
МИ, 
НАЧЕ ОДНЕ 
ВЕЛИКЕ СЕРЦЕ



Перші слова які я почула зранку 24 лю-
того «Кохана, вставай, почалось. Треба 
набрати води у ванну». Потім телефон-
ні дзвінки сестрі, мамі, друзям. Всі спа-
ли. Звісно спали, бо люди сплять о 5-й 
ранку, люди  не очікують бомбардувань, 
точніше не очікували. 

Перші дні я пам’ятаю як суцільний страх 
та розгубленість. Я не вірила, що може 
початись повномасштабна війна. Як 
таке може бути у 21 сторіччі?

Кажуть що кожна людина проживає зу-
стріч зі стресом по своєму: бий, біжи або 
замри. Мені здавалось, що я відчуваю 
все одночасно. А потім послідовно. 

Замри. На рівні фізіології — не могла 
їсти зовсім, функціонувати та спати до-
помагали заспокійливі, їх вистачало на 
4 години, точно як написано в інструк-
ції. І тваринний страх. Його я добре 
запам’ятала. Сидиш на підлозі в кори-
дорі, слухаєш сирени і відчуваєш цей ін-
стинктивний тваринний страх.

Біжи. В перший день ми пішли шукати 
бомбосховищ, в аптеку, продовольчий 
магазин та у тероборону, яка виявилась 
біля нашого будинку. Ясно, що там ми 
були зайвими. 

Ввечері до нас прийшли друзі, з якими ми 
потім провели всі три місяці, адже виїжд-
жали ми вже всі разом. Рішення виїхати 
ми були вимушені прийняти миттєво, 
після того, як почули звуки кулемета за 
вікном (потім дізнались, що це громили 
ворожу ДРГ біля нашого будинку). Взяли 
найцінніше — кота, документи та гроші. 
І коли я потім ходила в одних джинсах, я 
дуже часто пригадувала свою знайому з 

Донецьку, яка якось 8 років тому, під час 
кава-паузи на якомусь тренінгу, стоячи в 
джинсах та светрі, сказала «а це все що 
у мене є». Ось воно — питання доступу 
ресурсів… про яке я так багато знаю та 
розповідала на тренінгах. Все так і спра-
цювало. І це дуже страшно. У нас нема 
машини і якби друзі нас не забрали, ми б 
так само, як люди яких ми зустрічали по 
дорозі, могли йти просто пішки, просто 
рятуючись від бомб.   

Так багато я ніколи не матюкалась які 
перші 3 тижні війни. І це тоді було дуже 
потрібно. Русскій воєнний корабль, йди 
на @уй! 

Ми опинились у Франківську. Перше, 
що я пам’ятаю, це гарячий обід у бать-
ків друзів та жінка в магазині, яка зро-
била знижку, коли дізналась, що ми не 
місцеві. Це було дуже щемливо і тепло. 
А потім класична схема: почуття прови-
ни, як ми потім всі дізнались «провина 
вцілілої», враження що ти робиш дуже 
мало, очікування, що все це має швидко 
закінчитись…

Бий. Війна мені схожа на сироватку 
правди, який так багато хто шукає. Ти 
бачиш себе тою, якою ти є, якщо навіть 
раніше у тебе була можливість ховатись. 

Я ЗРОЗУМІЛА, ЩО  
НЕ МОЖУ ВЗЯТИ В РУКИ 
ЗБРОЮ. ПОКИ ЩО  
НЕ МОЖУ. І ЦЕ БУЛО 
ДУЖЕ БОЛЮЧЕ ДЛЯ 
МЕНЕ ВІДКРИТТЯ  
ТА УСВІДОМЛЕННЯ. 



Щоб не з’їхати з глузду — всі сили кину-
ла в волотерство. Ми з друзями заснува-
ли волонтерський центр, допомагаємо 
засобами гігієни жінкам та дітям ВПО які 
опинились в маленьких громадах. А та-
кож допомагаємо ліками, закупкою про-
дуктів у місцевих фермерів тимчасово 
окупованим територіям Херсонської та 
Запорізької областей. І це не стільки про 
такі необхідні ліки, як про увагу, про те, 
що ми пам’ятаємо, любимо, боремось, 
підтримуємо як можемо. Частина рідних 
виїхали з Херсону, частина з них виїжд-
жала під обстрілами, важко писати, що 
ти відчуваєш, коли чекаєш на коротке 
смс «проїхали». Частина дуже важливих 
для мене людей залишається в окупації. 
Вже тиждень без зв’язку. ненавиджу ра-
шистів. 

ЩО СПРАЦЮВАЛО  
НА 100 ВІДСОТКІВ —  
ЦЕ МЕРЕЖУВАННЯ  
ЛЮДЕЙ, ЯКІ ОБ’ЄДНАНІ 
СПІЛЬНИМИ  
ЦІННОСТЯМИ. 
В кожній області є жінки та чоловіки, 
яким я телефоную, прошу про допомо-
гу і завжди  її отримую. Бо наші цінності 
— свободи, рівності, сестринство вия-
вились не просто словами. Ось вони! Я 
можу до них доторкнутись! Я знаю їх іме-
на!  Люди — це найбільший скарб.  

Ми йдемо до нашої Перемоги. Ми 
обов’язково переможемо! Я так думаю 
не тільки тому що я українка, я дивлюсь 
на це з історичної точки зору, адже я 
історикиня. Все завжди стає на свої міс-
ця. Все і завжди. 

Чого я точно не забуду з того, чим я 
можу поділитись: голосові мого похрес-
ника з Херсона, який говорить, що йому 
дуже страшно тому, що він чує «бабахи», 
свого тваринного страху, шаленої під-
тримки знайомих та абсолютно незнай-
омих людей, сліз від повернення додо-
му у Київ, безпорадності коли не можеш 
зателефонувати і дізнатись як там твої 
рідні.    

Кожного дня я пишу в нашому спільно-
му чаті команди: «Привіт, найкращий 
загін, бажаю спокійного (за можливості) 
та теплого дня». Це така майже мантра у 
мене вже. 

А ще я зрозуміла, що всі ми отримуємо 
такий різний досвід зараз, який немож-
ливо порівняти, можна тільки прийня-
ти. Ті, хто не були в окупації, не зможуть 
до кінця  зрозуміти тих, хто там були. Ті 
хто стали ВПО, не зможуть до кінця зро-
зуміти тих, хто лишилися проживати 
жахи війни у своїй оселі. Ті, кому є куди 
повернутись, не зможуть до кінця  зро-
зуміти тих, хто втратили все… Ми може 
й дійсно до кінця не зможемо зрозуміти, 
але ми це відчуваємо, наче одне велике 
серце.

Наталія Чермошенцева,  
громадська активістка 
Херсон — Київ


