
Десь півроку тому я вирішила, що дуже 
травмована. З позицій успєшного успє-
ха і гламурного гламуру в мені було за-
багато болю і замало легкості. 

Я ходила до психолога, розбиралася з 
постійним відчуттям тривоги, з життям в 
режимі «виживання» і невизначеності, з 
психологічною нездатністю будувати дов-
гострокові плани і навіть сердилася на 
себе, що підлітком споживала галлотонни 
української літератури, яка, як ми всі знає-
мо, «якась дуже трагічна і невесела». 

Я думала, що травмована власним до-
свідом Майдану та поїздками на зруйно-
ваний війною Донбас в 2015—2019 ро-
ках. Я думала, що травмована тим, що з 
самого раннього дитинства слухала від 
старших про звірства комуністів, про Го-
лодомор, про бездарне командування, 
яке у Другу світову війну гноїло власних 
солдатів сотнями тисяч. 

Я думала, що травмована українською 
літературою, де від «Дорогою ціною» 
Коцюбинського до страшного «Роз-
стріляного відродження», глибокими бо-
рознами лягає на душу тяжкий чорний 
біль — прочитайте «Марію» Уласа Сам-
чука, «Сад Гетсиманський» та «Людина 
біжить над прірвою» Івана Багряного, 
«Жовтий князь» Василя Барки, «Я (Роман-
тика)» Миколи Хвильового, «Вершники» 
Юрія Яновського або ще «Смерть» Бо-

риса Антоненка Давидовича. Спробуйте 
прочитати щось одне з цього і залиши-
тись такими як були. 

Я думала, що травмована біографія-
ми репресованих письменників та ху-
дожників, тужливими піснями, історією 
України, роботами Алєксієвич, розкур-
куленням родини... Цей список травм 
безкінечний, як безкінечне море сліз 
українських матерів. 

Але останні тижні показали, що я цим 
всім не тільки ТРАВМОВАНА, але й МО-
РАЛЬНО ПІДГОТОВЛЕНА.

Чи лютую я? О, так. Ця лютість всеза-
повнююча і біла як розжарене залізо, 
велична і чиста, як наднова зірка. Чи бо-
лить мені? Болить часом так, що забиває 
дух, а іноді так, що мурашки шкірою хо-
дять туди-сюди годинами. Чи страшно 
мені? — Дуже. Дуже страшно за кожного 
солдата, за кожну світлу душу, а особли-
во страшно за людей в окупації. Чи зди-
вована я? — Ні, я не здивована. 

Той, хто виросли в українському контексті 
— той знає, що війна з мсклями почалася 
не в 2014 і не 24 лютого, вона почалася 
задовго до нашого народження. 

ХТО НЕ ЗАКРИВАЛИ СВОЇ 
СЕРЦЯ ВІД НОВИН  
З ЧЕЧНІ, ГРУЗІЇ, СИРІЇ —  

ІНСТРУКЦІЯ 
ДО ВИЖИВАННЯ



ТІ ЗНАЮТЬ, ЩО  
ВСІ МСКЛЬСЬКІ ЗЕЛЕНІ 
КОРИДОРИ МОЖУТЬ  
В БУДЬ-ЯКИЙ МОМЕНТ 
СТАТИ ЧЕРВОНИМИ  
ВІД КРОВІ 
Що ніяке гуманітарне право мскльні не 
указ — вони будуть знищувати міста, бом-
бити лікарні, використовувати будь-яку 
зброю, бомбити навіть своїх людей задля 
досягнення політичних цілей. Вся їхня ім-
перія — це брехня, суцільна безпросвітна 
брехня і концентроване чисте зло. 

Коли я починаю говорити іноземцям про 
наші національні травми — про те неви-
мовне горе, нужду, голод і страх, яке мсклі 
несуть на нашу землю — я бачу недовіру 
в їхніх очах. Ніхто з нормальних людей не 
може повірити, що зло може бути таким 
безкінечно цинічним, брехливим і бездон-
ним. Наївні. 

Вся наша трагічна історія, фольклор, літе-
ратура — це не «давайте не будемо про 
сумне» і «скільки вже можна плакати», це 
— ІНСТРУКЦІЯ ДО ВИЖИВАННЯ, це — наш 
оберіг, талісман, розклад на картах таро і 
попередження від вищих сил. І саме тому 
мсклі постійно намагаються нівелювати, 
знищити, розвіяти, заборонити нашу куль-
туру — щоб ми забулися ХТО ВОНИ такі. 
Загарбники. Брехуни. Вбивці.

Я не вірю, що цей допис щось дуже змі-
нить, бо покинула спроби докричатися до 
глухих ще три роки тому. Але якщо хтось 
це читає — передайте близьким, навчіть 
дітей — ІСТОРІЮ потрібно знати. Літерату-
ру потрібно читати. Як уверх до неба, так і 

вглиб до коріння потрібно тягнутися, щоб 
була рівновага. Інфантильність, легковір-
ність і нездатність розрізнити загрозу в 
умовах нашого географічного положення 
прирівнюється до самогубства. 

Мене наштовхнув на цей ессей допис Ген-
штабу, який я привожу нижче. 

Це настільки гидотна історія, що можна 
було б думати, що це українці придумують. 
Але я маю підстави вважати, що це правда 
— бо таке уже було і не раз. Найкривавіший 
і наймасовіший епізод — чорносвитники і 
форсування Дніпра в 1943 — прочитайте, 
хто не чули про цей ганебний епізод. 

Гарматне м’ясо. Люди — гарматне м’ясо. 
Наскільки хвора уява, це навіть осягнути 
важко… Вони таким чином зачищають те-
риторії, щоб в домівки людей-гарматного 
м’яса прийшли якісь нові веселі люди з-за 
Уралу і потім на мітингах переконливо 
казали «ми ісконно русскіє». Вони не бре-
шуть. Просто не кажуть куди поділися ті 
українці, які жили на цих землях до цього. 
Шкода їх, навіть якщо це були дурні лег-
ковірні українці, які не знали історії і самі 
гукали в свій дім «узкій мір». 

І ця історія — це ще одна причина, чому 
нам немає як здаватися. Бо залишатися під 
окупацією мсклів — хоч би як вони себе не 
називали — то лі сересером, то лі вєлікай 
імпєрієй — це страшніше за всі пекла, які 
може змалювати хвороблива уява найкро-
вожерливішого маньяка. 

Тримаймося, рідні! Слава ЗСУ! 

Уляна Осовська, 
виконавча продюсерка
Київ


