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Я ПРОСТО ЖИВУ



Що є волонтерство у наші часи? Героїч-
ні вчинки? Неймовірні історії, що вихо-
дять за межі людських можливостей? 
Для мене, волонтерство — це щоденна 
праця і історія кожного з нас і тих, хто во-
зить допомогу на передову, евакуює лю-
дей, рятує життя  і тих, хто залишаючись 
вдома з дітьми, підгодовує  полишену 
сусідами кішку або просто щодня наві-
дує самотню бабусю з дома навпроти... 
І кожен внесок важливий, кожен вчинок 
заслуговує на захоплення, визнання, 
подяку, незалежно від розміру, кількості, 
тривалості чи інтенсивності… Бо не іс-
нує для цього одиниць вимірювання…

Адже всі ці вчинки витікають з сутності 
волонтерства — «доброї волі», милосер-
дя, любові, добра — маленької, сяючої 
частинки у кожного в серці.  

Моя історія, напевне, не викличе бажан-
ня розповідати її на широкий загал, про-
те, все одно вирішила нею поділитися, 
адже це історія звичайної  людини в нез-
вичайних обставинах. Можливо, одна 
з сотень подібних історій війни, вну-
трішнього перетворення, віднайдення 
себе… історій сліз і захоплення, історій 
гніву і прийняття, історій віри і стійкості. 

Я не зробила чогось неймовірного чи 
надзвичайного, я просто живу під час 
війни і роблю те, що можу.

Почалося все у ніч перед війною. Я дов-
гий час не могла заснути, ніби відчува-
ючи, що щось має статися. Напередодні 
ввечері, як психологиня,  я  виступила 
з ініціативою надання безоплатної пси-
хологічної допомоги всім, хто цього по-
требує, на сторінках однієї з соцмереж,  
ніби відчувши, що саме зараз це буде 

необхідно, ніби хтось горішній підказу-
вав… 

Цієї ж ночі все і почалось. Я щойно встиг-
ла задрімати, як одразу ж прокинулась 
від вибухів і тривожного: «Почалося! 
Війна!». Далі були неймовірно довгі го-
дини розгублення, переляку, заціпенін-
ня. Тривожні повідомлення від родичів: 
«Невже це правда? Київ бомблять?»  і по-
ступове усвідомлення: «Так, це правда». 

У ці ж дні я виїхала під Київ, в одне з 
селищ області. Точніше, мене вивезли 
сусіди, силоміць, не питаючи. Це було не 
очікувано і навіть трошки шокуюче.  Ми 
виїхали як одна велика  родина з хатні-
ми улюбленцями під сиренами, серед 
вибухів, просто у чому були... Здавалося 
б, сторонні люди, з котрими до цієї пори 
не було близької дружби, на другий день 
війни, забрали мене до свого старень-
кого батька, який мешкав під Києвом, 
надавши прихисток і все необхідне. У  
той час, як мої знайомі і дальні родичі з 
РФії  натомість зайняли позицію «війни-
нема», «мивасневбиваємо»… 

ДЛЯ МЕНЕ ЦЕ СТАЛО  
ТОЧКОЮ НЕ ВОРОТТЯ.  
Я ЗРОЗУМІЛА,  
ЩО ЖИТТЯ ВЖЕ НІКОЛИ 
НЕ БУДЕ ТАКЕ ЯК  
«ДО ВІЙНИ». 
Те, що сталося змінило не лише нас, а 
й саму структуру буття, почалася нова 
епоха і я мушу бути її частиною. Саме 
тоді було ухвалено рішення: «Не зважа-
ючи на активні умовляння сестри виїха-
ти до неї у Німеччину, я нізащо не поли-
шу Україну!».  І ми повернулися в Київ.



Далі протягом днів були вірші, що лилися з 
мене водоспадом, що складалися в нескін-
ченну низку слів, образів, відчуттів…

Територіальній обороні міста Києва

* * *
Над Києвом ранок в гарячих розводах — 
Це ворог хотів оборону прорвати…
Та став на все небо Святий Воєвода,
За ним — легіони крилаті. Крилаті.
 
І йдуть по землі незчисленні потоки
І варта небесна розкинула крила.
В нас небо набрало людської подоби,
Ми стали на захист, ми всі — Михаїли.
 
І нам оборону тримати. Тримати!
Нам ніч продивлятись на варті до болю.
Постане за нами Свята Божа Мати
І буде стояти щоразу, щобою.
 
І нам дослухатись до кожного звуку,
Щоб світ вберегти від чумної навали.
Підійме наш Янгол караючу руку
І ворога скине в пекельне провалля 
 
В нас сила Дніпра оповита вітрами,
В нас полум’я сонця, могутнє, незгасне.
Сам Кий став попереду, поруч з братами
Щоб п’ятий світанок став тихий і ясний.
 
  
* * *
Війна як морок з чумних глибин,
Породжений сказом тирана. 
Ми стали пліч-о-пліч, ми всі як один…
Ми всі — опалена рана.
 
Ми — сонце, небо,моря, сади,
Ми — пам’ять століть не стерта.

Ми нашим землям — живі щити,
Ми ворогу — вирок смертний.
Я стану в білому (добрий знак).
Білий — то колір світла…
Я снігом ляжу по всіх світах 
Щоб вранці земля розквітла.
 
Розквітла скрізь до країв своїх — 
Радість нової миті.
А ворог впав і в землі затих
Нами навічно змитий.
 
Щоб мирно спали наші міста —
Кращі перлини світу.
І синьо-жовта земля свята
Вільно жила і квітла.

І такі, адресовані росіянам, адже, тоді 
ще вірилось, нібито там теж звичайні 
люди, що просто введені в оману і не 
розуміють того, що насправді відбу-
вається… Що до них можна докричатися 
і вони побачать, зрозуміють,  жахнуть-
ся, підіймуться і зупинять цей кривавий 
кошмар.

* * *
Россия, что тебе я сделала?
Стою прозрачнее зари.
Мне выстлан путь снегами белыми —
Холодной памятью земли.
 
Россия, ты от крови пьяная 
Жжешь на ветру чумной костер...
Мне небо лечит раны рваные
От «братских» выстрелов в упор.
 
За что ты в эту ночь безлунную
Все рвешь меня из темноты? 
Стоишь одна, полубезумная, 
На пустоши — кресты, кресты...
 





Россия, и во что ты веруешь,
Что торопливо прячешь взгляд?
Я знаю: боль моя безмерная
К тебе вернется во сто крат.
 
Россия, на кого ты молишься?
Откуда эта злость и страх? 
Как станешь жить, когда опомнишься
С моею кровью на руках?
 
Россия, что тебе я сделала?
Стою и нет на мне вины…
Ты сшила мне одежды белые
Кровавой нитью из войны.
 

* * *
Слушайте: это небо пало
И разбилось на сто знамен.
Слушайте: это вас не стало
Мир стер вас со всех времен.
 
Слушайте! Вы увязли прочно
По колено в чужой крови.
Слушайте этот шепот ночью
Из обугленной вами земли.
 
Слушайте: это голос мертвых, 
Что за вами пришли из недр.
Это путь ваш — из слез не стертых,
Это мир ваш — немая смерть.
 
Слушайте! Здесь крепчает ветер 
И идет до краев земли.
Слушайте! Зажигайте свечи,
Замолите грехи свои.
 
До конца своих дней — мало,
Вам молить до конца времен...
Слушайте: это небо пало
И разбилось на сто знамен.
 

І ікони. Різні, великі і маленькі, пишучи 
їх, я ніби намагалася  захистити всіх нас, 
вберегти… Тоді мені й на думку не спа-
дало, що трохи згодом, одна з цих ікон 
прикрасить церкву у США, інша буде 
оберігати діток у притулку, вірші будуть 
лунати на Дні Української культури у 
місті Пазевальк (Німеччина), а написані 
мною терапевтичні казочки для дітей, 
на запити розгублених батьків, стануть 
цілою книгою, що нещодавно побачила 
світ. 

З огляду на те, що і у мирні часи я ак-
тивно займалась волонтерською діяль-
ністю співпрацюючи з благодійними ор-
ганізаціями, долучаючись до соціальних 
проєктів (підтримка дітей позбавлених 
батьківської опіки, жінок, які зазнали на-
сильство), я розуміла важливість психо-
логічної підтримки в умовах війни, тому 
одразу вступила до волонтерського руху 
психологів. Це були не лише звичні кон-
сультації та психологічна підтримка, а й 
просте вислуховування, розрада у ви-
гляді терапевтичної бесіди, вправ, мето-
дик та навіть у формі спільної творчості. 

Досить часто до мене телефонували 
вночі, найчастіше це було між 2 та 4 го-
динами. Ніколи не забуду,  як однієї ночі 
з літньою жінкою ми разом тихенько 
співали «Чорнобривці», рятуючи її від 
страху та самотності, а наступного ран-
ку я вже писала чергову терапевтичну 
казочку для маленького хлопчика про 
супер-сили, щоб подолати його нічні 
кошмари. 

Я також  пам’ятатиму як часто консуль-
тації починались з того, що не сказавши 
ані слова, люди просто плакали й плака-



ли, не в змозі зупинитись, ніби виплаку-
ючи весь біль, все горе, всі втрати, ніби 
прощаючись та підводячи риску під 
життям, що звалося «до війни». 

Розлучені родини, мами з малюками, 
чиї домівки розбомблені і котрим тепер 
нема куди повертатись, підлітки і літні 
люди, які не можуть впоратись з дійсні-
стю,  жінки, які вивезли дітей до Польщі, 
Німеччини, Румунії, Італії, але все одно 
не відчувають себе в безпеці, всі  україн-
ці,  де б вони не були, враз відчули як 
Україна в серці болить… болить…

Я НЕ ЗАБУДУ ВСІ ЦІ 
ЗВЕРНЕННЯ: І ВІД СИЛЬ-
НИХ ПСИХОЛОГИНЬ,  
ЯКІ ЗВЕРТАЛИСЬ  
ПО ДОПОМОГУ ЯК  
ДО КОЛЕЖАНКИ, ЩОБ 
«ПІДЛАТАТИ» СЕБЕ,  
НАБРАТИ РЕСУРСУ  
І САМИМ ВКЛЮЧАТИСЬ  
В РОБОТУ З НОВИМИ  
СИЛАМИ… 
І звернення  однієї дівчинки, чиї батьки 
відвезли її з братом до бабусі у село, бо 
там безпечніше, але бабуся не зраділа, 
відповівши: «Коли ви вже поїдете? У 
мене тут нема місця!» і  у той же час ви-
падок, коли багатодітна родина з Чер-
нівецької області, взяла до себе в дім 
евакуйовану жінку з двома маленькими 
дітлахами одразу, не роздумуючи чи 
всім вистачить місця… 

І історія жінки, чия родина загинула в 
Ірпені, і однієї дівчини, яка не змогла 

забрати свого хатнього улюбленця і не 
знаходила собі місця від тривоги… 

Звернення та запити були різні, від втра-
ти цілісності картини світу та переоцінки 
власного життя, родинних зв’язків, тяж-
кого переживання втрати, до панічних 
нападів та нічних кошмарів. Всі різні, всі 
важливі, всі надзвичайно значущі і їх так 
багато…

Зараз я паралельно  співпрацюю з кіль-
кома платформами, що надають пси-
хологічну допомогу та долучаюсь до 
інших волонтерських рухів. Разом з На-
ціональною Скаутською організацією 
України «Пласт» проводжу онлайн твор-
чі заняття для дітлахів, тримаю стрій у 
марафоні з консультацій, тренінгів, за-
нять та майстер-класів… 

Окрім цього, я знаходжу можливість 
писати і не лише казки та вірші (вже 
розпочато роботу над новою книгою 
психологічного спрямування, що буде 
присвячена історіям проживання вій-
ни),  малювати ікони та картини, що 
візьмуть участь в благодійному аукціоні 
і не забуваю долучатись до навчальних 
програм, щоб знову й знову підвищува-
ти кваліфікацію, бо вважаю це на сьо-
годні вкрай важливим для психолога. 

Я активно долучаюсь до нових ініціатив 
та щиро вірю в те, що і мій маленький 
щоденний внесок теж хоч трошки, але 
наближає нашу перемогу. 

Слава Україні!

Муза Рощина, 
психологиня, 
м. Київ


