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Інеса Пєсоцька
Директор КЗСОР «СОГІ для талановитих 
та творчо обдарованих дітей»

Парадокс, над яким усі ламають 
голову: війни несуть масові вбивства, 
насильство, розчарування в людстві 
й… науковий прогрес. Адже саме НАУ-
КА поруч із АРМІЄЮ і ДИПЛОМАТІЄЮ 
може стати третьою силою, яка на-
близить нашу ПЕРЕМОГУ! Вже більше 
100 днів Україна протистоїть агресору 
на різних фронтах. Ми і наші учні – на 
освітньому. ЗСУ перемагає на полі 
бою, а українські діти – в міжнарод-
них наукових конкурсах і змаганнях. 
Хочемо презентувати вам наше нове 
видання – науково-популярний уч-
нівський журнал, аналогів якому немає 
в Україні. Робота над ним об’єднала нас 
у важкі часи, допомогла нашим учням 
згуртуватись та продовжувати ставати 
науковцями та винахідниками, дослід-
жувати та пізнавати світ, ініціювати 
соціальні проєкти та запускати старта-
пи. Адже саме за ними майбутнє! Тому 
прямуємо у цей нелегкий час разом 
до перемоги та розбудови української 
науки!

СЛОВО           РЕДАКТОРІВ
Ганна Шевченко
Голова НТУ «Інтелект», шеф-редактор 
експериментального видання 
«КЕБЕТА»

Ідея учнівського науково-популярно-
го журналу виросла… з проблеми. На 
восьми сторінках гімназійної газети 
«КЕБЕТА» неможливо було вмісти-
ти величезну кількість цікавих тем, 
дискусійних матеріалів, розгорнутих 
інтерв’ю. Найбільше інформаційних 
приводів створювали діяльність НТУ 
«Інтелект», STEAM- і медіапроєкти. 
Тож редакція вирішила спробувати 
попрацювати над журнальним варіан-
том, і на кінець року це мало стати 
сюрпризом для читачів: перше шкільне 
видання в Україні, де учні є популяриза-
торами науки. Але війна змінила наші 
плани. Наголошую: змінила, а не пе-
рекреслила. Майже готові до верстки 
«мирні» тексти чекатимуть наступного 
випуску. З першого дня війни робота 
над актуалізацією матеріалу об’єднала 
журналістів гімназійної редакції, вона 
тримала нас разом, стала острівцем 
підтримки й взаємодопомоги. Відкрию 
секрет: редакційний чат має назву 
«Лицарі Круглої Редакції». Сподіваюсь, 
що просвітницька творчість шляхет-
ного ордену «КЕБЕТА» знайде відгук у 
розумі й серці кожного читача!
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Каріна Кузнецова
Головний редактор експерименталь-
ного видання «КЕБЕТА», учениця 10-А 
класу

Видання насправді є не першим науко-
во-популярним журналом, авторами 
якого є кебетівці. Так-так, адже перший, 
написаний у мирні часи, майже гото-
вий до виходу в світ… Але наші плани, 
як і багатьох інших, змінила війна. Та 
вона не стала причиною призупиня-
ти роботу.. Ця робота об´єднала нас і 
надала особливого сенсу життю. Це 
підтримало нас у важкі часи. Досить 
складно було писати в нових умовах, 
зустрічатися не в редакції, а в зумі й 
месенджерах, у перервах між повітря-
ними тривогами. Зараз нас розкидало 
по всьому світу, та кожен з кебетівців 
вірить, що цей, перший, історичний у 
всіх сенсах номер створювався не-
дарма. Ми просто намагались робити 
для світу те, що вміємо найкраще. Ми 
впевнені, що без наукового підходу не 
буде перемоги, не може розвиватись 
цивілізація, не існує свободи думки, 
слова, творчості, пізнання.

ПІКСЕЛІ
ВЕЛИКОЇ 
ІСТОРІЇ
Цей розділ мав бути зовсім іншим: ми планували 
розповідати про випускників – членів НТУ «Інте-
лект», МАНівців, які вже навчаються в університеті 
або працюють, мають власний бізнес або займа-
ються наукою. Написані інтерв’ю – особисті історії, 
інтерв’ю-відкриття, одкровення, відібрані фото й 
відредаговані тексти… Безперечно, ми їх опублікує-
мо. Але пізніше. Зараз час інших розповідей. Тих, 
які є свідченнями історичних процесів, що вихором 
закручують час і простір над нашою країною. Це 
особисті історії, які є маленькими точками, піксе-
лями, що складають загальну картину подій того 
відрізку часу, в якому ми живемо. У кожному рядку 
цих міні-щоденників – його відображення, яке ми 
вирішили зберегти для майбутнього.
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вирішено: пасажирів «розібрали» інші водії. Аби 
поміститися, люди брали на руки дітей, щоб інші 
сіли, були дружні й доброзичливі: всі прекрасно 
розуміли ситуацію. Я тримала на руках веселу се-
мирічну дівчину з рідкісним ім’ям - Відана, слухала, 
як вона, визираючи у вікно, співала українських 
дитячих пісень, а потім сахалася червоних фар ма-
шин, і розповідала, як їй страшно, коли перед нами 
блимає червоне світло, як її уява малює замість 
фар вогонь.

Міста без назв на станціях
Ми доїхали до Лубен, хто стоячи, хто сидячи на 
валізах, і вже там буквально за п’ять хвилин 
пересіли на електричку до Львова. Вагони вщерть 
заповнили люди – стояли, сиділи, заповнивши 
весь простір. Там ми познайомилися з сім’єю з 
Контопа, які також ледве вибралися, стояли всю 
дорогу до Лубен, ховаючи під кофтою улюблено-
го песика. Чотирнадцять годин у холодному 
вагоні потяга, який час від часу зупинявся й 
стояв під звук сирен у Києві та інших містах, 
уривчастий сон, сидячи, схилившись головою 
на мамині коліна, невизначеність, бо з усіх 
вокзалів зняли назви залізничних станцій. 
Вже згодом я усвідомила, що наші залізничники - 
це також справжні герої. 

Львів. Дружній і турботливий. Радіючи, що приїхали 
в місто, якого не торкнулася бомбардування, ми 
вийшли на перон, де нас зустріли доброзичливі 
волонтери, провели до виходу і допомогали нам з 
їжею та інформацією. Навіть таксисти, що не мали 
до волонтерів ніякого стосунку, просто таксисти, 
допомагали, пояснюючи найкоротший шлях. На 
одну ніч ми зупинилися у родичів, які й самі приїха-
ли з Києва, сподіваючись, що Львова не торкнеть-
ся жах бомбардування. Уночі знову волала сирена, 
саме в цю ніч під Львовом обстріляли Яворівський 
полігон, 35 загиблих, 134 поранених. І це підштовх-
нуло рухатися далі: ми стали у чергу на поїзд до 
Перемишля (Польща). Нова черга, новий потяг, 
нові люди, нові знайомства...

Двадцятирічна Аміна, що їхала сама, залишивши 
маму й маленького брата у Сумах, дуже пережи-
вала за них і за своє майбутнє, але все ж таки сіла 
на потяг.  Наталя, звичайна жінка з Житомира, яка 
залишила у домі без вікон свого дорослого сина і 
молилася лише, що це триватиме не більше 10 днів. 
Уже в потязі ми познайомилися з киянкою Анаста-
сією, яка працює топ-менеджером і їде до Польщі з 
маленьким сином, щоб їхня компанія продовжува-
ла працювати і співробітники мали змогу підтриму-
вати своїх рідних. А ще там був хлопчик Матвій. За 
своє 13-річне життя він уже вдруге евакуюється. 
Спочатку з Кіровська Луганської області у 2014, а 
тепер із Тростянця, сподіваючись, що це вже остан-
ній раз, коли він пізнав жахи війни. Майже без сну, 
хто стоячи, хто сидячи, споглядаючи час від часу, 
як за вікном електрички палає трава, ми перетнули 
кордон і полегшено зітхнули: здається, у безпеці.

Їхати не можна лишитися
Я, учениця 9 класу, жителька міста Суми, тепер – 
гостя французької провінції Бретань. З надією на 
повернення і любов’ю до України, я хочу розпові-
сти про евакуацію, про мою дорогу з дому і про 
людей, яких я зустрічала на шляху до безпечного 
місця, де на нашу родину чекали друзі.

Зранку 9 березня ми зібрали валізу, навіть не 
пам’ятючи, що туди поклали, вийшли на вулицю.  
Гадаючи, де буде місце зборів попрямували пішки 
до можливої станції, про яку згодом повідомила 
військова адміністрація - СДПУ ім. А. С. Макарен-
ка. Той день я ніколи не забуду.  Пронизливий 
вітер, що нещадно відбирає у тебе тепло, навколо 
- маленькі діти, які не розуміють, нащо вони тут 
мерзнуть і просять маму піти додому, домашні 
тварини - на товстих ланцюгах, у сумках, кошиках, 
коробках, люди з інвалідністю на візках, з милиця-
ми, і - автобуси, автобуси, автобуси, що їдуть повні 
серед натовпу людей, майже нікого не взявши 
на борт. Не тому, що не хочуть, а тому, що нікуди. 
Величезний натовп тих, кому не пощастило 
потрапити всередину, величезний натовп 
розчарованих. Колони повільно пробирались 
у цьому людському морі, а люди дивились 
їм услід... Так ми простояли 6 годин. Мені навіть 
ніяково було дивитися у сторону моєї бабусі, не 
знаю, як вона трималася. Поступово люди поча-
ли розходитися. Пригнічені й утомлені, ми через 
півміста попрямували додому, добре, що підвезла 
машина волонтерів червоного хреста.

Коли наступного ранку мама сказала, що – все, 

ми сьогодні нікуди не поїдемо, я вирішила, 
що втратила останній шанс врятуватися з 
окупованого міста й наступні два дні просто 
плакала... Пам’ятаю, як я лежала, схилив-
ши голову до мами на коліна і слухала її 
заспокійливий голос, розуміючи, що вона 
насправді ні в чому не впевнена.

12 березня. Пройшовши через розчаруван-
ня, страх, спокій, аналіз обставин, ми знову 
вирішили спробувати: прийшли до іншого 
місця зборів - меморіалу Вічної Слави, де 
знову зібрався натовп. Ми стали у кінець 
черги і через п’ять хвилин я ледве не плака-
ла від щастя. Просто перед нами зупинився 
автобус і усі зайшли, спокійно, не створюючи 
хаосу, без крику й суперечок. Час уповіль-
нився: чекаємо, чи справді водій рушить… 
завівся мотор… перші кілометри – добре, що 
без обстрілів…

Я сиділа і дивилася у вікно, затамувавши 
подих, повторюючи про себе: має бути 
тихо. У вікні - Роменська, розбита техніка на 
узбіччах, українські блокпости, поля ши-
рокі-широкі, сонце, що вже котилося за обрій 
і раптом... Автобус зупинився, з-під капоту 
повалив дим, ми десь у полі, водій вискочив 
із кабіни. Все. Зламалися. Виходимо. Повз 
нас безкінечною колоною проїжджають ав-
тівки й автобуси. Людей накрила паніка, 
адже всі добре розуміли, що ось тут, 
серед поля, ми дуже гарна мішень для 
обстрілу. Але, на щастя, всі проблеми було 

У мне ще досі звучить у вухах крик си-
рени, дрижання вікон, звуки вибухів, що 
пролунали в Роменському мікрорайоні 
ввечері 8 березня... 9 березня вдруге 
було організовано зелений коридор із 
Сум. У грудях крижаною брилою за-
стигло бажання почути тишу, поїхати в 
мирне місце, якого не торкнулася війна, 
сховатися від звинувачень самої себе у 
тому, що нічого не можеш виправити. І я 
поїхала... Як усе це відбулося? Та просто 
відбулося…

П’ЯТЬ КРАЇН, 
ДВАНАДЦЯТЬ 
МІСТ…
Євгенія Вінницька, Банналек (Франція)
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Закордон без кордонів
О четвертій ранку ми вже стояли на пероні в Пере-
мишлі. Волонтери нагодували смачними варени-
ками і сказали, де й коли чекати на комфортний і 
сучасний поїзд до Берліна, але виявилось, що він 
зовсім не до Берліна, а до Кракова. У Кракові ми 
сіли на інший – тепер уже до Ржепіна. Там мені 
дісталося місце в купе, окремо від родини, але, 
окрім людей, поряд зі мною їхали чотири собаки. 
Чесно кажучи, це було незвично. Собаки поводи-
лися тихо й порядно, але лякалися кожного шереху 
й зацікавлено глянули, коли я дістала сухарики. По-
ряд з ними був корм, але мої сухарики, мабуть, для 

них були важливі як можливість по-
спілкуватися. Навіть у таких страш-
них умовах, тікаючи від бомбарду-
вань, люди не залишають тварин, 
ставляться до них так само, як до 
своїх дітей, і так само перевозять 
у нове життя. Хоча, звісно, знахо-
дяться й інші, хто через стрес і нерви 
все ж протестує й обурюється таким 
сусідством у транспорті, виявляючи 
байдужість і агресію. Люди різні. Я ба-
чила, як у черзі на автобуси зі Ржепіна 
до Берліна навіть мам із маленькими 
дітьми на руках не пропускали вперед.
Туди ми вже сіли разом із попутника-
ми з поїзда Краків – Ржепін, тернопо-
лянами Людмилою і Віктором, які, як 
і ми, прямували до Франції. Чекаючи 
потяг Берлін-Кьольн, на пероні ми з 
братом та іншими пасажирами співали 
гімн України. З Кьольна їхали у Брюс-
сель, з Брюсселя – у Париж, де наша 
українська мова допомогла знайти 
нових друзів. Почувши, як ми спілкує-
мося, до нас звернулася жінка. Як ви-
явилася, Олена родом із Кривого Рогу, 
вже давно мешкає і працює у Бельгії. 
Вони з Ніколя (це її чоловік) допомогли 
нам розібратися у найскладнішому в 
світі Паризькому метро і доїхати до 
іншого вокзалу – Монпарнас, де нас 
зустріли друзі. І знову ми сіли на потяг 
– на цей раз TGW, у якому аж вуха по-
закладало від неймовірної швидкості: 
300 км за годину. Дістались до Ло-
рьяну, звідки автівкою уже доїхали до 
нашого прихистку в Банналеку. Ось так 
я опинилася у Франції, провела п’ять 
днів у дорозі, з короткою зупинкою у 
5 країнах і 12 містах. І зараз, прожи-
ваючи у Франції більше місяця, точно 
можу сказати, що в гостях добре, але 
вдома краще. Я дуже сумую за Украї-
ною. До багатьох речей мені потрібно 
призвичаїтися і багато чого опанувати, 
насамперед мову. Але я сподіваюся, 
що зовсім скоро все буде добре, ми 
повернемося на Батьківщину, коли все 
буде Україна, коли лише гроза буде 
відлунням колишніх жахів.

Прокинулась я від занепокоєного голосу за 
дверима своєї гуртожиткової кімнати. Не прислу-
хаючись до суті розмови, зиркнула на наручний 
годинник: треба закрити вуха подушкою, аби ще 
трішки подрімати. Шоста ранку! Що за двіж у таку 
рань звичайного робочого дня? Але роздратуван-
ня миттєво змінилася на інстинктивний жах лише 
через одну фразу: «Там стріляють!». Мене наче 
вітром здуло з ліжка: підскочивши до вікна, 
одразу почула підтвердження – десь 
далеко пролунала автоматна черга. Роз-
бунядивши сусідку по кімнаті, я вийшла в коридор, 
аби остаточно дізнатись, що ж коїться. Ситуація не 
прояснилася. Хтось кричить: «Війна! Збирайте речі! 
Дзвоніть батькам!», а хтось роздратовано запев-
няє: «Не городіть дурниць та лягайте спати. Все 
нормально». І як зрозуміти, що трапилось, та ще 
й спросоння? Лише через декілька хвилин стало 
справді не до сміху, тоді, коли мозок намагався 
усвідомити інформацію про звірське вторгнення 
збройних сил росії в Україну, про те, що нанесли 
удар по Сумщині. У гуртожитку почалися паніка та 
метушня.

Адміністрація гімназії спрацювала швидко: було 
наказано збирати речі та якомога швидше виїжд-
жати з гуртожитку в супроводі батьків. Але для 
мене це було проблемою, адже домівка та батьки 
за 150 км і, крім відстані, яку швидко не подолаєш, 
мій Глинськ ще ближче до кордону й над ним на-
висла небезпека окупації. Вихід – швидко виїжджа-
ти в супроводі дорослих, родичів або знайомих.

А що залишалося робити? Уже через годину я 
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Війна застала всіх зненацька та поча-
лася раптово. Навіть схильні до аналізу 
журналісти «КЕБЕТИ», які цікавляться 
політикою й економікою і завжди в курсі 
останніх подій, не могли повірити, що 
таке божевілля можливе зараз, у ХХІ 
столітті. Хоча… Хто тоді, у перший день 
суцільного нерозуміння, знав, що безум-
на реальність стане нашим повсякден-
ням…

ЯРОК 
БОЖЕВІЛЬНОЇ 
НЕВІДОМОСТІ
Варвара Крижановська (Суми-Глухів-Глинськ)

сиділа в автівці хрещеної, родина якої погодилась 
взяти мене під своє крило. Дорослі порадились і 
вирішили тікати з Сум на дачу. Багаж склали вели-
ченький, таке враження, наче пів квартири винесли 
Тим часом мій скромний пакуночок із футболками, 
штанами та худі (це найтепліші речі, що я мала, гім-
назійний кардиган, правда, їм не переплюнути) на 
цьому фоні виглядав якось аж несерйозно. Звичку 
тримати в портфельчику всі документи та основні 
ліки я мала ще задовго до війни, тому добряче 
скоротила час на збирання. Ще через півгодини ми 
рушили.

Паніка охопила не лише гуртожиток, а й усе місто, 
що було, мабуть, очікувано. Мені здалося, що 
вперше за останні роки тихі та затишні Суми так 
метушилися, і ця метушня була аж ніяк не святко-
вою: вона пригнічувала та лякала. Забиті автівкми 
дороги та заправки, черги до яких створювали ве-
личезні корки. Натовпи людей на зупинках, черги в 
магазинах і до банкоматів. Поганий зв’язок через 
перевантажені лінії, тягуче відчуття страху… Якби ж 
то ми знали, що це ще квіточки в порівнянні з тим, 
що буде далі.

Кляті кілька кілометрів були подолані лише через 
годину. Дача зовсім поряд, під Сумами, недалеко 
від траси у ярку. Декілька будиночків, і серед них – 
наш майбутній прихисток та каторга. Перший день 
скінчився, м’яко кажучи, погано. Наступний почав-
ся з гудіння з боку траси: то їхала техніка. Невідо-
мо чия, наша чи ворожа. Потім поодинокі вибухи, 
схожі на звук віддаленої громовиці.

10-А
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На жаль, нормальні пристрої для отримання ін-
формації – радіо, телевізор, приймач, були відсутні, 
лише телефони, та й ті лежали без діла, адже ані 
зв’язку ані інтернету не було. Зловити бажаний і 
несподівано такий рідненький зв’язок можна було 
лише на вулиці, а інтернет – на схилі ярка. Але 
зовсім скоро до нас прибігли сусіди з три-
вожною новиною. Над нами, на відстані від 
сили у пів кілометра, зупинились близько 60 

одиниць ворожої техніки. Он воно, виявляєть-
ся, що гуло... Сусідка розповіла:
 – Піднялася я туди на гору, та пішла до тієї тех-
ніки. Зустріла русню, запитую: «Ви нас повбивати 
приїхали?», а один із вояк, на лице наче бурят, став 
на коліна переді мною і проговорив з жалістю: 
«Правительство послало нас почистить ваших 
политиков. Мирных не трогаем».

Лягали спати з надією, що до підвалу не повер-
немося, але вона не справдилися. На світанку 
почулися гучні вибухи та свист ракет. Миттєво 
перемістилися в підвал, аби перечекати. Згодом 
з’ясувалося, що це наші підірвали російський 
транспорт із боєприпасами. А далі… Далі довелося 
ховатися по кілька разів на день. Росіяни, що засі-
ли над нашим ярком, гатили в сторону аеропорту, 
звідти наші стріляли у відповідь. Ми були наче 
під перехресним вогнем, тряслися у своє-
му підвалі й молилися, аби якийсь снаряд 
раптово не примостився у нас під хатою.

Згодом провізія, що була розрахована на 5 осіб, 
стала закінчуватися. Авжеж, нас із початку війни 
у тісній та холодній будівлі без води та банальних 
зручностей, було десятеро, ще й дві собаки. Одна 
родина ночувала на першому поверсі, де хоч трохи 
гріла груба, а я та родина хрещеної жили на друго-
му. Там працював лише обігрівач, тепло від якого 
не доходило до мого ліжка, тому доводилося спати 
одягненою у три футболки, худі та двоє штанів (у 
цьому ж аутфіті й на вулиці ходила). Але спати не 
дуже то й виходило. Прислухаючись до кожного 
звуку та тримаючись за серце, що особливо силь-
но боліло вночі, я не могла спати, ще й знаючи, 
що моїй родині загрожує небезпека, а особливо 
братові – студенту Харківського національного 
університету Повітряних Сил ім. М.Кожедуба. Він 
у Харкові, який постійно бомблять і обстрілюють, 
тато й мама – в Глинську, де те ж саме…

Ніяких достовірних новин ми не знали, адже не 
мали доступу до інтернету, а передзвонюючись 
зі знайомими, дорослі отримували зовсім різну 
інформацію, і через це сварилися. Складно було 
усвідомити, що таке страхіття коїться, навіть 
коли над твоєю головою свистить винищу-
вач, земля здригається від розривів танко-
вих снарядів, а на горизонті до неба тягнуть-
ся клуби чорного диму… А ти так радієш, що 
вдалося почистити уперше за декілька днів зуби 
дитячою щіткою, яку тобі люб’язно вручив малень-
кий сусідський хлопчик. Доводилося «працювати» 
сиреною, сповіщати на всю домівку про наступаю-
чу небезпеку, аби вчасно всі шмигнули до підвалу. 
А там уже, слухаючи плач дітей і заспокоєння від 
дорослих та, хрумаючи древнім сухарем, думати 
«Боже, краще б на диктанті з англійської сиділа, а 
не оце все. Коли я мріяла пропустити урок, я ж не 
це мала на увазі..». Вибухи доносилися то з Сум, то 
з сіл Низи та Старе Село – а ці селища були бук-
вально за пагорбом, за пару кілометрів.

Ось так минув майже тиждень. 28 лютого сусі-
ди розповіли, що в навколишніх селах роздають 
молоко та печуть хліб. Чоловіки поїхали хоча би 
щось дістати, бо продукти майже закінчилися. Того 
ж дня ЗСУ відвоювали Лебедин, і орки розбігли-
ся хто куди. Навіть технікою спустилися до нас у 
ярок, може, хотіли заховатися. Гуляли недалеко 
від будівель зі зброєю, набирали воду. Було дуже 

страшно, адже залишилися ми самі, без чоловіків, 
тому сиділи в підвалі, намагаючись не виказати 
свою присутність. Окупанти згодом пішли, а нам 
привезли молоко та свіженький хліб. І добре, що ці 
дві події не перетнулись у часі. 

А от весна принесла одразу і гарні, й погані новини. 
Усі шість днів перебування окремо від родини, у 
тривозі й невідомості – це дуже важко. Як тільки 
десь «ловився» зв’язок, я розмовляла з рідними, і 
ми не могли придумати, як виїхати хоча б кудись у 
безпечне місце. Вихід знайшла моя бабуся з Глухо-
ва. Дякуючи добрим та небайдужим людям, вона 
дізналася, що Глухівська міська рада організовує 
автобуси, аби забрати з Сум студентів та хворих 
із лікарні, і цей «зелений коридор» має запрацю-
вати 1 березня. Погодилися забрати й мене, але 
проблема виявилась «лише» у тому, як доїхати до 
автовокзалу Сум, звідки планувалась евакуація. 
Справа ще в одній «дрібниці»: з самісінького ранку 
з усіх сторін чутно вибухи та постріли. Учорашніх 
російських утікачів наздогнали наші хлопці з ЗСУ й 
почалися перестрілки. Вікна здригалися від потуж-
них вибухів, тож постало питання безпеки руху по 
трасі. Але все ж ми виїхали, хоч як не застерігали 
сусіди. Чекання у підвалі, під снарядами, що 
літали над нашим ярком то з одного, то з 
іншого боку, доводило до божевілля. Разом 
зі мною виїхати з дачі наважилася й інша родина 
– та, що жила на першому поверсі, вирішивши: що 
буде – те буде. У Сумах хоча б зв’язок є, інтернет та 
сирени. І новини, а не ця невідомість.

До автовокзалу ми доїхали успішно, я подякувала 
всім, хто був зі мною ці дні й сіла в автобус. Зго-
дом, після короткого інструктажу від організаторів, 
три жовтенькі шкільні автобуси рушили. По дорозі 
на Глухів ми повинні були проїхати через 4 блокпо-
сти, 1 з яких – ворожий. На щастя, дорога була 
спокійною і зовсім скоро я вже опинилася вдома 
у бабусі. Там я вперше з початку війни глянула на 
себе у дзеркало та вмилася чистою водою. Перші 
тижні я сіпалася від кожного шуму, наче полохлива 
миша, але зараз звикла. У місті відносно спокійно, 
поодинокі перелякані мешканці вештаються по 
магазинах та сваряться через дрібниці, скуповую-
чи усе, що треба й не треба… Але зараз я вдома, у 
Глинську, і це неймовірне щастя, кожну мить якого 
цінуєш, наче вона на вагу золота.

Отже, спочатку всі зрозуміли, що війна та, влас-
не, росія – то страшно, потім, що не така вже й 
страшна та московія, а наразі ми точно знаємо, 
що переможемо! Адже бажаючих вступити до лав 
ЗСУ дуже багато, і чи не вся країна – волонтери. 
Україна має свободу слова, заспокійливе у вигляді 
адекватної інформації, обгрунтованої надії, зарубіж-
ної підтримки, і сталеву віру в швидку й невідворот-
ну перемогу. 

3а малюнком Василиси Дружиніної, 10 років 

Aza Nizi Maza

ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА
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Ще крізь сон, втомлена постійними не-
досипаннями, я відчула страх. До кімна-
ти забігла однокласниця Діана, почала 
щось волати, про речі та дім, але я лише 
повернулася на інший бік. 

– Аню, уставай, збирай речі, швидко! – 
здавалось, що вона ось-ось заплаче. – 
Аню, війна, війна почалась.

НЕМАЄ 
НІЧОГО, 
КРІМ МЕНЕ…
Ганна Рубан, 
(с. Залізничне, Боромлянська громада)

Я підхопилася й почала швидко збирати речі, 
попутно зазираючи в екран телефона й пе-
ревіряючи повідомлення. Одразу ж зателефо-
нувала мамі, щоб запитати, чи зможе вона по 
мене приїхати. У відповідь – плач, крик про те 
що почалася війна, мама не знає, що робити… 
Я стояла вже повністю одягнена, з двома 
величезними дорожніми сумками, рюкзаком, 
ущент забитим залишками їжі та одягом, 
ноутбуком, пакетами, шкрябала заяву на 
виїзд, поспіхом закинувши канцелярсь-
кий ніж у кишеню, ніби він міг мене від 
чогось захистити. Коли ти мрієш вижи-
ти, то навіть така дрібниця дарує тобі 
надію, ніби якийсь таємничий оберіг.

Спустившись із сумками на вщерть заповне-
ний перший поверх, я усвідомила, що все це 
не сон. Намагаючись зв’язатися з мамою, 
я телефонувала, писала повідомлення, але 
розуміла, що, як працівник залізниці, вона у 
цей час надто заклопотана, та ще й зв’язку 
не було. Хтось зміг загрузити повідомлення 
президента, від якого, як не дивно, стало 
спокійніше.

Хвилини очікування здавалися нескінченни-
ми. Вчителі обговорювали, хто візьме до себе 
учнів, які не зможуть виїхати, учні ж розмов-
ляли про своє: хтось плакав, хтось намагався 
підбадьорити інших і жартував, сам ледь 
стримуючи сльози. Тривожні думки розсія-
лися, коли мене покликала Тетяна Віталіївна, 
моя класна керівниця. Виявилося, що вона 
хоче повернути решту, з тих коштів, які я ще 
вчора здавала на охорону та інші потреби. 
Ця ситуація здалась мені смішною, навіть не 
знаю чому. Я дивилась на 15 гривень у моїй 
руці, як на щось неймовірне посеред суцільної 
паніки...

Згодом нас покликали їсти, але практично 
всі відмовилися. Я ж одразу пішла в їдальню, 
бо знала, що мене чекає складний та довгий 
шлях, і коли знову зможу перекусити, важко 
сказати. Нарешті мої речі вже в багажнику, 
а я на задньому сидінні, знявши кофтину, не 
випускаючи телефон із рук, обмінювала-
ся повідомленнями зі знайомим, спо-
стерігала за безкінечними чергами на 
заправки та в магазини, які були схожі 
на збіговисько мурах, котрі жадали за-
брати свій шматочок цукру. Навіть у такий 
стресовий момент втома взяла наді мною 
гору, і, перелякана, я заснула, а прокинулася 
вже недалеко від свого села.

Я нарешті вдома. Ніколи не думала, що буду 
радіти знайомому багну на ґрунтівці під 
ногами, чи крикам охриплих півнів. Я чекала 
на маму поблизу машини, здригаючись від 
вибухів…

Я – ідеальна ціль
Вгрузаючи в знайому весняну грязюку, ми з 
мамою потягнули сумки та пакети додому, раз по 
раз пригинаючись від звуків обстрілів, доки прямо 
над моєю головою, у поле не прилетіло щось, 
що розкидало землю прямо мені під ноги. Іншу 
частину шляху ми вже бігли, аби лише швидше 
дістатися двору. В такі миті бажання зупинитись та 
віддихатися кудись зникало, після кожного нового 
«приходу».

Цей перший день лише уривками зостався в моїй 
пам’яті, Знаю лише, що коли дісталась додому, 
мама заснула, а я пішла прибирати льох, витягаю-
чи мішки з морквою, картоплею, капустою, пере-
глядаючи, скільки зіпсованого. До вечора я вже 
все перенесла вниз, майже не відчуваючи рук та 
ніг, але знала, що звільнила місце для майбутнього 
сховку. Я впала на ліжко й одразу ж заснула, зрідка 
сіпаючись від вибухів та пострілів.

Туман – так би я відобразила спогади про пер-
ші три дні війни. Я дивилася на стіл з їжею, і 
намагалася прорахувати, коли вона закін-
читься. Голод – як же мене лякало це слово, 
адже ми були відрізані й від залізниці, і від 
доріг, а про інші шляхи я й не думала.

Наступного ранку світла вже не було взагалі. 
Мабуть вночі, коли я навіть прокинулася від 
гучного та глухого удару снаряда об землю, через 
який ледь вікна не випали, було пошкоджено лінії 
передачі енергії. Я перевірила заряд на мобільному, 
аж ось нам зателефонувала бабуся, яка жила в 
сусідньому селі, та повідомила, що в неї ще є світ-
ло. Таким чином ми раз у декілька днів мали змогу 
підзарядити телефони, а головне – ліхтарі.

Приблизно в той же час мама вже зібрала триво-
жну валізку, з усіма документами, речами, сервет-
ками та невеликим запасом коштів. Я ж поклала 
туди ноутбук, сподіваючись, що якщо в нас закін-
чаться гроші, то зможу його продати, і вилучити бо-
дай щось. Саме цю сумку ми поставили в підвалі, і 
кожного разу, коли туди спускалися, я дивилася на 
неї й думала про те, скільки всього мало пережити 
людство, аби виникло загальнозрозуміле для всіх 
поняття такої речі.

Наше спасіння тривало недовго. Спочатку зник 
зв’язок, а разом із ним остання можливість хоч 
якось підтримувати контакт із зовнішнім світом. 
Одразу після цього зникла електрика в іншому 
селі, і тепер навіть після мого походу туди телефон 
залишався вимкненим. Одного разу в бабусиному 
будинку світло все ж з’явилося, і я бігцем принесла 
телефони, але через дві години електрика знову 
зникла. Вже на шляху додому дорогу мені та ще 
трьом людям перегородила колона.

Два чоловіки з пакунками в руках спустилися на 
головну дорогу, і раптом здалеку закричали: падай-
те, заривайтеся в сніг! Вони забігли на гору і заляг-

ли прямісінько перед парканом. Я ж де стояла, 
там і лягла, трохи нагорнувши на себе сніг, в 
надії, що це зробить мене непомітною.

Перший, другий, десятий танк проїжджав, а я все 
не могла зрозуміти, скільки їх лишилося. Вели-
чезна змія з БТР, танків, звичайних вантажних 
автомобілів та «Градів», постійно зупиняючись та 
гальмуючи, просувалася вперед. Здавалося: ось 
уже вони проїхали, але ж ні, одразу за стихаючим 
гулом, з’являвся наростаючий.
– Хтось загруз у моєму улюбленому багні, – роз-
шифровувала я про себе обурені крики загарб-
ників. 

Одяг на мені, через розталий сніг, уже геть змок, і 
штани почали примерзати до ніг. Я лежала й тру-
силася, жахалася навіть повернути голову набік, 
адже ризикувала отримати кулю в лоб, чи принай-
мні в потилицю.

Ось так, переглядаючись з іншими чоловіками, 
що так само принишкли під парканом попереду 
мене, я пролежала хвилин двадцять, доки не 
усвідомила, що мою яскраво червону куртку, 
посеред білого снігу в полі, видно за кіло-
метр. Я – ідеальна мішень.

Колона їхала повз, іноді зупиняючись. Дехто із 
російських військових, очевидно, дивився на мене, 
як на дурепу, вони сміялися, хтось навіть наво-
див рукою, складаючи пальці у формі пістолета 
й «бахкаючи», робив уявний постріл. Добре, що 
уявний, бо справжній було незручно робити: вони, 
як саранча, обліпили танки й БТРи, ледве тримаю-
чись за все, що можна.

Пролежавши ще хвилин двадцять, я впевнилася, 
що загроза зникла, а мої односельці допомогли 
піднятися й струсити сніг. Провели у тепле примі-
щення станції, запропонували чай, але я, трохи 
відігрівшись, вирішила якнайскоріше йти додому. 
Хтось із чоловіків зауважив, що в сумі, лише бой-
ової техніки, без автомобілів, що везли цистерни з 
пальним, він нарахував більш ніж двісті одиниць. 
Я дійшла додому, розповіла мамі про моє перехо-
вування в сніжних заметах. Відтоді я часто бачила 
людей, які їхали вбивати та дивилися на мене 
через паркан, проносячись на БТРі, по вулиці. Це 
була ще не окупація, тільки її зародки.

Голод не зі сторінок підручників
Тато знайшов стару керосинову лампу, ще з тав-
ром СРСР, замінив у ній декілька деталей, і вона 
слугувала нам оплотом світла. Вечорами ми нама-
галися про щось говорити, аж поки одна зі скляних 
деталей лампи не розбилася, і тоді ми на заміну на-
вчилися рівно відрізати дно від пляшки. Я весь цей 
час намагалася відволікти себе фізичними вправа-
ми, а ще – судоку, і олівчиком записувала цифри, 
аби не зійти з глузду. Вибухи вже не викликали 
такого страху, навіть коли вони лунали прямісінько 
у мене за садибою. Я рубала дрова, які закінчу-
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на кожного по різному: когос він паралізує, когось 
змушує боротися, а когось, як цього чоловіка, тіка-
ти. Інстинктивно, ніби дикі звірі, загарбники вистре-
лили, швидше за все з великокаліберної зброї, адже 
навіть не поцілили в чоловіка. Паркан розлетівся на 
друзки, поранив його одним із осколків, практично 
поділивши навпіл, упершись в хребет. Його вдалося 
доставити у лікарню, але через несумісні з жит-
тям пошкодження внутрішніх органів він помер на 
операційному столі. Тоді я ще не знала, як воно, 
дізнатися про смерть людини, яку ще вчора 
бачив живою.

Родичі вблагали рашистів дати дозвіл, на відвезен-
ня тіла в церкву в іншому селі, аби померлого похо-
вали як людину. В нашому ж селі церква не працю-
вала. Труп простояв у тій самій церкві чотири дні. 
Вивезти тіло дозволили, а от забрати на поховання 
у рідному селі – ні. Померлого так і закопали, в 
іншому селі, доки кладовище ще не було замінова-
не. У нього залишилася дружина, яка страждає на 
хворобу, через яку втрачає пам’ять, її руки та ноги 
вже майже не функціонують, а чоловік був остан-
ньою її близькою людиною у цьому світі. Як жити 
далі, після таких втрат, хіба таке можна пробачити?

Але поки була можливість, люди всіляко нама-
галися виїхати за продуктами, а хтось і взагалі 
назавжди. Ось так, стоячи у черзі за хлібом та три-
маючи чергу для себе та чоловіка з інвалідністю, 
аби його не викинули з черги, я слухала розповіді 
маленької дівчинки, яка відчайдушно намагала-
ся запевнити мене, що в неї ціла шафа цукерок, 
власний завод із виготовлення розмальовок, що в 
неї всі кімнати заставлені наїдками, і чесне слово, 
мені справді хотілося вірити про шафу з цукерками 
і смаколиками, про те що в неї є їжа, і вона не голод-
на, але ж реалії були зовсім інші.

Часом траплялося, що доки хліб привозили, то в 
чергу набігали навіть люди з сусіднього села, які 
починали сваритися і практично бігли по головах, 
аби вхопити хоча би один буханець. Страшно не 

тоді коли ворог перед тобою, а коли перед 
тобою людина, яку ти знаєш все життя, пали-
цею розганяє інших, нарікаючи, що через них 
їй не вистачить хліба.

«Совісні» недогвалтівники
Та все ж повернемось до страшного ранку, коли ті, 
до кого ще не встигли зайти, тікали в ліс, хапаючи 
останні шматки хліба, бо не знали, коли зможуть 
повернутися, і чи повернуться взагалі. Ви колись 
бачили свою маму в сльозах, яка питає, що казати, 
коли по нас прийдуть, що брехати про чоловіка?
– Аню, давай скажемо, що він у матері, на тій сто-
роні, в іншому селі.
– А як до неї прийдуть, то вона що їм скаже?

Мама плакала й чистила качани з кукурудзою, аби 
потім зварити з неї кашу собакам, а може й нам. Я 
не знала, що казати людям, які наведуть на мене 
автомат і спитають, де батько. Залишався лише 
два варіанти – або ж казати правду, що він в лісі, 
але це було повним безглуздям, бо  підставила б 
не лише його, а й інших чоловіків, що ховалися, як 
і він, від безмежного свавілля й смерті, або ж ска-
зати, що той десь знайшов спирт, напився і лежить 
п’яний попід хатами, що я сама не знаю, де він.

Аж ось мої думки перервав гуркіт – це, скоріше за 
все, обстрілювали ліси, в яких ховались люди. На 
щастя, ніхто не постраждав, і потім усі чоловіки з 
мого села повернулись додому. Виявилося, ра-
шисти просто хотіли нас залякати, і попередили, 
що якщо хтось підіб’є їх техніку, то село зітруть 
з лиця землі. Вони й справді думали, що це наші 
селяни змогли професійно знищити та спалити 
їх залізяччя, коли ж насправді, як ми всі дізнали-
ся вже після звільнення, то була тероборона, що 
вистежила маршрут рашистів та підпалила вже 
зламаний БТР. Але в той момент варвари шукали, 
на кому б вимостити злобу.

У будівлі пасічників росіяни зупинились і створили 
власний «вулик». От тоді й почалося все те, що я б 
воліла ніколи не згадувати та ніколи не пережива-

Усе, що лишилося від сусідської хати

валися так само швидко, як і борошно, з якого 
ми намагалися спекти хліб. Продукти ніхто не 
завозив, і ми почали їсти стару консервацію. 
Наче на зло, минулого літа ми практично нічого не 
закривали, і запаси були мізерними. Основою мого 
раціону стали вода й варення, яке вже років шість 
простояло під іншими банками. Я вперше спробу-
вала вишневе, і це не жарт. Навіть на цьому дні я 
знаходила камінці, які давали мені відчуття, що я 
вже трохи вища й сильніша, ніж учора.

Через відсутність світла, а, отже, й води в крані, ми 
з батьком набирали її у колодязі, який, на щастя, 
був прямісінько на моєму подвір’ї, цілими днями 
заповнювали водою усі відра, бідони, навіть ванну. 
Аби банально помити голову, що я робила дуже 
рідко, треба було спочатку підняти близько восьми 
відер води з глибини 20 метрів, потім перелити їх 
у великий чан, і робити все це зранку, адже така 
кількість води грілася цілий день. Лише після за-
вершення цього алгоритму я могла з чашки злити 
собі теплу воду на голову.

Ось так ми жили декілька днів, аж поки не 
помітили, що наші запаси їжі стрімко спусто-
шуються. Я брала кувалду та товкла нею ку-
курудзу, аби зварити кашу, батько ж намагався 
знайти альтернативний варіант, але про це згодом.

Мабуть, одним з найстрашніших ранків став той, 
коли мама в сльозах забігла до мене в кімнату й 
сказала, що чоловіків збирають, аби розстріляти. 
Пов’язано це було з недавнім інцидентом спалення 
ворожої техніки на території нашого села. Окупанти 
так розізлилися, що почали вдиратися в будинки, 
виловлювати чоловіків, розпитувати, що вони зна-
ють про підрив їхнього БТРа на переїзді, що розта-
шований на окраїні села. 

Саме в цей день було поранено родича мого 
знайомого. Це був чоловік похилого віку, який 
сказав щось, що рашистам не сподобалося. Вони 
вистрілили йому в ногу, а потім самі ж і відвезли до 
найближчої працюючої лікарні. Ще перед цим вони 
вбили однокласника мого батька. Той просто йшов 
вулицею, а побачивши ворога, злякався. Страх діє 

Усе, що лишилося від сусідської хати

Окупанти не тільки розграбували школу, а й намагалися знищити все українське. Це – 

дошка Пам´яті, з якої зірвали портрети героїв АТО.
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ти знову.

Перші дні вони взагалі ніяк не контактували з 
населенням, а потім за наказом вирішили пе-
ревіряти документи, прописки, а тих хто живе не за 
пропискою або ж брали в полон, або ж погрожу-
вали вбити, як розвідника ЗСУ. Двері в магазинів 
виривали, прив’язуючи їх до бронетехніки, або ж 
дулом завалюючи всередину. Десь на околиці зби-
ли декілька стовпів, а люди, в чиї городи прилетіли 
снаряди, залишилися без вікон, дверей, а в декіль-
кох будинків тріснуті стіни кожного дня все більше 
відходили від фундаменту.

Якось я сиділа в кімнаті, й почула незвичний шум. 
Виглянувши в вікно, при цьому ховаючись за 
диван, я побачила, як старенька «буханка», на якій 
вже красувалася червона літера Z, набираючи 
швидкість, таранила чорний автомобіль, аж доки 
той кудись не поїхав. Виявилося, росіяни забрали 
у когось цей транспортний засіб, та ще не встиг-
ли намалювати Z, а таранили вони одне одного 
з нудьги, бо їм просто було більше нічого робити. 
Потім виявилося, що вони практично у всіх забира-
ли будь-які транспортні засоби, навіть трактори й 
причепи.

Із кожним наступним днем напруга зростала, 
як і кількість їхньої техніки, яку вони ставили 
між будинками, аби при спробі їх підбити по-
страждали й мирні жителі, селилися в пустих 
домівках, або ж виганяли власників, витягуючи 
все майно, аж до виделок і чашок, які вантажили 
на крадені велосипеди й кудись звозили. Потім на-
магалися ще й продати комусь вкрадені речі, про-
сили обміняти на алкоголь чи гроші. Ніхто нічого в 
них не перекуповував, тому все, що змогли, вони 
вивезли, а те, що не змогли – прострілили, переї-
хали технікою на дорозі, аби зіпсувати речі, які не 

змогли дістатися їм. До цього я навіть уявити собі 
не могла, на що підштовхує людей заздрість, що у 
таких, як вони, відсутнє поняття моралі чи жалю, а 
про бажання нажитися на омитому кров’ю майні я 
б ніколи навіть не подумала.

Наволоч хотіла встановити «Град» між моїм та 
сусідським будинком. Ошивалися вони поряд 
близько двох днів, але щось їм у цьому місці не 
сподобалось, то «Гради» поїхали кудись далі. Я по-
легшено видихнула, але наступного дня мені вже 
ледь вистачало повітря…

Я снідала на кухні залишками супу, як раптом 
забігла мама і сказала, що мене шукають. 
Усередині все похололо, ніби щось тріснуло. Я 
швидко натягла куртку та вийшла за нею, знаючи, 
хто, але не усвідомлюючи, навіщо мене шукає. На 
подвір’ї вже стояли, або ж намагалися встояти, 
хитаючись, як стеблини на вітрі, люди в військовій 
формі. В одного чимось червоним була перев’яза-
на нога, в іншого рука, щоб свої упізнали. Я запита-
ла, нащо мене кликали, ледь не давлячись слова-
ми. Той же замахав руками, почав щось мичати, 
поширюючи гидотний запах перегару й тютюну. 
Другий теж був на підпитку, але міг хоч якось сту-
лити слова.

П’янючі орки з автоматами в руках витріщались на 
мене, а я відводила погляд, бо боялася заплакати, 
проявити слабину я точно не могла собі дозволи-
ти, та ще й перед цими… 
– Сколько ей лет? – запитав один із них, вимахую-
чи перед моєю мамою автоматом.
– Мені 15, – відповіла я.

Він перевів погляд на мене, та я вже дивилася 
йому прямо у вічі. Такого контакту він довго не 
витримав, почав сміятися, мовляв я ще зовсім 
дитина.

– Что же вы мне ребёнка при-
вели, я думал дочке лет хотя 
бы 17, а это ребенок.

Мій вік врятував мене від 
зґвалтування. Це ж треба 
трапитись такому орку: бути 
такою совісною людиною, аби 
бути потенційним ґвалтівни-
ком, при цьому не педофілом.

Потім цей же «великий совіс-
ник» наказав принести паспорт 
тата. Дивлячись на пластикову 
картку, тримаючи її догори 
ногами, стороною без фото, 
простягнув його назад, про-
бурмотівши, що в нас ніяких 
проблем. Тоді я сказала 
собі, що якщо пережила 
зустріч з п’яною свинотою, 
яка викручувала автомат 
в руках, ніби це якась 
іграшка, то переживу все. 
Через 4 дні, після зникнення 
«великого совісника», до нас 
ще раз заходили перевіряти 
документи, але вже тверезі, 
разом з дитиною. Так, саме з 
дитиною, інакше не скажеш. 
Разом із кремезним чолов’я-
гою бігав якийсь пуцьвірінок, 
років 17 від сили, тягаючи за 
собою важкий автомат, який 
змушував його горбитися. Ось 
це і вся сила російської армії 
– алкоголіки, наркомани та 
підлітки. Наступною новиною 
стало примусове вилучення 
мобільних засобів. Батько від-
дав старі та зламані телефони, 
так зробили практично всі.

Навіть у розстріляних з танка будинках 
треба якось жити…

Пізніше ці нелюди пропонували татові… купити 
барана. Спочатку мені здалося, що це галюцинації 
обкуреного орка, але виявилося, що в нього справ-
ді був живий баран. На пасіці, де вони оселилися, 
хтось тримав породисті вівці, які одразу ж пішли на 
шашлики для орди. Власник просив хоча б не різа-
ти овечку, що ось-ось мала народити, але варвари, 
зарізавши її, просто викинули на дорогу нутрощі 
разом з маленькими баранчиками. Усе це довело-
ся прибирати сусідам.

Зрозумівши, що люд починає лютувати та не 
приймати пайки й подачки росіян, обираючи їсти 
землю замість вкраденої в них же картоплі, вони 
трохи притихли. Та, власне, й до цього моменту вже 
вкрали все, що змогли.

Декілька днів тиші змінювалися на палаючі ночі. 
Я сиділа в підвалі, одягнувши всі теплі све-
три, штани, дві пари шкарпеток, бо на стінах 
старого льоху, навіть коли тепліло надворі, 

залишався сніг та лід. 
Через декілька хвилин такого 
сидіння все тіло починало 
свербіти, скрізь мені все 
тисло, набридало, змушуючи 
під обстрілами спати на під-
лозі в будинку, бо більш ніде 
я взагалі заснути не могла, 
звідусіль мені хотілося втекти.

Якось ми так сиділи, пе-
речікуючи черговий обстріл, 
і мама помітила, що залишки 
картоплі вже геть вимерзли, і 
садити ми вже її не зможемо. 
Голод. Знову це слово засіло в 
мене в голові, бо тепер навіть 
односельці не їздили по хліб… 
Та ми таки змогли вирватися 
з цього пекла. Батько при-
майстрував якусь залізяку 
до мотоблоку й зміг перебити 
нею кукурудзу, а згодом і пше-
ницю, яку я просіювала, і з тої 
дерті ми й далі пекли хліб. Із 
залишків крупи варили кашу. 
Ми дуже боялися, що відбе-
руть мотоблок, як і машини та 
тракторці у людей, але обій-
шлося.

Звільнення
Одного разу, світлого та 
сонячного дня, ЗСУ підбили 
техніку ворога, і той потроху 
покидав наше село. Я добре 
пам’ятаю той день. Було ще 
прохолодно, але сонце вже 
пригрівало, я сиділа на тому 
самому диванчику, за який хо-
валася, коли стріляли, а часу 
на збирання в підвал не було. 

На телефоні залишалось 16% заряду, і я вирішила 
витратити їх на щось справді особливе. Я увім-
кнула музику, і, спостерігаючи, як заряд повільно 
падає, відчувала, що мені ставало краще. Здава-
лось, ніби ніякої війни нема, а я просто відпочиваю, 
без думок, що завтра я можу зникнути назавжди, 
і весь мій світ разом зі мною. Певно, то були 
найкращі години мого життя: ніби перед самою 
смертю, я згадувала всі найщасливіші моменти, які 
встигли зі мною трапитися. Раптом мама забігла в 
кімнату.
– Аню, їх уже нема, вони втекли, розумієш?

Я добре розуміла, але не сприймала ці слова, не 
могла сприймати. Я навіть не могла повірити, що 
тепер можу вийти на вулицю й не боятись, що 
мене знайдуть мертвою в полі через декілька днів. 
Так тепло, ніби серце ожило, наповнюючи тіло но-
вими силами, ніби я лежу десь серед трав, овіяна 
пахощами квітучої вишні під сонцем, і немає нічого 
крім мене, зовсім нічого…

Буржуйка, на якій 
ми готували їжу 
й модернізована 
гасова лампа. 
Тепер я вмію 
акуратно відрі-
зати дно пляшки 
склорізом!
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Часом сяду навпроти вікна, почну диви-
тися на гарненькі будиночки, на при-
роду, гори, людей, що спокійно ходять 
по вулиці, дітей, які граються теплими 
весняними днями й сміються... Починаю 
думати про події останніх місяців, і не 
вірю. Невже це–правда?

24 лютого. Особисто я запам’ятаю цей 
ранок надовго.

ЩОДЕННИКИ 
МОЇХ СТРАХІВ

Софія Завадська (Рибнік, Польща)

дітей. До цього затору вони вже їхали чоти-
ри-п’ять годин без світла та в справжньому 
холодильнику, змерзли, а водій намагався 
якнайшвидше довезти їх...

Після Пирятина майже всі машини поїхали 
на заправку, ще декілька зупинилося на 
узбіччі. Ми їхали далі, та в один момент із 
сотень, а може й тисяч, машин, ми залиши-
лися самі. Чи було це страшно? Так, дуже, 
особливо через те, що була вірогідність 
того, що ми випадково повернули на дорогу, 
яка веде до Харкова. Я дуже люблю Харків, 
але це був не найліпший час аби зустрітися 
з ним знову. До Полтави ми доїхали о пів на 
другу.

11 березня. Дорога далі.
Можливо хотіли б запитати: «А як, і чому 
твій тато виїхав?» Відповідь проста й 

Шоста ранку, здавалося б, ще ціла година 
відпочинку, але крізь сон я чую голоси. 
Спочатку переконую себе в тому, що це 
просто здалося, але чую їх далі. Це шепіт, 
голос помітно знервований, занепокоєний, 
наляканий. Я розумію, що це – мама, їй хтось 
подзвонив, але чому так рано? Слова, що 
я почула далі, мабуть, буду пам’ятати все 
життя: «Нас бомблять». Сон як рукою зняло, 
я вмить прокинулася та пішла до батьків. 
Вони розповіли мені новини, сказали зібрати 
рюкзак із документами та почали телефону-
вати близьким. Це був останній день, коли я 
прокинулася в своєму ліжечку.

Четвер був відносно спокійним, якщо не бра-
ти до уваги неймовірну знервованість. День 
тягнувся довго, весь час я лише моніто-
рила новини, було відчуття, наче, я ось-
ось маю прокинутись і піти до школи.

26 лютого. Один з найстрашніших 
днів у моєму житті.
День минав наче нормально: дім-триво-
га-підвал-відбій тривоги-дім. Так було до 
17:30. Вже звична «повітряна тривога», 
хованки у підвалі, відбій. Ми повернулися до 
будинку, змерзли, хотіли попити чаю, зігріти-
ся. Пролунав вибух, я думала, снаряд 
влучив біля будинку. Я сиділа біля 
вікна, вибухова хвиля влучила в шибки, 
здавалося, що вмить розіб’ється скло. 
Треба було бігти в підвал, але я не могла 
ворухнутися, страх паралізував тіло. Опам’я-
талася, коли батьки вели мене до виходу. 
В підвалі виявилося, що ми не взяли жод-
ного телефону, так, здалося, що на деякий 
час втратили зв’язок з світом. Але сидіти в 
невідомості було нестерпно, тож швиденько 
збігали за телефоном, бо здавалося – тихо. 
Виявилося, ракета влучила в будинок за 
200-300 метрів від нашого. У телефоні - купа 
смс від знайомих, які хвилювалися за мене, 
та мій штучно-спокійний голос, яким пояс-
нювала, що зі мною все гаразд, голос мого 
однокласника, будинок якого зруйновано 
ударною хвилею. Тоді розумом володів 
страх, думки не збиралися воєдино, а слова 
не утворювали речення. Звуки застрягали в 
горлі, голос тремтів, не спроможний вимови-
ти ні слова. У підвалі ми просиділи близько 
п’яти годин. Зморені холодом та страхом, 
лягли відпочивати, усі разом на дивані біля 
виходу з будинку, бо так безпечніше, та 
швидше вискочити, якщо щось трапиться. 
+ 1 страх – гучні звуки.
+ 1 страх – ніч.
+ 1 страх – сон.

Наступні дні у підвалі я бувала більше, аніж 
спала. Тривога та страх стали моїми най-
ближчими друзями. Інколи здавалося, що 
лунають вибухи, але потім розуміла, що так 

б’ється моє серце. Бувало, що ми сиділи без тепла, 
світла, води, інтернету чи мобільного зв’язку. Нічо-
го, з часом можна адаптуватися, лише брак сну, 
стрес, тривоги рано вранці та пізно ввечері дуже 
давили на мізки та нервову систему.

8 березня, близько першої години ночі. 
Я вже майже два тижні сплю з телефоном у руках, 
переглядаючи новини та слідкуючи за тривогами. 
Сон став вразливим, я прокидаюся від будь-якого 
стороннього звуку. Раптом чую звук літака, що 
наближається, прокидаються батьки, тато 
каже: «Лягайте на підлогу!». Вибух. Можли-
во, мене легко злякати, але я пів ночі лежала на 
підлозі, бо не могла побороти страх. Зранку я 
дізналася, що бомба, яку кинув той літак, влучила в 
приватний будинок. Усі його мешканці загинули...
+ 1 страх – звук пролітаючого літака.

10 березня. Нарешті відкрито зелені ко-
ридори.
Уже другий день люди відносно спокійно покида-
ють місто. Ранок, ми з батьками вирішили їхати. 
Близько дев’ятої ми вже на місці збору населення. 
Через соцмережі дізналися, що будуть автобуси, 
та люди мають ставати групами: вагітні, жінки з 
дітьми, інваліди та люди похилого віку, для того, 
аби організовано вивозити населення. Реалії вия-
вилися дещо іншими. Була одна, загальна, майже, 
двокілометрова черга з тисяч людей, я одразу зро-
зуміла, що враховуючи кількість автобусів, не виїде 
навіть половина. Те, що коїлося далі, я не очікувала 
побачити навіть у кошмарі... Хаос, плач, сотні 
машин їдуть з міста, та мами з маленькими 
дітьми на руках, що з плачем намагаються 
зупинити їх, вмовити взяти хоча б дитину, 
саму... Деякі машини зупинялися, водії казали: 
«Мама з дитиною!», або «Лише дитина!». Страшно 
дивитися, як матері садять своїх діточок по три, 
чотири, п’ять рочків у невідоме авто, до чужих лю-
дей, ридаючи, лишають телефон. Вони рушають, і 
ти розумієш, що дитина замала, аби мати телефон, 
а мама не мала часу навіть на те, щоб спитати ім’я 
людини, з якою поїхала малеча. Боляче знаходити-
ся там, боляче дивитися, як плачуть дорослі й діти, 
боляче чути їх плач... Ми простояли там три-чотири 
години, змерзли, і зрозуміли, що разом виїхати в 
нас немає можливості, як і сісти в автобус. Дідусь 
запропонував відвезти нас та мою тітку з сином 
зеленим коридором до Полтави, о четвертій ми 
виїхали. Дорога була не з легких, страшно їхати, 
коли бачиш розбиту техніку, сліди її пересу-
вання й таблички «Міни» на полях, або коли 
час «зеленого коридору» сплив, а ми проїха-
ли лише половину дороги. Перед блокпостами 
були черги на декілька годин. Пам’ятаю, як в одній 
із таких черг два чоловіки почали сваритися, один 
хотів швидше проїхати, а інший перекрив зустрічну 
смугу своєю машиною. Здавалося б, усе правиль-
но, має бути черга, але той чоловік не просто так 
хотів проїхати швидше. Ще в Сумах його зупинили 
та в «термобудку» посадили близько двадцяти 

Коли з вікна бачиш  палаючий буди-
нок, життя змінюється. І ти ще не 
підозрюєш, як саме…

П
ІК

С
Е

Л
І В

Е
Л

И
К

О
Ї ІС

Т
О

Р
ІЇ

11-А



22 23

військовий, він був у найгарячіших точках у 2014, 
а тепер займається евакуацією людей до Польщі. 
За декілька днів до нас він вивіз людей із Харкова, 
Києва, Ірпеня, Волновахи, Чернігова та інших міст. 
Ми перетнули кордон 24 березня о першій годині 
ночі. Мама одразу написала про це координатору, 
бо нас мали зустріти в Катовіце. Відповідь нас 
вразила: «Вам же є де жити?», ми в шоці, бо немає, 
бо ризикнули їхати лише, коли ця жінка написала, 
що знайшла для нас житло.

24 березня. Шок-контент-квартира.
Четверта ранку, на вокзалі в Катовіце нас зустрів 
головний лікар клініки, пан Адам. Він відвіз нас до 
невеличкого міста Водзислав, де ми мали жити, бо 
саме там знаходиться лікарня. Мене дуже вразила 
архітектура міста Катовіце, прогресивний дизайн 
будинків, гарні вулиці, ідеальні дороги. Водзіслав 
же, навпаки, малесенький, місто, де всі один 
одного знають. Через певний час ми вже були 
біля майбутнього прихистку – п’ятиповерховий 
будинок, збудований років двадцять п’ять тому. 
Нас зустріла привітна жіночка на ім’я Беата, віком 
вона нагадувала мою бабусю. Беата повела нас 
до квартири, і чесно, я не очікувала такого поба-
чити... Звісно, ми не розраховували на суперкруті 
умови, ні, просто хотілося, аби було чисто. Це 
була старенька двокімнатна квартира, в ніс 
одразу вдарив різкий запах цигарок та диму. 
Нас завели в кімнатку з двома диванами та 
шафою. Дивувало й трохи навіть лякало те, що на 
всіх стінах висіли картини з релігійними мотивами 
та хрести. Сім’я дуже віруюча. В квартирі, окрім 
Беати, жив ще її чоловік. Я його побоювалася. Було 
видно, що він любив випити та постійно палив, він 
або кудись зникав, або приходив п’яний. На щастя, 
ніколи не чіплявся. У квартирі було дуже брудно, не 
хотілося ні до чого доторкатися. Я й не думала, що 
люди так можуть ставитися до свого житла. Цю 
ніч я не спала, весь час плакала, як і моя мама...

24 березня, ранок. Все пропало?
Ранок, м’яко кажучи, не дуже. У нас почала розви-
ватися алергія на пил та дим від цигарок. Усю ніч 
відчинено вікно, але це аж ніяк не рятує, здається, 
запах уже в’ївся у стіни й усі пред-
мети навкруги. В квартирі немає 
інтернету, а в нас мобільних кар-
ток, тож ми досить довгий час 
лишалися без зв’язку з рідни-
ми. Беата повела нас в місто.

У місті: 1. Нас дуже сильно 
обдурила продавчиня мобіль-
них карток – це нам потім по-
яснили волонтери. Замість 
того, аби отримати картки 
безкоштовно, ми заплатили 
35 злотих за кожного плюс 
купили лише на одну карт-
ку пакет ще за 35 злотих. 
2. Я плакала буквально 
весь час, просто не могла 

зупинитися, як згадувала ту квартиру. 3. Аби я 
могла ходити в місті більш-менш комфор-
тно, і на мене не звертали так сильно увагу, 
одягала худі, капюшон, окуляри і маску. 
Тоді здавалося, ніби так не видно сліз. 4. Ми 
розуміли, що так жити не можемо, і звернулися до 
координаторів, де відповіли, що знайти нове житло 
майже неможливо.

Повертаючись до зупинки, ми вирішили зайти до 
продуктового магазину, бо їсти зовсім не було що. 
Блукаючи між прилавками, помітили, що їжа в 
Польщі в два-три рази дешевша, ніж в Україні. Вже 
якийсь плюс. Обираючи продукти, познайомили-
ся з українкою. Вона побачила, що ми засмучені, 
спитала, що сталося, і підтримала нас. Її звати 
Віта, в 2014 році вона сама переїхала з Хмельни-
цького до Польщі. Мабуть, саме вона зробила для 
нас більше, ніж будь-хто тут. Віта відвезла нас до 
центру гуманітарної допомоги, де нам дали трохи 
одягу та продуктів, пригостила пирогами (польські 
вареники), а потім доправила додому, тобто, до тієї 
прокуреної квартирки.

26 березня. Невже ми переїдемо?
Вранці подзвонила Віта й пвідомилао, що знайшла 
житло. Моїй радості не було межі! Ввечері нас від-
везли в нове місто – Рибнік. Наш район схожий на 
Веретенівку, такі ж приватні будиночки, парк і шко-
ла поруч. Що б ви відповіли, якби вам сказали, що 
житимете у… церкві? Я б ніколи не повірила, хоча 
зараз зі мною трапляється багато ситуацій, в які я 
б нізащо не повірила б раніше. Так, зараз я живу в 
костелі. Маю свою кімнату та санвузол, і щаслива: 
а що ще треба? Окрім мене з батьками, тут живуть 
ще двадцять три українця та один український 
песик. Ми маємо все, що потрібно. Волонтери 
забезпечують нас їжею, побутовою хімією, ліками, 
дітей – одягом, допомагають із оформленням до-
кументів, підлітків влаштували до школи, а дорос-
лих – на роботу. Вдячність моя не має меж. І життя 
заграло новими барвами.

6 квітня. Підтримка України.
Сьогодні ввечері ксьондз Грегор (священик) за-
пропонував нам долучитися до ходи на підтримку 

складна одночасно: він інвалід першої групи, тому 
має право виїхати. Єдине, що створювало труд-
нощі – це те, що в кожному місті, куди ми їдемо, 
має бути діалізний центр, спеціальна лікарня, або 
відділення, інакше тато не вижив би. Плюс він 
пересувається на милицях, тому це також інколи 
створює деякі незручності. 

У Полтаві ми зупинилися у знайомої родини. 
Зранку, доки тато був у лікарні, ми шукали спосо-
би доїхати до Львова. Весь час телефонували на 
вокзал, але чіткої інформації ніхто не давав, адже 
це може бути небезпечно. Близько тринадцятої 
мав бути потяг Харків-Львів, тож ми всі разом 
поїхали на вокзал. Там було, мабуть, із тисячу тих, 
хто прагнув виїхати на захід України. Після хвилин 
двадцяти очікувань оголосили повітряну тривогу, 
всі мали покинути приміщення та йти в укриття. 
Повернулися ми через пів години, а згодом приї-
хав потяг.

Сказати, що почалася штовханина – це нічого не 
сказати. Люди почали масово бігти до вагонів, а 
у нас почалася «Місія нездійсненна: потрапити до 
потяга разом». Це був дуже напружений момент, 
бо ми не знали, чи зможе тато залізти в вагон. Ми 
впоралися! Було до неможливого велике почуття 
перемоги. Чи важко знайти місце? Так. Ми всі 
окремо. Вагон уже повний, на одному місці 
по чотири-п’ять осіб, в купе по чотирнадцять 
людей, коти, собаки. Хтось сидить на полиці 
або власних речах, хтось стоїть, а хтось знайшов 
собі прихисток прямо на підлозі. Місця нема. На 
вулиці холодно, в купе – плюс тридцять. Концен-
тровані запахи та відчуття пекучого літа. Речей у 
нас не було, лише два рюкзачки з документами, 
грошима та аптечкою. Нас одразу попередили: 
не питати де ми є, і скільки часу їхати, ніхто не 

знає, маршрут міг змінюватись у залежності від 
дій окупантів. Час від часу дітям давали пиріжки, 
печиво, цукерки, сок. Дорослим – воду. Їхали ми 
приблизно дев’ятнадцять годин. Ввечері, на в’їзді 
в Київську область, провідниця повідомила, що 
ми маємо закрити всі вікна, вимкнеться світло, 
та не можна користуватися телефоном. Потяг 
збавляв свою швидкість, а будь-яке світло могло 
привернути увагу окупантів. Так ми сиділи близь-
ко восьми годин. Чи було це страшно? Питання 
звучить, мабуть, занадто часто, але – так. Страш-
но їхати через Київ, коли там так небезпечно, 
серце розривалося, коли на вокзалі матері 
з дітьми стукали у двері та вікна, благаючи 
аби їх пустили.

До Львова ми доїхали спокійно, на вокзалі нас 
зустріли волонтери, що пригостили гарячою їжею, 
стояли пункти обігріву. Для всіх, хто хотів їхати 
далі, стояли волонтерські автобуси, що їхали до 
кордону з Польщею. У Львові ми жили у родичів, 
нас було восьмеро в однокімнатній квартирі. 
Трохи тіснувато, але безпечно. Я довго не могла 
звикнути до літаків, вони й досі лякають мене, 
а тоді, ми мешкали недалеко від аеропорту, тож 
страх не зникав.

23 березня. День Х.
Після того, як ситуація у Львові теж стала на-
пруженою, тривоги почастішали, препарати для 
діалізу стали закінчуватися, а ракети цілилися й 
сюди, ми вирішили їхати далі. Але залишалися до 
тих пір, поки не були впевнені, що за кордоном у 
нас буде житло та діалізний центр для тата. Ми 
знайшли волонтерів у Польщі, які могли б допо-
могти із цим. Ввечері, близько четвертої години, 
приїхав волонтер, що супроводжував нас за 
кордон. З’ясувалося, що цей чоловік – колишній 
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України. Ми були зди-
вовані, адже прийшло 
близько чотирьох 
сотень людей – і це в 
такому маленькому мі-
стечку! Усі зі свічками, 
всі читають молитви 
за Україну. До ходи 
приєднались люди 
різного віку, різних на-
ціональностей та віро-
сповідань, пожежники 
та поліцейські. Навіть 
вулиці було перекрито. Хода тривала близько годи-
ни, під час неї люди читали молитви польською й 
українською мовами.

17 квітня. Католицький Великдень.
Мабуть, це один із найважливіших днів року для 
поляків, а особливо для мешканців Сілезії, адже 
це – найбільш віруюче воєводство Польщі. Почи-
наючи з дев’ятої ранку й до восьмої вечора люди 
приходили до костелу. Нам також запропонували 
прийти на службу. Звичайно, за українськими 
традиціями, ми зробили крашанки, спекли паски та 
склали все в кошик. Виходячи з того, що нас було 
майже тридцятеро, кошик вийшов незвично ве-
ликим. Нести його довелося декільком лю-
дям одночасно. Виявилося, що у поляків не 
заведено робити великі кошики, як в Україні. 
Вони приходять із малесенькими, наче лялькови-
ми корзинками, в які кладуть декілька цукерок: 
шоколадні яйця та кроликів. Це лише для дитини. 
Я з упевненістю можу сказати, що на нас озирнув-
ся кожен в залі, для людей стали несподіванкою 
розмір та комплектація нашого кошика. Це був фу-
рор! Навіть волонтери потім зустріли нас схваль-
ними коментарями та щирим сміхом.

Також у Польщі є традиція дарувати на Великдень 
подарунки, і ми не були виключенням. Ввечері нас 
усіх зібрали й кожному вручили пакунки із солодо-
щами, маленьким годинником, чайним набором на 

одну людину (чашечка 
та тарілочка) й ікон-
ки. Дітям подарували 
півметрового шоколад-
ного зайця та цілу гору 
солодощів.

Чесно кажучи, мені й 
досі не віриться, що я 
не в Україні. Я знаход-
жуся в новому місці, 
чую несхожу на рідну 
мову, але все одно 

мозок не може усвідомити, що це – інше життя. 
Раніше були плани на майбутнє, і я навіть 
уявити не могла, як швидко все зміниться. 
Я просто не встигаю за світом. Пам’ятаю, як 
уявляла свій випускний, як думала, що скажу 
на прощання своїм найліпшим друзям-одно-
класникам, як планувала вступ до універси-
тету. А тут «бам!», і ти в Польщі. Десь в невелич-
кому районі Невядом містечка Рибнік, що поряд із 
Чехією. Ще трохи, і ти вже більш-менш розумієш і 
навіть намагаєшся розмовляти польською, ходиш 
на прогулянки з новими знайомими. Дивна річ 
життя, живеш собі, а в один момент з тобою мо-
жуть трапитися речі, в які ти б ніколи б не повірив 
раніше.

Щодня я хвилююся за життя та здоров’я українців. 
Читаю новини й не вірю у те, що відбулося й відб-
увається. І дотепер здається, ніби це неправда. Я 
дуже вдячна Польщі, кожній людині, волонтеру, що 
допомагають Україні в цей важкий час. 

Слава Польщі!
Слава Україні!

М
ої польські друзі. П

ідтрим
ка відчу-

вається в усьом
у!
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23 лютого. Вечір. Нічого нового, як 
завжди в гуртожитку – суперечки за 
душ, голоси й біганина в коридорі… Тіль-
ки якось не до цього, саме в цей вечір. 
Чомусь мене схопила у холодні лещата 
панічна атака, наснився сон, у якому я 
прощалася зі своїми котами…

ЗА КОЖНУ РОСЛИНКУ, 
ЗА КОЖНУ ТВАРИНКУ…

Аніта Стешенко (Суми-Прага, Чехія)

Прокинувшись у страху та сльозах, я задихалася 
лише від однієї думки про те, що залишаю своїх 
котиків, адже при евакуації перевагу в порятунку 
надаватимуть людині, а не домашнім тваринам. Я 
зазвичай рідко показую свої емоції, тож оточуючих 
здивували мої сльози, усіх, крім моєї подруги Да-
рини. Збіглося багато людей, почали підтримувати 
і наводити такі аргументи проти можливості війни, 
що я трішки заспокоїлася та майже повірила, що 
все буде добре. Говорили ми з Дариною ще довго, 
до опівночі. Вона лягла спати, а я вирішила підго-
туватися до геометрії – трохи погортала підручник 
у якості снодійного. І щойно заплющила очі, не 
встигла навіть заснути, лише розслабилася, як 
раптом почула незрозумілий, нехарактерний для 
цієї пори звук. Телефон. 4-та ранку. На екрані ледве 
прочитала напис: «мама». Як у тумані підняла 
слухавку й почула зловісне: «Аніто, ти тільки не 
хвилюйся…». Я обімліла, хотілось закричати, по що-
ках текли німі сльози. Глянула в бік, на тривожну 
валізу Дарини, і відразу зрозуміла, про що хотіла 
сказати мама… А вона все ще щось говорила й 
молила мене не падати духом і не сіяти паніку, а я 
сказала лише три слова: «Я люблю тебе», і поклала 
слухавку. А потім підскочила до Дарини й почала 
її трусити, навіть нічого не пояснивши. Вона не 
прокидалася, лише пробурмотіла крізь сон: «Аніто, 
лягай спати»…

У коридорі – перелякана біганина, дівчата кричать, 
що це кінець і прощаються одна з одною… Через 
вікно видно хлопців, уже вдягнених, із рюкзаками, 
учні покидають школу. Всі збиралися, але я, не 
знаю, чому, почала ходити по кімнатах та просто 
заспокоювати людей, як вони мене вчора… Речі я 
не зібрала, на останніх хвилинах кинула до рюк-
зака кофту, свою улюблену футболку та штани, 
навіть не дивилася які. Всі стали потихеньку 
роз’їжджатися. Дарина сиділа біля вікна й ридала. 
Я не могла нічого вдіяти, почала думати, як мені 

вибратися звідси, та ще й не одній, тут навчалися 
ще два моїх друга, яких би я не кинула. Я навіть не 
знала, як сама буду добиратися, але пішла і запро-
понувала поїхати зі мною. Дзвінок від мами зму-
сив мене подумки попрощатися з життям. Вона 
в сльозах говорила, що не може мене забрати, 
село обгородили танками й нікого не випускали. 
Єдиний варіант – мене забере мамин знайомий. 
Та тільки ми підійшли до його будинку, пролунав чи 
то постріл, чи то вибух, я не зрозуміла, але стало 
страшно. Нас привітно зустріли, намагалися навіть 
жартувати. Але всі речі сім’ї стояли в пакетах на 
порозі. Потім я дізналась, що в той час, коли ми 
їли на кухні пиріжки, моя мама проривалась сюди, 
обганяла танки на машині, і дуло одного з них було 
спрямоване прямо на неї. Вона для мене тепер – 
справжня героїня. Нас забрали, з міста ми поїхали 
лісами, виїжджали вже під сирену. Довідались, що 
деякі міста вже почали обстрілювати. Дістав-
шись додому, я нарешті обійняла бабусю 
з дідусем. Позбирала всіх своїх котів 
докупи й лягла з ними спати. 
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Далі все стало звичкою. Спати одягненою – нор-
ма. Мити голову й молитися, щоб вона встигла 
висохнути до того, як бігти до підвалу, адже тоді 
застуда гарантована. Одного «прекрасного» дня 
«освободітєлі» вирішили прогнати через наше село 
трьохтисячну колону воєнної техніки. Російські 
військові, як оскаженілі, бігали по селищу. Страх 
зник, треба чимось займатися. Я порвала струну 
на гітарі, зв’язку й інтернету не було, тому згадала 
про фортепіано й сіла грати симфонію номер 40. 
І як у якомусь поганому фільмі, на кульмінаційно-
му моменті забігає мама й крізь сльози кричить: 
«У підвал, бігом у підвал!». Усе відбувалося, як в 
тумані, в голові грає сонет номер 40… 

Коти, мої коти! У голові промайнула чітка картин-
ка, як вони одні лежать десь у полі, їм холодно. Не 
контролюючи ніг, я вибігла прямо на вулицю, де 
проїжджала колона танків і БТР. Вони відкрили 
вогонь, вище голів, можливо, пожаліли, а можливо, 
просто тому, що подобається бачити страх інших 
та відчувати контроль над ситуацією.

Я вже чула крики близьких про те, яка я дурепа 
і куди я лізу під кулі через якихось котів. Але це 
ж частинка мене, я не залишу їх ніколи. Ледве 
змогла затягти двох у погріб, третього не вдалося. 
Вони бояться підземель і з переляку роздряпали 
мені шию і руку до крові… Все як у фільмі жахів, я 
ледве втримую їх. Вони щосили вириваються та 
дряпають мене, але моя любов до них сильніша за 
будь-що. Сидячи в погребі з котами на руках, наче 
з дітьми, тримаючи ручку в тремтячих пальцях, на-

писала короткі листи прощання кожному, кого лю-
била. Але ж інтернету немає, зв’язку також, вони 
так і не були відправлені. Може, це й на краще…

Мама прийняла рішення виїхати, потрібно тікати в 
безпечне місце… Усім серцем і душею я цього не 
хотіла. Як залишити котів, бабусь й дідуся й тікати 
в невідоме…

Але, на жаль, у цій ситуації моя думка не врахо-
вується. Ми виїхали, я плакала, повернувшись до 
вікна, всю дорогу, але мама цього не бачила, я 
навмисне не показувала емоцій, щоб не засмучу-
вати її…

У руках телефон 24\7.
Не випускаю з рук. 
Фотоплівка в моєму смартфоні
нагадує про щасливе життя,
яке є, було… у кожного з нас,
але ми цього не цінували,
поринали в мізерні проблеми.
Не цінили те, що в нас є…
А зараз умить полюбили.

Кожного разу, коли я хотіла плакати та власноруч 
задушити кожного з російських солдатів, я просто 
відкривала замітки й писала їм «побажання». За-
раз я в безпеці, кожен день я всім серцем пережи-
ваю весь той біль, який спричиняють нашій рідній 
землі, хвилююся за кожного з нас, українців. За 
кожну тваринку та кожну рослинку. Іноді я доко-
ряю собі тим, що в безпеці, а мої близькі друзі – ні.

МАН
експерт

П
ІК

С
Е

Л
І В

Е
Л

И
К

О
Ї І

С
Т

О
Р

ІЇ



28 29

Експертка: 
Вероніка Шевич

переможець ІІІ етапу конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт МАН

учасниця Школи філософії та есеїстики 
МАН

секція «філософія»
Сфера інтересів: сценаристика, режисура, 

література

СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ ВОРОГА:
ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ

Багаточисельну націю, де люди з різноманітною 
вірою, вихованням, традиціями і, головне, спосо-
бом мислення та знаннями, можна згуртувати 
двома способами: поставивши перед нею єдину 
ціль чи вказавши на єдиного ворога. Оскільки ціль 
передбачає досить морочливий процес поста-
новки, дискусії, вираження різних точок зору та 
рівності між членами угрупування, а потім – склад-
ної роботи з планування й досягнення, іноді процес 
руйнування, що передбачає собою знищення 
ворога, є простішим та більш вигідним. Хто почи-
нає дискутувати, обговорювати доречність певних 
заходів влади, переживати про порушені плани, 
якщо ось він – ворог, стоїть на порозі й загрожує 
життю. Усі думки будуть спрямовані на його зни-
щення, і чим краще працює джерело формування 
образу ворога, тим нижчий шанс для сумніву та 
аналізу ситуації.
Технологія створення образу ворога доволі часто 

використовується в політиці, особливо під час вій-
ни будь-якої форми (себто інформаційної, гібридної 
і т.д.). Що цікаво: частіше застосовується саме зі 
сторони агресора. Звичайна середньостатистична 
людина не вбачатиме сенсу йти на когось війною, 
ризикувати життям заради невигідних їй, не своїх 
цілей та знищення інших народів, тому необхідно 
створити ілюзію «вимушеного захисту від не-
безпечного ворога» і просунути тезу, що «краще 
напасти першим, ніж бути тим, на кого напали». 
Тепер, вбачаючи загрозу та маючи головну мету 
захистити себе й свою родину, людина більш 
вірогідно погодиться не тільки вступити в бій, адже 
матиме ціль. Люди об’єднаються й будуть готові 
терпіти негаразди заради… Заради чого? Відповідь: 
заради інформаційної мильної бульбашки – штуч-
но створеного образу ворога. Але як сформувати 
цей образ? 

За малюнком Насті Шуби, 
8 років
Aza Nizi Maza

Крок перший. 
Переробіть історію. Серйозно, 
це ж сталося багато років 
тому, хто перевірятиме? До 
того ж, хто сказав, що саме 
ваша інтерпретація фактів – 
неправильна? А якщо виникає 
інша думка – стверджуйте, 
що це фальсифікація, брехня, 
і взагалі маніпуляція свідомі-
стю беззахисних громадян. І 
чим гучніше та чим популярні-
ша людина буде це стверджу-
вати – тим ліпше. Створюйте 
інформаційну хвилю, грайте на 
сенсаційності й емоціях – про-
ти цього не вистоять ані сухі 
факти, ані фахові експерти, 
нудні історики, вічно невдово-
лені вчителі й науковці.

Приклад. 
За Ярославом Калакурою, одним із постулатів формування образу 
ворога в Росії є повна залежність істориків та знавців від влади, яка ви-
пливає із звичної політичної системи та організації суспільства. Політи-
ка переписування історії кожним новим правителем є вже звичною в 
Росії, адже це впливає на сприйняття народом нових подій. Прикладом 
є політика Петра І, що була орієнтована на європейські звичаї. При 
проголошенні себе імператором він перейменував Московію на Росію в 
1721 році, таким чином, проголошуючи зв’язок та пряму спадкоємність 
цієї держави від Київської Русі-України з метою забезпечення більш 
благородного та глибокого коріння імперії, а також більш високого 
статусу серед інших європейських держав. Іншим яскравим і більш 
актуальним прикладом є сучасна політика путінської Росії, яка також 
йде шляхом Петра І щодо спадкоємства Росією історії Русі, також 
заперечуючи існування самостійної держави Україна, звинувачуючи її в 
нацизмі, присвоївши заслуги всіх країн-членів СРСР тощо. Таким чином, 
у всіх фальсифікаціях значну роль грав образ ворога, що перекочував, 
за словами Ярослава Калакури, в імперську, а потім радянську і сучас-
ну системи.
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Крок другий. 
Зверніться до найглибших почуттів людини, до 
інстинктів і емоцій. Сюди входить сім’я, наш образ 
будови світу, природжений та вихований альтруїзм. 
Для успішнішого процесу маніпуляції потрібно за-
йняти одну з ланок у цьому найважливішому, тому 
варто використовувати близькі нам образи «бра-
та», «сестри», «матері», «батька», «дитини» та «сім’ї». 
Захищати своїх, особливо генетично своїх родичів 
– то один з дуже глибоких інстинктів, який працює 
безвідмовно. Зверніться до своїх виборців або 
підлеглих, до нації в цілому: браття і сестри! Або ж: 
рідні мої! Усі внутрішні негаразди згаснуть заради 
об’єднання перед зовнішньою загрозою.

Приклад.
Яскраво це представлено в радянській пропаганді 
з гаслами «За Родину-мать!» та образом «батька 
народів» Йосифа Сталіна, особливо розповсюдже-
ними під час Другої Світової війни. Образ ніжної 
і водночас рішучої жінки з палаючим поглядом, 
що вказувала на противників-солдат, відразу 
викликав реакцію у глядача – стояти осторонь не 
можна, треба вступати в бій і захищати найдорож-
чих. Так само працював і образ Сталіна з м’яким, 
батьківським поглядом та простягнутою вперед 
рукою, гасло «15 республік – 15 сестер» і «Все 
народы – братья». Загалом образи найдорожчих 
членів родини змушують людей швидше погоди-
тись, ніж піддати сумніву чиїсь твердження, що 
не дозволяє приймати власні, зважені рішення. 
Зверталися також і до альтруїзму: на плакатах 
зображали ображених німецькими солдатами 
жінок, дітей, популярними були гасла «Заступись, 
товарищ красноармеец!». Історикиня Катерина 
Мухіна стверджує, що такий образ жертв також 
перегукувався з образом «жінки-матері», таким чи-
ном справляючи на людину ще більший вплив і не 
дозволяючи мислити тверезо. Схожі (навіть за сти-
лем та змістом) плакати були і у Третього Рейху.

Крок третій. 
Вважайте ворога слабким. Або принаймні зробіть, 
щоб інші його таким вважали. Однією з найпопу-
лярніших сфер впливу пропагандистів є діти, адже 
їх спосіб мислення ще не до кінця сформувався, що 
дає простір для роботи. Подібною технікою скори-
сталися в Німеччині під час Першої Світової війни, 
прив’язуючи образ слабкого ворога. Прикладом 
є ілюстрація в дитячій книжці 1914 року, де фран-
цузький солдат заліз на дерево, ховаючись від 
німця. Образи слабших, «молодших братів», гра на 
особливостях менталітетів та стереотипів дає змо-
гу не боятися ворога (і таким чином сумніватися 
в правильності нападу), а зневажати та відчувати 
відразу. Граючи на негативних емоціях та відчутті 
«вищості» над ворогом (а отже, і впевненості в пра-
вильній своїй позиції), можливо змусити людину 

ненавидіти ворога ще більше, а отже, і взаємодіяти 
з ним.

Крок четвертий. Хто сказав, що вороги – це 
люди? Така риса змушує вважати ворога собі 
подібним, а хто ж зважиться напасти на самого 
себе? Та й убити людину – це злочин. Що ж зроби-
ти, аби тисячі людей у країні перестали вважати 
злочином вбивство собі подібних? Перестати 
вважати ворогів людьми. Цей процес називається 
дегуманізацією: образ ворога потрібно зробити 
якомога віддаленішим від свого, і таким чином 
знищувати «інакше» буде значно легше. І ще й з 
відчуттям, що звільняєш світ від нечисті.
Зображення ворогів у суміші людських рис та 
тваринних (особливо тих, що викликають у нас 
відразу) часто використовується безпосередньо 
під час війни, підсилюючи таким чином ефект 
зневаги до ворога. Закликаючи до нашої підсвідо-
мості, пропаганда викликає у нас реакції, звичні з 
дитячого віку, а також ототожнюючи стереотипні 
образи гидких тварин з ворогами. Прикладом є 
сучасний синонім до російських військових – «сви-
нособаки», карикатури на Путіна у вигляді пацюка, 
ведмедя чи таргана, або зображення українців у 
вигляді свиней чи американців у вигляді шакалів у 
російській пропаганді.

А тепер, знаючи, як працює ця технологія, варто 
замислитись: чи не підпали ви під маніпуляцію 
такого штибу? І якщо гадаєте, що далекі від політи-
ки, особливо не цікавитесь тим, що відбувається у 
світі, адже ще тільки навчаєтеся в школі, згадайте 
власний досвід. Подумайте про… булінг. Процес 
перетворення однокласника на вигнанця, воро-
же ставлення до нього усього класу, «знищення» 
жертви – це відбувається не одразу й розвиваєть-
ся за описаними вище правилами. Визначення цілі, 
об’єднання, переконання, що «ми всі – свої, а він 
– чужак», вишукування у «ворога» огидних рис… 
Тобто штучно створюється ілюзія «ворога», який 
насправді таким не є. Не піддавайтесь на ілюзії і 
досягайте власних, а не чужих цілей.

Війна – явище глобальне, яке кардинально змінює, а іноді й просто ламає життя. Разом із цим ламається 
й наш звичайний розпорядок, звичний хід буденних подій. Багато речей стають неважливими, і ми про них 
забуваємо або не надаємо значення, адже рятуємо найцінніше – життя. Але війна, як і все інше, закінчиться, 
а проблеми залишаться, особливо – проблеми зі здоров’ям.

Експертка: 
Дарина Титова

Переможець І етапу конкурсу-захисту нау-
ково-дослідницьких робіт МАН
Почесна нагорода GENIUS Olympiad 
Ukraine
Сфера інтересів: стоматологія, екологія

ВІЙНА І ЗУБИ: ХТО КОГО

Як «працює» стрес?
За визначенням Г.Сельє, стрес – це сукупність не-
специфічних біохімічних та психологічних реакцій 
організму у відповідь на вплив надзвичайного под-
разника. Різні органи й системи реагують по-різ-
ному, і зазвичай пересічна людина вважає, що від 
сильного стресу страждає насамперед нервова й 
серцево-судинна системи. До чого тут зуби? Зуби 
ж – не нерви, щоб реагувати на надзвичайні обста-
вини. Але насправді саме воєнні дії спричиняють 
спалах стоматологічних проблем.

Зараз у нашій країні йде війна, і це найсильніша 
стресова ситуація для всіх нас. Особливо гострими 
були переживання у перші дні, найнапруженіші, 
адже ніхто не розумів чому, як і що робити. Перша 
реакція на такий потужний стресовий чинник – 
своєрідне завмирання. Все здається неважливим, 
у людини порушується сон, апетит, звичайний 

режим дня. І в цьому списку щоденне чищення 
зубів, навіть тоді, коли є для цього умови, здаєть-
ся такою дрібницею, адже під загрозою життя… 
Навіть говорити про це мало не соромно: тут війна, 
а ви вимагаєте зуби чистити.

Проблема: від постійного забування про чистоту 
ротової порожнини у ній активно розмножуються 
бактерії, набагато швидше розвивається карієс і 
можуть «прокинутися» інші стоматологічні хво-
роби. Додається ще один чинник: відбувається 
підвищення у крові «гормону стресу» – кортизолу. 
Імунітет слабшає, організм втрачає колишню здат-
ність протистояти хвороботворним бактеріям, яких 
у ротовій порожнині аж ніяк не меншає. В умовах 
війни доступ до медичної допомоги або потрібних 
ліків може бути утрудненим.
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Рішення. Подумайте: кому стане краще, 
якщо через таке ставлення до себе за кілька 
тижнів вам терміново знадобиться допом-
ога лікаря? Спосіб один: взяти себе в руки. 
Можна навіть повісити у ванній кімнаті 
нагадування. До того ж, психологи радять не 
нехтувати саме такими, звичними й щоден-
ними справами, адже це допомагає бороти-
ся зі стресом.

Зараз на перший план вийшло збереження 
життя за будь-яку ціну, в будь-яких умовах, 
які часто не передбачають гігієнічних проце-
дур. Дійсно, постійне перебування в укритті 
саме по собі шкодить здоров’ю: відсутність 
сонячного світла викликає дефіцит вітаміну 
Д в організмі й впливає на кальцієвий обмін, 
що, звісно, не на користь зубам. Але ж ми 
розуміємо, що чистити зуби все одно потріб-
но, і мають бути хоч якісь способи. Врешті, 
зубну щітку й пасту людство винайшло не 
так уже й давно в історичному плані. Мають 
же бути якісь древні альтернативні спосо-
би! Так, звісно, і ми зібрали поради воєнних 
стоматологів і додали історичних фактів 
«дощіткової» доби.

Проблема: відсутність звичних засобів гігіє-
ни – зубної щітки й пасти або порошку.

Рішення. Якщо так склалося, що немає зуб-
ної пасти та змоги її придбати, то почистити 
можна просто зубною щіткою й прополо-
скати водою – це краще, ніж нічого. До того 
ж, є дослідження, які стверджують, що роль 
зубної пасти в процесі чищення зубів значно 
переоцінена. Якщо немає навіть зубної щітки, 
а таке буває, коли сидиш у підвалі, протріть 
зуби вологою серветкою, але зверніть 
увагу на те, що серветка не повинна містити 
спирту. Немає серветки – прополощіть рот 
звичайною водою після кожного прийому 
їжі. Якщо є яблуко, морква або інші тверді 
овочі – саме ними закінчуйте прийом їжі, це 
допоможе механічно очистити зуби.

«Скрегіт зубовний»
Війна б’є по психіці, психіка відгукується різними 
специфічними реакціями, від яких страждають і 
зуби. Загалом, затяжні стреси, тривожність, не-
стійкий психоемоційний стан, неврози та напруга 
– фактори ризику практично всіх найпоширені-
ших захворювань ротової порожнини. Коли ми 
нервуємо, часто непомітно для себе стискаємо 
щелепи. Тривога та стрес викликають хвороби 
слизової оболонки, тканин пародонту та бруксизм 
із подальшим стиранням твердих тканин зубів. 
Бруксизм – несвідомий скрегіт зубами уві сні 
через спазм жувальних м’язів. Стрес – пусковий 
чинник розвитку цього захворювання. Ми не 
помічаємо цього через те, що 90% випадків це 
трапляється вночі і лише 10% під час критичних 
випадків, таких, як, наприклад, страх через під 
час обстрілів і вибухів. Наслідки цього стискання 
та скреготу – тріщини, зниження висоти прикусу, 
відколювання пломб, ортопедичних конструкцій, 
вінірів, керамічних накладок, чутливість зубів, де-
фекти у пришийковій ділянці зубів, стирання зубів 
та біль у скронево-нижньощелепному суглобі. До 
речі, стискання щелеп характерне для людей так 
званих «нервових» професій – військових, топ-ме-
неджерів, учителів.

Як цього уникнути? По-перше, намагатися до-
тримуватися здорового способу життя, зокрема, 
режиму сну і харчування. По-друге, намагатися 
звертати увагу на свій стан. Ось зараз, після 
прочитання статті, спробуйте помічати, коли ваші 
щелепи міцно стискаються при читанні стріч-
ки новин, оголошенні повітряної тривоги тощо. 
Навчіться свідомо розслабляти щелепні м’язи й 
трохи опускати нижню щелепу. Звісно, бажано 
навчитись слідкувати за психоемоційним станом, 
спокійно і врівноважено діяти у стресових ситуа-
ціях, намагатися себе відволікти, наприклад, зай-
міться справами по господарству, мінімізуйте час 
на перегляд новин, дотримуйтеся правил гігієни 
ротової порожнини. Стрес закінчиться, а перемо-
гу треба зустрічати здоровою посмішкою!

Вважається, що зубну щітку винайшли у 1498 році, 
сучасна ж зубна щітка була запантентована лише 
у 1850 році. А чим чистили зуби наші предки до 
цього?

Трава. Так-так, пожувати травинку й поколупа-
тися нею в зубах – то відгомін прадавніх традицій. 
Зазвичай використовували злакові, до того ж – 
відомі трави, бо ж, не знаючи, можна й на отруйні 
натрапити.

Березова зола, крейда, біла глина – просто 
терли зуби, вмочивши у них палець, а потім поло-
скали рота водою.

Рецепт зубної пасти від древніх єгиптян: розтовкти 
пемзу з яєчною шкаралупою, додати попіл і олію 
мірри. Прадавні китайці й індуси вважали більш 
ефективним засобом подрібнені на порошок гіпс, 
роги й копита, морські мушлі, крейду й попіл.

Перший наукове обґрунтування чищення зубів 
належить Гіппократу. Хоча давньогрецькі рецепти 
засобів догляду за ротовою порожниною були 
досить дивними: засушені й подрібнені частини 
різних тварин, трави, мед і ароматичні олії. До 
винайдення зубного порошку, схожого за складом 
на сучасний, мине ще багато століть: його приду-
мають в Англії наприкінці XVIII століття…

Ароматне коріння. Зазвичай такі рослини не 
лише гарно пахнуть, але й мають бактерицидні 
властивості. Тож замість чищення жували корінці 
імбиру, аїру або ж використовували порошок із 
них.

Зубні палички. Це просто гілочка дерева, яку 
з одного кінця треба було «розжувати» до стану 
щіточки й потім тією щіточкою чистити зуби.М
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РІЗ НА УКА

КОЛИ 
СЛОВА НЕ 
ГИНУТЬ, А 
НАРОДЖУЮТЬСЯ

Вероніка Шевич

Скільки разів ми чули вираз «жива мова»? Безліч, правда? Цей вираз вживається так 
часто, що став кліше, а, отже, втратив первинний сенс, кольори, та й саме життя… Але 
що означає – жива? Все живе, згідно з визначенням, росте й розвивається, живиться 
(запозичує слова) і розмножується. Останнє, мабуть, про те, що у дійсно живій мові 
постійно відбувається словотворення. Особливо в такі часи, як зараз, коли мова теж 
бореться за життя.

Мова – один із чинників та прикладів самоіден-
тифікації нації, вона одночасно і об’єднує людей, які 
говорять і розуміють один одного краще, ніж інші, 
і відокремлює від інших народів. Мова є обличчям 
нації, дзеркалом її історичних, етнічних, психоло-
гічних та духовних перипетій. Вона розвивається 
разом із народом та разом з ним реагує на нові 
події, наповнюється новими словами, виразами, 
прислів’ями, і така еволюція і відрізняє її від мерт-
вих мов.

Мова є також способом вираження своєї думки, 
є однією з ознак, за якою людина ідентифікує 
себе як окрему особистість, що має власну точку 
сприйняття світу, має право її дотримуватись та 
розвивати її разом із іншими думками. Усвідомлю-
ючи риси своєї інакшості, не піддаючись маніпуля-
ціям ззовні щодо їх нівелювання й не зазіхаючи на 
простір інших, людина здобуває почуття власної 
гідності, що допомагає їй краще розуміти своє 
місце в світі та цінність своєї особистості й життя 
загалом.
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Так, мова важлива, і вона розвивається. Або 
ж – деградує. І це зовсім не стосується поняття 
«мертва мова», тобто мова, яка зникла разом із 
народом-носієм або існує без нього у розчлено-

ваному й муміфікованому вигляді, як-от латина. 
ХХ століття, століття пропаганди, стало часом 

появи особливого типу мови – мови-зомбі. 
З’являється вона тоді, коли хтось зазіхає 

на світове панування, намагаючись вста-
новити тоталітарний режим. Для цього 
використовується особливий метод – 
орвелівська новомова.

Термін «орвеліанство» зараз широко 
застосовується у політичній пресі, зокрема, 

коли це стосується обмежень на інакодум-
ство в країні, потужної пропаганди та жор-
стких рамок «потрібного» способу розвитку 
думки, який вигідний тій чи іншій ідеології. 
Походить слово від імені автора роману 
«1984», де описувався такий політичний 
режим. Цікавою є одна деталь у сюжеті – 
спеціальний, штучно створений, словник, 
«новояз» або ж «новомова», яким і лише 
ним можна користуватися при спілку-
ванні. Ця мова створювалась владою 

на основі англійської, якою користували-
ся раніше, але викидаючи «шкідливі» слова. 

Одна зі схем досить проста. Наприклад, 
для означення червоного кольору є базове 

слово «червоний». Назви інших відтінків штучно 
викорінюються з мови, забороняють. Натомість 

застосовуються універсальні слова «більше» і 
«менше»: «малочервоний» і «більшечервоний». 
Здавалося б, до чого тут колір? Як річ не назви, 
кольору вона не змінить, а від якогось іншого спо-
собу людина навряд чи піде проти режиму влади. 

Але, втім, уявіть: вождь сказав, що квітка чер-
вона, частина підданців каже, що це бордовий, 

частина – пурпуровий, художники кажуть, 
що це гранатовий, хтось – вишневий. Тобто 

вже створюються думки, відмінні від «єди-
но правильної», створюється шкідливе, 
на думку влади, інакомислення. А якщо 
допустити його на такому мікрорівні, то 
є ризик, що ця насінина сумніву проросте 
і в інші галузі й дасть непередбачувані 

плоди.

Тепер, називаючи все словами, якими 
говорять й інші люди, і влада, людина й 
думати буде однаково з іншими – так, як їй 
скажуть. Таким чином, відсікаючи інако-
думство у вигляді синонімів, відбираючи 
мову, влада також забирає і самоіден-
тифікацію, почуття цінності власної думки 
та її вираження. Це потрібно насамперед 

для того, щоб люди думали однаково, 
мали чітко окреслені емоції й вважали 

все, що виходить за межі цих правил, 
ворожим, чужим, протиправним. 
ЧИМ БАГАТША ВАША МОВА, ТИМ 
СКЛАДНІШЕ ВАМИ МАНІПУЛЮВАТИ.

На самому початку існування людство ще не 
мало достатньо широкого словникового запасу, а 
зіштовхуватись доводилось з багатьма явищами 
та ситуаціями. Природні катастрофи, потреба їжі, 
напад сусіднього племені, нова комфортна печера 
неподалік, якийсь новий і страшенно небезпечний 
звір, із яким довелося битись – усе це потребувало 
опису, щоб підтримувати зв’язок із одноплемінни-
ками. Так з’явилася потреба в нових назвах. Ось 
так повільно, тисячоліттями, вплітаючи все нові й 
нові ниточки-слова, і з’являлися мови, по-своєму 
унікальні через розмаїття обставин і середовища, з 
якими довелося зіштовхуватись кожному народу.

Людство не перестало стикатись із новими 
обставинами, які не підлягають попередньому 
опису відомими словами. Але, використовуючи 
мову-зомбі, тобто збіднюючи існуючу, ми стаємо 
слабшими й менш пристосованими до зміни обста-
вин, особливо, якщо вони надзвичайні. Саме тому 
орвелівська мова – то шлях у нікуди, то самозако-
хане марення тоталітаризму. Супроти нього – сво-
бода вираження й свобода мови, яка пручається 
й відстоює своє право на життя, утворюючи нові 
слова. Створюють їх не спеціалісти, а звичайний 
народ, військові, артисти, політики – загалом, усі, 
хто цією мовою розмовляє. Слова можуть мати 
багато варіантів і різне походження – скорочення 
довгих чи складних назв, їх «перекручення» (тобто 
заміна певних літер схожими, додавання суфіксів 
чи префіксів), у хід ідуть навіть прізвища відомих 
людей чи політиків або топографічні назви. Ще 
одним джерелом для мовного мистецтва та лінгві-
стичних фантазій є нові приказки та прислів’я – у 
них передаються власне асоціації певних ситуацій 
чи обставин з емоціями та розвитком подій.

Особливо плідним є і сьогодення. Народ та мова 
швидко реагують на останні події, створюючи нові 
«терміни» для їх опису. Наразі навіть існує проєкт 
зі збору нових слів #словниквійни, заснований 
поетом та перекладачем Остапом Сливинським, 
створені також картки «Словника сучасної україн-
ської мови» з кумедними та цікавими словами.

Мова-зомбі

Новонароджені 
слова

СПЄЦАПЄРАЦИЯ

БЄНДЄРАВЦИ

ДЄНАЦІФІКАЦИЯ

Таким чином, за допомогою мови та мовлення 
будується і спосіб нашого мислення, наше усвідом-
лення індивідуальності та окремості, і чим більше 
слів, тим ми… живіші й незалежніші.

Ось деякі з них:

Макронити – робити дуже стурбований вигляд 
щодо певної ситуації, усім це показувати, але нічого 
не робити по суті. Пов’язане з прізвищем чинного 
президента Франції Емануеля Макрона.

Чорнобаїти – постійно робити одне і те ж саме, 
не отримуючи певного результату та дуже стра-
ждати через це. Пов’язане з селом Чорнобаївкою 
на Херсонщині, де росіяни постійно зазнають 
розгрому.

А ось і прислів’я: завести трактор – видати 
найнеочікуваніший аргумент у будь-якому діалозі. 
Застосування засобів для боротьби, яких ніхто не 
очікує. Пов’язане з масою випадків участі фер-
мерів та селян у боротьбі проти російських солдат 
та окупації, викрадення танків тракторами.

Затридні – поставити собі нереалістичні плани 
та щиро вірити у їх успіх. Пов’язане з планами рф 
щодо бліц-кригу та їх невдачею.

Арестовлення – заспокійливе повідомлення. 
Пов’язане з іменем Олексія Арестовича, органі-
затора психологічних семінарів і тренінгів та 
благодійного фонду для психологічної підтримки 
учасників АТО.

Мамкувати – не виконувати простих дій задля 
збереження власного життя. Слово з’явилося 
після реакцій багатьох батьків на тривоги та ева-
куації.

Натівець – людина, яка не дотримується своїх 
обіцянок. Пов’язане з військово-політичним сою-
зом НАТО.

Дебахнулько – людина, яка через свій інтерес 
та стурбованість може причинити дуже багато 
шкоди. Буквально походить від «Де бахнуло?», 
запитання, яке часто задається в чатах соцме-
реж відразу після атаки російськими військовими 
місцевості, яке може накликати небезпеку через 
загрозу перегляду ворогами груп та подальшого 
коригування атак.

Цікавими також є способи присвоєння назв росій-
ським солдатам, наприклад «орки», «русня», 
«рашисти», «свинособаки».
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Як створюються ці слова? По різному. Від себе можу сказати: 
за принципом «Ой, вихопилося!» Річ у тому, що я теж абсолютно 
випадково взяла участь у проєкті #словниквійни, куди вчитель 
гімназії Шевченко Ганна Євгенівна надіслала фрагмент нашої 
переписки, у якій народилося це слово. Втім, думаю, навіть якби я 
не була першою, воно б обов´язково виникло й самостійно, адже, 
як кажуть, стрибнуло з язика. Просто словосполучення «повітря-
на тривога» звучить аж занадто довго для тих декількох хвилин, 
що ми витрачаємо на одягання-взування-впідвалоспускання, 
тому виникла потреба коротшого слова. «Повітрянка» – якось у 
мене ненароком вихопилось, і я стала його використовувати, а 
згодом слово підхопило й моє оточення. До речі, чимось схоже 
на назву хвороби «вітрянка», або ж «лихоманка». Іншим словом, 
яке я почала використовувати ще до 24 лютого, стало «триво-
жка», тобто скорочена версія «тривожної торбинки». Втім, іноді 
так можна назвати і наш стан під час повітрянки. Згодом цим 
словом через месенджери «заразились» і мої друзі. Чи буде це 
слово існувати й далі? Я цього не хочу, адже краще б воно й не 
народжувалося. Але ж поява спричинена явищем, яке до того у 
моєму житті й моїй мові не існувало! Тож хай краще множаться 
гарні слова й свідчать про те, що наша мова жива й квітуча. Не 
бійтесь словотворити!

#словник_війни: продовження. 19 червня відома 
британська актриса й режисерка Тільда Свінтон 

читатиме «Словник війни», котрий є синонімом 
іншої неможливості, яка також стала нашою 
справжністю. А з нею читатиме Алан Каммінґ, 
якого ви можете пам’ятати з «Golden Eye». А ще 
– багато інших акторів і звичайних мешканців 
міста Наровсбурґ, штат Нью-Йорк, де відбудеть-

ся Deep Water Festival. Його органiзовує Aaron 
Hicklin, який не побоявся приїхати до охопленої 

війною України, щоб привезти звідси трохи історій.

ВАУ!

НАУКА ЧИ 
ПСЕВДОНАУКА? 
ЯК РОЗІБРАТИСЯ.

Варвара Крижановська

Знайдете антонім до слова високий? Так, низький. А до слова «наука»? Схоже, це «псев-
донаука». Наука є невід’ємною частиною життя кожного з нас – це факт. Усе навколо 
складно, але можливо пояснити саме з допомогою науки. Але ж є наукові пояснення 
не складні, розуміння яких не потребує зусиль, і вони, наче пазли, ідеально й без зусиль 
лягають у картину нашого світу й нашої логіки. Так, псевдонаукові теорії переконливі 
саме за рахунок показної простоти й легкості. Хоча буває й так, що «науковці» в цій 
сфері так ускладнюють свої «відкриття», що аж у голові паморочиться, коли намагаєш-
ся зрозуміти логічній зв`язок: таке все наукоподібне, висловлене термінами, не може ж 
воно бути неправильним… То як же розібратись й визначити грань між наукою й псев-
донаукою?
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НАУКОВЕЦЬ

ПСЕВДОНАУКА

З раціональної точки зору важко повірити, що в ХХІ 
столітті є безліч людей, які лікуються у ворожок і 
гомеопатів, щиро впевнені, що живуть на плоскій 
Землі й вірують в лептонного Бога, вважають, що 
на Землі не існує дерев, старших 200 років, а раніше 
дерева росли у висоту до 2 км. І взагалі, Земля існує 
лише 6 тисяч років, а світом правлять алексіанці й 
рептилоїди, які періодично організовують різні все-
світні змови. Ні, це не вигадка: коли я почала цікави-
тися темою псевдонауки, була вражена кількістю 
переглядів і вподобайок під усіма цими «фактами». 
Зазначу: вподобайок від дорослих людей, які ма-
ють освіту – і навіть вищу, якщо почитати коменти. 
У таких відео все зазвичай гарно й безапеляційно 
викладено, з термінами, ілюстраціями, схемами, 
так переконливо, що починаєш сумніватися в про-
писних істинах, які щодня бачиш у шкільних підруч-
никах. Але це, так би мовити, крайні випадки інфор-
маційної хвороби. Насправді псевдонаукові віруси 
можуть бути надзвичайно підступними й здатні за-
маскуватися так, що й профі не втямить.

Отже, псев-
донаука – це 
така діяльність, 
що навмисне 
або помилко-
во маскуєть-
ся під науку, а 
по суті такою 
не є. Голов-
на відмінність 
п с е в д о н а у к и 
від науки – це 
використання 
неперевірених 
наукових ме-
тодів і просто 
п о м и л к о в и х 
даних і відомо-
стей, а також 
з а п е р е ч е н н я 
м о ж л и в о с т і 
спростування, 
тоді як наука 
заснована на 
фактах (перевірених і підтверджених) і постійно 
розвивається, відкидаючи спростовані теорії та 
пропонуючи нові. До псевдонаук сміливо мож-
на віднести: гомеопатію, астрологію, графологію, 
фізіогноміку, окультизм, хіромантію… Список ве-
ликий. І навіть закінчення «-логія» є, ви помітили? 
Начебто це дійсно науковий напрямок. Але річ у 
тому, що дані, отримані в цьому напрямку, зазвичай 
або не піддаються обчисленню, або йдуть врозріз 
із основоположними відкриттями, які давно дове-
дені, виміряні й описані точними формулами. На-
приклад, закони Ньютона – це фізика, фізика – це 
наука. Левітація людини в звичайних умовах і політ 
без спецзасобів, регульований діяльністю мозку – 
це окультизм, окультизм – псевдонаука. Бо навіть 
з використанням сучасних комп’ютерів неможливо 
вивести формулу такого польоту, прорахувати його 
швидкість і обсяг витрачених для цього ментальних 

зусиль. Але для псевдонауковців це не аргумент. 
Вони одразу ж гмикають і вдягають на обличчя ви-
раз втаємниченого адепта: «Просто ми ще не все 
знаємо…». Псевдонаукові «теорії» зазвичай цікаві, 
емоційні, прості, і ось ми вже самі не помічаємо, як 
впевнено стверджуємо, що кольори впливають на 
наш настрій, апетит та долю, зірки в сузір’ї Козерога 
– значить, все налагодиться, а лінія життя сама по 
собі приведе до багатства.

Якщо теорія так побудована, що її неможливо пе-
ревірити на правильність, ми маємо справу з 
псевдонаукою. Науковці в процесі дослідження на-
магаються знайти факти й аргументи, які можуть 
ЗАПЕРЕЧИТИ ЇХНЮ ТЕОРІЮ, а псевдонауковці шу-
кають лише принципи ПІДТВЕРДЖЕННЯ.

Чому ж люди звертаються до псевдонауки? Це 
набагато простіше й не потребує зусиль, не треба 
думати, вмикати мозок, щоб розібратися. Псевдо-

наукові теорії заз-
вичай емоційні, 
а емоції завжди 
цікавіші й дієвіші, 
з їх допомогою 
легко маніпулю-
вати людиною. 
Теорії змови є по-
пулярними тому, 
що набагато лег-
ше перекладати 
відповідальність 
за негаразди на 
інших, ніж вирі-
шувати пробле-
ми самому: вони 
так прикольно й 
зрозуміло пояс-
нюють світ, яким 
хтось керує. Та 
й лінія життя на 
долоні, яка забез-
печує багатство 
в майбутньому – 
теж простий шлях 
перекладання від-

повідальності хоча б на лінію, долю, генетику...

Чого чекає суспільство від учених? Адекватних від-
повідей на нові виклики життя. І якщо наука їх не 
надає, суспільство відмовляється від науки на ко-
ристь псевдонаукових, езотеричних або релігійних 
вчень. Сучасне ж інформаційне суспільство, звикле 
до комфорту й задоволення потреб, хоче отримати 
відповідь на ці виклики швидко, набагато швидше, 
ніж здатні це зробити науковці. Ось тут і вискакує, 
як Пилип з конопель, зручна й легко перетравлюва-
на псевдонаукова теорія. Рецепт захисту від цього 
насправді дуже простий: достатньо шкільної про-
грами, плюс розвиток критичного мислення. Дума-
ти, думати й ще раз думати! Недарма ж людина – 
істота розумна. Тримайте аж два кейси порад, якщо 
хочете навчитись визначати псевдонаукові теорії: 
спеціальний і побутовий.

1. Заява про відкриття претендує на вирішення 

глобальної проблеми, і аж кричить: це сенсація!

2. Видання, в якому опубліковане дослідження, 

не належить до фахових, серйозних, визнаних у 

науковій спільноті.

3. Ненадійні джерела інформації, замалий або 

несерйозний список джерел.

4. Дуже широкий світогляд автора, який має 

публікації, наприклад, з філософії, ядерної фізики, 

географії й релігієзнавства.

5. Комерційна складова (наприклад, дослідження 

медичного препарату фінансував його ж виробник)

6. Автор всіх критикує й вважає своє «відкриття» 

єдино правильним.

7. Пояснення «на пальцях», занадто просте й роз-

мите, без конкретики.

8. Натяки на теорію змови, надприродне, вплив 

долі й інші емоційні, але непояснювані й необ-

числювані речі. І взагалі: емоції мають одразу 

насторожувати, адже наукова лексика покликана 

виключити вплив емоцій!

9. Аргумент, що вчення древнє, отже – правиль-

не, а досвід предків безпомилковий, і не потребує 

перевірки й доказів. І взагалі – раніше все було 

краще, предки мудріші ,а наука – справа обраних. 

Ви що – обраний? Так отож…

10. Логічні невідповідності і навіть граматичні 

помилки.

1. Емоції! Чим більше емоцій у викладі – тим далі від науки.
2. Нагнітання надмірності, особливо в заголовках і 
перших абзацах: СЕНСАЦІЯ! ТЕРМІНОВО! ШОКУЮ-
ЧЕ ВІДКРИТТЯ! ЦЕ ПЕРЕВЕРНЕ ВАШ СВІТОГЛЯД!3. Шокуючі фото (варто перевірити з допомогою Гугл Зображення та інших програм).4. Матеріал без авторства, відкриття зробили якісь 

узагальнені американські вчені з нью-вавилонсь-кого університету (яких насправді не існує).5. Невідоме походження інформації, яку поширю-ють і переписують безліч разів.6. Коментують невідомі, дивні або далекі від сфери 
«експерти» – мольфари, перехожі, менеджер з туризму коментує роботу адронного колайдера.7. Помилки в тексті, явні помилки або ознаки гу-гл-перекладу з російської, російські джерела.

Як юним науковцям 

визначити сумнівні теорії.Як юним науковцям 

визначити сумнівні теорії:

Як визначити псевдонаукову інформацію не науковцям:

Як визначити псевдонаукову інформацію не науковцям:

зображення freepik.com
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ГЕККЕЛЬ: ІСТОРІЯ 
ГРАНДІОЗНИХ 
ФАЛЬСИФІКАЦІЙ

Роман Крячок

Брехня в науці? Так, ми з вами звикли думати, що наука – річ правдива, точна й непогрі-
шима. А науковець – лицар на білому коні, що говорить правду й нічого, окрім правди. 
Та виявляється, що в історії розвитку наукової думки зафіксовані ще ті брехуни. Ой, 
якось незручно виходить… Адже це люди із солідними іменами, внесеними в підручни-
ки, основоположники наукових теорій і навіть окремих наук. Звісно, коли мова йде про 
ненавмисну помилку чи хибний шлях, по якому пішло дослідження, ми всі розуміємо, 
що таке можливо, і це певним чином навіть підтверджує, що то дійсно науковий пошук. 
Але навмисні фальсифікації? Один із таких прикладів – Ернст Геккель, німецький вче-
ний, який заснував науку екологію.

Саме так називали іноді Геккеля за життя, бо таких 
прихильників теорії Дарвіна, як він, на материковій 
частині континенту ще треба було пошукати. Річ у 
тому, що в перші роки після оприлюднення теорія 
еволюції була популярна в Великобританії, але 
не надто сприймалася в інших країнах Європи. 
Геккель так повірив науковим аргументам Дар-
віна, що намагався усіма можливими засобами 
популяризувати його ідеї. Але, нагадаю: це ХІХ 
сторіччя, консервативна католицька Німеччина, 
де науково обґрунтований крах божественного 
походження людини ніхто не сприймав серйозно. 
Ернст Геккель, тоді – зоолог Ієнського університе-
ту, організовував просвітницькі поїздки по містах і 
селах, возив із собою купу плакатів, скелети мавп 
і людини, чим іноді лякав простих людей на публіч-
них лекціях. Оскільки теорія Дарвіна ще не мала 
остаточних доказів, зокрема, палеонтологи ще не 
знайшли так багато залишків предків людини, аби 
відновити весь ланцюжок еволюції, спірних питань 
виникало багато. Довгий період накопичення 
фактів, який має пройти наука, мабуть, не влашто-
вував нетерплячих вчених, які свято перейнялися 
геніальністю теорії еволюції. Чому б не підтасувати, 
або, точніше – не вигадати аргументи? Може, й до 
Геккеля вигадували «докази», але саме він просла-
вився впевненим і безапеляційним (або нахабним) 
домальовуванням неіснуючих істот. Хоча, можли-
во, й робив це з добрими намірами.

Так, Геккель просто взяв і домалював ланки, яких 
не вистачало на еволюційному дереві. Він вигадав 
одного з предків людини – пітекантропа безмов-
ного (P. alalis), описав його скелет, спосіб життя… 
Це зображення було зроблене у 1874 році, коли 
археологія не мала ще жодної кістки, яку можна 
було б пов’язати з еволюцією людини. Був у твор-
чості Геккеля й провал: публікація вигаданого виду 
первісних людей еоантропа, зображеного верхи на 
еогіпусі (предку коня). За це його висміяли колеги, 
адже первісні коні жили багато мільйонів років 
тому, набагато раніше за первісних людей.

Щоб заткнути «дірки» між живим і неживим світом 
в ученні Дарвіна, Геккель створив спражній комікс 
про не існуючого в природі монерона (він же – 
Protomyxa aurantica, або – Protamoeba primitivia, 
солідно звучить, чи не так?) – згустка протоплаз-
ми, перехідної ланки між живою й неживою ма-
терією, з якого немовби почалася еволюція живих 
організмів.

«Дарвінівський пес 
у Європі»

Вигадуй, це круто!
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Чи не найбільше прославився Геккель ще 
однією підтасовкою: графічним зображен-
ням біогенетичного закону. Тобто, вчений 
начебто довів, що кожен організм за період 
ембріонального розвитку повторює всі 
стадії, які його вид пройшов у процесі ево-
люції. Спочатку клітина, потім – кишково-
порожнинний клітинний «мішечок», черв’я-
чок, рибка із зябрами, жабка, мавпочка і 
тільки потім – людина. Можливо, вчений 
просто вважав це науковим прогнозом, 
прозрінням або ж просто видавав бажане 
за дійсне? Хтозна, але це дуже схоже на 
притчу про техаського стрільця – малю-
вання мішені навколо влучання… Та це 
багатьох переконало! Згодом сам Дарвін 
оголосив цей закон головним доказом 
своєї теорії! До речі, пам’ятаєте цю схему в 
наших підручниках? Те, що це фальсифіка-
ція, довели ще в ХІХ столітті, але картинкою 
продовжують користуватися і в ХХІ. У 1907 
році сам Геккель вимушений був визнати, 
що перебільшив і підігнав дані під гіпотезу, 
за що отримав дисциплінарне покарання 
від університету.

Головним чином тому, що Геккель 
ще й був гарним художником. І не 
тільки він: ви можете знайти праці 
відомих мандрівників, біологів 
і географів ХІХ століття, напри-
клад, Гумбольдта, Лівінгстона, 
Міклухо-Маклая – будете вражені 
реалістичністю й талановитістю 
малюнків. А що ж робити, якщо 
фотоапарат ще не винайшли, а 
якщо й винайшли, то для мандрівок 
і макрозйомки він ще «не доріс»? 
Правильно: замальовувати все, що 
бачиш у окуляр мікроскопа або в 
далеких мандрах. Дійсно, раніше 
кожен біолог був гарним художни-
ком, бо єдиний спосіб зафіксувати 
щойно відкриту живу істоту – до-
кладно її змалювати. Отже, вся 
надія науки базувалася на чесності 
науковця, і Геккель скористався 
довірою суспільства. Так, після 
дискредитації в науці Геккель у наш 
час зміг би зробити кар′єру графіч-
ного дизайнера… Художня частина 
в праці біолога або географа давно 
зникла, разом із винаходом фо-
тоапарату й відеокамери. До того 
ж, вдосконалився й сам науковий 
метод, який наразі непогано стра-
хує нас від подібних геккелівським 
фальсифікацій. 

Як це вдалося?

«Ефект метелика»: 
брехня на озброєнні
Звичайно, люди не ідеальні, й кожен із нас допу-
скає помилки. А якщо такі «помилки» були зро-
блені навмисно, до чого вони можуть призвести? 
Звісно, книги Геккеля розкритикували інші біологи, 
але все одно його малюнки друкувалися більш, ніж 
ціле століття, а його гіпотези взяли на озброєння 
навіть очільники держав і «винахідники» нових іде-
ологій. Геккелем і його поглядами захоплювався 
Ленін. Під впливом цих ідей діяв і Трохим Лисенко, 
винахідник згубних агротехнічних заходів, які стали 
однією з причин голоду в Радянському Союзі й 
садіння кукурудзи там, де вона рости ніяк не може. 
Праці Геккеля створили ґрунт для неприязного 
ставлення до людей різних рас і народів, яких 
вважали «неповноцінними» з начебто доведеної 
еволюціоністами точки зору. Річ у тому, що в 1904 
році на додачу до свого бестселера «Світові загад-
ки» Геккель випустив книжку «Дивовижні форми 
природи», в якій пояснював, що немовлята народ-

жуються глухими й не мають свідомості, а лише ін-
стинкти, не мають ні душі, ні духу. Геккель вважав, 
що новонароджених із патологіями треба вбивати 
й називав це «актом милосердя», який допома-
гає природному добору. Схоже на «еволюційний» 
підхід спартанців, чи не так? Згодом ці твердження 
Геккеля поклали в основу своєї ідеології фаши-
сти й нацисти. Навіть зараз прихильники абортів 
виправдовуються посиланням на біогенетичний 
закон: мовляв, зародок людини на початкових 
стадіях – це ж не людина, а молюск, рибка…

Звісно, шлях наукового пошуку – складний і 
звивистий, і Ернст Геккель, як науковець, має 
безліч заслуг. Можливо, він був надто емоційним, 
надто затятим популяризатором, прихильником 
тези «мета виправдовує засоби»? Очевидно, саме 
такими важкими шляхами наука дійшла до думки 
про максимальне обмеження доступу емоціям до 
інтерпретації результатів дослідження. Тож вигад-
ки в науці, а, тим більше, ось така свідома фаль-
сифікація можуть мати непередбачувані наслідки. 
Брехня, як показує досвід Геккеля, теж здатна 
еволюціонувати, але не в кращий бік, а наукові 
фейки – аж ніяк не вигадка сучасності.
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«Родовідне древо 
людини» з книги 
Е. Геккеля 
«Антропогенія».
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Ганна 
Шевченко

кандидатка 
географічних наук,
краєзнавиця

ФОРТЕЦІ-МОНСТРИ, 
ПЕРЕРОДЖЕНІ 
НА ПОРОХ

Суми, Харків, Охтирка, Ізюм – справжні міста-фортеці, які пронесли дух козацтва крізь 
століття й довели це зараз, у час російської агресії. Здається, пам’ять про давнину, коли 
в центрі поселення височіли фортифікаційні споруди, зникла разом із ними, але ж ось 
як проявилась у генах нащадків-захисників. Невже не збереглося жодного матеріаль-
ного історичного свідчення про «фортечне минуле» цих міст? Про це поговоримо з 
краєзнавицею, кандидаткою географічних наук Ганною Шевченко.
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– Коли ми мандруємо по західній частині України 
або по Європі, найяскравішим туристичним об’єк-
том, мабуть, є середньовічні замки й фортеці. З 
ними пов’язано безліч легенд, історичних подій, там 
відбуваються різні фестивалі… Нам із такими об’єк-
тами, тут, на Слобожанщині, не пощастило…

– Так, кам’яниць у нас немає. Але це не означає, 
що менше цікавого, хоча, звісно, так як серед-
ньовічний замок, одразу й не впадає в око. До 
речі, і про слобожанські фортеці варто говорити, 
і, можливо, в майбутньому спробувати віднови-
ти хоча б частину для огляду. Щоправда, тери-
торіально це значно ширше: крім слобожанських, 
були ще й фортеці Лівобережжя, і дуже багато, 
наприклад, і в сусідній Полтавській області. Г.-Л. 
де Боплан в «Описі України» пише, що фактично 
кожне містечко або навіть велике село в XVII 
столітті мало якісь укріплення, вали, загороди…

– Тобто це років 250-300… Це не дуже багато в істо-
ричному плані. Вони ж не могли просто зникнути та 
не лишити по собі хоча б частину стін, укріплення 
або вежу? Хоч в одному місті…

– От це дійсно цікаво. Жодної немає – в тому 
вигляді, в якому вони будувались. Якісь залишки 
валів, шматки деревини й будівельного сміття 
при ритті котлованів, звісно, знаходять. Причи-
на «зникнення» – матеріал, з якого будувалися 
фортеці: дерево не камінь, воно недовговічне. 
Спробуємо на фортифікації XVII століття подиви-
тись із точки зору географії. Точніше – ландшаф-
тознавства. Бо саме географічні умови визначали 
місця зведення фортець. А потім фортеці перетво-
рились на таких собі монстрів-поглиначів ланд-
шафту і, врешті решт, переродилися на порох.

– Тобто ми не мали й шансу насолоджуватися 
красою споруд тому, що вони збудовані з недов-
говічних матеріалів та через природні умови нашого 
краю? Ніколи не уявляла фортецю у вигляді мон-
стра, який пожирає все навкруги. Це ж оборонна 
споруда!

– Почнемо з того, навіщо будується фортеця. Це 
справді оборонна споруда, але те, що вона має 
захищати жителів міста, сіл і хуторів, які прожива-
ють поряд, правда лише частково. Найпотужніші 
замки завжди зводили в стратегічно важливих 
місцях. Фактично вони мали «замикати» воро-
гу шлях до внутрішніх частин території, на яку 
він зазіхає. Часто це були проторені, популярні, 
давно відомі шляхи. Фортеці завжди тяжіли до 
дорожньої мережі. Який сенс будувати її там, де 
ніхто не пройде, тим більше, великим військом? 
Сумська фортеця теж була збудована на місці, 
де, по перше, з давніх давен проходив торговий 
шлях, а по друге – ще за часів Київської Русі були 
городища. Тобто не Герасим Кондратьєв перший 
оцінив стратегічні вигоди місцевості, це зробили 
за багато поколінь до нього. Але були чинники не 
менш важливі.

– Отже, в пріоритеті – стратегія, адже ніхто не буду-
ватиме захисну споруду на невигідному місці.

– Наступні два найважливіші питання: з чого 
будувати й як знайти «правильне» місце на рів-
нинній території, де все, як на долоні? Уявляєш, 
яким складним був вибір: усі три чинники мали 
співпасти. З першим ясно, а ось для розуміння 
інших без оцінки природних ресурсів ніяк не обій-
тись. Тому зазвичай перед визначенням точок 

розміщення фортець місцевість ретельно до-
сліджували. В Московії вони називались «специ-
альные люди» – тодішні географи, спеціалісти з 
фортифікації. Були такі досвідчені люди й серед 
козаків, іноді запрошували фахівців з-за кордону 
– як-от Боплана.

– Які критерії їх цікавили, що саме вони шукали? Що 
було вирішальним чинником для того, аби на цьому 
місці можна було почати будівництво?

– Звісно, зовсім не «перст Господній» і не якісь 
особливі знаки, як знахідка трьох сумок. По 
перше, враховували рельєф і гідрографічну ме-
режу – річки та їх розташування у сполученні з 
рельєфом. Ми ж пам’ятаємо, що територія у нас 
не гірська, тому кожен більш-менш значущий горб 
із точки зору фортифікації важливий. У одному з 
перших описів Суминого городка зазначається, 
що до фортеці «подошли крепости великия – леса 
и болота». Тобто саме лісиста й болотиста міс-
цевість разом із підвищенням у рельєфі станови-
ла додаткові перешкоди. Справа ще й у тому, що 
татари зазвичай остерігались заходити в ліс, їхня 
стихія – відкриті ділянки. Тож ліси й були додат-
ковою «крепостью». У випадку Суминого городка 
це було ідеальне сполучення: високий пагорб, з 
трьох боків оточений трьома річками. За Пслом 
– широчезна заплава, на якій Псел розходиться 
аж п’ятьма рукавами, основне русло протікає 
під самісіньким підвищенням. Стариці, болітця, 
ділянки лісу на підвищеннях заплави – із цього 
боку взагалі не варто було остерігатися нападу. З 
півночі – майже суцільні ліси…

–Так, ліси відіграють роль заслону, такої собі 
«мантії-невидимки» для укріплення. І це, мабуть, 

ліси, не схожі на сучасні?

– Великі. Дрімучі. Головним чином діброви. У тих 
же описах згадується, що в лісах навколо Сум-
ської фортеці ще років через тридцять після її 
зведення можна було вполювати ведмедя, лося, 
оленів, вепрів… І це логічно, без лісу не було б і 
фортеці. Тому, що вступає в дію третій чинник: з 
чого будувати укріплення? Каміння в нашій міс-
цевості немає, скель теж, суцільні родючі ґрунти, 
глина, пісок… Тому фортифікаційні укріплення 
Лівобережжя наслідували традиції Київської Русі 
й були дерев’яними. З одного боку це начебто, 
як зараз сказали б, екологічний, відновлюваний 
матеріал. З іншого, саме це стало причиною того, 
що дерев’яні фортеці фактично своїм існуванням 
сприяли знищенню довколишніх лісів навіть 
після того, як потреба в них відпала.

– Я ніколи й не замислювалася над тим, скільки 
лісів могло було безповоротно знинищено для 
будівництва…

– За дуже-дуже приблизними підрахунками, на 
будівництво першого варіанту Сумської фортеці 
могло піти близько 10-15 гектарів відбірного лісу. 
В описі фортеці воєводи Арсеньєва, якого москва 
прислала наглядачем, говориться, що вона побу-
дована «в дубовом лесу», тобто з дубових колод. 
Коли ми читаємо, що Сумин городок оточував 
частокіл із дубових колод – це дуже примітивне 
уявлення, наче паркан-частокіл, щось несерйозне 
порівняно з кам’яним замком. Насправді тодішні 
фортифікаційні споруди були складними, справж-
нім витвором інженерної думки. Так, наприклад, 
стіна складалася з двох рядів загострених вгорі 
колод, між якими утрамбовувався шар чорнозе-

Реконструкція Сумської фортеці. Автор – архітектор Ігор Тітаренко. Джерело: https://cukr.city/city-news/2021/rekonstrukciya-forteci/
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му. Така стіна іноді тримала оборону краще за 
кам’яну: при підпалюванні горів тільки зовнішній 
шар. Та й то його важко було підпалити: зем-
лю між стінами іноді саме для цього поливали 
водою. А при потраплянні ядер зовнішні колоди 
хіба що тріскалися, і енергію вибуху «глушив» шар 
чорнозему. Але знову ж – матеріал створював 
проблеми. Це зараз деревину перед будівни-
цтвом обробляють спеціальними препаратами. 
А в ті часи, та ще й в контакті з вологою землею, 
дерево швидко гнило, стіни вимагали постійного 
ремонту. Деревина в природі повністю перегни-
ває за 3-10 років. От через три роки після побу-
дови Сумська фортеця вже й вимагала ремонту. 
Збереглося, до речі, кілька її описів, і всі різні. Тож, 
якщо ми хочемо уявити собі Сумську фортецю, то 
треба спочатку визначитись, у який саме час за 
майже сто років її існування? Бо з періодичністю 
років у десять це будуть різні варіанти.

– Коли я уявляю фортецю, на думку спадає образ 
неймовірної, казкової будівлі з безліччю башт, 
фортечними вежами, цитаделлю та донжонами. Це 
ж не тільки стіни? Чи було так і в Сумах?

– Так, ще будувались башти – глухі й проїзні, над-
брамні, зі спеціальними облаштуваннями, напри-
клад, підсябиттям. У Сумській фортеці 1658 року 
було 27 башт, і це на приблизно 2,5 кілометри 
периметру! Додаткові укріплення – наприклад, 
щити з колод біля ровів – тараси, укріплені равелі-
ни, надовби, в землю закопували загострені палі 
й колоди на підступах. Фортеця не тільки «з’їда-
ла» ліси й постійно вимагала підживлення, вона 
суттєво змінювала рельєф. Схили горба, на якому 
зазвичай споруджували стіни, підрізалися або 
укріплювалися колодами й закладалися дерном 
– але цей дерн десь же треба було зняти! Тери-

торія навколо цього горба ретельно розчищалася 
від залишків лісу. Вал періодично підсипався, і 
для того, аби ґрунт менше осувався й розмивав-
ся, його знову ж прекладали деревом. Усі природ-
ні перешкоди, виражені в рельєфі, підсилювалися. 
Тобто утримання дерев’яної фортеці насправді 
– постійний клопіт і робота дуже багатьох людей, 
які за це відповідали й слідкували за її станом, 
добудовували й перебудовували. Ще один чин-
ник – значно вологіший, ніж зараз клімат, який 
сприяв швидшому перегниванню, а морози взим-
ку – розтріскуванню колод. Тож кам’яний замок 
– значно менша морока, та й на довколишній 
ландшафт він так не впливає, радше вписується 
в нього.

– Фортеці були справжнісінькими монстрами з 
фольклору, що полювали не на звичну здобич, а на 
навколишні ліси. Потихеньку вичікували на дерева, 
забирали їх одне за одним, а потім поверталися до 
свого лігва.

– Цікаво, що цей монстр і після зникнення про-
довжував знищувати ліс. Врешті, коли в середині 
XVIII століття кордони імперії пересунулися на 
південь, потреба у такій споруді зникла. Звісно, не 
безслідно: розташування фортеці заклало основу 
планування центральної частини міста, і в мирний 
час почався зворотній процес – вирівнювання 
рельєфу. Але місцевий ландшафт уже був зміне-
ний докорінно, цьому «допомогли» ще й традицій-
ні ремесла, які потребують дров – винокуріння, 
дегтярство… І селітроваріння.

– То куди ж вони поділися? Невже за цей час всі 
колоди вже встигли перегнити?

– Щось, звісно, йшло на дрова або будівництво, 

але більшість колод – таки перегнивали. Ще один 
факт, про який не замислюються: фортечні вали 
й рови часто були міськими смітниками. Все 
викидалося «за вали». Власне, й зараз традиція 
залишилася: кидати сміття в ярок, зі схилу. А сміт-
тя на ті часи було, звісно, органічне. Якщо додати 
втрати ворога при спробі взяти фортецю… Тож 
все це компостувалося у фортечних валах, які 
також постійно підсипалися, укріплювалися. Та-
ким чином, усе, що за фортечними валами плюс 
гниючий частокіл – то була багатюща на органіку 
суміш ґрунту й перегнилих органічних решток. І це 
було справжнє багатство.

– Чому ця суміш була такою важливою? Тому, що 
це- першокласне добриво?

– Справа не в добривах. Наші ґрунти спеціально 
удобрювати не треба було – вони й так родючі. Ні, 
фортечні вали – це прекрасне рукотворне родови-
ще для добування аміачної селітри.

– О, тобто добрива таки добували?

– Чому одразу ж добрива? Це ще й стратегічно 
важливі родовища. Адже селітра – найваж-
ливіший компонент для виробництва пороху. 
В природі вона утворюється при розкладанні 
тваринних і рослинних залишків. Люди давно 
помітили, що селітра виступає у вигляді білої 
кірки на кам’яних стінах, підлогах вбиралень і 
хлівів, в льохах, гробницях і покинутих печерах. 
Залишалося цю селітру зібрати. В середньовічній 
Європі навіть виникло співтовариство збирачів 
селітри, перетворившись на таку собі касту, навіть 
отримало особливі спадкові привілеї. Починаю-
чи з XV століття виробництво пороху в країнах 
Європи залежало від збирачів селітри, які видобу-
вали сировину на скотних дворах і витравлювали 
необхідну речовину з штукатурки зруйнованих 
будівель. До XVІІ століття було знайдено ще одне 
джерело селітри – нашвидку поховані тіла сол-
датів, старі кладовища й кургани.
А наші землі завжди були цінними з точки зору 
селітроварів. Після смерті у 1620 р. князя Януша 
Острозького на Полтавщині в першій половині 
XVII ст. була створена промислова провінція – 
«селітряна» держава. Ця територія перебувала під 
управлінням спеціальних комісарів, котрі керу-
вали виробництвом і розподілом продукту, і це 
була державна монополія. Сусідня Московія так 
само надсилала сюди ватаги людей «ємчужного 
промислу».

– А чому селітру потрібно саме варити? Вона ж 
утворюється з органічних решток?

– У природі в процесі гниття біологічних решток 
виділяється аміак, він окислюється мікроорганіз-
мами спершу в азотисту, а потім – в азотну кис-
лоти. Далі кислота вступає в реакцію з вапняком, 
мергелем, перетворюючи його в нітрат кальцію. 
До речі, в романі З.Тулуб «Людолови» це ось як 

описано:

«Скрізь, де тільки були старі городища, вали, міські 
і монастирські смітники, ходив він з досвідченими 
козаками-селітряниками і шукав селітряної зем-
лі. Насипали землю в діжки, наливали її водою, а 
другого дня зливали насичений луговиною розчин, 
виварювали його у мідних казанах, потім змішу-
вали з попелом і знов варили, аж поки селітра не 
осаджувалася на дно і стінки діжок рудими криста-
лами. Тоді готову селітру вишкрябували, сушили і 
везли до порохових млинів».

А тепер уяви, скільки треба води і дров, щоб двічі 
виварювати розчин для добування, якщо відно-
шення землі й отриманої селітри становило в 
найкращому разі приблизно сто до одного. Але 
у випадку старих фортець і городищ всі ресурси 
були в наявності. Фортеці зазвичай будувалися 
біля річок – води достатньо, вали десятками років 
накопичували органіку, єдиним майже вичерпа-
ним ресурсом були ліси, які мали йти на дрова. 
Поблизу слобожанських фортець такі ліси лиша-
лись на підвищеннях заплав річок – ці ділянки 
були не надто заселеними через регулярні повені. 
У процесі виварювання селітри впродовж робо-
чого сезону необхідно було до 1000 чвертей (200 
м3) деревної (окрім соснової) і гречаної золи. Тож 
зазвичай десь поблизу колишніх фортечних валів 
розташовувалася селітроварня. Ось так фортеці 
докорінно змінили ландшафт, обороняючи людей, 
а потім реінкарнувалися на порох, який їх убива-
тиме. І, на жаль, не дожили до наших днів у якості 
історичних пам′яток.

Вигляд «класичного» сло-
божанського селітрового 
заводу кінця ХVІІІ – ХІХ 
ст. За О. Пономарьовим, 
1980. 

Відновити діброви важко. Це не менше сотні 
років
Стійкість дуба обумовлюється у значній 
мірі його кореневою системою, яка носить 
глибинний характер, досягаючи глибини 8 
м і більше. Це особливо важливо для міс-
ць із дефіцитом вологи. Так, у перші роки 
життя рослини дуба витрачають усі сили 
на утворення глибинної кореневої системи 
при незначному рості надземної частини. 
При цьому дуб може рости у вигляді куща. В 
несприятливих умовах він може «сидіти» до 5 
і більше років, лише після 10-річного віку ріст 
надземної частини активізується. Отже, пер-
ший період життя – до 30 років – дуб посту-
пається своїм супутникам у рості й потребує 
ретельного догляду. Тільки після 30 років 
його ріст у висоту прискорюється і дуб успіш-
но конкурує з іншими листяними породами, 
але не пригнічує їх ріст. Таким чином, відно-
вити діброви «дофортечної» доби – справа 
тривала й майже неможлива.

Спілкувалась Софія Завадська
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НАШІ        ПЕРШІ!

Це трапилося на мирному початку навчального 
року, просто посеред звичного завантаження 
різноманітними проєктами, підготовкою до кон-
курсу-захисту МАН, написанням статей до журналу 
й газети… Власне, саме така активна й успішна 
діяльність гімназії стала приводом до її афіліації 
(приєднання) до найбільшого конкурсу проєк-
тів екологічного спрямування у світі – GENIUS 
Olympiad Ukraine. А результати участі змусили 
замислитись: чи не надто ми самокритичні?

Отже, після заповнення довжелезних анкет і 
намагання зрозуміти досить розпливчасті, як для 
звиклих до конкретики МАНівців, умови, зупини-
лись на п’яти роботах. Обрали різні категорії, у тому 
числі й творчі. Власне, складною була не сама 

робота над проєктами, а створення відеопрезента-
цій. Але коли робота зроблена, можна й попрацю-
вати над тим, як показати її у якомога вигіднішому 
світлі. Це вдалося: всі п’ять учасників потрапили 
у фінал і з нетерпінням чекали оголошення пере-
можців. Виявилося, що перемог у нас не п’ять, а 
шість! Як це може бути? Окрім списку призерів, 
гімназія отримала відзнаку за найвищу ефектив-
ність підготовки учасників – ІІ місце серед закладів 
України, які взяли участь у конкурсі!

Як результат, ми маємо весь спектр нагород і 
величезну мотивацію готуватися до наступного 
конкурсу. Але не всім переможцям і призерам 
Олімпіади Геніїв зараз довелося зітхнути з полег-
шенням і відпочити. Золота медалістка конкурсу, 

учениця 10-В класу Мілана Катрич отримала 
Золоту медаль і так званий «екологічний квиток» і 
готується до Міжнародного етапу.

Мілана, до слова, навчається у класі фізико-ма-
тематичного профілю й фанатіє від… алгебри. До 
чого ж тут екологія – головна тема Олімпіади? Ска-
жу більше: вона взяла участь у конкурсі в категорії 
«Креативне письмо» з поетичним твором «Зірва-
ний мак». Для фіналу авторам треба було записати 
відео, де вони читають свій вірш і розповідають 
про себе. Мілану підтримали й журналісти редакції 
«КЕБЕТИ», особливо – її однокласниця Вероніка 
Шевич, яка намалювала ілюстрації. Намалювала 
поміж оголошеннями про повітряну тривогу й 
сидінням у сховищі…

Мілана розповіла, що не надто вірила, що відео, яке 
вона знімала впродовж декількох днів та досить 
ретельно й довго монтувала, заслуговує хоча б на 
якесь місце. 

− Скажи будь ласка, як так вийшло, ти математик – і 
раптом поезія?

− Чесно, я й сама не знаю. Я ніколи не вважала 
себе людиною, що приділяє увагу лише матема-
тиці, техніці, технологіям... Мені цікаві різні галузі, 
починаючи від музики, закінчуючи танцями, ма-
люванням. Саме через це я вирішила спробувати 
щось нове, це ж добре, коли ти щось пробуєш. Для 
мене поезія завжди була чимось новим, незвіда-
ним, і раніше я не могла й подумати, що писатиму 
вірші. І що один із них переможе на Національному 
фіналі Олімпіади Геніїв і пройде на Міжнародний 
етап. 

− І що ж тебе спонукало писати? 

− Я  з дитинства мала проблеми з мовленням і з 
вираженням своїх думок, емоцій, почуттів і, можли-
во, саме тому й вирішила написати вірш, адже так 
я змогла хоч трохи вилити свою душу і передати 
свої почуття через слова. Висловити це усно для 
мене досить складно, але поезія допомогла це 
зробити.

− Чому серед усіх жанрів ти обрала саме верлібр?

− Можливо, це була випадковість, я не замислю-
валася про те, чи вийде класичний вірш із римами 
і розміром, чи буде верлібр, чи навіть прозовий 
текст. Вийшов «Зірваний мак».

− Що таке, на твою думку, екософія, бо в презентації 
ти саме так називаєш поетичний напрямок?

− Я думаю, зрозуміло, що слово екософія походить 
від слів екологія та філософія. Тобто це творче 
розмірковування про екологічні проблеми, про 
взаємодію живого з неживим, думки про цінність 
життя усього на світі й про те, що кожне життя є 
важливим і, що кожен є важливим на своєму місці.

− Що ти відчула, коли дізналася, що пройшла у 
фінал.

− Це мало статися 10 березня, але я не так часто 
перевіряла електронну поштову скриньку і дізна-
лася лише наступного дня. Зрозуміло, що я була 
приємно шокована та щаслива. У листі було ска-
зано не лише про перемогу, а й про умови участі у 
фіналі: потрібно записати відео, в якому розповіда-
тиму про вірш та читатиму його. Я знімала багато 
дублів, декілька днів і ще доволі довго монтувала. 
До речі, ілюстрації до відеопрезентації – моєї одно-
класниці Вероніки Шевич. А про золоту медаль та 
вихід на міжнародний рівень я дізналася саме на 
трансляції нагородження що проходила 29 квітня 
на платформі YouTube. 

− І що ж тепер тобі треба робити для участі в Міжна-
родному етапі? Екологічний квиток дає можливість 
поїхати до Нью-Йорка, так?

− Здається, так – якщо пройдеш відбір і станеш 
переможцем. Для цього відео треба записати 
англійською мовою. З віршом та ж сама історія – 
перекласти.

− Я впевнена, що ти впораєшся. А щодо вірша й 
відео, в якому використано кадри війни. Але ж вірш 
був написаний у мирний час. 

Ц− Я вважаю, що у світлі останніх подій вірш на-
буває нового сенсу. «Зірваний мак» ніби натякає, 
що життя людини також може обірватися в мить, 
як і життя зірваної просто так квіточки. Крім того, 
мак – то символ пам’яті про втрачені життя, про 
даремні жертви. А пам’ять має не лише боліти, а й 
надихати берегти кожне життя – від травинки й до 
людини.

РОЗВІДКА 
ПЕРЕМОГОЮ

Варвара 
Крижановська
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НЕЗЛАМНА 
ОХТИРКА

Ірина
Крівенцова

головний редактор
газети «КЕБЕТА»

(2012-2013 р.р.)

Що ви знаєте про удачу? везіння? Зараз я роз-
кажу про своє. На початку лютого ми з нарече-
ним переїхали із Львова, де жили 6 років, у мою 
рідну Охтирку. Щоб, нарешті, офіційно оформи-
ти стосунки й будувати родину… Завіса!
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Можливо, якби ми залишилися 
у Львові, то змогли б приймати 
переселенців, надавати волон-
терську допомогу, мати умовно 
спокійніше життя, але паралельно 
до того ми би не спали ночами, 
розриваючись на частинки від хви-
лювання за батьків і друзів. Тому 
мені не жаль, що я зустріла війну в 
рідному місті, хоча це і були най-
жахливіші дні і ночі у моєму житті.

Памʼятаю, що 23 лютого в повітрі 
вже відчувалася тривога. В другій 
половині дня нас раптово сповісти-
ли, що найближчими днями не буде 
світла й води у звʼязку з ремонтними 
роботами… Друзі з Києва казали: 
«То напевно вас готують, напевно 
все таки щось у вас буде, ви ж там 
до кордону близько!». Хто ж знав, 
що на наступний ранок від вибухів 
прокинуться не лише міста, близькі 
до кордонів, а й уся Україна?

У перші дні я не вірила, що це затяг-
неться надовго. В мозку весь час 
звучало: «Давай мислити раціональ-
но! Ми живемо в ХХІ сторіччі, де все 
вирішується за столом перемовин! 
Це закінчиться завтра чи після-
завтра! Вибухи не стануть новою 
реальністю!». Але затишшя не було, 
війна лише набирала обертів. Наші 
мужні бійці відважно боронили 
Охтирку і росіяни місто не окупували, 
про таких захисників можна лише 
мріяти! Проте небо, наше рідне пре-
красне небо – ось що натомість ста-
ло загрозою для життя. Літаки бом-
били місто часто, переважно вночі. 
За один захід скидали приблизно 
від 2-х до 5-ти бомб. У невеликому 
масштабі Охтирки хвиля від вибуху 
сильно відчувалася й доходила з од-
ного кінця міста до іншого. Часто бу-
вало так, що сирен чи повідомлень 
про повітряну тривогу не надходило 
і ми панічно прокидалися посеред 
ночі від звуку літака, що наближав-
ся. Навіть зараз при згадці у мене 
все несвідомо починає трястися, а 
в ті страшні й гучні моменти трясло 
ще більше. Усього пару секунд від 
звуку до потужного вибуху, від 
якого здригалася вся хата і навіть 
стіни погребу. В ці моменти ти 
абсолютно безпорадний. Все, що 
можеш зробити – сидіти й чекати. 
І щоразу, отак сидячи в коридорі 
чи в погребі й закриваючи вуха, я 
молилася, а в голові повторюва-
лася егоїстична думка «Боже, аби 

не по нас», хоча цього 
не побажаєш нікому.

Ніколи не забуду мо-
мент, коли ворожий 
літак вчергове прилетів 
уночі й ми з нареченим 
ще не встигли заскочи-
ти у погріб. «Падай!» – 
крикнув він, і я побачи-
ла у вікні літньої кухні 
яскравий вибух. На 
ранок ми дізналися, що 
залізничного вокзалу 
в нашому місті більше 
немає.

Багато людей, в тому 
числі моїх знайомих, 
виїхало, і я їх розумію. 
Я сама ледь витри-
мую все це, не без 
допомоги заспокій-
ливих таблеток, 
проте ми із родиною 
залишилися вдома. 
Парадокс: я заспо-
коювала друзів, які 
виїхали за кордон і 
жалілися на якісь 
незручності чи «не 
таку смачну, як удо-
ма, їжу», коли в той 
самий час гепало 
у мене за вікном. 
Напевно, коли 
вони приїдуть 
додому, відлуп-
цюю їх лозиною 
(жартую) за всю 
паніку, яку вони 
мені розводи-
ли, але наразі 
тримаю їх на 
позитивній 
ноті й просто 
прошу ски-
дати фото з 
Польщі, Гер-
манії, Англії 
аби нібито 
«подоро-
жувати 
з ними». 
Мене 
підбадьо-
рює 
думка, 
що 
вони у 
без-
пеці.
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За весь час і донині я дуже боюся виходити на 
вулицю. Десь на другому тижні війни ми з мамою 
йшли до нас у квартиру з дому друзів, в якому тим-
часово жили, і просто посередині шляху, посеред 
приватного сектору, де ніде не сховатися, почалися 
вибухи. Скоріше за все гупало на околицях міста, 
але ж чути було так, ніби в тебе за спиною. Мож-
ливо, через це в мені й засів той страх відкритого 
простору, досі чотири стіни дому здаються найбез-
печнішим місцем. Хоча місто оживає. Люди все 
активніше повертаються до роботи, магазини (і не 

тільки продуктові) працюють. Нещодавно я таки 
вийшла дещо купити, але весь час у недовгій до-
розі до магазину я шукала очима куди сховатися, 
якщо раптом знову «почнеться». А сьогодні прой-
шлася майже до центру. Це мій особистий рекорд 
у перемозі над своїм панічним станом. Побачила 
розтрощену мерію й вибиті вікна в будинках біля 
неї… і не змогла піти далі. Дуже боляче бачити 
вулиці, на яких я вечорами гуляла із друзями, у 
такому стані. Велика подяка волонтерам, різним 
службам і всім, хто допомагає відновлювати місто 

й рятує людей, для мене ці люди такі ж герої як і 
ті, хто боронить наш мир на фронті. Розумію, що 
кожен дуже важливий на своєму місці, тому від 
себе надсилаю фінансову допомогу і при змозі 
допомагаю контактувати волонтерами зі сходу із 
друзями-волонтерами із заходу. Без тилу немає 
фронту!

До початку війни я мріяла знімати затишний блог 
про життя в рідному, такому зеленому й квітучому 
місті Охтирка. Тепер мрію отримати водійські пра-

ва, купити якусь стареньку машину і робити блог 
про всю Україну, бо в ній так багато прекрасних 
місць, де я ще не бувала! Розумію, що після пере-
моги наше життя буде іншим, але знаю: ми сильні, 
ми переможемо і все в нас буде неодмінно добре. 
Все відбудується, ми знову будемо жити щасливо 
й створимо ще більше гарного навколо нас. Голов-
не – триматися разом і допомагати чим можеш, не 
сваритися. Ось вона на фото, моя перша прогулян-
ка Охтиркою, яка оживає.
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МАЛЕНЬКЕ
ДЗЕРКАЛО
КАТАЛОНІЇ

Каріна
Кузнецова

(Іспанія, Манреса)

У Манресі певний час мешкають наші родичі, тож від-
повідь на питання «Куди евакуюватися з Сум» виріши-
лося дуже швидко. На перший погляд Манреса – зви-
чайне іспанське містечко, проте, якщо бути трішечки 
уважнішим, можна знайти багато цікавого і незвичай-
ного. Навіть у дрібничках. Наприклад, людина, у якої 
немає дітей, або молодших брата чи сестри, навіть 
не помітить, що на все місто зо дві каруселі й дитя-
чих майданчики, які в нас є чи не в кожному дворі. А 
графіті на вуличках здаються такими схожими, поки 
не придивишся – але вони зовсім різні.

Майстер-клас із гордощів
Манреса – невеличке містечко на відстані 50 
кілометрів від Барселони. Якщо ви думаєте, що 
це Іспанія, а ви ж так і подумали, правда? – це не 
зовсім так. Бо це – Каталонія, яка зараз є одним 
з регіонів Іспанії, це древня Країна Басків, гоноро-
ва й непокірна. Така собі країна в країні, зі своїми 
звичаями й особливою мовою – каталонською, 
яку мені зараз доводиться вчити.

За звучанням каталонська нагадує суміш іспансь-
ких, французьких та італійських слів із характер-
ним неаполітанським «дзижчанням». Річ у тім, що 
її основою є латинь. Водночас каталонська мова 
не є діалектом, адже це самостійна мова. Слід 
зазначити, що в ході свого розвитку іспанська й 
каталонська ніколи не перетиналися, і на думку 
лінгвістів, ці мови піддавалися різним впливам, 
вбираючи в себе слова й звичаї різних народів. 
Тривалий час каталонська була офіційною мовою, 
і тільки в XVI-XVII ст, коли столицею був обраний 
Мадрид, була обрана кастильська версія іспансь-
кої. Поступово великі каталонські міста втратили 
вплив і каталонською в основному стали спілкува-
тися прості люди.

В історії взаємин Іспанії та Каталонії було багато 
складних моментів, але найпомітнішу роль, ма-
буть, зіграв диктатор Франко, який взагалі заборо-
нив «регіональні діалекти». І каталонці неймовірно 
образились. Мабуть, саме тому в Каталонії вся 
ділова документація, навчання, вивіски, таблички, 
назви, вказівники пишуться саме каталонською, і 
місцеві ревно за цим стежать.

Нам, українцям, варто повчитися такому вмінню 
відстоювати мову. Я зараз вчу не іспанську, а саме 
каталонську. Це дуже цікаво – вчити нову для 
мене мову в «польових» умовах, а не 
тільки на уроках, зрозуміти, 
про що мені говорять та 
знайти нових знайо-
мих. У школі мені 
дають роздруко-
вані завдання 
з лексикою та 
цікавими впра-
вами, я відвідую 
курси каталонсь-
кої, де також да-
ють завдання з лек-
сикою, проте там ми 
іноді прогулюємось 
до бібліотеки, або ж до 
парку, одного разу на-
віть вивчали, як купити 
морозиво в магазині. 
Ось така практика: в 
крамниці ми мали 
самостійно замо-
вити морозиво з 
будь-яким смаком. 

Але каталонці не тільки знають, люблять і пиша-
ються своєю мовою. Вони намагаються ще й по-
ширювати її у всьому світі. Уряд Каталонії щорічно 
виділяє близько 20 мільйонів євро на поширення 
національної культури за межами країни, а на 
сприяння вивченню мови лише в Японії й Еквадорі, 
наприклад, щороку йде більше 500 тис. євро.

Мешканці Манреси пишаються своєю історією й 
самобутністю, і нам варто у брати приклад. Блу-
каючи старовинними вуличками, які для мене 
виглядали однаковісінькими, натрапляючи на 
мальовничі закуточки, я часто згадувала Суми. 
Манреса – разів у п’ять менша, і за площею, і за 
кількістю населення. Історичних подій, про які вар-
то розповісти, навіть зважаючи на різницю у віці 
міст, вистачає і в Сумах. Але чомусь не вистачає 
усвідомлення своєї значимості. Ось це, на перший 
погляд, звичайне провінційне містечко, розміром 
як Ромни або Глухів, у 2018 році отримало почесне 
звання «Культурної столиці Каталонії». Це звання 
щорічно надається регіонам, які найактивніше про-
сувають каталонську мову й мистецтво. 

Взагалі, місто вважається промисловим: тут виро-
бляють тканини, є металургійне й скляне вироб-
ництво. Окрім того, у цій місцевості здавна займа-
ються вирощуванням винограду. Вина з Манреси 
протягом багатьох століть відомі в усьому світі. 
Тераси, на яких тисячоліття тому висаджували 
перші в цих краях виноградники, частково збере-
глися й донині.

До історичних районів і до пам’яток у манресців 
ставлення, як до святинь, хоча на вулицях є місце 
й сучасному мистецтву. І, до речі, тут є не футболь-
ний, а відомий баскетбольний клуб, хоча дивно ось 
що: у місті, в дворах, узагалі немає ні футбольних, 
ні баскетбольних майданчиків.

Одне з завдань 
з каталонської. 
У цього монстра 
треба порахувати й 
назвати всі части-
ни тіла.
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Манреса – концентрована історія
Дійсно, Манреса – не Барселона, про яку знають 
всі. Це маленьке місто з великою історією, відда-
лене від протоптаних туристичних шляхів – може, 
тому, що знаходиться не на узбережжі, а трохи 
вище, в горах. Вважається, що вік міста – понад 4 
тисячі років: поселення приблизно тих часів зафік-
соване і в документах, і в розкопках. Дуже гарно 
виглядає середньовічний міст через річку Карде-
нер – кам’яний, з арками і характерним «горбом» 
посередині. Сам міст збудований у ХІІІ столітті, але 
має секрет. Кажуть, що одна із балок у його основі 
залишилась аж із часів Древнього Риму. 

Старша за міст ще одна пам’ятка –  готична 
базиліка Санта-Марія-де-ла-Сеу (Santa Maria de 
la Seu), яка є майже копією барселонської Санта-
Марії-дель-Мар (Santa Maria del Mar). Це й не дивно, 
адже обидва храми спроєктовані архітектором 
Беренгнером де Монтагутом. Всередині базиліки 
виникає дивне відчуття: трохи лякає монументаль-
ність готичних склепінь, і, незважаючи на те, що

простір величезний, здається, щось пригнічує, зму-
шує почуватися незначною, дрібною… Можливо, 
тому, що я більше звикла до «округлого» й не та-
кого понурого простору православних храмів? Не 
додають позитиву загальній атмосфері й штучні 
свічки. На фото в інтернеті храм здається світлим, 
насправді ж він досить похмурий, хоча любителів 
готики, думаю, надихне на роздуми.

Третя, й найголовніша святиня Манреси – печера 
Санта-Кова (Santa Cova de Manresa). Саме в ній 
у 1522 році на шляху до Палестини зупинявся 
засновник і перший генерал ордену Єзуїтів Святий 
Ігнатій Лойола. У ХVІІІ столітті над печерою побу-
дували музей. Це три туристичні «кити» міста, усі 
з префіксом «Санта-», тобто «святий», пам’ятки – 
найбільш визначні, але, крім них, в Манресі безліч 
цікавих будинків, особливо є на що звернути увагу 
поціновувачам стилів бароко і арт-деко.

Гайда за враженнями
Коли блукаєш вуличками вперше, вони здаються 
абсолютно однаковими: старі будинки, деякі з них 
занедбані, однакові двори, графіті на стінах в абсо-
лютно однакових кольорах. До речі, як ви уявляєте 
собі площу? Мабуть, великий простір, так? Але в 
Іспанії більшість площ дуже маленькі, якщо не зна-
ти, що це площа – можна подумати, що це всього 
лишень якась широка вулиця (широка в порівнянні 
зі звичайними). Очевидно, що навіть таке маленьке 
місто має стільки цікавих дрібничок, що без досвід-
ченого місцевого гіда не обійтись, і пізнавати його 
самотужки можна дуже довго. Тому розкажу про 
перші враження й спостереження за манреським 
життям-буттям. 

Перше, що особисто мені здалося дивним у істо-
ричних кварталах – це маленькі двері. Порівняно 
з моїм, середнім як для України, зростом, вони 
виглядають зовсім дитячими. Я щоразу запитува-
ла себе: як у них заходили люди? Невже постійно 
«кланялись», пригинаючись? Насправді дуже 
помітно, що середньостатистичні місцеві жителі, 
каталонці, дійсно нижчі зростом за таких же серед-
ньостатистичних українців. Тобто, мій зріст – 175, 
а середній зріст місцевих чоловіків – приблизно 
165-170, жінок – 160-165 см. І треба ж, щоб саме 
в Манресі існував відомий не футбольний, а саме 
баскетбольний клуб! Помітно також, що тут дуже 

мало людей із зайвою вагою, та й каталонці заз-
вичай їдять небагато й готувати не дуже люблять. 
Але повернемося до дверей: вони старовинні та 
широкі, але в них є маленькі двері, мабуть, для 
того, аби не відчиняти ті величезні двері щоразу, 
або ж непомітно, наприклад, вислизнути з робо-
ти... Біля кожних дверей хочеться сфотографува-
тися, і трохи пофантазувати, уявити себе десь у 
Середньовіччі в старовинному одязі: ось-ось тобі 
відчинять двері й світло від старовинної люстри 
засліпить очі...

Такі ж маленькі й тісні старовинні вулички. Важко 
уявити, як тут можуть проїхати автомобілі, але ж 
проїжджають! Здається, для цього водіям треба 
окремий курс проходити. Оскільки будинки древні, 
поступово руйнуються, згори на перехожих може 
що-небудь впасти, тому встановлюють спеціальні 
захисні конструкції.

Тут майже на всіх парканах є графіті в стилі… 
навіть не знаю, до якого стилю віднести, бо їх дуже 
багато. Є навіть комікси або щось, схоже на муль-
тфільми. Є й сучасні арт-об’єкти, які чудово впису-
ються в архітектуру старовинного міста. Повз один 
я проходила багато разів і ніяк не могла зрозуміти, 
що це. Врешті, вирішила, що скульптура, очевидно, 
має стосунок до Різдва: наче санки Санта-Клау-
са, що на всій швидкості врізалися у бруківку. Ну, 
можливо, надто розігналися… Аж поки у місцевого 
чоловіка дізналась, що це… янгол. 
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Життя в Манресі
Одне з перших вражень: манресці собак лю-
блять більше, ніж дітей. Їм тут дозволяється 
все, а гм… сліди життєдіяльності ніхто й не замо-
рочується прибирати. Тому треба не забувати 
дуже уважно дивитися під ноги, коли милуєшся 
архітектурою.
Якщо в Манресі є квартира, яка довго стоїть 
порожня, у неї можна заселитися й просто жити 
там. І за комунальні послуги у цьому випадку 
буде продовжувати платити власник, а закон 
стоятиме на стороні того, хто зайняв житло.

А ще тут дуже мало місця для дітей: такого повно-
цінного дитячого майданчика, як у нас, майже не 
зустрінеш. У нас місця для прогулянок намага-
ються розмістити подалі від доріг, у дворах, де ба-
гато трави й облаштовані футбольні поля, а тут усе 
це, якщо і є, то просто поряд із дорогою. Оскільки 
я проживаю у родичів, у яких є і маленькі діти, 
іноді я виводжу їх на прогулянки. І коли хлопчики 
грають у м’яча, я сиджу й думаю: хоч би в машину 
не вдарив, чи не залетів комусь на балкон, хоча і 
таке бувало... 

Трохи не наша школа
Тут до 5-го класу пишуть лише олівцем. Часто 
ходять на екскурсії й подорожують. Навчання 
починається 09:00, триває до 13:00, потім перерва і 
знову – з 15:00 до 17:00 уроки. Але уроки тут дивні: 
тривають годину, перерви немає й відразу почи-
нається інший урок, потім третій – і аж до сієсти. 

Моя нова школа за розмірами досить маленька. І, 
чесно кажучи, всі кабінети однакові на вигляд. Тут 
немає різниці, як у нас, що в кабінеті математики 
висять портрети математиків, в кабінеті літератури 
– портрети письменників. У кожному кабінеті білі 
стіни, і висить дошка оголошень та календар на 
цей триместр, де відмічені екскурсії та екзамени. 
Щодо швидкості роботи на уроці, то тут набагато 
легше, ніж у нас. Наприклад, на уроці математики 
в гімназії, коли ми проходимо нову тему, зазви-
чай встигаємо зробити ще мінімум 2-4 вправи, 
і це все за один (!) урок в 45 хвилин. Тут у мене 
математика йде «парою», тобто 2 години, за яку 
сам учитель разом з нами зробив 2 вправи і це 
вважається нормою. І якщо ви звикли до тиші в 
класі під час уроків в Україні, при безкоштовній 
освіті, то тут, при платній, тиша в класі може бути 
хіба на екзамені. Мені подобається, що деякі 
кабінети розміщені на вулиці, а для спортзалу є 
окрема будівля. Для кабінету праці також існує 
окрема будівля, вона більш схожа на майстерню 
по обробці дерева й виготовлення різноманітних 
столів, стільців, поличок тощо. І звісно, вишенька 
на торті для багатьох українських школярів-мрій-
ників: практично відсутні домашні завдання. 
Складається враження, що манресці ходять 
в школу не для знань, а для задоволення, не 
ставлять особливих цілей. Мабуть, через це 
вони зазвичай все життя працюють за тією 
спеціальністю, на яку вивчилися. А ще – ніколи 

нікуди не поспішають, і перші слова, які я вив-
чила в іспанських закладах при оформленні 
(довгому й повільному) документів – «при-
ходьте завтра». Чи варто цьому нам вчитися 
у каталонців – хтозна, але помічати так 
відмінності дуже цікаво. О
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ЕСЕЙ: 
БЕЗКІНЕЧНА 

ДУМКА

Коли я була маленька, мені часто прабабуся 
розповідала про роки війни, які їй довелося пере-
жити, і я завжди з захопленням слухала її, адже 
мені здавалося це чимось фантастичним і навіть 
інколи нереальним, я не розуміла, що це таке – 
«війна». Річ у тому, що, читаючи чи слухаючи різні 
розповіді про такі події, ми не можемо повністю 
усвідомлювати, що це таке насправді. Я ніколи 
не могла й подумати, що колись мені доведеться 
відчути це на собі, зрозуміти, що це таке на своїй 
шкірі.

Прокидатися від вибухів і засинати, не знаючи, 
чи прокинешся. Телефонувати всім рідним у надії 
почути лише одне: «В нас тихо..», плакати кожного 
разу, коли вони не відповідають, від незнання, що з 
ними. Приймати душ, коли тихо і якомога швидше , 
їсти при можливості й всім разом, адже не знаємо, 
коли зможемо поїсти знову. Здригатися від кожно-
го повідомлення й тікати в підвал кожного разу, як 
чуєш сирену. Не пам’ятати, коли останній раз спала 
в зручній піжамі, а не в штанах і светрі, щоб бути 
готовим відразу бігти з квартири, в разі тривоги 
та обстрілів. Прислухатися до кожного шереху, не 
вмикати світло після шостої години вечора через 
комендантську годину. А найстрашніше – дізнава-
тися кожного ранку, як вмирають дорослі й діти. Я 
вперше в житті побачила, як війна зламала людей, 
яких я вважала морально незламними.

Це все лише маленька частина всього, що пережи-
ває людина під час війни, лише маленька частина 
того, що переживаю я, мої рідні і вся Україна…

Після того, як стаються чисельні смерті мирних 
мешканців, як розбивають будинки і як розстрілю-
ють цілі сім’ї, коли ті намагаються втекти з цього 
пекла, я розумію, що більше ніколи не зможу 
сприймати цей світ як раніше. Усі діти, які зараз пе-
реживають це, стали дорослими проти своєї волі, 
в них відібрали дитинство, в них відібрали мирне 
небо, в декого відібрали батьків, а в деяких навіть 
і життя. Це все зробили вони – російські окупанти, 
під керівництвом путіна. Ми їх не чекали. Це все, за 
словами путіна, «рятувальна операція». Російський 
народ вірить в те, що їх імператор «рятує» нас від 
нацистів, але насправді єдине від чого вони нас 
«врятували», так це від щасливого життя, мрій та 
планів на майбутнє. 

Не зважаючи на всі жахіття, які всім українцям 
довелося, доводиться, та, на жаль, доведеться ще 
пережити, ми вистоїмо, ми повинні не зламатися, 
заради кожної людини, кожної загиблої дитини, які 
віддали своє життя у боротьбі за наше незалежне 
майбутнє. Тепер весь світ знає, хто такі українці, й 
більше ніколи й ніхто не посміє забути, де знахо-
диться Україна на карті світу.

Усі, хто винен в цій війні, понесуть покарання. Ми 
ніколи не забудемо і не пробачимо. 
Слава Україні!

ТЕ, ЩО 
ДІЛИТЬ 
ЖИТТЯ НА 
«ДО» І 
«ПІСЛЯ»… 

Анна Рожкова

11-Г
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ЗІРВАНИЙ МАК
(Верлібр)

Чиясь долоня гладила траву.
Ковзнув між пальців мак, і ніжній квітці
знесли голівку легко, без зусиль…
Навіщо? За яку таку провину?
Дарма чуже життя на землю впало.
Хотіла б квітка ця так само жити,
так само, як і ти.
Жила б недовго,
але ж жила б.
Щоранку прокидалась разом з сонцем,
щоб не проґавити червоні хмари,
це маковиння заспаних небес.
Щоб здибатись із сонечком червоним,
що має крила, наче пелюстки.
Жила б ця квітка довго,
як і ти, але за мірками свойого світу.
А ти її зірвав не для потреби, і не для милування,
не для того, аби коханій піднести у дар.
Зірвав, бо щось там муляло між пальців,
стрибнувши з монотонності трави
тобі до рук.
Дарма зірвав…
---
Колись тебе так само нагло зірвуть
лише тому, що просто не вписався –
в стандарти, погляди, чужі думки.
Тому, що ти хотів розкрити душу,
як пелюстки, що мак розкрив до сонця,
поки всі спали, в сірості і цвілі
нормальних, прозаїчних, мертвих снів.
Ти просто будеш муляти між пальців
комусь, а може – багатьом навколо,
які, неначе краби у відрі,
шкребуться вічно, й вічно полонені.
Адже немає в світі неважливих,
тих, що лише одного варті:
щоб стати зірваними мимоходом,
дарма. Бездумно.
Просто так.

Мілана Катрич (10-В)

ВІРШІ
ВІЙНИ

За малюнком
Дани Радіонової, 9 років
Aza Nizi Maza
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* * *
Я більш не вмикаю світло ночами,
в стіні cпоглядаю відсутність вікна,
яке затуляю старими речами 
та тихо шепчу – війна.

Натягши на себе подрані речі,
забравши з собою кішку у льох, 
не руки я вже опускаю, а – плечі,
і плачу з тобою удвох.

Вмиваю спогади наші сльозами,
безпинно благаю зарадити час,
віднісши молитви до неба вітрами…
Вір, врятує це нас.

Хтось каже: «Надія вмирає остання»,
а я відповім: «Безсмертна вона».
Хай зараз відлунює в стінах ридання –
й від сміху ще буде луна.

Усьому свій час приходить щоднини,
й для мене з тобою настане колись.
Не втратити б в серці частинку дитини,
що проростає наскрізь,

коли смерть кістлява протягує руки,
живе їй на перекір.
І через знущання, вагання і муки,
Тебе проведе, повір.

Ганна Рубан (10-А)

КОЛИСКОВА ООН 
УКРАЇНСЬКИМ ДІТЯМ
Спи, моя крихітко, все вже минулося,
Пил осідає з руїн.
Спить твоя мама, що посеред вулиці
Так і не встала з колін.
Ти ж усе бачила: як вона вибігла,
Стала уклінно благать,
Щоб врятували, з завалу щоб витягли.
Їй у лице: «Твою мать...»
Ти, наче мишка, принишкла й дивилася: 
Перед отим чужаком,
Мама твоя раптом вбік похилилася,
Він ще й копнув носаком...
Ой, не кричи, бо я дуже нервуюся. 
Спи, моя крихітко, спи.
Будь толерантною, чуєш, бубусенько,
Трішечки ще потерпи.
Ти вже пролежала день під завалами,
Ще пару днів проживеш.
Переговори у нас з генералами,
Та і з міністрами теж.
Знаєш, як важко: ці дяді комизливі,
Кожен своєї співа.
Може, тебе там не дуже присипало?
Не постановка бува?
Спи, моя ластівко. Що, тобі боляче?
В ніжці штирі риштувань?
То квіточки. Бо як знайдуть ті збоченці,
Хоч би й отой бородань, -
Він операцію зробить швидесенько,
Дасть тобі спирту ковток.
Без обезболюючих бадьоресенько
Виріже з ніжки шматок.
Ох, ми обурені. Ой, ми стривожені.
Завтра зберемося знов.
У мікрофони свої заяложені
До хрипоти – про любов,
Про толерантність, про мир і про цінності
Ось навіть фото твоє!
Спи, моя крихітко. Трохи ймовірності,
Що ми домовимось, є!
Так неприємно... Там люди з плакатами,
Там у мережах – гай-гай...
Тиснуть морально. Скандують під хатою.
Хоч у відпустку тікай!
Ні, я залишуся й мужньо стоятиму
За толерантність і мир.
Вкотре за тебе щоку підставлятиму,
Як же це важко, повір!
Спи моє сонечко, трохи лишилося.
В мене за розкладом ланч.
Спи, так обом буде краще. Бог милостив.
Тільки дивись же, пробач
Нас перед смертю, ми ж дуже старалися,
Де тобі знати, дурній,
Що ти там кавкаєш? Ми? Відцуралися?
Любонько, ти зрозумій...
Спи, моя мила, засни...
Краще навіки – засни...

Анна Коршунова (вчитель)  

В
ІР

Ш
І В

ІЙ
Н

И

За малюнком
Марії Мараховської, 12 років
Aza Nizi Maza
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НЕПІЗНАНЕ

НЕПІЗНАНЕ

Найбільш шанований святий нашого народу та 
всього християнського світу – це Чудотворець 
Миколай. Він вважається покровителем студентів, 
мандрівників і моряків, ув’язнених і сиріт. Існує без-
ліч правдивих історій, як Святитель рятував люд-
ські життя, зціляв, наставляв, допомагав складати 
іспити, виводив із лісу, посилав дощ під час засухи, 
розв’язував питання бізнесу, лагодив зламані 
машини, захищав дітей і старих, допомагав узяти 
гору справедливості, оживав на іконах і творив ба-
гато інших чудес. Наша гімназія теж стала свідком 
дива. У перший день російсько- української війни, 
24 лютого, відправивши учнів з батьками додому, 
усі педпрацівники, за дорученням Інеси Олексан-
дрівни, заходилися знеструмлювати та опечату-

вати навчальні кабінети. У нашому класі 1.2. три 
вікна. На одному з них, що біля дошки, велика 
ікона Святого Миколая. Вимикаючи комп’ютер із 
розетки, я звернулася до ікони: «Святий Миколаю, 
бережи наш кабінет і всю гімназію!». Через кілька 
днів, після жорстокого бомбардування Веретенів-
ки, проходячи повз наш заклад, я побачила вікна 
першого поверху, забиті плівкою та фанерою. Два 
вікна нашого 10-А класу розтрощені, а третє – 
чудом уціліло. Здогадайтеся, яке? Так, саме те, де 
ікона Святого Миколая... Те ж саме в квартирі мого 
старшого сина на Тепличному, де були вуличні бої. 
Пишу і плачу! Тримаймося! Молімося! Разом до 
перемоги! За нами правда! З Україною Бог, Матір 
Божа та Святий Миколай!!!

СУЧАСНІ
ЧУДЕСА 

СВЯТОГО 
МИКОЛАЯ 

Тетяна Василенко
вчитель української мови та літератури
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ВІДГУКИ НА 
КНИЖКИ/НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ 
БЛОГИ

Альтруїзм – це, виявляється, егоїзм. Чому так, 
адже це різні поняття? Річар Докінз – еволюційний 
біолог, і він вирішив пояснити сутність нашого жит-
тя з біологічної точки зору. Ніяких високих матерій 
і містики, лише зрозумілі пояснення. «Егоїстич-
ний ген» – перша його книга, яка інтригує навіть 
через 45 років після написання, і мене вона теж 
заінтригувала. «Ми є машинами для виживання – 
самохідними роботами, які сліпо запрограмовані 
на збереження егоїстичних молекул, що відомі 
як гени», – саме так проголошує автор. І його 
твердження виявляється правильним. У чому ж 

полягає егоїстичність генів? Чому автор так без-
жально висловлюється про людей? Як пояснює, 
що альтруїзм – це егоїзм? Докінз наполягає на 
тому, що саме ген є одиницею природного добору. 
І наші гени не вічні... Автор стверджує, що через 
кільканадцять поколінь від наших генів нічого не 
залишиться, а от «меми», створені ними, існувати-
муть вічно. Раджу прочитати цю, досить велику, 
книгу тим, хто цікавиться біологією і математикою, 
бо в ній автор показує, як біологія ґрунтується 
на математичних розрахунках. Хоча це досить 
нелегка справа, і я з книжкою ледве впорався. 
Погодьтесь, важко усвідомлювати себе не обра-
ною вищими силами істотою, а лише машиною для 
генів, що реплікуються!

ЯК ЦЕ БУЛО
…Тексти написані, майже всі фото зібрані в окре-
му теку. Редакція виконала колосальну роботу: 
59 сторінок «чистого», без ілюстрацій тексту. Для 
порівняння: один номер газети зазвичай має обсяг 
не більше 18 сторінок. А що далі? Для перетво-
рення матеріалів на повноцінний журнал потрібен 
дизайн і верстка. Це справа для професіонала, 
робота, яка потребує коштів. Але про яку допомогу 
на дизайн і верстку журналу може йти мова, якщо 
в країні – війна, і найперша справа – донатити на 
армію?

На редколегії ми сумно позітхали й вкотре захо-
плено згадали український науково-популярний 
журнал Куншт, про який знаємо давно, та й, влас-
не, не тільки читаємо статті, а й на прикладах вчи-
мося популяризувати науку. До того ж, шеф-редак-
тор «КЕБЕТИ», Ганна Євгенівна Шевченко, стільки 
розповідала про онлайн-майстерню «Науку чути», 
де найкрутіші наукові блогери навчали складній 
місії популяризатора…

- Ех… (Женя)
- Ох… Як же його зверстати тепер? (Мілана)
- А дизайн? Абияк же не хочеться… (Вероніка)
- Так… А може, візьмемо, й звернемося до Куншту? 
(Ганна Євгенівна)
- Та ну… До Куншту – як до неба. (Каріна)

Але з точки зору науки небо – воно зовсім поряд. 
Хіба ж небо – не повітря, яким ми дихаємо?

Тому ми й звернулись до головного редактора 
журналу Куншт Кирила Бескоровайного і одразу ж 
отримали відгук і суперпідтримку!

Феодосій Крижановський 

«Егоїстичний ген» Р.Докінз
11-Б

СТОРІНКА ВДЯЧНОСТІ
Шановний читачу! Сподіваємось, що пер-
ший випуск науково-популярного журна-
лу «КЕБЕТА» тобі сподобався, і надалі ти 
з нетерпінням чекатимеш виходу в світ 
наступного числа журналу й зацікавлено 
гортатимеш його сторінки. Повір: серця 
наших авторів переповнюються вдячні-
стю за твоє уважне й вдумливе прочи-
тання й розуміння. До всього ми дуже 
хочемо, аби ти розділив вдячність усього 
редакційного колективу до людей, які 
допомогли втілити ідею експерименталь-
ного видання, бо насправді створення ось 
такого яскравого, сучасного, професійного 
журналу – це складна й копітка робота.

Раніше так називали малюнки або картинки. 
Тепер Куншт – це українське науково-популярне 
медіа.

Що робить Куншт?
- Культивує науковий світогляд
Поширює знання про те, як наука визначає наше 
життя: від повсякдення до глобальних змін.
- Просуває самоосвіту
Допомагає дізнатися про себе та світ більше, спри-
яє саморозвитку.
- Формує спільноту
Об′єднує довкола себе людей, які цікавляться нау-
кою. Створює умови для їх спілкування.

Саме Кирило Бескоровайний 
познайомив нас із представницею Фонду імені 
Федора Шпига. Ми щиро вдячні Марії Лемберг за 
підтримку й змогу «матеріалізувати» журнал!

А ПОЧИТАТИ ЖУРНАЛ МОЖНА ЗА ПОСИЛАННЯМ: 

KUNSHT.COM.UA
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Останнє довоєнне 
фото в редакції 
«КЕБЕТИ»
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Фонд Федора Шпига -заснувала родина Шпиг 
у пам’ять про українського банкіра, мецената, 
громадського діяча та політика Федора Шпига, 
який понад 20 років сприяв розвитку культури та 
спорту в Україні.З 2020 року Фонд продовжує його 
благодійні програми і реалізує проєкти за трьома 
основними напрямами: спорт, культура та наука. 
Мета Фонду - надавати можливості для розвитку 
людини і суспільства, щоб кожен зміг зробити свій 
внесок у благополуччя України.

«Назва «АЗА НІЗІ МАЗА» від-
силає до культового фільму 
Федеріко Фелліні «8½». Кіно-
режисер Гвідо Ансельмі (у 

А ще в журналі використані чудові малюнки дітей – учасників харківської студії «АЗА НІЗІ МАЗА». До вій-
ни це - творчий простір, заснований у 2012 році Миколою Коломійцем. Окрім студійної діяльності, студія 
мала інклюзивний простір, проводила лекційну й виставкову діяльність.

Ось він, журнал «КЕБЕТА»: крутий дизайн, креатив-
на верстка й зворушлива дівчинка-україночка на 
обкладинці. Усе це робота ілюстраторки й дизай-
нерки Поліни Кубракової

shpyg.foundation

pollyart_store

виконанні Марчелло Мастроянні), що знаходиться 
в глибокій творчій кризі, згадує своє дитинство – 
маленький хлопчик щиро вірить у те, що дізнаєть-
ся, де знайти скарб, як тільки скаже заклинання: 
«АЗА НІЗІ МАЗА».

З першого дня війни студія «АЗА НІЗІ МАЗА» стала 
бомбосховищем та пересильним пунктом, через 
який пройшло вже чимало людей. Творчі проєк-
ти також продовжуються. Поточний - плакатний 
щоденник «ЩО Я БАЧУ», у якому роботи дітей учнів 
студії розглядаються у контексті воєнного часу. 
З початку війни занять у студії не було, але з 29 
березня до початку травня майже щодня вони 
проводились на станції Харківського метро «Істо-
ричний музей». У процесі знайомства та спільного 
творчого спілкування з дітьми, що там мешкають, 
вигадали проєкт про нових супергероїв сучасності, 
які відображають враження дітей від військових 
подій. З червня відновились заняття у студії для 
поки що невеликої групи дітей. Також запустили 
онлайн заняття три рази на тиждень, а ще лекції 
онлайн для дітей та дорослих».

AzaNiziMazaStudio

Наступне буде 
в День перемоги!

Р Е А Л  F I X

Насправді, я вже роки два, як вирішила, що дизайном 
займатись більше не буду, планувала повністю пере-
ключитись на ілюстрацію. Але відмовитись від цього 
журналу я не могла, з різних причин. 

Причина №… неважливо… -  розділ «Пікселі великої 
історії». Крізь сльози «тулю» фото до тексту і складаю 
історії, до своєї, в скарбничку жахів. Але впевнена, як і 
кожна з цих історій, наша спільна теж закінчиться хепі 
ендом! Слава Україні! 
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ЛИЦАРІ КРУГЛОЇ РЕДАКЦІЇ

Цю казку ми написали в лютому – у найлютішо-
му лютому, коли почалась війна. Ми, журналісти 
«КЕБЕТИ», намагалися постійно бути на зв’язку й 
підтримувати один одного. Створення, ілюструван-
ня, озвучування й монтування казки стало нашою 
першою воєнною спільною справою, яка допом-
огла триматись купи й хоч трохи відігнати страх 
від сидіння у сховищі, нерозуміння й неприйняття 
ситуації, невизначеності майбутнього, тривоги й 
невідомості…

Казка написана для того, аби пояснити маленьким 
дітям те, що відбувається в нашій країні, а головне 
– вселити віру в нашу перемогу й надію на омрія-
не майбутнє. Слухайте оповідку разом, спробуйте 
розгадати символи, закладені в ній і обов’язково 
помрійте про те, яким прекрасним буде світ після 
нашої перемоги!
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тих та творчо обдарованих дітей»)
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