
Віталій Гавура 

pacifistono@gmail.com 

https://www.facebook.com/Onopir 
 

 
ЗБІГ ОБСТАВИН 

документальна п’єса 

 
 
 

історія 1 
ЗВУКОВИЙ КОНТАКТ 

 
24-го лютого я прокинувся від двох речей: від вибухів віддалено чутних і син прийшов з 
телефоном, у мене син, йому 15 років, він каже - мені друг телефонує з Краматорська, 
каже, що війна почалась. Ну і буквально там за п'ять хвилин нас на роботі сповістили – 
збораварія, нас вже збирали. Ну так от воно почалось. 
 
На роботі перевірили нашу умовну готовність до виконання за призначенням і ми 
чекали ну, тобто, особливо ні в кого ж розуміння не було що потрібно, як робити. Тому 
чекали, скажемо так, на наступні накази керівництва нашого, а вони повинні були 
отримати інформацію від свого керівництва, від Києва. Ну, у зв'язку з тим, що в Києві 
теж було важко… скажемо так, на початку були дещо дизорієнтовані, але це мені 
здається, не дуже потрібно зараз озвучувати… 
 
Я такий активний хлопець, і я, як тільки переїхав в Маріуполь з Макіївки, я почав 
шукати, де скористуватися цією активністю. Мені розповіли, що в Маріуполі є такий 
осередок таких же дивних людей, як я, під назвою «Халабуда». У мене тоді так 
співпало, що я захотів щось крім «Муха села на варенье, от і всьо стіхотворенье», щось 
знати напам'ять, і я почав глобально вчити вірші. Правда, тоді я ще розмовляв 
російською, почав з Бродського, таке… І я, коли переїхав в Маріуполь, спитав - де тут у 
вас вечори поезії, кажуть – немає. Немає, значить треба організувать, і я на базі цієї 
«Халабуди» організовував поетичні вечори. Ми раз на місяць зустрічалися, люди 
незнайомі. Я вимагав від усіх української мови, жерстко так… Ну, крім однієї дівчини, 
яка вірші з еротичним уклоном читала, я її не зміг відмовити від цього. 
 
В мене буквально на 25-те лютого був поетичний вечір, але вже зрозумів, що не до 
поетичних вечорів. Я знав, що ця «Халабуда» не буде сидіти під час війни склавши 
руки. Коли все почалось, я зранку приїздив в управління надзвичайних ситуацій, на 
нараду, потім їхав на «Халабуду», там, як я і очікував, організувався вже волонтерський 
центр, куди привозили продукти, ліки, побутові речі, готували їжу. Там я заряджався 
позитивом. Особливо після того як зник в них зв'язок, ми ж взагалі там… могла 
теоретично початися ядерна війна і ми в Маріуполі про це б не знали, бо, ну, 
інформаційний вакуум… я туди їхав за енергією, за позитивом, але я там… от може 
звучить неправильно… я як енергетичний вампір. Я там насичувався позитивом, я 
бачив людей, які там працювали разом зі мною. 



 
7-го або 6-го  дуже прилетіло до нашого будинку, ми переїхали у підвал мого 
управління. Там людей хорошо за 100 було… Протягом дня чоловіки, якщо це були 
офіцери, несли службу, а вночі чергували даби, скажемо так, контролювати периметр, 
щоб до нас на територію ніхто не потрапив сторонній, але ця територія ще 
контролювалася українськими військовими. І в тому числі я оце ходив на цю 
«Халабуду». Ми працювали то дев'ятого числа. А 10-го березня зранку… Ух ти! Зараз, 
вибачте!... Льоха! (відходить, спілкується з чоловіком, повертається). Людину 
побачив, з якою я останній раз ще в Маріуполі бачився. Уже після того, як нас… 
Короче... 
 
10 березня ранком ми, як і всі інші, займались по господарству. Ми носили воду для 
туалету, який знаходився у нас в управлінні. Тобто для чоловіків вже повиривали там 
яму на вулиці, а дівчатам… холодрига ж була… просто неймовірна… Дівчатам хотілося 
якийсь комфорт, щоб вони зранку могли там потрапити, повмиватись, зуби почистити в 
більш комфортних умовах, ніж на ямі де вся ця банда ходить. От ми в черговий раз 
носили води: я, мій син і колега один. А зв'язку ж не було, тобто поки у тебе немає 
звукового або візуального контакту з людиною, ти не знаєш, де він знаходиться. 
Дружина моя почала нас чогось шукати. Було зрозуміло, що ми або там де осередок 
був, диспетчерська наша, або ми на вулиці, там, де набирають воду. І от вона нас 
знайшла, якраз ми наприносили води і сиділи, відігравалися всередині, думали, може 
кави випити. Знаходились четверо на четвертому поверсі, чотириповерхової нашої 
будівлі. 
 
Уже ми знали, що ми в оточенні, вже жорстко підходили до нашого управління, уже 
були вуличні бої. І якраз так от… ще фраза така, що… «Мабуть, потрібно думати щось 
про евакуацію?» … І тут от… І тут життя… Так от… до і після. Одночасно значить звук як 
літака, при чому ні такого літака, як нас бомбили десь високо, а тут, поруч. Потім 
вибух… І таке полум'я… І я от… Раз, раз, раз… Поїхав, поїхав, кудись, поїхав... Я опинився 
на два поверхи нижче. На мені лежала плита перекриття і горищні конструкції. Ну я 
бачив вулицю і мене було видно… я не те, що там заложений був і лише оком бачив… Я 
десь отак от свисав ззовні, можна так сказати… У мене була права рука вільна, ліва 
була зажата і в мене ліве коліно було піджато до грудей, а лежав я на животі, а права 
нога витягнута, і мене не розчавило… я так проаналізував за цей час… Бо плита 
придавила не тільки мене, а й офісні столи. Вона як спружинила, плита на них 
обперлась, їх змяла, мене чуть підмяла, але не роздавила… і оце я почав кликати на 
допомогу. Паралельно почав кликати тих, з ким я був під завалами. Почув тільки сина, 
ми один одного не бачили, але в мене був з ним звуковий контакт. Потім почали 
з'являтися мої колеги, які під час цього знаходились хто де… 
 
Почалася рятувальна операція. Допомогли спочатку мені, я там психував, кажу - 
займайтесь дитиною. Вони кажуть - не вчи нас рятувати людей! А мені тут 
піддомкратили плиту, я ще ніжку стола намагався зігнути правою вільною рукою, гну, в 
мене не вистачає важеля. Рятувальник там заліз, раз, рукою одідвинув, рука вже 
вільна. У мене вже дві вільні руки… Намагаюся отжаться, вони кажуть – не кіпішуй, 
зараз у нас там спецобладнання, воно є на всіх пожежних машинах, тобто вони раз раз, 
бензопилу, порізали, порізали раз, тюк-тюк-тюк-тюк… І я виліз. Побачив дитину свою. У 



нього були двома плитами притиснуті ноги, і вийшло так, що на правій нозі у нього 
лежала плита, потім ліва нога, а потім ще одна плита і та плита верхня обперлась 
куточком об нижню плиту. І вона, верхня, не роздавила його повністю, бо трималась 
краєм за оцю плиту. А щоб звільнити сина, потрібно було одночасно ці 2 плити 
підвантажити. Тут потрібен кран. Обстріли продовжувались! Це не те, що – все, 
розбомбили, закінчили! Продовжуються далі снаряди падать… я вже бачу, що пожежні 
автівки, які стояли біля нашої будівлі, які евакуювали, оце вже не автівки, це 
металобрухт, ні, неправильно – брухт! Проїжджала повз Таврія, я бачу – там загиблі 
люди всередині. Я сина постійно підбадьорював, тримав за руку. Звуковий контакт 
потрібен був, звуковий контакт! Я казав, що бігати будемо з ним, щоб він не падав 
духом, що хлопці рятувальники роблять все можлииве, під обстрілом тут з нами 
знаходяться, не кинули тебе, що вони ризикують життями. Казав - ти повинен поважати 
їх роботу, якщо ти зараз почнеш розклеюватись, то значить це як неповага до цих 
хлопців, які зараз ризикують життям. Але наші люди не звикли плакать от болі… От 
плакать от щастя чи від ненависті... А ще домовились про матюки. Руйнівники міфів, 
така є передача, це одна з улюблених наших, вони руйнували міф, що якщо 
матюкатися, то дольше можна витримати біль, і вони його не зруйнували! Вони 
навпаки його підтвердили, що дійсно, коли матюкаєшься - це допомагає. Сину 15 років, 
він при нас не матюкається, але я розумів - так йому буде легше. 
 
Потім поступово поступово змогли звільнити початку руку. Вийшло так, що шкіра вся до 
кісток.... снялась як перчатка… я там турнікети накладував, у мене є домедична 
підготовка. Короче, я в силу своїх можливостей і батьківського оцього… батьківської 
любові… сидів там з сином і ми чекали на кран. А будівля продовжує падати! Це ж не 
те, що зруйнувалося і константа. Воно продовжує там падати, цеглини десь там, я 
намагався собою накрити. Я розумів, що якщо велика брила впаде, я не зможу 
врятувати… але я можу якомога захистити його тіло від хоча б дрібного каміння… те, що 
вже на мене, думаю… то я вже пожив там… мені сина треба рятувати… сина... Потім 
приїхав кран. Та плита, яка лежала глухо на його правій нозі, на ній була скоба 
монтажна. Ви ж уявляєте оці залізобетонні плити і монтажні петлі. Вони за цю петлю 
схопилися і те перекриття обхопили ланцюгом і потихеньку контролювали, потихеньку, 
давай-давай, чуть, так-так, раз і звільнили ноги… Я наклав одразу турнікет, щоб кров не 
пішла. Затягнули Івана на носилки... 
 
Під час таких аварій завжди роблять так звані хвилинки тиші, аби знайти тих, які під 
завалами знаходяться і їх не видно. Тобто під час цієї хвилинки тиші всі затикаються, 
вимикають все обладнання і хвилину люди гукають і слухають уважно чи не чутно 
чийсь голос. І от під час тієї ж першої хвилинки тиші я кличу дружину «Майя, Майя!» 
Звуковий контакт є! Але як її дістатися, я не розумів. Хлопці зорієнтувалися, подивились 
там в щілину і бачать - вона опинилась між плитами. Вона була зажата, але не 
розчавлена... 
 
Сина на носилки. Я побачив, що права нога - відкритий перелом, ліва - взагалі не 
зрозуміло під яким кутом лежить. Завдяки тому, що я наклав 3 турнікети і на руку, і на 
обидві ноги не було такої великої втрати крові. Там недалеко від нас, хвилин 10 по 
мирному життю, обласна лікарня. Здоровезна будівля, яку відремонтували тут років 
може п'ять, у Маріуполі, помпезно, з червоною стрічкою... Там зробили йому 



операцію. Але там була відсутність води, опалення, їжі, почали закінчуватись ліки... В 
той день був аншлаг, просто жах... Там, біля вікон було небезпечно знаходитись і всі 
оці поранені знаходились в коридорах. І виходить так, що людям оказують допомогу, 
кому можна без хірургії, оказують допомогу безпосередньо тут, в коридорах. Хтось вже 
помер в коридорі, уздовж коридора отакі… Ну мабуть, з когось кров тече, його везуть 
по коридору на каталці, і от прямо тут ну… 10-те - це був жах… Туди була ще 
можливість звозити людей… А потім лікарню зайняли орки. 
 
З дружиною ми ходили годувати сина, тобто ми ще 3 ночі після того, як нас завалило, 
жили там же, в пожежній частині. Там продовжувалось життя. Вимушені були зробити 
перепланування, але теоретично там можна було знаходитись. Дружина ночувала в 
підвалі, а зранку і ввечері ми ходили сина годувати і в черговий раз ми прийшли, а там 
вже росіяни і нас уже не випустили звідти під предлогом, що ми розкажемо, що вони 
тут. А самі поставили танк туди, де була реанімація. Він херачить втупу по центру 
міста…  І зрозуміло, що ТУТ вони. Виходить так, що ми можемо сказати, що вони 
захопили цю лікарню, а танк, який від лікарні херячить по нашим - про це не свідчить. 
Вони почали з місцевих будинків під предлогом евакуації затягувать людей, які навіть 
не хотіли, затягувать в лікарню ніби для прихистку. Тобто вони самі себе забезпечували 
живим щитом. 
 
Все це відбувалося аж до дев'ятнадцятого, тобто з десятого по дев'ятнадцяте. А 
дев'ятнадцятого березня уже не було ліків… І потихеньку лікарі, мабуть, почали 
аналізувати, що крім військових, вони тут нікого не лікують… Вони для себе вирішили, 
що потрібно звалювать… Лікар до мене підходить і каже – я завтра звідси звалюю. А 
Іван…? Це кошмар... От моя дитина лежала на підлозі так званої гіпсової, на матрасі, 
поруч з ним лежала жіночка з пораненою ногою, потім маленький прохід, де можна 
було пройти, лежала жіночка з пошкодженими легенями і з рукою, потім лежав її 
чоловік, який за нею слідкував, і там ще лежав чоловік, якого підстрелив снайпер і з 
ним ночувала теж жінка його, щоб за ним слідкувати. Оце 6 людей ночували в такому 
невеличкому приміщенні без опалення, без якихось умов. У сина ліва нога була, знаєте 
ото гиря висить, а з правої стирчали 4 болта. Все це перев'язано, сочиться сукровицею, 
кров, рука у нього з шиною… Коротше, коли мені лікар каже - я буду звалювати і вам 
раджу, я кажу - а як я в такому вигляді повезу дитину? Він каже - я йому на всю цю 
хрень накладу шину тимчасову, їзжайте, каже, в Дніпро. Я ж так розумію, що дитину 
треба рятувати і там зелених коридорів чекати чи щось там таке мені не варіант. От так 
от завантажились, я, дружина, Івана запхали в машину лежачи, примотали ногу бинтон 
еластичним, запхали в машину і ми тупо, без коридорів, без нічого поїхали спочатку у 
Запоріжжя, потім у Дніпро. Дорогою у нього почався проліжень, купа блокпостів 
російських, постійні обшуки. Кажуть – їдьте в Росію лікуватись, Дніпро скоро теж 
захоплять. 
 
Поки був зв'язок, я, пам’ятаю, плакав, знаєш, від інформації, що хтось врятувався, 
знаєш, або там патріотично хтось щось таке розповідає, більше не то шо плачу, а от ком 
до горла і не можу втримати от емоцію… Відчувалося, що український народ 
здебільшого не бидло, а які от згуртувалися проти… навали оцієї. А коли оце Івана 
врятували нарешті, вже плакав від щастя… і від злості на все те, що навкруги 
відбувається. Здебільшого злость у мене зараз. 



 
Я звідти уїхав тому, що вимушений був рятувати дитину, я там відчував свою потребу і 
як офіцер, і як, скажемо так людина, яка там організовувала якусь роботу, я там 
відчував свою потребу як громадяни, який краплею допомагає для перемоги, для 
організації побуту людей, які не спроможні самі собі допомогти і військових, і хворих, і 
пенсіонерів там і так далі. Не міг я їх кинути, щоб хтось сказав, що я кинув, піджав хвіст і 
кудись втік. 
 
Наприкінці 17-го року я плотно підсів на сучасну українську літературу. Для мене був 
такий шок, що вона взагалі існує! 
Я познайомився з таким письменником з Запоріжжя - Олег Шинкаренко. А звідки ви, з 
Києва? А, з Херсона. В Херсоні в мене немає знайомих письменників… Коротше, я 
підсів на сучасну українську літературу. Були так звані книжкові толоки по Сходу, 
Слов'янську, Донецьку, Запоріжжі і Маріуполі і я всі їх об'їздив. Я з такою кількістю 
познайомився цікавих письменників. І от зараз один з тих письменників, він 
добровільно пішов, записався, мобілізувався. Він мені пропонує у нього в квартирі 
пожити. А ще я для себе випадково відкрив Іздрика. Не як письменника, бо мені не 
сподобалось, а от як поета - я підписався на нього на Фейсбук і я реально на поетичних 
вечорах, які були в Маріуполі, я не прочитав жодного вірша не Іздрика. Це взагалі для 
мене скала! Не дивлячись на те, що він мене свого часу забанив. Бо він там проти 
ковіда був (сміється), а я вакцинувався… 
 
Чому саме поезія? Я колись, пам’ятаю, ми сплавлялися на байдарках, був дощ, погана 
погода, холодрига, я сказав - гітару розчихлять не буду, бо вона намокне і все таке, а 
дівчина одна сказала, хороша дівчина, білявка, каже – а давайте вірші читати. Ну і всі 
так – давай. Вона каже - я можу почати, і вона починає читати якийсь вірш, звісно, я 
його не пам'ятаю, але вона так читала, як от на сцені. Ми стояли біля багаття, бо біля 
багаття було тепло. А вона читає той вірш, в мене от на зарібки волосся дибки ставало 
від того, як вона його читала. Я думав, блін, а я нічого не знаю. Мені так стало 
образливо. Я думаю, надо вивчити щось, щоб в таких умовах не виглядати якимось там 
імбецилом… Не правильно сказав… Це хвороба, перепрошую, викреслюй… Виглядати 
неосвіченою людина. 
 
Як немає однієї людини, яка переможе, так немає однієї людини, яка винна в усьому. У 
мене також є провина, що я ще в 91-му не зрозумів, що я в Україні і потрібно читати 
українське, спілкуватися українською, просувати на всіх рівнях українське. Просто 
рівень винності у кожного свій. Ну, і рівень відповідальності. Тобто якщо мій колега, 
наприклад, не розмовляє українською, в Гаагу його не потрібно, але він теж винний. 
 
У мене перша освіта будівельна, тож після перемоги піду відбудовувати усе. 
 

 
Максим, працівник ДСНС 

м. Маріуполь 

 
 
 



історія 2 
МЕДИЧНА ПРАКТИКА 

 
В мене батьки лікарі. Я з дитинства знав, що буду лікарем. Ну питання про те, чим я 
буду далі займатись, воно якось не стояло. Я знав, що я піду в медицину і що хочу бути 
нейрохірургом або анестезіологом. От якось мені це подобалось. Не знаю, для мене 
це… Ну, може це якось звучить так… для мене це і є медицина. Це завжди цікаво, ну 
погодьтесь, вам було б цікаво побути на операції, хоча б подивитися, вам би хотілось 
якось брати участь в операції? Банально, там не знаю, хоча б світло налаштувати? Ну 
от… а я хотів оперувати людей. 
 
Я до цього був в Києві на інтернатурі, в інституті нейрохірургії. І 24 числа у нас останній 
день був. Тобто, ми повинні були приїхати всім курсом, всі нейрохірурги-інтерни, до 
професора в Києві, і захищати інтернатуру свою. О п'ятій ранку прокинувся, почав 
збирати сумку і мені мама моя, яка була на чергуванні, дзвонить і каже – «Костя, нікуди 
не їдь, на нас напала росія, почалась війна». Я такий думаю - начиталась якихось 
новин, яка війна! І виходжу вранці з сумкою на зупинку, бачу як у нас горить аеродром. 
Повернувся додому, поклав сумку і поїхав на роботу. Ну якось так. Не в тому річ, що я 
не зміг виїхати. Я просто розумів, що… нас у лікарні мало. Я повинен бути тут, 
допомагати своїм лікарям. Тому що крім обласної лікарні, в Чернігові немає 
нейрохірургії, а будь-яка війна - це обов'язково вогнепальні поранення в голову і 
хребет, і цим займаються нейрохірурги, і всіх цих хворих будуть вести тільки до нас. Я 
подумав про це одразу. Приїхав, зайшов, в той час був один хірург на роботі, його 
чергування було. Він каже – «а що ти тут робиш? Їдь отсюда» Я кажу – «в мене є 
обов'язок»… після цього питань, чому я тут знаходжусь, не було. 
 
Одна за одною почалась робоча доба. І ти просто постійно сидиш і чекаєш, тому що 
можуть привести в будь який час, може статись абсолютно все, що завгодно. Бували 
дні, коли ми оперували в усіх відділеннях. Розумієте, тобто ти просто прокинувся, якщо 
тобі вдалось поспати, обійшов хворих, які вже у відділенні, подивився призначення, 
призначив лікування і чекаєш, і постійно бігаєш в приймальню, якщо тебе викликають. 
Плюс там раз в тиждень, раз в півтора тижні, ти можеш піти додому, взяти чисті речі, 
побачити рідних. А ще треба розуміти, що в нас не було світла, напевно, днів 30. Я на 
роботі заряджав павербанк від операційного генератора, розумієте? Брав павербанк, 
йшов додому, віддавав його і якщо це якийсь вдалий день і є зв'язок, то мама могла 
відіслати смску. Ви ж розумієте, що скільки людей, стільки й думок. Сиджу на роботі, 
тиждень не чув її голос. І тут якась людина каже, що мій район Чернігова обстріляли з 
моментів. Піти додому не можу. Зв'язатися з якимись іншими людьми теж не можу… 
 
Було страшно, коли обстріляли першу лікарню, другу… і дойшло до того, що в місті 
залишилися функціонувати тільки наша лікарня, яка стала військовим шпиталем і ще 
одна. І от у якийсь вечір над лікарнею щось літає. Нам військові пояснюють, що це 
розвідувальний дрон, а це десь 7 вечора, а в 10, в 2 і в 4 ночі будуть бомбардувати. 
 
Моменти відчаю?... Наприклад, коли до нас привезли чоловіка, який нижче сосків… у 
нього був осколок в хребті, спинному мозку… він нижче сосків не відчував зовсім 
нічого. Розумієте? Він не міг рухать ногами, не міг. Руками і все. І от ми його 



прооперували, дістали той осколок зі спинного мозку, спинний мозок зруйнований. А 
до цього прийшли до нас його побратими, які розказали, що у нього жінка хвора 
онкологією і дитина інвалід. Ще він пройшов АТО, розумієте? Він такий солдат, який 
там і в розвідку сам ходив, і щось там стріляв найкраще з усіх… Ну і я приходжу до 
нього в реанімацію, де він лежить і ти повинен сказати йому щось, щоб він не плакав 
хоча б, розумієте?… А я розумію, що не одна людина з такою травмою не встала на 
ноги… Ну і як сказать йому про це? 
 
Або коли привозять дівчину після обстрілу… Поступає як невідома, її привозять в 
реанімацію, розматую… тому що їй забинтували якось голову… розматую, а в неї 
просто з голови витікає мозок і вона помирає. А потім медсестра, яка ставить КТ каже: 
«так я ж її знаю! У мене дочка до неї ходила… Вона вчить танцям, в неї танцювальна 
школа…» Розумієте? В цей момент в мене тільки одне питання - за що? За що людина, 
яка просто вчила дітей танцювати, померла? І я нічого не можу зробити… 
 
Або коли в перший день війни до нас привезли хлопця з батьком, вони тікали на 
машині, їх машину обстріляли, з батьком нічого, він абсолютно нормальний, він не 
постраждав, а у сина несумісна травма з життям. Ми його прооперували, ну… він 
помер. І батько каже - у мене дружина померла до цього, зараз сим, як мені далі жити? 
А хлопець цей в селі був трактористом. Розумієте? Він сіяв зерно і він… ну... І батько 
просто жив заради нього… і зараз цьому батьку якось треба жити. І треба, щоб я йому 
щось сказав. 
 
Був випадок, коли привезли одну жінку, яка була хвора на онкологію, і вона 
вистрибнула з вікна, прив'язала до себе записку – «в мене немає ліків», а не видають, 
нема ліків місті, «я не можу терпіти цей біль і можу знайти тільки такий»… Розумієте? 
Це ж іще треба наважитись на таке. Тоді важко, дійсно важко. Цьому не вчать в 
інституті... 
 
Кожен хлопець, який йшов на фронт, захищав нас… Вони тримали в голові те, що, якщо 
щось, то ми їм допоможемо. Я міг втекти, ну просто тоді б я не зміг далі жити. За що 
тоді боротися? Заради чого тоді жити? Якщо я не можу просто виконати свій 
обов'язок? 
 
Розумієте, коли десь поряд бомбардує літак, чоловіки-лікарі якось це переживали 
більш спокійно. А в нас у відділенні багато медсестер. Медсестрам було дуже страшно і 
ми всі уже на 10-й, 20-й день війни не спускались в бомбосховище. Всі виходили на 
коридор, завідувач нейрохірургічного відділення пропонує… От всі сіли і міряються - у 
кого довші ноги! Всі сміються в цей час, жартують… У цьому… сім’я. В тому, що з других 
відділень приносили хліб, якого ніде не було, ми теж приносили щось, якщо нам 
передавали. Постійна ротація ліків. Були лікарі, які поїхали, нас залишилось дійсно 
мало і ті люди, які залишились - їх приємно бачить, просто приємно бачить.  
 
Я вважаю, що відповідальність за все це несе російський народ, росіяни. Мені особисто 
дуже шкода росіян, тому що просто порівнюючи два наших народи, в 14-му році на 
Майдан вийшли всі наші люди! Хоч можна багато казати про те, що у нас тоді не був 
поліцейський уряд, поліцейський режим, не було тоталітарщини, але по нам стріляли! 



 
Знаєте, що вирізняє справжню націю? Це не національна мова, історія, культура. Нація 
стає нацією, коли люди готові помирати за свій народ, розумієте? Ми… показали, що 
готові. Ми помираємо. Ми помираємо… 
 
Є така стара хірургічна мудрість, що хірург стає хірургом тільки на війні, тому що 
найвидатніші хірурги, вони, як правило, проходили війну, тому що найважчі травми, 
найважчі рішення… вони все таки відбуваються на війні. Тому цей досвід, звісно, є 
дуже важливим для мене, як для нейрохірурга. Я думаю, що маленький іспит склав. 
Десь були прийняті важкі рішення. Десь, можливо, вони були неправильні, десь 
правильні. Я виніс для себе дуже багато. І для професії, і особисто... Як відрізняти 
людей, як ставиться до них, як поводити себе з людьми… Багато що… Я зрозумів 
цінність життя, саме в такі моменти ти розумієш цінність життя і цінність маленьких 
речей у житті... Тому що коли не було опалення в лікарні, коли за вікном 7 градусів, в 
лікарні 12, і все, що завгодно хочеться віддати просто за те, щоб попити гарячого чаю. 
Щоб знайшли якусь зайву ковдру, щоб спати під трьома ковдрами, а не під двома. 
Розумієте? Почав цінувати просто якісь такі повсякденні речі… 
 
В мене немає такого, що я прокидаюсь зранку і думаю: «От знову йти, всю ніч там 
стояти в операційній!» У мене такого немає. Можливо, воно буде з часом, але зараз є 
тільки нестерпне бажання… йти на роботу і чомусь вчитись…. Жити. 
 
А після перемоги?… От тоді вже… просто банальне – цілий день лежати вдома… і… 
спати… і більше нічого... 
 

Костянтин, інтерн-нейрохірург 
м. Чернігів 

 
 
 
 
 

історія 3 
КЛЮЧІ ВІД КВАРТИРИ 

 
Я перед війною втратила ключі від своєї квартири і мені довелося ночувати взагалі не 
вдома ... Прокинулася від того, що мені о сьомій ранку дзвонить подруга, я думаю - 
чого вона мені дзвонить? І вона розповідає – війна, війна, а для мене – це не 
розпочалася війна. Я взагалі чудик. Що? Війна? Ну, знаєш, як воно… доходить після… 
після. Це, мабуть, захисна реакція організму, коли ти… не сприймаєш… усю серйозність 
ситуації. Перші два дні мене друзі забирали до підвалу у це, у бомбосховище. Ну прям 
насильно – ходімо в бомбосховище! Я кажу – тю, ну що ви це… яка війна, ну, хлопці, 
розслабтесь. 
 
Потім, через два дні мене переключило абсолютно, я почала просто читати новини вже 
і зрозуміла, що так війна, ну типу мені треба було два дні, щоб воно ось десь тут 
клацнуло і переключилося, бо так я… не сприймала всю серйозність ситуації. І 
з'явилися потреби в готовій їжі, тому що люди почали… ну по-перше лікарі цілодобово 



проводили час в лікарні і ТРО почали потребувати. І тут я зрозуміла, що можу щось 
робити - те, що допоможе людям бути ситими, нагодованими теплою їжею і добре 
почуватися, робити свою роботу, і все… мене понесло. Я терміново почала 
організовувати кухню. 
 
Отже, як це було. Я сиджу читаю новини, і тут хтось постить – «хто може приготувати 
сьогодні для ТРО, вони не їли вже два дні» Я розумію, що я тут неподалік свого 
ресторану (це був комендантський день, 27 число) і що я можу, але мені треба 
потрапити до ресторану, і я починаю піднімати знайомих якихось. Кажу – так, мені 
треба ще 3 кухарі, щоб організувати, щоб ми могли приготувати, мені треба дати згоду, 
отримати у керуючих ресторану, власників, щоб вони дозволили сюди зайти, це все-
таки їх заклад… і я написала повідомлення Сергію, нашому керівнику, що вирішила - 
хочу допомагати людям готувати їжу, кухарів знайшла, ну підключила своїх, з якими 
працювала. Потім підключила людей, які мали пропуски… це теж все, це гастро-
тусовка, це все ресторанні зв'язки. Ось так все (переплітає руками). Підключила 
знайомого, у якого була перепустка, він на машині забрав мене і ще трьох кухарів і 
привіз сюди, і ми почали готувати, і з 27-го до сьогоднішнього дня без жодного 
вихідного. Ось так готуємо, команда вже змінилося 3 рази. Ті, з ким я сюди заїхала – їх 
уже давно тут немає. 
 
Типовий день – це день бабака, однозначно! Я прокинулася, і ось з 9-ї ранку десь, з 10-ї 
до 5-6-ти - це постійно видача, це видача, видача, видача, 100, 200, 300, 25, 30, 40, 60 і 
це так – бокси, бокси, бокси, їжа, їжа, їжа, їжа… В мене є зараз три кухарі, а усі інші - 
волонтери – вони ж не працюють тут, треба кожному чітко сказати, показати – ти 
встаєш, береш це і робиш це, ти встаєш, береш це, тримаєш так і робиш так. І кожній 
людині треба чітке завдання, бо не можна… якби це були мої кухарі, які були спочатку, 
там просто кажеш «Але, Вась, там зварили 20 кг того, зроби, щоб було смачно» і все, і 
він зробить , а тут так не працює, бо люди не можуть читати мої думки. А треба зібрати 
900 обідів на день. Я розумію, наприклад, що ось ця людина… я не дам йому варити 
кашу, бо вона її не зварить. Ну, не зварить! Максимум – почистить цибулю там чи 
помиє картоплю. Ще треба оцінювати людей, бо кухарів мало, але багато хто може ж 
мити картоплю. Тому мені важливо так розподіляти сили, щоб, наприклад, кухарі, вже 
ті, хто на кухні, їм уже підготовлені продукти йшли, а вони вже їх готували і таке інше. 
 
І також мені треба дивитися – той щось не доробив, мені треба це швидко виправити, 
коротше… Це так, знаєш, управління: на кухні контролювати все, в залі контролювати, 
плюс ще спілкуватися з волонтерами, плюс ще думати про продукти – чи все є для того, 
щоб готувати, чи є одноразовий посуд! Але зараз це вже почали волонтери та 
благодійні фонди забезпечувати, а на початку прям дуже складно було. Зараз хороші 
продукти вже з'явилися... а на початку… перший місяць прям був сум. Шукала через 
знайомих, ми організувалися – наприклад, я сюди приїхала, а потім там ще інші шефи 
теж почали відчиняти свої кухні. Потім ми зібралися та зареєстрували благодійний 
фонд – «Київ волонтерський» і нас там, у цьому фонді 23 ресторани. Наприклад, якщо 
волонтери дають мені запит – «треба нагодувати 100 осіб». Я говорю – «так добре, я 
погодую», але мені треба для цього посуд, продукти, тому це ось така система. 
 



Всі знають, наприклад, що Катя годує стільки людей на день, тому їй треба обов'язково 
на тиждень завозити м'яса, посуд, це вже, знаєш, запрацювало, але спочатку це був 
хаос... Це був повний хаос, десь шукали посуд ... Взагалі, мій день зараз схожий на 
постійну запару! Ось чесно, я звикла готувати у звичайному мирному житті там 20 
порцій, 30… а тут 600! І ти думаєш – вистачить, порахувала, вистачить, а починаєш 
віддавати, розумієш, що у тебе там 50 порцій не вистачає… бо це об'єми. Постійна 
запара - доварювати на ходу кашу, м'ясо... 
 
А після роботи у мене… Я… тут живу, я ночую тут… Увечері я йду додому, приймаю душ, 
перу, а потім приходжу сюди і ще щось роблю на кухні. Тому що у нас маленька кухня і 
мало місця і я щось допекаю на плиті, щось доготовую… Потім спати. Спати. 
 
Я лишилася... Тому що... я не знаю... це моя країна. Коли мене раніше питали – 
переїхала б я кудись закордон, я б ніколи не переїхала з України… мені тут добре… А 
зараз, якщо я можу щось зробити, допомогти… Я можу нагодувати на день майже 
тисячу людей! Мені в кайф це, серйозно! Я щаслива, коли, наприклад, мені пишуть 
«дякую, це було смачно» або там ще щось… це кайф, у мене аж мурашки від цього… ну 
класно ж… ти можеш зробити людину щасливою! А він там лікар, і він допоможе 
зберегти життя. 
 
Я раніше працювала в Італії, в сім'ї, персональним кухарем, і я там була більше місяця… 
І мені наснився сон, що у нас війна, а я лежу на шезлонгу в Італії, у цьому будинку, там, 
де я працювала, лежу і засмагаю. І потім я піднімаюсь, думаю – як я можу бути тут, 
засмагати, якщо в Україні війна! І я підриваюся, починаю бігти, потім я вже біжу лісом.. 
Це вже був не італійський ліс, а ніби Карпати, але я бігла, я хотіла якнайшвидше 
повернутись в Україну... Потім я впала, стукала кулаком по землі і кричала «Мені треба 
в Україну! Мені треба в Україну! Я хочу повернутися до України!» І потім я прокинулася 
прямо ось так (здригається), сіла в ліжку і така… фух… я в Києві… все добре. Оце 
реально був у мене момент найбільшого страху… Що я опинилася десь, незрозуміло де 
і не можу повернутися. І хто годуватиме людей? І таке було... (сміється) 
 
Подруга моя, яка найкраща, ну, як найкраща… була… має брата, який зараз у Києві 
залишився, а вона поїхала, зараз, по-моєму, до Голландію, і вона мені не писала нічого. 
Потім заїхав її брат до мене, я кажу: «А Настя там як взагалі?» «Ну, вона тобі не 
дзвонить, бо знає, що ти зайнята». Я кажу: «А, ну ок… я зайнята, так…» А слова? Просто 
слова підтримки, це важливо зараз для кожного. Це тупа взагалі позиція – я їй не пишу, 
бо вона зайнята. Ну, так, я зайнята, але ти ж подруга найкраща. Це не боляче. Я просто 
розумію для себе, що ця людина в моєму житті вже не буде ніяким не найкращим 
другом… Про що мені з нею потім говорити? Ну про що? Це не боляче. От просто 
чесно, все, що погане трапляється, то… Відрізала і все, пішло. Я йду далі, мало зараз 
думаю про щось таке. 
 
А ще мені подобаються дуже чоловіки у військовій формі, але мені вже за цей період… 
стільки переподобалося: то мені подобався там один ТРОшник, то потім СБУшник. 
Мені подобається чоловік, коли він у військовій формі з автоматом, ну це ж гарно! І він 
приходить до тебе «Катя, можна каву?» І все, він мені сподобався! Два дні минуло і 



все, мені подобається інший. Мені подобається образ, напевно, більше... на початку 
багато хто з них був у цих, у балаклавах, я бачила лише очі… 
 
У мене в Києві немає нікого, у мене мама далеко живе. Ну… у мене тільки мама… і вона 
живе далеко. З мамою у мене зараз так – «Мам, все гаразд? Все добре, все, обійняла». 
Вона знає, що я дуже зайнята, але я завжди так працюю – коли вже ніхто не може 
працювати, то я ще можу. Це було ще до війни. Це якась гіперактивність, не знаю, маю 
багато енергії! Якщо я не працюватиму, то… не знаю, можуть якісь депресивні думки 
виникнути… Мені треба щось постійно робити. 
 
Я не страждаю від цього! Мені кажуть – візьми вихідний, а я не хочу вихідний! Мені 
подобається робити те, що я роблю. 
 
Відповідальність за війну… несе не одна людина, це все… ось ця… територія… і всі, хто 
там живе. Вони несуть відповідальність. Я так вважаю. Тому що одна людина не може 
такого зробити… «Від нас нічого не залежить» – так найлегше сказати. Може, це і в них 
така захисна реакція організму? Але два дні вже пройшло. Час прокидатись. Ключі від 
квартири? Так, згодом я їх знайшла… 
 
Після перемоги… Чесно, не знаю, навряд чи я залишусь тут працювати... Тому що після 
всього, це вже буде не той ресторан. Потім залишатися тут, це, знаєш, як щоденне тобі 
нагадування про те, що була війна, і що ми тут працювали і таке інше… Мені здається, 
буде правильніше, якщо я почну щось нове. Після 100 кг каш на день творити на цій 
кухні я не зможу. 
 

Катя, шеф-кухарка, 
м. Київ 

 
 

 
 

історія 4 
ВНУТРІШНІ ПИТАННЯ 

 
Почалось з того, що Лі, моя дружина, розбудила, сказала що ввели війська, і що ми не 
веземо Ксюшу в садочок сьогодні, в той день… Потім весь день провели на новинах, 
пішов купувати продукти, набирали воду у ванну, і так далі. Стояв у величезній черзі в 
АТБ, на Суворова… 
 
На роботі, у виданні, де я працював журналістом, ми всі розійшлись по домівках і на 
цьому все закінчилась, але зараз я не говорю ким я працював і де. Намагаюсь не 
говорити, я говорю що я актор. Бо зараз це не дуже безпечно в Херсоні. В нас у Каховці 
викрали журналіста, десь у перші тижні війни, Олега Батуріна, і 8 днів тримали в 
полоні. Він був десь у в'язниці якійсь, потім його відпустили, і зараз він, на щастя, зміг 
виїхати на підконтрольну територію.  
 



В принципі зараз в Херсоні шукають, викрадають людей активних, проукраїнськи 
налаштованих, які можуть чинити або організовувати якийсь супротив, і впливати на те, 
щоб місто не перетворювалось на чергову «народну республіку». В основному це 
атошники, ТРОшники, також багато викрадають представників муніципальної влади, 
тому що росіяни намагаються якось співпрацювати з місцевою владою, щоб схилити їх 
на свій бік. Люди відмовляються і їх викрадають, і досі вони не з'являються, де вони - 
невідомо. Ну, власне, те саме може бути і з журналістами або активістами, вони 
шукають організаторів мітингів або когось, хто може висвітлювати цю діяльність. Тому 
це небезпечно, і в принципі, людей просто забирають, які щось знімають, фіксують або, 
які якимось чином виражають свою позицію. 
 
Коли це все почалось, була організована муніципальна варта, дружина, яка займалась 
забезпеченням якогось правопорядку в місті, тому що поліції вже не було. Росіяни 
навіть коли прийшли, вони все одно не взяли на себе цю функцію - життєзабезпечення 
міста, правопорядку, якихось комунальних послуг і так далі. І людям довелось 
організовуватись, патрулювати місто від мародерів, допомагати ліками, тим, хто цього 
дійсно потребує. Зараз у мене варта у лікарні. Одну добу через дві я там чергую вночі, 
це в основному допомога персоналу. Часто привозять п'яних або якихось під 
наркотиками людей. Треба дивитись, щоб було спокійно, тому що там багато 
медсестер, та і в принципі лікарям не до цього, не до того, щоб дивитись за порядком. 
Оце, сьогодні я прийшов з цієї варти. Пишу там щоденники час від часу. 
 
До речі, можу прочитати: 
 
«Сиджу в невеликому передбаннику, звідки видно ворота до лікарні, якщо хтось 
в'їжджатиме. Сиджу в кріслі-каталці для людей з інвалідністю, а переді мною на стільці 
спить Володимирович, капітан. Він засинав під якусь військову аналітику. Минулого 
разу він засинав під документалку про містичного Вольфа Мессінга. Позаду на 
дерев'яних діжках для квітів спить якийсь алкаш. Привезли ввечері, прибився до нас в 
акваріум. Вадим-рибак та Женя пішли спати в кімнату, Льоша підігнав російські чи 
білоруські сигарети тонкі, є ще пачка, а так цигарок немає. До того, як я прийшов, 
росіяни привезли чоловіка з Білозерки, чоловікові зовсім погано, він накачений якоюсь 
наркотою. Прийшов до тями, збирався йти додому, казав, що його катували 
електрошоком. З переляканими очима казав, що хоче піти. Нас просив сказати, що він 
втік, зрештою заснув у коридорі, його залишили у лікарні. Зараз тихо, не чути вибухів, 
небо затягнуло, не видно місяця. Вадим приніс трубку, курить махорку, Женя сьогодні з 
нами вперше, Слава сьогодні не вийшов. Всі ми в потоці новин - зайдуть чи ні до 
Херсона, коли і як звільнятимуть місто і чи будуть? Розмови про те, як русня забрала 
Макса з денної зміни, як попереджали, що «дружини» в лікарні більше не буде. Але ми 
все одно приходимо сюди у свої зміни. Вбудовуючи цей ритм чергувань у наше нове 
життя. Чіпляючись за періодичність, тактовність, пунктирність чергувань. Вони є, вони 
постійні, вони відомі, передбачувані як пошук сигарет, як кава вранці. На мені нарешті 
бейдж охорони лікарні. «Ух ти, йоп ти!» - у Володимировича щойно пилікнув телефон і 
це його реакція, потім знову заснув, засопів. Капітан приніс сюди свою УФО, лікарняний 
зламався, хоч уже не так холодно. Мало беру участь у розмовах з ними, більше 
залипаю в новини, а люди цікаві, нові, але мені важко, мені важко чути себе, слухати 
себе, не те, що когось ще.» 



 
Приходжу у церкву на Острові. Там фіксую те, що відбувається, якусь їх реальність. Це 
дуже цікава громада, яка згуртувалась навколо цієї церкви, навколо священика, який її 
заснував. Цікаво документувати те, що там відбувається і в принципі зараз те, чим я 
займаюся, конкретно з цією церквою і те, що я фіксую зараз... Власне, фіксація 
реальності, мабуть, це основне, на що йде ментальне моє самопочуття зараз. Ну і якісь 
внутрішні питання, які були, власне, ще до війни… Відчуваю себе боржником… Не хочу 
брати собі зайву провину…. Перед будь ким. Це та річ, до якої я прийшов якраз десь за 
місяць перед війною. У мене потреба у тому, що я відчуваю постійно ніби комусь щось 
винен. Боржник. Навіть перед самим собою. Ось це постійне відчуття провини. 
 
В мене родина – дружина і донька. Ми думали, як ми будемо виїжджати, куди, що ми 
будемо там робити, чи варто взагалі? Це було здається в перший день. І ми вирішили, 
що не будемо. Це позбавлено сенсу. Ми залишаємось в Херсоні, ну і плюс - якщо ти 
пам'ятаєш, всі жили з відчуттям того, що це скоро закінчиться, ми знову зможемо 
відвезти дитину у садочок. Ну, власне, що життя піде знову за тим курсом, який був. 
Тому ми вирішили, що ми залишаємось. Можливо зараз через це теж є відчуття 
провини. 
 
Було ще декілька можливостей виїхати через Станіслав, Олександрівку, так виїхали 
декілька моїх знайомих. Але ми не поїхали. Можливо, ми просто боїмося зробити цей 
крок… Потім будемо про це жалкувати. Складно сказати. Можливо, не хочеться 
залишати зону комфорту. Хоча, очевидно, що воно того не вартує. 
 
Я пам'ятаю, коли вони заходили в Херсон, ми спостерігали як вони блукали вулицями. 
З усіх сторін були відео, фотографії того, як вони ходять різними частинами міста, щось 
вишукують, дивляться – чи є засідки. І ми всі це бачили, і всі сиділи нишком, під 
Херсоном ще були бої. Люди загинули у міському парку, намагаючись зупинити ці 
війська. І це було дуже гнітюче враження, відчуття безсилля. Що ми можемо зробити 
проти людей з автоматами? І коли був перший мітинг, виявилось, що ми можемо. 
Не просто можемо. Ми можемо їх деморалізувати. Налякати. Знітити. Бо я потім 
неодноразово чув, що вони не можуть зрозуміти, чому люди виходять. Вони прийшли 
сюди звільняти, люди кричать їм – «фашисти, ідіть додому, русский воєнний корабль 
іді нахуй», співають Гімн України. Це відчуття єдності. Тому, що багато людей рухаються 
разом, в єдиному пориві. Можливість вивільнити те, що накопичилося всередині за ті 
дні. Цього зараз не вистачає. Ну, на це є об'єктивні причини. Зараз вже це стає занадто 
небезпечно. Власне, все, що росіяни зараз можуть - це залякувати людей, викрадати, 
катувати. 
 
Те, як я існую, те як репрезентуюсь у цей світ… Я намагаюсь не давати вихід своїм 
почуттям. Не відкриватись. Не формулювати їх, вони десь всередині мене знаходяться, 
але я їх не артикулюю. 
 
От, наприклад, до цього ми знімали інтерв'ю з жінкою, у якої син загинув на 
Таврійському, ми з нею спілкувались, ми були на місці, де загинув її син. Там ще 
залишились сліди від крові і плями на стіні. Вона показувала відео з ним, як його 
розірвало на 2 частини, вона показувала - куди прилетів снаряд, вона це все дуже 



детально розповідала. І після того, оператор каже - це було занадто складно для мене. 
Складно для неї, складно для всіх. І я намагався зрозуміти, що я відчуваю. Я розумів, 
що я відчуваю нічого. Я розумів, що цe моя реакція на те, що відбувається - відчувати 
нічого. Тому що я не хочу нічого відчувати. Це мій спосіб впоратися з тим, що 
відбувається, і я знаю, що воно залишається в мені десь, я відчуваю це по своєму тілу. І 
відчуваю, як у мене починає боліти спина. Як я не висипаюся, бо десь в мені воно 
залишається, десь цей осад. 
 
Але після того, як я прочитав про те, що відбувалось в Бучі, як подивився всі ці відео, 
фотографії… Я пам'ятаю перше враження своє… У мене було враження наче всередині 
мене… пустеля. Величезна пустеля залита білим сонцем, потріскана, суха, з жовтою 
землею… А потім, наступного дня я намагався щось записати в щоденнику. Хоч якось 
вивільнити, бо це вже було неможливо. Я там написав ще декілька слів, а потім просто 
почав водити ручкою по паперу. Просто. Ну, знаєш як це? Каляки-маляки. І закінчилося 
все тим, що я почав плакати дуже сильно. Дуже сильно ридав. Дуже. Вив, знаєш? Виєш 
від горя. Від всього того, що відбулось. Від всього того, що змінилось, від того, що 
неможливо повернути. Тих людей, які загинули, які залишили свої будинки. Поїхали, 
або просто вбиті. Просто через те, що… вони просто вбиті. Навіть немає відповіді на 
питання - за що. Я коли читав про це все, зрозумів, що я хочу… Тоді було чергування, це 
минулого  разу, коли було чергування. На чергуванні сидів, читав і відчув, що я не хочу 
навіть розмовляти російською мовою. Це про якусь причетність до цього, хочу 
максимально відгородити себе від цього жаху, який був. 
 
Я їхав через парк, побачив як роздають гуманітарну допомогу, почав знімати на відео. 
Вони помітили і почали стріляти десь в мій бік, до мене підбігли багато росіян, чоловік 
10 може. Питали - чому я знімаю, для кого я знімаю, де АТОшники,  де ТРОшники, хто я 
такий, що я тут роблю? Короче все таке інше, затримали і ми дуже довго чекали 
співробітника якогось, який мав зі мною поговорити, забрали телефон. Довго чекали, 
може хвилин 40. По черзі зі мною стояли різні військові, трохи з ними спілкувався. 
Дочекались цього співробітника. Він теж запитував - хто я такий, чого знімав, чим я 
займаюсь? Було страшно. І не зрозуміло, що вони будуть зі мною далі робити: 
відпустять чи десь на підвал відведуть? Зараз, я думаю, вже б не відпустили. 
 
Ксюша чує, що бахкає і ми кажемо, що це погані дяді напали на Херсон, на нашу 
державу. Оце прапор поганих дядьок, а оце прапор хороших дядьок. Це хороші дядьки 
нас захищають від поганих дядьок. В цілому для неї це не настільки зрозуміло. Вона 
існує наразі у своєму світі іграшок, якихось тимчасових знайомств з новими друзями. 
Майданчик, ляльки, мультики. Вона чує - бахкає, питає - що це, я кажу – дяді стріляють, 
вона – «а, ну поїхали далі на самокаті». 
 
Вона дуже чекає на день народження, їй буде п'ять років. Вона буквально через день 
питає - коли в неї будете народження, скільки залишилось часу? Ми готувалися до того, 
я відкладав гроші, щоб зробити такий, знаєш, максимально різноманітне свято. А тепер 
ми не знаємо, як це буде. Ми не знаємо. Це ж нереально передбачити. І ось за це мені 
найбільше прикро у випадку з Ксюшею. Найбільше прикро, що ось тут її реальність 
може похитнутися? Хочеться, щоб її світ… всесвіт... Прекрасний, чудовий, дитячий, 
неймовірний, дуже ніжний всесвіт мінімально постраждав від цього. 



 
Відповідальність… Як же це так сформулювати? Мені насправді складно 
сформулювати. Тобто це, знаєш, боротьба однієї реальності з іншою реальністю. 
Фактично у нас своя реальність, у росіян своя. Насправді я інколи дивлюся і бачу якісь 
новини або тексти, і якщо в них переставити слова місцями, умовно замість 
«укронацистів» поставити «кацапи», то це може бути опубліковане як у нашій 
реальності, так і у їх. Розумієш? Ну, сенс залишиться. Просто його буде використовувати 
або одна сторона, або інша. Але тут питання тоді у більш базових, якихось 
фундаментальних речах на яких будується реальність наша, реальність їх. Ну, власне, 
реальність, яка вбачає в собі «звільнювача народів» і «месію», що може очистити цей 
світ, не важливо якою ціною  - з одного боку; і права кожної людини… гідність - з 
іншого боку. 
 
І тут тоді питання – тобто, ми можемо занурити людей звідти у свою реальність і тоді 
вони змінять свою думку? Ось на це у мене немає відповіді. 
 
Після перемоги… навчусь першій домедичній допомозі і як поводитися зі зброєю. А ще 
думаю про мої внутрішні питання… Вони ж не дінуться нікуди… Буду розбиратись з 
демонами всередині, які заважають мені жити так як я хочу. 
 

Дмитро, журналіст 
м. Херсон 

 
 
 

 
 

історія 5 
ЗБІГ ОБСТАВИН 

 
24-го о п'ятій  ранку я думала, що піду до школи, і навіть коли чула вибухи, все ще 
думала, що піду, в мене був гарний настрій, я не переживала навіть. Я стояла біля 
відчиненого вікна і їла попкорн. В мене навіть було це в сторіс, я просто не 
переймалася. Потім вимкнули світло, воду, але в нас був насос, скважена, генератор, 
тому ми теж не переймались. 
 
Але от коли я почала перейматися, напевно, коли вночі у нас зламався генератор, ми 
намагалися знайти там трубку, яка потрібно була, і я вийшла у двір, почула, що щось 
летить, але не ракета. Я не знаю що це… був звук, ну… літака. Були дуже яскраві 
помаранчеві такі вибухи. Але ми просто зайшли до гаража і продовжували з дідусем 
лагодити генератор, бабуся була вдома і ми навіть у підвал не ховалися. Ми просто 
весь цей час були на кухні, на першому поверсі. У нас був свій магазин, і ми ховалися 
там, де немає вікон. Спали там. 
 
У мене тільки був інтернет, бачили прильоти вже по всьому місту, там були жертви, але 
ми все ще не їхали. Чомусь ми не їхали. Думали, що не буде нічого такого страшного, 



жахливого, а так… Я навіть не задавала питання, чому ми нікуди не їдемо. Думала, що 
перечекаємо. 
 
У нашому магазині почались мародерства. І тоді дідусь виходив, просто давав людям 
все, що треба. Він, щоб не ламали двері, прилавки, просто виносив все, що треба було 
людям. Всі знали дідуся, намагалися ставитися з повагою. Ну, спочатку. Люди часто 
збиралися біля нашого магазину, ми щось виносили їм, якщо треба було і просто 
розмовляли. Коли не було зв'язку, це була як така община. Як раніше було братство, 
так і ми тепер збиралися. Бабуся дуже на нього скаржилася - що це типу роздаєш все, в 
нас не буде нічого! 
 
Коли біля нашого будинку почали їздити танки, ми вже вирішили не виходити нагору. 
Кілька снарядів упало біля будинку, а в нас за будинком газові балони. Дідусь пішов 
перевірити - вибухнули чи ні. Хоча не знаю, що з ними могло статися. Ну, загалом ... 
Виходить, він повернувся назад і якраз у цей момент, прям ось півметра від нього 
прилетів снаряд. Він був біля дверей, але не встиг зайти... А я в цей момент була на 
прямій лінії від цього. Тобто можна прокреслити пряму лінію там, де цей вибух, снаряд 
летів. Я померла б, якби пройшла трохи далі. Сильно посікло всі стіни, витяжку. Я 
відразу закричала - "у мене все нормально, у мене все нормально!". І тоді дідусь почав 
кричати: «Наташа!» Ось це ось купу разів «Наташа! Наташа! Наташа! Наташа!" Я не 
знаю, як йому вийшло це вигукнути, він молодець великий, що крикнув, бо ми б, 
напевно, не вийшли. Потім бабуся кричала: «Саша! Саш! Саша!» Вона вийшла 
подивитися, каже – «Боже, його завалило», але його не завалило. Ну, загалом, людина 
була у стресовій ситуації, не знаю, чому вона це сказала… неважливо… Ось, і виходить, 
спочатку бабуся казала мені – «не йди сюди, не йди сюди». Я думаю – як не йди! 
Потім, як я зрозуміла, що це про всяк випадок, щоб якщо ще щось прилетіло, я була в 
безпеці. Вона відчинила двері, біля яких був дідусь, ми його затягли до хати. Бабуся 
каже – «допоможи затягнути!» А зрештою, я сама його тягнула. Не знаю, як мені сили 
вистачило. Ну, норадреналін, тому… І от лежить дідусь поранений. Бабуся нічого не 
робила, вона не знала що робити, а я швидко кажу - давай мені ножа, розрізала його 
кофту, подивитися - де взагалі у нього поранення. Чомусь завжди, якщо щось страшне 
трапляється, до мене йдуть і питають - що робити? 
 
Потім я попросила бабусю дати мені подовжувач або щось на кшталт джгута, тільки 
товсте, не тонке, тому що тонким не можна робити перев'язки, треба щось товсте. В 
ідеалі, це був би якийсь джгут, не знаю, чи ремінь, але у нас такого не було під рукою, 
тож я попросила просто щось товсте. Вона дала мені подовжувач, який звичайний для 
розетки і ми зрозуміли, що в нього найбільше перебита рука, і там же проходять 
артерії, я сказала - "все, перев'язуємо біля плеча". Перев'язали біля плеча, потім 
почали шукати дивитись тіло далі, зрозуміли, що в нього велика дірка у голові. Ну, це 
ніби вже ніяк не виправити, в принципі ... Перев'язали цю руку, бабуся постійно щось 
кричала йому, це дуже мене напружувало. 
 
Насправді, це ось найжахливіше почуття в моєму житті було, ось було дуже багато чого 
страшного… У мене безвихідні ситуації були. Але ця була найстрашніша. Коли його вже 
перев'язали, ми сиділи, бабуся принесла мені стілець, потім коньяк, запропонувала 
цигарку, я говорю – «ні, я не хочу пити». Буквально, до речі, до цього я йшла на кухню 



(чого я стояла в перестінку!), перед тим я йшла на кухню зі складу для того, щоб пити 
свій чай, який мав охолонути. Пити та палити я не хотіла взагалі! У мене дуже сильно 
билося серце, хотіла його вирвати. У мене було таке відчуття, що я зараз вирву це 
серце, не знаю чому… Я намагалася тримати себе в руках, згадала пораду – щоб не 
панікувати, треба дивитися навколо себе, просто називати у себе в голові чи вголос 
якого кольору предмети . У нас був склад, там були мішки з різними продуктами, я 
дивлюся – допустим мішок з капустою – зелений, холодильник – білий, плитка – чорна, 
віконна рама – помаранчева. Я сиджу, намагаюся себе заспокоїти, тому що мені 
здавалося, що я зомлію. Хоча в житті жодного разу не непритомніла, і тоді я теж не 
зомліла. Бабуся дала мені води, я пила воду і ніяк не могла напитися взагалі! У мене 
спрага сильна, коли я нервую. Я почала дзвонити, був дуже поганий зв'язок, ми дістали 
з кишені діда телефон і я почала шукати швидку і просто дзвонити кому можу. 
Подзвонили вітчиму, виходить, чоловік моєї мами. 
 
Ми додзвонились у швидку, сказали, що ні, швидка в нас не працює. Якщо ви хочете 
когось привести, самовивіз, тільки самовивіз! Я розумію, що у нас біля будинку стоїть 
танк, я ніяк не вивезу і бабуся не зможе. Хоча є машина і вона вміє керувати. Загалом 
не було можливості виїхати, це було дуже небезпечно, там машини розстрілювали, 
коли вони просто їдуть. Коли їдеш автівкою, треба було сказати багато кодових слів. 
Там «Ромео та Джульєтта», наприклад. Я точно пам'ятаю, що «Джульєтта» - це нібито 
ми, наша сіра машина, але тоді не можна було виїжджати, потім ми додзвонилися до 
мого дядька. Ми сказали, що дідусь поранений, дядько виїхав до нас. Я сиділа біля 
дідуся, розуміла, що… ну… йому не вижити зовсім… і у мене були такі думки – «краще б 
він зараз уже швидше помер», бо він дуже сильно мучиться, я це бачу, я знаю, що в 
нього хворе серце. Я знаю, що якщо він не помре від крововтрати чи чогось подібного, 
смертельних якихось каліцтв, то він помре від інфаркту, тому що у нього контузія та 
його тіло просто не витримає, через контузію як мінімум. Загалом потім він помер. 
 
Дядько дуже швидко до нас приїхав. У нього машина Мазда та номери у неї – 3 шістки. 
Для віруючих було б, напевно, страшно їхати. Ну, загалом, добре... Він зайшов, 
подивився... Побачив тіло дідуся... Розплакався... Ми не мали часу думати. Ми сіли у 
машину і швидко поїхали. Він все життя швидко водить. Їдемо ми на цій машині дуже, 
дуже швидко, прям ти не можеш відірватися від сидіння. Виявляється, він випив тоді 
ще пів пляшки коньяку, але водив чудово, супер просто! Загалом, їдемо, бачимо танки, 
що горять. І тоді, до речі, світило сонце, це був шок, бо весь час був сніг, похмуро, а тоді 
було сонце… Приїжджаємо до дядька, я бачу свого молодшого брата, думаю - як йому 
пояснити смерть дідуся? І в мене виник геніальний план! Я йому сказала, що ми 
евакуювалися, бо там зараз небезпечно, а дідусь залишився для того, щоб спостерігати 
за магазином. А ці дорослі, боже мій! Ці дорослі почали говорити - "він помер, він 
помер!" Я говорю - та заспокойтеся, тут діти, що ви влаштовуєте! Цей мій двоюрідний 
брат… Він дуже любив свого дідуся. Я стою перед ним зі своїм цим шарфиком, а він 
весь у крові… А я завжди з шарфиком своїм ходжу... Я як Наполеон, дуже боюся, що 
мене продує... Паніка в мене від цього, загалом. Дорослі сидять на кухні на підлозі, 
бабуся в крові, питає: «Єва, що нам робити, що нам робити? Що з тілом, як нам його 
забрати? Кому дзвонити?» Я стою, гадаю… Не знаю, що відповідати. Усі сидять, 
плачуть. Ось постійно були ці питання – «Що нам робити, звідки взяти бензин, що нам 



робити з генератором, як нам сховати його для того, щоб його не вкрали?». Ось, ну 
таке… Чомусь саме до мене всі ці питання! 
 
Коли почались запеклі бої, ми сиділи у підвалі, почули, як хтось стукає у двері. Хто це 
може бути? Кажуть - військові, я думала, що все, помру! Я не знаю… що мене 
згвалтують і все таке, бо військові - це було дуже страшно. Потім виявилось, що це наші 
військові і сказали, що в нас є п'ять хвилин, аби зібратись. Ми швидко зібрали всі речі, я 
забрала документи з підвалу, про них навіть всі забули. Мою собаку посадили у 
портфель шкільний, я завжди була зі шкільним портфелем, там в мене було 
найнеобхідніше, але чомусь ще були… ці… аромопалички. Знаєте? Благовонія. Чомусь 
вирішила їх туди покласти… ну, не важливо. Нас посадили в машину, тоді було так 
смішно! Тьощу посадила до… як це називається… в багажнік, а в неї виявляється 
клаустрофобія, вона почала кричать, потім прийшлось її пересадить на переднє 
сидіння. Почали їхати, розбиті вікна були в машині, було чутно вибухи, а ми їхали. 
Бачили як горять будинки. Було, на жаль, дуже холодно. Я захворіла у підвалі, в мене 
була температура, але я не знаю яка, ми її не міряли. Бабусі теж було погано. Проте, 
вона дуже така… бойова. Постійно бігає, худенька така, всі думали, що вона моя мама. 
 
Нас везли і ми думали, що ми вже евакуювалися, що у нас буде вже все добре. На той 
момент, я не знаю скільки тижнів ми вже не мились. І їхали ми з надією, що нас 
евакуюють. 
 
Але нас залишили у лікарні. Ми проходимо в підвал, сідаємо, я думаю - кілька годин 
ми посидимо, поки людей усіх вивезуть, а виявляється, ні. Ми сиділи там… я вже не 
пам'ятаю скільки точно… кілька тижнів… ми там святкували 8 березня… Ну просто всі 
підходили і говорили один одному: «З 8 березня». Було багато собачок, я постійно їх 
поїла, бо люди всі дуже нервові, налякані, їм не до цього, а в мене теж собачка, йому 
10 років. Не було з чого пити і я наливала воду в стаканчики паперові, їх трохи стискала, 
щоб вони були такі овальні. 
 
Я до речі в перші дні чомусь віджималася, робила зарядку, підкачувалась на трубах, ще 
підтягувалася, у мене був приплив сил, хоч і ломило все тіло від температури, не знаю 
як це. У мене посттравматичний розлад ще до війни був. Через те, що мене бив вітчим. 
Люди, у яких посттравматичний розлад, вони постійно напружені, і коли вони 
потрапляють у реально напружене середовище, то почуваються у своєму руслі… не 
знаю… тому я, мабуть, не розгубилася. Через сильний пил було важко дихати. У 
багатьох людей йшла кров із носа, капіляри не витримували. Люди в нашій кімнаті 
мали папуг, вони перші два дні щось кричали, а потім уже все. Вмерли. Я, до речі, 
заощаджувала зарядку на телефоні, все фотографувала, писала нотатки, берегла 
навушники, зарядку на навушниках, слухала Квін там, тобто «я не хочу вмирати», як 
там співалося, «але іноді краще б я не народжувалася » (наспівує пісню). Там були інші 
підлітки, я розумію, що як би музика в дефіциті, говорю – «не хочете послухати музику? 
Я вам дам, мені не шкода». Був ще хлопець, який приніс із собою блок від комп'ютера 
та монітор. Так цікаво, хтось взагалі ніхрена не взяв, у когось немає документів, а хтось 
узяв із собою комп'ютер. У когось були грамоти за 1 клас, сніговик із пластиліну. 
 



Потім я нарешті спромоглася виїхати, а бабуся залишилася для того, щоб поховати 
дідуся. У результаті вона його поховала. Вона мені розповідала, що коли його виносили 
на дверях звідти, вона розмовляла з ним, довго розмовляла і його поховали біля його 
родичів. Так вийшло – бабуся знайшла людей, які могли це зробити, коли вже місто 
було під окупацією, вона весь час «волноваського котла» сиділа у цій лікарні, сама, 
звідки вже всі поїхали, а вона сиділа і чекала, щоб поховати дідуся. Вони були все 
життя разом, до речі. 
 
Я, до речі, атеїстка, я не вірю в Бога, але намагалася молитися. Я все життя думаю - 
блін, було б класно повірити в Бога, але в мене не виходить. Я потім зрозуміла - 
напевно класно, що в результаті долі не існує, напевно класно, що це не призначено, а 
просто якийсь збіг. Тому що… Я не знаю як це описати… напевно, добре, що я не 
залежу від чогось вищого. Втім, та я ось думала, кому мені дякувати, коли я лягаю 
спати в теплому ліжку, тобто – «спасибі, боже, що мені так добре?» Дякую долі, що так 
добре? Не знаю. Ну ні, начебто я не вірю в долю. Зрештою я зрозуміла! Дякую збігу 
обставин! Все залежить від збігу обставин. Коли прилітає ракета, все залежить від збігу 
обставин. Тобто скільки б ти не молився, все одно до тебе може прилетіти. Я змирюсь, 
якщо помру, змирюсь, якщо не помру. Буде як буде. Не знаю, на який рівень 
усвідомленості я вийшла тоді. (сміється) 
 
Після перемоги… я піду до психіатра… А взагалі, я б хотіла полетіти на Марс, мені там 
було б комфортніше. 
 

Єва, школярка 
м. Волноваха 

 
 
 
 
 

 
історія 6 

КОМПРОМІСИ 
 
Я просто пам'ятаю коли був Майдан, от відчуття, коли потім почалася війна в 14-му, 
знаєте, таке… Дуже багато людей таких активних, я в тому числі, знаєте, було якесь 
безсилля, тобто ти людина активна, ти ж хочеш щось робити, а не знаєш що. Ніхто не 
каже що робити, а робити щось хочеться. Потім стався Іловайськ. І ми прочитали пост в 
інтернеті, що привезли наших поранених лікарню, яка от поруч зі мною. І немає в 
лікарні нічого, не перев'язки, ні йоду, з ліків – нічого. І просто такий пост був «хто може 
щось купити, щось принести, будь ласка, принесіть». Ми з чоловіком побігли по 
аптеках, щось купили, принесли вночі в лікарню, яка закрита. Кудись стучали, нам 
сказали - залишайте тут, у передпокої. 
 
І я зранку пішла знов до лікарні, познайомилася з хорошими людьми, які просто 
прийшли, сказали - ми тут будемо працювати, це був от перший чи другий день 
існування цього волонтерського штабу. Спочатку це було, я не знаю, я не прийшла в 
якесь волонтерство. Я прийшла конкретно допомогти в конкретній ситуації. В перший 



тиждень я не бачила ні поранених, нікого, бо я сиділа на складі і займалася 
сортуванням. Потім я потрапила в палату і побачила перших поранених, а це ж після 
Іловайську. Тобто це були важкі поранені, з ампутаціями. Мені було дуже дико - як це, 
я прийду до незнайомої людини, що я йому скажу? Що йому взагалі треба казати чи не 
треба? Наше уявлення про війну все ж таки кіношне, а тут конкретна людина з 
конкретними проблемами, якій, мабуть, не хочеться зі мною говорити взагалі, йому 
боляче, йому страшно. Для мене взагалі тоді нова людина - це такий стрес! Я не люблю 
незнайомих людей, я не можу так підійти на вулиці, заговорити з ким завгодно, а це 
попросили, сказали - піди до палати. І от для мене це такий шок був. От просто з 
людиною спілкуватися. Але одразу зрозуміло, що це треба робити. Бо людина, коли їй 
боляче і коли страшно, їй хтось потрібен поруч, це обов'язково. І це не можуть бути 
лікарі. В них своя задача. А хлопцям потрібно було те, що для нас роблять наш близькі, 
коли ми хворіємо чи нам погано. Люди знаходяться у незнайомому місті, нема кому 
прийти до них. Має бути людина, яка буде поруч, за руку потримає чи щось таке, 
знаєте? Чи скаже щось дурне, але дуже необхідне. Просто приходиш, починаєш питати 
– а ви звідки, а ваша родина знає, що ви живий? Давайте зателефонуємо, у вас є 
телефон? Розкажіть мені, хто у вас вдома залишився? Знаєте, люди вони як коні, їм не 
треба слова, їм треба якусь інтонацію. Коли людина розуміє, що ти спокійний, до неї 
відвертий. Що ти не просто тому, що ти зобов'язаний, а тобі до неї є якесь діло, 
справжнє діло. 
 
Зараз все інакше, зовсім інакше. Тоді хлопці були розгублені. Дуже розгублені, дуже 
налякані. Ну, це досвід був, перший досвід війни в Україні, а зараз волонтери стали 
професійні, і наші бійці стали дуже впевнені. Це зовсім якась інша історія. 
 
Приїздить там чергова партія хлопців, військових –  «досі зброї немає, там стільки 
загиблих, того нема, того нема, така, пардон, жопа! Жопа!» А потім кажуть – «Ну, в 
принципі, ми молодці і там у нас добре, і тут у нас непогано!» І тобі спокійно, ти 
розумієш, що… Знаєте, в мене таке враження, що в нас дуже хороші військові, чесно! І 
вони добре воюють. Вони дуже вміють це робити. А коли маєш справу з 
професіоналами, це дуже підтримує. 
 
Перші поранені почали поступати 28-го. Автобус приїхав - приймайте. Все, приймаємо. 
Ми ж там з 14-го року, нас всі знають. Знаєте, як це було - ми підходили до лікарні з 
різних кінців, всі стикалися одночасно. Просто наш старий оцей з 14-го року 
волонтерський центр. Одночасно всі прийшли, всі стали на свої місця. І знаєте, як не 
виходили. Це те, що зветься досвід. В перший день ми укомплектували вже всіх на 
відділеннях. У нас така черга була людей, які щось принесли. Знаєте, я такого не 
бачила, за день прийшло тисячі три людей, які щось принесли, і ліки, і перев'язку, і 
речі. Бо це ж проблема, коли людина поступає до лікарні, йому треба перевдягтись у 
щось. І там особиста білизна - це також проблема, тобто труси, шкарпетки, футболки, 
спортивні штані і капці. Народ йшов, і не просто так - прийшов, приніс, пішов, а 
прийшли, щось принесли, спитали - що вам треба, кажем - краще оце, оце, якщо є 
можливість. Людина пішла додому, другий раз повернулася, принесла, залишила, 
тобто це такий двіжняк був. У дві сторони колони людей. Одна від центру, друга в 
центр. 
 



Потім, коли вже перекинулись основні бойові дії на Схід, стало важко, стало багато. 
Дуже великий потік, дуже великий! Імен вже не запам’ятовуєш. Ти встигаєш тільки їм 
посміхатися, щось говорити, якось їх проблеми вирішувати, якщо вони щось 
розповідають. В нас вони недовго знаходяться, у нас такий потік, вони тут декілька днів 
і їдуть далі. На якомусь етапі я перестала взагалі людей впізнавати, всіх людей, на 
вулицях навіть. Перестала впізнавати в обличчя. Багато військових і вони вже стали 
якимись… типами. Оцей, пам'ятайте, молодий хлопчик чорнявенький, який був отам 
отам, ми отак між собою спілкуємось. Дуже багато цікавих історій, але ви знаєте, як ми 
кажемо, першу тисячу ти ще пам'ятаєш, а потім вже ні. От таке дурне враження – вони 
всі як один і він брат. Тобто це така нескінченна одна людина, вона кожен день 
приходить до тебе, ти з нею спілкуєшься, допомагаєш, відправляєш, приймаєш, 
годуєш, одягаєш. Потім вона їде, ти їй з собою там пиріжок якийсь даєш, «хлопчики, 
щасливо, от вам водички з собою в потяг, все, давайте!» І вже наступна партія йде. Але 
я думаю, це дуже правильно, коли ти не втомлюєшся дійсно їх любити. Усіх людей 
любити не можна, але коли це одна людина – можна. 
 
Хоча, звісно, вони дуже різні, вони дуже по різному виховані, і вік різний, є такі 
хлопчики, там по 18 років, що просто взяв би і всиновив. А є такі діди, що думаєш- 
боже мій, що ж ти в армії робиш, дідусь. Вони дуже цікаві, це правда, дуже цікаві, і 
вони всі за різним прийшли, але те, за чим вони прийшли - це гідна історія. Ну от кого я 
бачила, з ким спілкувалася, дуже рідко є людина, яка тобі не цікава, неприємна, якось 
відверто не твоя людина, це одиниці з усіх, чесно, це чесно. 
 
Був один випадок: я стояла на зупинці, було дуже спекотно, і тут стоять три чоловіка 
собі. Я підходжу до них, і одному кажу – «я перепрошую, ви контужений?» Він такий – 
«да», я кажу – «чого у вас голова гола? Одягніть терміново щось на голову! У вас 
взагалі мозок є? Чого ви контужений, ходите оце по сонцепеку з відкритою головою?!» 
Вони починають сміятися, він потім питає – «а що, так видно, що я контужений?» 
Знаєте, коли будь-який чоловік в комуфляжі, якщо навіть він в цивільному - це моя 
зона відповідальності. Я можу до будь-кого підійти і сказати все, що вважаю потрібним 
для його здоров'я. 
 
Я викладаю, і своїх хлопців-студентів ганяла ледь не хворостиною, спочатку з 
військоматів, потім з ТРО і, оскільки багато знайомих, я просто бігала по ТРО і казала - 
хлопці, не дай боже хтось їх візьме, просто будете ворог номер один! Я впевнилася, що 
на війні не місце дітям. Взагалі. А солдати, як діти, дуже незахищені в нашому, 
цивільному світі. Я думаю що людина яка вбиває… (а за більшістю - це людина 
нормальна, хороша)… В неї є якісь вагання з цього приводу. Військові тут на Сході… 
дуже боляче сприймають звинувачення в тому, мовляв, «нащо ви воюєте?» Я так 
розумію, там на Півдні немає місцевого населення, яке каже, що «це ви винні, що в нас 
тут війна», а на Сході дуже багато таких випадків. Коли наших військових 
звинувачують… Не дуже доброзичливо до них ставляться... Я думаю, все ж якісь 
сумніви в них є... І треба їм говорити, от така банальна річ, що «ви молодці, ви круті, ми 
вами пишаємось». Ви герої. Це треба робити обов'язково. 
 
В дитинстві я була на красной площаді, біля могили незнайомого солдата. І була 
делегація німецька, і був маленький хлопчик, який свого тата спитав: «а з ким вони 



воювали», тато сказав: «з нами». Вже стільки років пройшло… тобто він відчував, що це 
війна з ним, він причетний. А росіяни… ніхто ж не причетний. Кого не спитаєш - вони не 
винні всі, це їх не стосується. 
 
Але в мене таке враження, що у нас також серйозні проблеми. Це нам кара за наше 
загравання з росією, з радянським минулим, за нашу лояльність до речей, до яких не 
можна бути лояльними. В мистецтві не можна йти на компроміси. Інакше це 
виливається в дуже серйозні проблеми. І тепер, коли зараз полеміка навколо руськой 
культури… Чи потрібна нам руська культура? Не можна дивитись на це питання як на 
конкретного чехова, чи там достоєвського. Просто треба до цього ставитися як факт - 
руська культура породила війну. 
 
А в мене особисто за ці роки відбулася якась переоцінка цінностей серйозна. Бо, 
наприклад, я пішла з театру, і пішла викладати. Я розуміла, що все те, що я робила до 
цього моменту - не достатньо. Я вважаю, що війна - це результат дуже поганої роботи 
працівників мистецтва. Я вважаю, що це так, я погано робила свою роботу. Ось тому я 
пішла викладати. Бо вважаю, що це важливіше на даний момент. Виховувати 
справжніх митців, які будуть добре робити свою роботу. Щоб… не було війни. 
 
Після перемоги я нарешті розплачуюсь. 
 

Олена, викладачка 
м. Дніпро 
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