
НАС НЕМОЖЛИВО ВБИТИ



Я знаю тепер точно, як це. Коли болить 
душа. Коли і жива, дякувати Богу, і здо-
рова, і всі рідні також, а душа болить. 
Коли і дім вцілів, і ти сама вціліла, а все-
редині чомусь усе взялося тріщинами. І 
сльози то є, то нема. То нема, то раптом 
їх неможливо зупинити. Коли страху то 
нема, то є такий сильний, що аж нудить, 
і дихати важко. І душа болить.

ЧИ НЕ КОЖНОГО ДНЯ ВІД 
ПОЧАТКУ ВІЙНИ Я НАМА-
ГАЛАСЯ СОБІ НАГАДУВА-
ТИ. КАЗАЛА СОБІ:  
ПОДИВИСЯ, ОЗИРНИСЯ 
НАЗАД, ЗГАДАЙ, ХТО 
ТИ Є. 
Згадай, якими були усі сталеві жінки тво-
го роду. Подивися, казала собі. Подиви-
ся на них, он же вони за спиною стоять, 
пережили і німців, і совєти, пережили су-
цільну м’ясорубку, і вижили. Дітей вихо-
вали. Пекли пироги. Вишивали подушки 
маленьким хрестиком. І вижили. Дожили 
до самісінької старості, в кожній зморш-
ці своїй пронесли свій досвід, і свій біль, 
і свій страх, і свою віру, і свою надію, і 
любов.

Подивися, казала собі. Що там, де бо-
лить, поруч є сила, аби самій зцілитися і 
ще стільки ж, щоб поділитися своєю си-
лою з іншими, бо коли даєш, то не озна-
чає, що собі не вистачить. Лиш означає, 
що разом ми стаємо ще сильнішими. 
Тому сьогодні плачу я, і мене втішають. 
А завтра втішатиму я. Втішатиму, скільки 
треба.

Подивися, кажу собі чи не кожного дня. 
Там, де страх роздирає й шматує зсе-

редини, поруч є спокій, тиха, спокійна 
сила, яка щодня не дає впасти. Як ледве 
чутний голос, яким наспівують «Котику 
сіренький, котику біленький», наспіву-
ють «Ой, верше, мій, верше», наспіву-
ють «Ой, у лузі червона калина». Той 
голос спочатку тихий, а потім потроху 
міцнішає, і таким голосом тоді співають 
гучно «Згинуть нашу воріженьки, як 
роса на сонці», голосно співають «Зро-
дились ми великої години, з пожеж вій-
ни і з полум’я вогнів!». Співають в бою. І 
співають в тилу. Щоб не падати духом.

Подивися, кажу собі. Там, де біль про-
низує голками, там поруч є радість, від 
того, що дощ пройшов і листя зелене 
розпускається, дощ пройшов і змив ку-
ряву, і сажу, і втому, і знову чути сміх ді-
тей, і знову хтось закохується, а хтось 
теплими долонями висаджує у землю 
розсаду, а хтось виношує дитя під сер-
цем, а хтось молиться українською...

Подивися, повторюю собі, там, де лють і 
ненависть — там поруч, в душі, є Любов.

Я згадую, як мого прадіда по татовій лінії 
розстріляли, коли йому було 32. Бо він 
був в УПА. Як рідного брата прабаби Ма-
ринки, який був в УПА ройовим, заслали 
на виправні роботи кудись в глушину, в 
російський  виправно-трудовий табір. 
На 10 років. Через два роки в таборі він 
помер. Згадую про рідного брата мого 
діда по маминій лінії — про якого забо-
ронено було в родині говорити й лиш 
тільки недавно за допомогою генеало-
гині мені вдалося дізнатися правду. Син 
Андрія і Марії, позивний - Бузько, служив 
у лавах УПА, курінь «Месники» з 1945 
року. Його розстріляли, коли йому було 
всього 21.



За що вони всі боролися?
За незалежну Україну.
За що їх розстрялися і знищили?
За те, що були українцями. Й сповідува-
ли антирадянські ідеї.

Як це — усвідомити в 2022 році, що тебе 
знову хочуть вбити тільки за те, що ти 
українка і ти за незалежну Україну? Це 
не ті думки, до яких я коли-небудь була 
морально готова в сучасному світі. Таке 
навіть з психотерапевтом швидко не 
проговориш. З цим треба навчитися 
жити.

ЯК ЦЕ — КОЛИ ТИ Є,  
А ТОБІ НАМАГАЮТЬСЯ 
СКАЗАТИ, ЩО ТЕБЕ  
НЕМАЄ? 
Коли в тебе хочуть відібрати твою са-
моідентифікацію, закенселити тебе, за-
лякати, щоб ти сама від себе відреклася. 
Як до такого можна себе морально під-
готувати? З цим треба тепер навчитися 
жити.

На 40й день перебування в Києві я відчу-
ла такий страх, якого не відчувала ніко-
ли донині. Цей страх нашіптував мені: 
втікай! біжи! ховайся! рятуйся! Бо тебе 
вб’ють. Знищать! Мене в’язало в вузли, 
заливали сльози. І так, хотілося захова-
тися у якомусь місці, де ніхто не знайде, 
де буде тихо і спокійно, де можна буде 
видихнути і перестати нарешті боятися.

Але в якусь мить я зрозуміла, що немає у 
світі такого місця. Де б я не була, куди б 
не поїхала в пошуках безпеки, відтепер 
її ніде немає. Це щось базове і важливе, 
що особисто у мене відібрали. І куди не 
втікай, а від себе не втечеш. Від себе 

не відречешся. Із цим треба навчитися 
жити.

Тому я повторюю собі цими днями: по-
дивися, згадай, хто ти є. Ти не сама. За 
тобою стоять сталеві жінки роду твого, 
за тобою  стоять сміливі чоловіки, які не 
боялися подивитися смерті в очі. Стій і 
ти. Бо ти не одна. Бо нас дуже і дуже ба-
гато. Тих, хто всім своїм серцем любить 
Україну попри все.

***

На початку травня я вперше виїхала за 
межі Києва за кермом свого старенького 
автомобіля. Разом із батьками і донькою 
ми їхали на захід України, де поховані 
наші близькі, могилки яких ми не відві-
дували вже два роки через локдаун та 
карантин. Я їхала житомирською трасою 
і бачила зруйновані, випалені будинки, 
вирви в асфальті, повалені снарядами 
дерева, гори металобрухту, яка ще не 
так давно була ворожою технікою, яка 
прийшла здійснювати примус до миру. 
Я їхала за кермом, і майже не дихала. 

Я знала, що окрім як відвідати могилу 
бабусі Ядзі (і прабабусі Маринки), я ще 
дуже хотіла побувати в бабусину стару 
хату. Ще з моменту, як рік тому я почала 
досліджувати своє родинне дерево, по-
обіцяла собі, що поїду туди. В село, в ста-
ренький будинок, де жила моя бабуся. 
Той будинок кликав мене. Притягував 
магнітом. Я знала: там немає жодних за-
хованих під плінтусом скарбів чи золо-
тих монет, але я була впевнена, що десь 
там, у надрах будинку, є щось особливе 
для мене. І була певна, що я його знайду.

Я згадувала, як колись маленькою спу-
скалася стежкою, шкрябала черевички 



об металеву шкрябачку, що стояла біля 
порогу, піднімалася сходами, відмикала 
металеву клямку і ступала в бабину хату. 
Моя пам’ять зберегла усе: запах веран-
ди, темнуватий коридор із доріжкою у 
візерунки, ще одні двері з металевою 
клямкою. Натискаєш на неї, двері про-
чиняються і там, спираючись спиною 
на високі вишиті подушки, на постелі 
поруч із вікном сиділа бабуся і читала. 
Або вишивала. Або плела шкарпетки. 

Я хотіла відчути її будинок і її незриму 
присутність ще раз.

ПІДНЯЛАСЯ СХОДАМИ. 
УВІЙШЛА НА ВЕРАНДУ. 
ДАЛІ — ТЕМНИМ КОРИДО-
РОМ. І ВІДЧУЛА…  
ПУСТКУ.
Бабусина хата стояла порожня і вихо-
лощена. Ані знайомого з дитинства за-
паху. Ані постелі з горою велетенських 
вишитих подушок.. Я повільно прой-
шлася кімнатою. Побілені стіни, підбиті 
вагонкою стелі. Тут робили ремонт. Ба-
гато викинули. Багато спалили. Зали-
шилася стара, вицвіла на сонці шафа. І 
картина, вишита гладдю, на стіні. Чорне 
тло і кольорові квіти. Бабуся вишивала. 
Я по черзі підходила до шафи, до вікна, 
до дверей з металевою клямкою, до де-
рев’яного ліжка, яке чомусь стояло на 
веранді. Торкалася пальцями місця, де 
колись жила сильна жінка, яка стала мені 
бабусею. І не відчувала її. Я думала: як 
же так? Ми живемо, наповнюємо собою 
простір, а потім помираємо, залишивши 
після себе порожню, покинуту хату? Як 
хатку равлика. Як таке можливо? І чому 
я так пізно оговталася і прийшла сюди 

аж після того, як усе було втрачено, спа-
лено, винесено? За чим я сюди взагалі 
прийшла аж тепер?

На кухні я побачила старезну шафку-бу-
фет, пофарбовану в біле. З трьома ма-
ленькими квадратними шухлядками. Я 
відкрила першу. Нічого. Окрім числен-
них металевих кришечок. Я обережно 
відкрила другу. Вийняла її з надр шафки 
і зазирнула всередину. Моє серце 
завмерло. Усеньке дно шухлядки було 
встелене ґудзиками. Великими і малими, 
з двома дірочками, і з одною, намисти-
нами, металевими шпульками, темни-
ми ґудзиками і блискучими, красивими і 
звичайнісінькими. Вмить сльози хлину-
ли мені з очей. Я не могла їх спинити. То 
були ґудзики баби Ядзі. Це вона їх колись 
збирала, відрізала і пришивала, ховала 
в шухлядку. Я нарешті знайшла щось 
дуже особисте. Щось дуже її. Я знайшла 
свій скарб. За мить звичайнісінькі ґудзи-
ки перетворилися на щось дуже цінне. 
Я взяла кілька на долоню і заховала собі 
до кишені. Там же, у сусідній шухлядці, 
я знайшла три поіржавілих металевих 
формочки для коржиків. Серце, напів 
мясяць, зірка. Їх я також забрала. І моток 
бірюзових ниток. І старого, тьмяного 
ключа на підвісці. Я не знаю, від яких він 
дверей, але забрала його собі. 

Того дня я також вперше за всі роки 
піднялася на горище бабусиного дому. 
Пройшлася глиняною підлогою, схи-
ляючи голову під балками. У старих 
скринях знайшла красиві скляні келиш-
ки. Надірваний рушничок, вишитий і 
оздоблений бабусиною рукою. Старі 
фотографії. Невелику скляну новорічну 
іграшку у формі шишки. Бабусині ескі-
зи для вишивки і надламаного олівця. 



Я обережно збирала все це, змітала до-
лонею пил, павутиння, дрібні смітинки. 
І ховала для себе у один зі старих сак-
вояжів, який перестав замикатися на 
заіржавілу застібку, але був компактним і 
містким, аби вмістити усі мої скарби. Ви-
шиту картину я забрала також — яскраві 
квіти на чорному тлі. І маленьке бабуси-
не фото, що вмістилося мені на долоню, 
на якому вона. Юна, усміхається в кадрі. 
Щоразу намацуючи бабусині ґудзики у 
кишені, я відчувала, як на очі наверта-
ються сльози. 

 

«Навіщо ти береш усе це?» — спитала 
мене мама. 

«Щоб пам’ятати,» — відповіла я, — «Це 
мої маленькі скарби. шматочки минуло-
го. Речі, у яких є історія. Я показуватиму 
їх своїй доньці. Колись я показуватиму їх 
своїм внукам. І розповідатиму їм про лю-
дей, які колись жили на цій землі до нас».

На могилі бабусі я плакала також. Я ка-
зала їй подумки: «Ти мала право бути 
щасливою». Я казала їй: «Ти пережила 
так багато. Яка ти була сильна. Цю силу 
я зараз відчуваю і в собі». Я дивилася на 
цифри її народження і смерті на пам’ят-
нику, уявляла собі її нелегке життя. Наро-
дилася на початку Другої Світової війни. 
Росла без батька. Стала вдовою у трид-
цять, коли найстаршому синові, моєму 
батькові, було всього шість, середньо-
му — чотири, а найменшим була вагіт-
на. Виховувала синів сама і поставила їх 
на ноги. Була веселої, незламної вдачі. 
Я стояла біля могили бабусі й пообіця-
ла їй дещо. І їй. І сама собі. Я пообіцяла 
неодмінно бути щасливою. І за себе. І за 
неї. Подякувала за те, що маю її вдачу, і 

запал, і незламність. А тоді пішла. 

На мене чекало моє життя. Посеред вій-
ни, якій немає ні кінця, ні краю. Посеред 
сирен, і тривог, і ракет, що влітають у 
будинки і відбирають чиїсь життя. Я по-
верталася до Києві, несучи в собі спокій. 
Спокій і любов. Відчувала за плечима 
усіх жінок і чоловіків свого роду, які пе-
режили звірства і війни, розстріли і за-
слання, біль і страх. Але вижили. Вижи-
ли, щоби дати шанс і мені жити. 

Тож просто зараз я жива. Я знаю, що по-
тім, коли ця війна закінчиться, я вдихну 
на повні груди, видихну з вдячністю, я 
буду плакати довго, за тими, хто заги-
нув через ворожий вогонь, за зруйно-
ваними містами, і життями, і долями. А 
тоді я витру сльози. І буду цеглинка за 
цеглинкою знову все відбувувати. Бо я 
вмію. Відбудовувати разом із кожним із 
вас. Ми продовжимо стояти разом, пліч-
о-пліч.

І навіть якщо зараз ми, українці, розпо-
рошені по всьому світі, із діркою замість 
серця, залишивши свої будинки і квар-
тири, як равликову порожню хатку, ми - 
живі. Нас тримає наша любов. І пам’ять 
про те, що є для нас важливим і цінним. 
Ми носимо із собою в кишенях наші 
ключі, ґудзики, мушлі, порожні гільзи 
з-під патронів, монети, зерна кави, старі 
фотографії, свою маленьку Україну. Ми 
живемо.

І як сильно помиляється той, хто думає, 
що нас можна вбити. 

Слава Світова, 
письменниця
Київ


