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Зазвичай ми з чоловіком прокидаємось рано, 

приблизно о четвертій ранку. Поки чоловік го-

тує свіжозмелену каву, я складаю чи коригую  

план на день. Потім ми переглядаємо новини, 

снідаємо, «наводимо красу» і розпочинаємо 

працювати, кожен на своєму місці... До школи 

люблю приходити десь о сьомій. Люблю милу-

ватися подвір’ям, охайними приміщеннями. Лю-

блю заходити в ще сонну школу, коли технічні 

працівниці наводять остаточний лад,  а робітни-

ці їдальні починають чаклувати над приготуван-

ням страв.   

Так було і тоді, 24 лютого 2022 року. Але саме того 

ранку мені не хотілося складати ніякі плани. Сьо-

годні четвер, а у суботу, 26 лютого, відбудеться 

вечір зустрічі з випускниками. Це традиція, яка 

склалася по всій Україні: збиратись колишнім од-

нокласникам в останній вихідний лютого. В ці дні 

я чомусь завжди підсумовую своє життя. Народи-

лась в Харкові, навчалась у 25 харківській школі, 

у політехнічному інституті, працювала на кафедрі 

пластичних мас, того ж політехнічного інституту. 

Маю власний, побудований сім’єю, просторий 

будинок. Після сорока років «попала» в школу. І 

життя стрімко змінилося. Від вчителя історії до ди-

ректора закладу. Отримала ще одну вищу освіту 

— педагогічну. Я знаюся у бджолярстві,   пишу 

вірші, нещодавно вийшов альманах, до якого 

увійшли мої вірші. Моє перше кохання стало єди-

ним на все життя. З чоловіком ми 37 років обруч. 

У мене красень-син, вчитель, суперпрофесіонал. 

Онуку, Левові, рік і два місяці. Одне не дає спокою 

— невдале особисте життя сина. Наразі він бать-

ко-одиначка. Півроку тому повернувся  додому 

з дитиною на руках. Та, нічого, все владнається. 

Знайде він ще своє щастя. 

Поки чоловік варив каву, я «пішла» до інтер-

нет-магазину по обновки. На одному англій-

ському сайті придивилась гарненьку сукню та 

стильні туфлі-човники. Ось вже готова кава: 

смачна, запашна, надихаюча, підбадьорлива. 

Про що я думала в той час? Я думала: як гарно, 

що зараз у моду повернулися елементи одягу 

80-х років  — років моєї юності. Думала, що за-

раз доберу до одягу сумочку (тільки яку обрати: 

маленьку чи велику?). Все-таки маленьку, шкіря-

ну, в колір взуття. Раптом навіяло, що до цього 

вбрання у мене не вистачає парфумів, які до-

повнять образ. Підійшла до своєї чималої колек-

ції ароматів. Ні, все не підходить. Аромат пови-

нен бути весняний, сповнений життя, енергії та 

свіжості. Так! Згадала аромат молодості!  Eden від 

Cachare — саме він, його і придбаю.

Раптом почула гул. Ми живемо між Харковом 

та Чугуєвом і гул літаків та гелікоптерів — звич-

на справа. Але це був гул зловісний, такий, що 

зціпив все всередині. Потім вибухи, страшні. У 

вікно кабінету вдерлася заграва. Далеко, у Хар-

кові, моя мила Салтівка, де пройшла моя юність, 

здригнулася  від болю. Далі ще один страшенний 

вибух. Підбігла до східного вікна. Над Чугуєвом 

стовп чорного диму.  Що ЦЕ??? Серце підказува-

ло — ВІЙНА!!! Розум відмовлявся збагнути… 

ПЕРЕД ОЧИМА, ОЖИЛИ 
РОЗПОВІДІ БАБУСІ ПРО 
ТУ ВІЙНУ, ЯКА ЗАКІНЧИ-
ЛАСЬ 77 РОКІВ ТОМУ. 
Очікування «трикутничка» від чоловіка, похо-

ронка, життя в окупації, зустріч з Еріхом Кохом, 

після якої дивом залишилась жива, радість Пе-

ремоги.

І почалася метушня. Хтось телефонував, ставив 

безглузді питання, я щось відповідала, думаю, 

давала не менш безглузді відповіді. Особливо 

мене дратувало питання від вчителів: батьки 

цікавляться, чи йти до школи. Відповідала, що в 

сильний дощ вони дітей не пускають до школи, 

а зараз таке питають. Як же мені соромно за ту 

злість та жорстокість. 

ТРИВАЄ



Далі всією сім’єю «прилипли» до телевізора. Ло-

вили кожне слово дикторів. Було зрозуміло, що 

крихкий мир розпався, і на мою дорогу Батьків-

щину чекає страшне випробування.

День промайнув у напівсні. Наближалась ніч, 

липкими обіймами огортала кожного, несла в 

собі страх та невідомість

Зайшла до кабінету. На столі стояла чашка з не-

допитою вранці кавою, на моніторі комп’ютера 

красувалась маленька шкіряна сумочка, в колір 

взуття. Це все вже було у минулому житті…

Далі ховались у підвалі будинку, прислухову-

вались до кожного гучного, чи не дуже, звуку. 

Дні та ночі стали однаковими. Я працювала, бо 

треба забезпечувати життєдіяльність школи, 

але без календаря не могла згадати ані дату, ані 

день тижня. Рахувала тільки дні з початку війни. 

Війни жорстокої, безглуздої. 

Через декілька днів з села почали виїздити сім’ї. 

Їхали, покинувши все, забивши дошками запла-

кані очі-вікна будинків. У моїй сім’ї питання їхати 

в евакуацію навіть не виникало. За кожним із 

членів моєї сім’ї стоять долі багатьох людей. Ми 

вдома! Ми на своїй землі! Ми повинні приноси-

ти користь саме тут! МИ ЗАЛИШАЄМОСЬ! 

Як же я правильно вчинила, залишившись. З 

усіх працівників школи, а їх 40, евакуювались 

тільки двоє. Всі інші працювали і продовжують 

працювати, кожен та кожна на своєму місці. 

Кожен день розпочинала з привітання вчителів 

у групі Вайбер. Як же важко мені було писати 

слова підтримки, бо думала, що це просто сло-

ва. Думала, людям і так важко, а я зі своєю раз-

радою. Десь через місяць після початку війни, я 

відволіклась на свої проблеми і забула написати 

привітання. О 9 ранку до мене зателефонувала 

колежанка. «Валентино Григорівно, у Вас все 

нормально? Чому Ви нічого не пишете? Ми пе-

реживаємо!» Я побігла до комп’ютера, написала 

привітання і… вперше з початку війни заплака-

ла. Я дякувала Богу за все, що випало на мою  

долю. А особливо за людей, які поруч зі мною, 

які підтримують,  оберігають та надихають: чо-

ловік, син, онук.

Сьогодні п’ятниця, 13 травня, 79-й день війни, 

133 день року. Ми живі. Ми навчилися присто-

совуватись до нових умов. Ми навчилися пра-

цювати в нових умовах. 

Я можу випікати смачний домашній хліб, можу 

відрізнити постріл від «прильоту». Я навчилась 

«полювати» за дитячим харчуванням для онука, 

яке зараз у нас в селі не купити. Я не втомлю-

юсь дякувати людям, які привозять товари для 

дітей, ризикуючи своїм життям. Я навчилась, як 

Скралет О’Хара, відкинувши всі думки, засинати 

ввечері.

Школа закінчує навчальний рік. Всі діти мають 

змогу навчатися, хоча і дистанційно. Наша шко-

ла прийняла до себе 28 дітей-біженців. Планую 

роботу на наступний навчальний рік.  Складено 

освітню програму, навчальний план, готується 

попередня тарифікація педагогів. Подвір’я шко-

ли приведено до ладу після зими, навіть висад-

жені квіти.

Я зрозуміла, що наблизити мирне життя можно 

старанно роблячи свою справу!

І ще, я замовила парфум Eden від Cacharel… 

Життя триває!

Андрєєва Валентина, 
вчителька історії, директорка Комунального 

закладу «Кам’яноярузький ліцей»,  

с. Кам’яна Яруга, Харківська обл.


