трупи, між Львовом та 
Маріуполем відстань у 
1250 трупів мирних 
мешканців і це лише за 
офіційною статистикою 
на сьогоднішній день, 
яка завжди все 
применшує, аби не 
дражнити Апокаліпсис, 
не дивитися йому в очі. 
Насправді трупів 
набагато більше, ми ж 
це прекрасно розуміємо,
але я не розповідаю про
це своєму тілу, яке 
слухняно сидить там, де
я йому кажу сидіти. Тілу 
не варто знати всього. 
Нехай думає, що воно 
живе. Але я то знаю, цю 
страшну таємницю - ми 
не живемо, ми летимо 
над безоднею, бо наш 
світ убили і нас носить 
туди-сюди невидимими 
вітрами між життям і 
смертю. 
Я можу перевезти своє 
тіло туди, де відстані 
все ще рахуються 
кілометрами, туди, де 
просто весна, а не 
вогняне поле бою. Але 
гарячі вітри дістануть 



мене й там. Я буду 
бачити темну безодню, 
щоразу, коли 
заплющуватиму очі, хай 
лише просто кліпну на 
мить. 
Мого світу більше 
немає. 
Спи, тіло, спи, тобі теж 
нелегко, ти насправді 
щось підозрюєш. Адже, 
ти посміхаєшся лише 
одним кутиком рота, ти 
просинаєшся щодня 
удосвіта, бо чуєш 
примарний звук сирени, 
ти не відчуваєш смаку 
їжі, ти боїшся кліпати 
очима, щоб не побачити 
ту темряву, про яку я 
тобі не розповідаю, щоб 
ти, дороге тіло, не 
забуло, що треба 
дихати. Бо я сам вже 
давно забув. Бо 24 
лютого дві тисячі 
двадцять другого року я 
опинився там, де немає 
повітря, де немає 
атмосфери - все це 
зникло як і не було, небо
стало чорним 
проваллям, навіть 
вдень, а що вже казати 
про вечір і ніч.

Моя перша і остання в 
житті панічна атака 
прийшла, коли на 
четвертий день війни я 
повертався ввечері 
додому і подивився 
догори на темне небо - і 
не побачив там неба. 
Взагалі. Як там може 
бути небо? Як би там 
було небо, через нього 
не могли б летіти 



російські бомби і ракети,
воно би їх затримало. А 
вони летять, неба 
немає, воно зникло. 
Немає світу - немає 
неба. На чому йому 
триматися? Немає 
залізних стовпів, немає 
зеленого явора, немає 
вишневого садка. Я 
спинився 
спантеличений, дихання
припинилося, мене 
пригнуло донизу, як 
траву, лише ноги далі 
рухалися і тому я не 
впав, а котився далі. 
Коли підкотився під стіну
будинку, тіло знову 
почало дихати. А я вже 
ні.

Це слово - “немає”, воно
якесь чарівне для мене, 
я повторюю його вже 
стільки разів, щоб було 
хоча б щось. Якщо 
тисячу разів повторити 
“немає”, то ніби щось 
таки й є, хоч якась 
дрібка пилу, за яку 
можна триматися. 

Я полюбив вуличних 
горобців і навіть голубів.
Відчуваю якусь 
солідарність з ними. 
Якщо вони живуть, то і я
можу. Якщо для них 
світить сонце, то може і 
для мене? Може і мені 
перепаде їхнє сонце, 
якщо в мене вже немає 
свого. Може їхнє небо 
трохи, хоча би ледь 
ледь, прикриє і мене?

Горобине небо! Прикрий



хоч трохи мене і всіх, 
кого я люблю, про кого 
думаю і згадую, хто 
летить зараз зі мною у 
чорну безодню. Ми ж 
теж як ті горобці - 
летимо, хоч і не вміємо. 
Ми ж як ті горобці - 
вмираємо тисячами, в 
пилюці і попелі, 
бездомні, неприкаяні.
Горобине небо! Цвірінь-
цвірінь!

Спогади про того, хто 
був і вмер, ще 
кружляють довкола 
мене, як пилинки. Але їх
дедалі менше. Я вже не 
пам’ятаю, як я прожив 
перші три дні війни. 
Непробивна подушка. 
Тобто, я знаю як - я 
сидів перед екраном 
ноутбука, не в змозі 
відірватися від новин, я 
постив якісь істеричні 
заклики у фейсбуку, я 
дзвонив комусь, я 
перепитував і 
передавав кудись далі 
якусь важливу 
інформацію, змушував 
себе заснути, слухав 
сирену удосвіта, 
починав читати і відразу
ж кидав якусь книжку, 
переживав відчай і 
любов, я це все знаю - 
але не пам’ятаю.
А про того, хто був мною
до початку війни? Я його
знаю - але вже не 
пам’ятаю. Тільки знаю - 
що це був хтось інший. 
Він по-іншому заходив у 
ванну, в моєму домі жив 
по іншому, по-іншому 



говорив, по-іншому 
дивився з вікна. 
Був і пропав.
Бог з ним. Не до нього 
зараз.

Маріуполь.
Буча.
Гостомель.
Ірпінь.
Васильків.
Суми.
Охтирка.
Чернігів.
Ізюм.
Попасна.
Волноваха.
Харків.
Херсон.
Миколаїв.
Баштанка.
Вознесенськ.
Макаров.
Чорнобиль.
Енергодар.
Донець.
Луганськ.
Крим.
Бахчисарай.
Джанкой.
Симферополь.
Севастополь.
Мелітополь.
Бердянськ.
Краматорськ.
Слов’янськ.

Це слова, які я пам’ятаю
зараз. Які я не забуду.
Я не забуду нічого і 
нікого. Все і всіх. Все, 
що діялося в темряві і у 
вогні. Це мій єдиний 
місток через безодню 
зараз і безоню вже.

Тому, так. Я шепочу ці 
слова перед сном. 



Маріуполь.
Буча.
Гостомель.
Ірпінь.
Васильків.
Суми.
Охтирка.
Чернігів.
Ізюм.
Попасна.
Волноваха.
Харків.
Херсон.
Миколаїв.
…

Це слова-міста, в них 
живуть всі люди, які 
загинули, які пропали, 
які залишилися без 
дому. Це моя географія 
зараз. Не знаю, що буде
далі. Я нічого не знаю, 
як не знають і мої друзі-
вуличні-горобці. Але в 
одному я впевнений - 
ми нічого не забудемо. 
Все, що діялося. Ніколи.
Ми пам’ятатимемо до 
кісток і до крові. До 
мозолів і дірок. До 
горобиного неба. 
Так, як пам’ятають ті, у 
кого більше нічого 
немає, крім цієї пам’яті. 
У кого все інше забрали.

І так ми перейдемо 
через апокаліпсис вже. 

Це пам’ять не про нас 
попередніх, тих, хто жив,
був і згинув разом зі 
старим світом. Бог з 
ними. 
Це пам’ять про крила, 
любов, відсутність 



страху і пекучий біль.
Пам’ять про те, що було 
тоді, коли нічого більше 
не було.
Коли ми були 
привидами. 
Коли мертві були 
живими, а живі 
мертвими.

Ця пам’ять - це тепер і є
ми.

Щоб її втримати, нам 
доведеться збудувати 
новий світ. 
І ми його збудуємо.
І на ним буде нове небо.

Ми будемо пам’ятати 
кожного вбитого, кожен 
зруйнований дім, кожну 
знищену вулицю, кожне 
застигле обличчя.
Ми будемо дивитися 
серіали, пити пиво і 
коньяк, сидіти допізна 
на столиках кав’ярень, 
ходити в гості, купувати 
паперові книжки, 
обійматися, говорити 
про мистецтво, грати в 
карти, сміятися, 
танцювати під музику з 
телефонів. Ходити в 
кіно, з пивом і 
горішками.

А перед цим я піду на 
побачення.

***

І це вже буду не я.
Не той, хто вціліє. 



А той, хто буде.
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