
...Складно почати згадувати і те, що зга-
дуєш, здається не відображає тих почут-
тів, емоцій, які переживала, а починаєш 
щось таке викладати текстом, стає сором- 
но — звучить пафосно — стираєш... А що 
писати? Як сиділи 24/7 в новинах, як хво-
ріли і було соромно, що сил немає щось 
робити, а навколо всі працюють і т.д?

Київ

23 лютого, день напередодні війни. Про 
війну вже говорять майже рік, тривож-
но, але вже всі звикли. До всього звика-
єш. Ввечері вирішила, що потрібно зняти 
гроші з картки, тому що взагалі не маю 
готівки, а раптом може знадобитися. Та-
кий гарний Київ ввечері, сяючий тисячма 
вогниками, величезна черга до Палацу 
України, люди чекають на концерт. В дум-
ках постійно: «невже це все можна знищи-
ти, невже вони підуть на це…». І вже вночі 
стало відомо — пішли. 

24 лютого

Тривожна ніч… Заставляю себе ще тро-
хи поспати, адже розумію, що день буде 
важкий. Але вже о п’ятій телефонує син: 
«Мамо, швидко їдь додому, бомблять ае-
ропорт Бориспіль». Як їхати, якщо в нас 
запланована амбулаторна операція? Стар- 
шому сину на дев’яту ранку, з лікарем  
є домовленість. Син вже в потязі, їде до 
Києва. Але чую, дійсно, глухі хлопки, ви-
бухи, ранок, ще місто не прокинулось  
і хлопки було дуже добре чутно. Зрозумі-
ло, що вже нічого не буде, треба швидко 
їхати додому.

Розуміючи, що потягом досить небез-
печно, телефоную сестрі, яка проживає  
в Києві: «Таня, швидко збирайся, поча-

лось…». Перед цим ми з нею розмовляли, 
вона все підготувала для швидкої ева-
куації, але потрібен час: розбудити дітей  
(5 ранку), зібрати їх, виїхати. Тим ча-
сом старший син повідомив, що потяги  
з Фастова розвертають, у Київ не пуска-
ють, він повертається додому. 

Збираюсь їхати на кінцеву метро, звід-
ти планую два варіанти: або мене заби-
рає сестра, вони їдуть машиною, або їду 
маршруткою. Зустрілась зі своєю колежан-
кою, яка намагалася викликати таксі, що 
вже було не реально. Разом на метро до-
бралися до кінцевої. І тут стало зрозуміло, 
що виїхати немає можливості, маршрутки 
або переповнені, або їх взагалі нема. Моя 
Тетяна застрягла у заторі на дорозі і прак-
тично не рухається, потік машин на дорозі 
такий щільний, що й велосипедисту склад-
но проїхати. Після двох годин очікуван-
ня вирішила рухатись пішки, в надії, що  
Тетяна таки вибереться з затору і підхо-
пить мене по дорозі. Буду рухатись, тому 
що холодно стояти, почався дощ і краще 
йти чим стояти… Виявилось, багато людей 
так подумали, тому, що потік пішоходів 
впродовж траси був чималий. В думках ка-
дри з фільмів про війну, про те як бомблять 
дороги, залізничні колії, ти йдеш і плануєш 
свої дії, якщо таке почнеться… Здивувало 
те, що паніки не відчувала. Була зібраність, 
рухалась швидко, ритмічно. Спостерігала 
за іншими людьми, раділа, що немаю валі-
зи з собою, лише маленька сумочка (хоча 
їхала на 3 дні), як відчувала, взяла речей 
по мінімуму. Багато людей тягнули валізи, 
інші йшли з рюкзаками. Пройшла відмітку 
«Вінниця 249 км», зраділа, що вже на 11 км 
менше. 

Потік машин, їх щільність на трасі не 
зменшувалася, Тетяна так і стояла в зато-

ПЕРЕМОЖЕМО, ПОСМІХАЮЧИСЬ ВОРОГУ В ОБЛИЧЧЯ



рі. Вибралась вона з Києва о восьмій ве-
чора, і це тільки виїхала на трасу, з двома 
маленькими дітьми, без туалету, без води, 
15 годин в заторі.       

Потроху щільність машин почала змен-
шуватись, стала пробувати скористатись 
попутною машиною. Ніхто не зупиняєть-
ся… Люди голосують, але ніхто не зупи-
няється… Через деякий час якась жінка  
з вікна машини кличе мене до себе, про-
понує підвезти, втискаюся в машину, саме 
втискаюся, тому що на передньому сидін-
ні дитяче крісло, дитину вона притиснула 
до себе, позаду купа людей, діти, сусіди, 
собака, кішка. Просто повезло, що не мала 
валізи з собою, ніхто б не став… Ця жінка 
каже: «А ми вже два рази вас наздоганяли, 
кликали, але ви не чули».

Це була сім’я з Рівного, вони їхали до бать-
ків у Рівне, двома машинами, попереду її 
чоловік, позаду вона. Я так і готова була 
скрючившись їхати, але згодом вдалося 
пересісти в машину її чоловіка — там було 
вільніше. Згадую цих людей з величез-
ною теплотою: відкриті, щирі, роботящі. 
За 1,5 години в машині ми подружилися, 
обмінялися телефонами. Ми були на одній 
хвилі, розуміли одне одного з півслова. 
Чоловік — керівник великого підприєм-
ства, що експортує українську продукцію. 
Вони мають двох маленьких дівчаток. 
Він розповідав як йому цікаво працюва-
ти і як всі гроші вкладав у квартири для 
дівчат «вони мають бути незалежними». 
Іноді він перепитував. Виявилось, що він 
зі слуховим апаратом, без нього нічого 
не чує. Іноді я використовувала російські 
слова, поправлялася, а він мило заспоко-
ював, нічого «моя жінка російськомовна». 
Українська родина: працьовита, піклуєть-
ся про своїх і чужих, дома розмовляють 
двома мовами, українською і російською, 
на роботі англійською і французькою, ро-
зуміють і підтримують одне одного в сім’ї. 

І ця українська родина тікає від тупої, без-
глуздої, безжальної орди. Цивілізація і ди-
кунство. 

На перехресті Житомирської траси пере-
сіла в іншу машину тому, що мої нові дру-
зі повернули на Рівне, а мені потрібно до 
Вінниці. І знову повезло, сіла в машину до 
жінки, в якій їхала вона, ї ї донька і купа до-
машніх улюбленців. Інша сім’я, інші дорож-
ні розмови. Закінчується паливо, на трасі 
його купити не можливо, черги величезні. 
Вона домовляється з родичами. У відпо-
відь: «без проблем» і вже на наступному 
перехресті зустрічають нашу машину  
з запасом палива, відкривають машину, 
а там три собаки, дві кішки і папуга. Рані-
ше не звернула б уваги, ну улюбленці, ну  
і що, але зараз, в момент небезпеки, вони 
з людьми. Три собаки, характер і поведінка 
кожної різна, як в людей. Одна труситься 
від холоду, страху, щось вже її налякало, 
інша захиталася і ї ї рве, третя активно ска-
че і хоче бігати. Розмова спокійна, люди 
впевнені в перемозі України, впевнені  
в ЗСУ, але і самі не промах, розповідають 
як готуються до зустрічі ворога…

Нарешті дома. Моя Вінниця

Перед війною ми з родиною склали план 
на випадок повномасштабної війни.  
І одна з стратегій: я з онукою та невісткою 
їду закордон. Сини вимагали притримува-
тися цієї стратегії, швидко збиратися і їха-
ти. Ще перед війною мені здавалося, що 
це адекватна поведінка і це збереже моїх 
дівчаток від небезпеки. Але здивувалася 
собі ще раз…

Я НЕ МАЮ ЇХАТИ, Я МАЮ ЗА-
ЛИШИТИСЬ ТУТ, ВДОМА, 
«ЦЕ Ж НЕ РАЦІОНАЛЬНО, ЦЕ НЕ 
РОЗУМНО, ТАК, АЛЕ Я НЕ МОЖУ 
ПОЇХАТИ». 



Не було чіткого розуміння, чому я не хочу 
їхати, не було якихось чітких аргументів, 
ніяких аргументів не було… Було лише від-
чуття, що потрібно лишитись в Україні.

Перша ніч війни, повітряна тривога, син 
наполягає спуститися в підвал. Обрала 
стратегію не сперечатись, погоджуватись, 
але м’яко діяти так, як вважаю за потрібне. 
Ми живемо в багатоповерховому будинку, 
забудова 80-х років, бомбосховища не-
має, підвали непридатні для сховища, але 
люди потроху збираються, спускаються  
в підвал. Це не розумно, бо якщо що, то 
з цього підвалу не виберешся. Другого 
виходу немає або він заставлений. Стої-
мо на вулиці, люди спілкуються, підійшов 
друг сина. Вони дружили в дитинстві. Він 
пройшов війну в 2014 році. Його жарти, 
його легке ставлення до ситуації заспо-
коїли мого сина, так, як я не могла заспо-
коїти його. Олег почав посміхатися, зумів 
опанувати себе — це було головне в цій 
ситуації.

Вже на наступний день Олег розгорнув 
активну діяльність, організував виготов-
лення коктейлів Молотова в масштабних 
обсягах. 

Мої колеги, активні люди, створили групу 
швидкого реагування у вайбері. Оголошу-
ють потреби, люди, без всякого наказу чи 
примусу беруться забезпечувати потреби 
ті, що можуть забезпечити.

З’явилися перші поранені у шпиталі, клич 
в групі «потрібні каремати». Знаю, де мож-
на купити, але як завезти? Їх 30 штук. Ви-
кликаю сина, він говорить: «Зараз пришлю 
хлопця у допомогу». Під’їжджає хлопець: 
«Я працюю у вашого сина». Моє здивуван-
ня: «Де ти працюєш?». «Ви що не знаєте, 
він організував цех по виготовленню кок-
тейлів Молотова, там таке робиться, вже 
більше тисячі штук зробили»… Звичайно, 

вони розуміли, що навряд чи згодяться 
ці коктейлі, чи в такій кількості, тому що 
на цьому вони не зупинялись, працюва-
ли ще тиждень (всього тиждень — це до 
того як тоді відчувався час — довжиною  
у життя). Але хлопцям це потрібно було, їм 
потрібно було щось робити, те що вони 
вважали корисним в цій ситуації. Запал 
був величезний!

Дівчата-волонтерки розгорнули центри  
з прийому гуманітарної допомоги, пішла  
в один, другий, виявити, що потрібно. 

Враження: люди як мурахи, всі щось ве-
зуть, несуть, сортують, складають… І це 
все зосереджено, без пафосу, без якоїсь 
важності. Просто люди не хочуть чужин-
ців в своїй хаті, роблять, що можуть і що 
вважають за потрібне. Перше — нагоду-
вати, тих хто потребує, вилікувати, допо-
могти пораненим, піклуватися про безпе-
ку воїнів. 

Не передати те почуття гордості за наших 
людей, за нашу країну. 

«Ми привезли яйця, куди складати?»; «Ми 
привезли ковдри»; «Яких ліків не вистачає, 
в мене друзі закордоном, можуть переда-
ти» з усіх сторін звучать такі і схожі фрази. 

ВРАЖАЄ ЄДНІСТЬ, ВІДСУТНІСТЬ  
ПАНІКИ, ЗГУРТОВАНІСТЬ, 
ЛЮДИ ЯК ОДНЕ ЦІЛЕ.
 
Після коктейлів Молотова сини організу-
вали виготовлення бронежилетів. Як же 
я переживала. Спочатку відмовляла, це  
ж така величезна відповідальність за без-
пеку хлопців і дівчат на передовій. Але за-
спокоїлась усвідомивши, що вони розумі-
ють відповідальність і перш ніж купувати 
сталь проводять безліч випробувань на 
полігоні, постійно консультуються з вій-
ськовими. 



Лише дивувалася, як під час війни люди 
швидко приймають рішення. Той час, що 
раніше їм був потрібен на прийняття рі-
шення: звільнятися з роботи, шукати іншу 
чи ні, зараз за цей же час — модель бро-
нежилету 1; 2; 3; 4; 4.1; 4.2; 4.3. Самі вчать-
ся, вдосконалюють, консультуються і зно-
ву вдосконалюють.

Олег став наче вище зростом, з’явилася 
впевненість у діях. Довіра людей надихає 
і стимулює. 

Вінниця в лютому, березні, квітні — тран-
зитний пункт. Люди переїжджають з тери-
торій військових дій, хтось залишається, 
хтось їде далі. 

Величезна потреба в житлових приміщен-
нях для тих, хто переїжджає. Лютий місяць, 
холодно, люди не можуть ночувати в маши-
нах. Потреба величезна. Після посту у ФБ,  
що можу надати прихисток 10 особам, за 
10 хвилин зателефонувало 16 людей.

Наша сім’я згуртувалася в квартирі стар-
шого сина, свою квартиру віддали на по-
требу біженців. За березень прихисток 
отримали 29 людей з різних областей.  
Це — друзі, мої знайомі та дітей і зовсім 
незнайомі люди. 

Історії цих людей, на перший погляд, 
практично однакові, але кожна історія уні-
кальна: хтось тікає від війни, хтось навпа-
ки готується йти на передову.

Сім’я з тримісячною дитиною з Києва пла-
нувала залишитися на дві ночі, а залиши-
лася на місяць. Батьки маленького Едуарда  
кожної повітряної тривоги, вдень і вночі, 
вискакували в під’їзд (правило двох стін). 
Це важко було для них, особливо вно-
чі, коли треба було кутати малечу, самим 
одягатися, в під’їзді дуже холодно, довго 
не висидиш. 

Інша сім’я з Харкова. Чоловік збирав гу-
манітарну допомогу і возив в Харківську 
область. З чергової поїздки привіз свою 
сусідку, літню жінки та її кішку. Довгий час 
ця жінка не наважувалася виїхати через 
зайву вагу. Вона боялася, що просто не 
витримає подорожі. Останні два дні вона 
сиділа вдома, вчепившись в підлокітник 
крісла і не те, що не спала, поворухнутись 
боялась. Постійні бомбардування, вибу-
хи, повалені будинки навколо і острах за 
кота та дітей, що не вдасться попрощати-
ся, тому що діти давно за кордоном. Мо-
лилася і чекала. Приїхав Сергій, випадко-
во завітав до неї, вмовив поїхати з ним та 
котом у сумці. Ми потім їй телефонували, 
жива, добралася до дітей.

Четверо друзів сина, які їхали на передо-
ву. Не знаєш чим їм завдячити, а вони ще 
й інтернет оплатили. В квартирі з’явилася 
купа чужих речей, ніхто не знав чиї вони, 
напевно, люди залишали зайве, щоб не 
тягти із собою.

Згодом потік людей різко зменшився, за-
лишилось спочатку дві сім’ї, а через тиж-
день одна. І тоді я повернулася додому. 
Дівчина, яка залишилася запропонувала 
спробувати техніку рейки (вона є май-
стром з цієї техніки). І ось, лежу на підлозі 
в своїй квартирі і відчуваю як промайнула, 
пронеслася буря прямо наді мною, в цій 
квартирі, промайнула і пішла, і що вже все 
буде добре.

Я тут часто пишу, що дивувалася, з своєї 
поведінки, з поведінки дітей, з поведін-
ки інших людей. Це правда. Наскільки ми 
себе не знаємо або думаємо, що знаємо.

Хоча емоції вирували, я не плакала, хоча 
болісно було дивитися як моя улюбле-
на онука мужньо ходить вночі в підвал  
і терпляче там сидить, болісно за синів, за 
наших захисників, за країну. Це не пафос, 



так воно відчувалося. Діти набігаються 
за день, вирішуючи тисячі питань, а вно-
чі не хочуть вставати на звук повітряної 
тривоги, а ти не спиш, молишся за Украї-
ну, за воїнів, за сім’ю, за синів. Вперше за-
плакала, коли від своєї подруги, близької 
людини отримала повідомлення «Я їду».  
Й не тому, що ми часто зустрічалися. На-
впаки, ми рідко бачилися. Але вона, як 
основа буття, вона завжди була і є. А тут 
вона їде… Я, начебто, втратила опору. 

Допомогла робота, почали приймати  
і роздавати гуманітарну допомогу. Це був 
новий вид діяльності, який виявився не 
таким і простим. 

Історії людей, які приходили по допомогу, 
вражаючі. І знову здається, що всі історії 
схожі, але ні, як унікальні люди, так і історії 
унікальні по-своєму.

Ці історії про щирість і дикість, про гід-
ність і негідність ще опишуть письменни-
ки, історики, але згодом. 

Трохи історій людей, що вразили

Троє молодих людей, дві дівчини та хло-
пець: Настя, Сашко, Женя. Маріупольці. Їм 
пощастило. Вони вижили. Лише три тиж-
ні тому у цих 17-20 річних дівчат і хлопців, 
було звичайне життя, вчились, працю-
вали, їли «від пуза», сміялись, дружили, 
закохувались, планували майбутнє, зви-
чайне життя... Виявилось, що три тижні 
тому вони були вільними і щасливими... 
Прийшли злодії, бандити, вороги і все 
змінилось... Три тижні в підвалі... В лікарні 
померла мати — нема можливості ї ї похо-
вати... Нема можливості приготувати їжу, 
ї ї просто нема... Нема води, сильна спрага 
змушувала спочатку топити сніг, згодом 
набирати воду з калюж, а потім не було 
й калюж. Їх сусід, що був хворий на ши-
зофренію, але під впливом ліків нормаль-

но жив, працював, без ліків зовсім втра-
тив розум, забив себе об бетонну стіну, 
помер у рідному дворі, його старі батьки 
не мають змоги поховати тіло і ніхто їм  
в цьому не може допомогти, кожного дня 
вони споглядають на його тіло на власно-
му подвір’ї...

Запитала: 
— Чого б зараз ви хотіли попоїсти? 
— Чогось домашнього, пиріжків...
На наступний день, коли вони прийшли 
за ліками, були пиріжки, обіймалися. Обій-
ми були важливіші пиріжків.

Історія пані Тетяни, з Попасної: 16 днів  
у підвалі, мінометів вже не боялись, боя-
лись авіації... Попасна — маленьке містеч-
ко, військових об’єктів немає, будинки, де 
живе мирне населення і авіація, що тиж-
нями кожен день бомбить місто. Навіщо? 
Її чоловік доповнює: «Вискочив на 5 хви-
лин додому забрати документи, гроші, не 
встиг... Прямо над головою просвистів 
снаряд, потрапив прямо в його будинок 
— величезне полум’я... Будинку немає... 
Сам скотився в яму, зверху засипало улам-
ками, піднявся, з одежі випав уламок сна-
ряду, дивом залишився живим... Уламок 
залишив на згадку від путіна для того щоб 
онукам показати».

«Чому? Що вони хочуть від нас? Яке їм діло 
до нас?», — запитання, що ставлять собі 
люди, які пережили пекло на Землі...

В голові постійно виникало запитання: 
«Чому люди не втекли відразу, як почули 
про напад? Чому?». Згадується чоловік, 
який прийшов за гуманітарною допо-
могою для своєї сім’ї, де двоє маленьких 
діточок 1 рік і 3 рочки. На вигляд міцна, 
гарна людина, але очі... очі сповнені не 
злістю, не гнівом, а всесвітнім смутком... 
«Чому ви не поїхали відразу? Тоді, коли ще 
можна було виїхати?». У відповідь: «В пер-



ший день просто не міг повірити, що це 
насправді… 

Згодом: як їхати, коли в тебе двоє малень-
ких дітей, а власної автівки нема… Ще 
згодом: не має як виїхати, бомблять без-
перестанку, три тижні в підвалі, з малень-
кими дітьми, за ці три тижні лише 6 разів 
вдалося винести дітей на повітря... По-
тім закінчилась вода... Вирішили, що без 
води повільна смерть, будемо пробувати 
прориватися під кулями, надія лише на 
Бога, прорвалися, дякували ЗСУ та волон-
терам». Ця історія, очі цієї людини не ви-
ходили з голови, але повністю зрозуміти 
цей погляд вдалося лише після фото, віде-
офактів Бучі, Бучі після варварів, дикунів... 
оніміння, навіть не гнів, просто оніміння... 

Київська область, селище, що було під 
окупацією. Історія ще однієї пані Тетяни. 
Приїхали позавчора... лишились хати,  
всього, що накопичували роками... 

— Ви бачили окупантів? 
— Ми там жили... Заходять до хати, беруть 
все, до чого руки дотягуються, начебто ні-
коли не бачили телефонів, планшета, шу-
кають золото, годинники... Брудні, якісь за-
чухані, таке враження, що в школі ніколи 
не вчились...

Отакий портрет «асвободітєля»: голодне, 
убоге, зле, агресивне, неграмотне, без-
жальне...

Це невелика кількість історій живих лю-
дей, з якими довелося зустрітися за цей 
час. Вони хотіли говорити. Ми говорили  
і це стає частиною твоєї історії.

Гуманітарну допомогу роздавали з офісу,  
а це приміщення поділяємо ще з однією ор-
ганізацією. Її керівник Олександр Никитюк,  
художник. Він чув всі ці історії.  У художни-
ка своя зброя, Олександр обрав політичну 

сатиру. До цього ніколи не малював кари-
катури, а тут більше 50 малюнків, кожен 
день по малюнку. Переможемо, посміхаю-
чись ворогу в обличчя — девіз виставки 
карикатур, що згодом організував Краєз-
навчий музей. Виявилося, що людям по-
трібно сміятися, а можливість сміятися над 
ворогом підтримує емоційну рівновагу.  
В когось Арестович — валеріанка, а в мене 
Саша — його сатира мені дуже допомага-
ла, його спокійна оцінка ситуації, його зо-
середженість не лише на сьогоднішньому 
дні, спроба оцінки подій з ретроспектив-
ного погляду, зосередженість на моменті 
«тут і зараз», впливала заспокійливо.

Гумор українців взагалі вражає, якби не 
гумор, складно було б пережити перші 
тижні війни. Гумор підтримує, розряджає 
напругу.

ЧОМУ? Чим більше думаєш, тим більше 
не знаходиш пояснення... Моя близька 
подруга Олена виїхала до Німеччини ще 
в 90-х, любить Україну, переживає за нас. 
Вона весь час питає: «ЧОМУ?». Починаю-
чи з 2014. Постійно намагаюсь їй поясни-
ти, що для розуміння ситуації потрібні не 
тільки об’єктивні важливі факти, а й є щось 
таке, що неможливо пояснити. Тоді, під 
час Майдану, коли загинули хлопці, з усією 
країною трапилося щось, що не можливо 
пояснити лише об’єктивними факторами. 
Було щось абсолютно ірраціональне в цій 
жертві, з дерев’яними щитами під кулями! 
Вся країна плакала, і це був не такий плач 
як за загиблими під час катастрофи чи  
в інший кризовій ситуації. Це був вселен-
ський смуток. Це була ініціація, якщо щось 
померло і тут же народилося… 

Без усвідомлення, що тоді сталося, немож-
ливо оцінювати сьогоднішні події. По-ін-
шому звучить Голодомор і те, що було  
в історії раніше. Розумієш, що запитання 
«ЗА ЩО?» і «ЧОМУ?» марні. Що це — ди-



куни, що вони ніколи не стануть людьми  
в повному сенсі цього слова, але найваж-
че усвідомлювати те, що там, серед них, 
живе багато українців, моїх однокласників.
Їх там зараз семеро, одногрупники, родичі  
і вони мовчать... МОВЧАТЬ…

Світлана Ходакова, 
громадська активістка
м. Вінниця


