
Поставила себе на паузу у той самий день, 
коли на київському вокзалі побачила, як 
поліцейські з собаками відганяють сотні 
людей від краю платформи, до якої мав 
прибути інтерсіті у Львів. Люди тримали 
за руку дітей, стояли з валізами, візочками, 
собаками, котами. Натовп сунув, немов 
велетенський кольоровий рій. А поліцей-
ський несамовито гаркав, аби люди ві-
дійшли і не попадали під поїзд. Тоді в мені  
щось клацнуло і я вирішила, що «подумаю 
про це потім». 

З того часу я не плачу, коли пишу тексти чи 
говорю з людьми. З людьми з Маріуполя,  
Станиці Луганської, Каховки, Харкова,  
Чернігова, Бучі, Вовчанська та інших міст 
та містечок. Я методично запитую у них, 
що вони їли в підвалі, чи є в них вдома 
світло, газ, опалення, як давно вони гово-
рили з родичами, чи мають запаси. Якщо 
це люди, які вже виїхали, то запитую, що 
вони взяли з собою з речей, скільки го-
дин добиралися і на чому, чи бачили ро-
сійських солдат, чи говорили з ними, чи 
лишилися в людей близькі на окупованих 
територіях. Але більшу частину розмов  
я мовчу і саме тоді люди розповідають 
найбільше. Інколи мої співрозмовники 
плачуть і саме тоді вміння мовчати — най-
цінніше. Інколи вони не розуміють, чому  
я ставлю те чи інше запитання. Я спокійно 
пояснюю щось про «важливість розумін-
ня вашого досвіду», «документування», 
про те, що «треба доносити правду», але 
про себе думаю — яка ж дурна професія. 
Я не знецінюю роботу своїх колег. Просто 
я не можу дати людям, з якими говорю, 
нічого, окрім переконання, що їх почує  
і побачить світ. Що їхні історії перекла-
дуть англійською, що усі нарешті дізна-
ються правду і світ зробить хоч щось, аби 
зупинити війну. 

АЛЕ ПОКИ ЩО СВІТ, ЗА ВИНЯТ-
КОМ ДРУЖНІХ КРАЇН, КІЛЬКІСТЬ 
ЯКИХ МОЖНА ПІДРАХУВАТИ НА 
ПАЛЬЦЯХ ОДНІЄЇ РУКИ, ЛИШЕ 
ГЛИБОКО СТУРБОВАНИЙ. 

Я дуже не люблю проводити паралелі на-
ших війн і травм з чужими війнами і трав-
мами. Бо кожен досвід унікальний, усі по-
страждалі мають право на свої особисті 
гнів, плач, лють і вони ні з чим не порів-
нювані. Але згадайте, як люди, що виходи-
ли з концтаборів після Другої світової вій-
ни, дивувалися. Бо виявилося, що світ усе 
знав, що газети писали про газові камери, 
крематорії, що зникнення тисяч чиїхось 
сусідів, родичів, друзів не минуло непо-
міченим. Але в’язні концтаборів все одно 
лишалися в концтаборах. Надія на те, 
що хтось побачить фото загиблих в Бучі,  
Ірпені, Мотижині та інших звільнених від 
росіян селах на перших шпальтах газет  
і усвідомить хоч щось, для мене згасла на 
четвертий день війни. Тоді мер Чернігова 
Владислав Атрошенко опублікував перші 
фото дерев‘яних трун, у яких рятувальни-
ки ховали вбитих росіянами мирних меш-
канців. Ховали в братську могилу, бо кла-
довище обстрілювали окупанти. На кілька 
секунд, коли я побачила ці фото, я пере-
стала дихати. В ступорі дивилася в одну 
точку і намагалася не думати про те, що 
далі буде тільки гірше. 

ЩО ЗНЕОСОБЛЕНЕ «РОСІЙ-
СЬКА ТЕХНІКА СТОЇТЬ У ДВО-
РАХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ» ОЗ-
НАЧАЄ — ЛЮДИ, ЯКІ ПРИЇХАЛИ 
НА ЦІЙ ТЕХНІЦІ БУДУТЬ  
ГРАБУВАТИ, ҐВАЛТУВАТИ, КА-
ТУВАТИ, ВБИВАТИ. І ЗРЕШТОЮ, 
НІЧОГО ЛЮДСЬКОГО ВІД 
НИХ НЕ ЛИШИТЬСЯ. ЯКЩО 
ВЗАГАЛІ ЩОСЬ БУЛО.

ХТО КРІМ НАС?



Зараз ми бачимо тіла на дорозі і ці фото-
графії жахають. Потім будуть звільнені 
села та містечка Чернігівської, Харківської, 
Сумської області. Донецьк, Луганськ, Херсон,  
Крим.

А потім тіла віднайдуть свої імена, адре-
си, віднайдуть рідних і близьких. Рано чи 
пізно люди, які виїхали, знову приїдуть  
в Бучу, Ірпінь, Гостомель і усвідомлять, що 
деякі їхні сусіди більше ніколи не повер-
нуться. Дехто роками шукатиме близь-
ких і з великою ймовірністю не знайде. 
А далі суди, суди, суди, суди. Відновлення  
такої-сякої справедливості. 

Тому зараз я поставила себе на паузу. Я не 
раджу вам робити так само. 

ДАЙТЕ СОБІ МОЖЛИВІСТЬ 
ПЛАКАТИ, КРИЧАТИ, МАТЮ-
КАТИСЯ, ЯКЩО ВИ ЦЬОГО ПО-
ТРЕБУЄТЕ. 

Але торкнувшись темряви, дозвольте собі 
випірнути на світло. З’їжте шоколадку, 
ляжте спати раніше, вдихніть, видихніть. 
Живіть далі. Принаймні заради тих, хто 
вже не зможе собі таке дозволити.

Бо ми тут залишаємося. Війна з нами на 
роки. Нам потрібні сили її винести. Бо хто, 
крім нас?
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