


За декілька днів до початку війні, ро-
зуміючи, шо то вже реальність, а не 
вигадка, я вирішила зустріти її разом із 
батьками. Тож зібрала небагато речей 
і поїхала до них в Білу Церкву. Через 
тиждень тато захворів допомагаючи 
волонтерам робити сітку. А на той час 
вже вимкнули опалення в будинку (за 
вікном було — 15) й, мабуть, то ще біль-
ше погіршало його стан і згодом стало 
зрозуміло, шо все серйозно…

Я зверталась до багатьох і тільки одна 
медсестра з Харкова надала мені кон-
сультацію і написала які ліки потрібно 
купити,.Це було якраз в той період,  
коли були жахливі обстріли Харкова. І 
якраз в той день, коли по нашому  місту 
теж було багато ракетних ударів. Я їзди-
ла, шукала ліки і мені було байдуже, що 
то небезпечно. 

Ми пройшли швидку допомогу, лікар-
ню, крапельниці й безсонні ночі, ряту-
ючи тата, але таки перемогли ту важку 
пневмонію.  

Це було велике полегшення і перемога 
у своїй власній війні. Як тільки татові 
стало краще, ми поїхали до родичів до 
Львова. Там нам запропонували долу-
читися, на мою думку, до вкрай важли-
вої справи — проводити арттерапію з 
дітьми з різних куточків країни. Після 

першого заняття мені здалося, що то не 
я допомагаю дітям, а вони мені.  Адже я 
вийшла до них з посмішкою на обличчі 
майже чи не вперше  за весь час війни.  
Мені було дуже класно чути від дітей 
та батьків, що ці заняття дійсно дуже 
позитивно на них впливають, бачити 
їх радість і слідкувати як вони між со-
бою спілкуються і які чудові малюнки 
створюють. Іноді здавалось, що на ці 
дві години всі забували про страшні 
реалії і просто були дітьми. Але й були 
і важкі моменти — війна дійсно нега-
тивно вплинула  на дитячу психіку і це 
прикро. 

Паралельно з цим я знаходила час 
для того, щоби всі свої переживання, 
емоції, позицію і негатив втілювати в 
ілюстрації. Просто для себе, щоб не 
тримати це все в собі. Згодом почали 
пропонувати брати участь у благодій-
них проєктах. Зараз їх більш ніж 10 по 
всьому світу. Це дуже круто, що моя 
творчість теж допомагає в перемозі 
нашої країни. 

Я буду продовжувати це робити, бо  
вірю у свободу і право на  життя в віль-
ній та квітучій Україні.

Анастасія Гайдаєнко, художниця
Біла Церков - Львів


