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Історія перша
01.03 2022 З сьогоднішнього дня виріши-

ла вести щоденник. Скільки разів на заняттях 
говорили зі студентами, що ми нині рідко ви-
користовуємо епістолярний стиль. Наводила їм 
приклади листування наших українських зна-
менитостей, зокрема Лесі Українки та Ольги 
Кобилянської, знаменитий «Щоденник» Тараса 
Шевченка, «Щоденник», який таємно вів 15 ро-
ків під всевидящим оком кремля у Москві наш 
Олександр Довженко. 

Сьогодні перший день весни! Весна почала-
ся зі снігу. Прокинулась вранці о 6.00 від того, 
що заніміли руки і ноги, бо спали на підлозі в 
коридорі, спали з дочкою «валетом», щоб було 
більше місця. Саме тут, мені здається, найбез-
печніше місце під час обстрілу, бо тут немає 
вікон, які можуть перетворитися на осколки.

З балкону квартири відкривається красивий 
пейзаж на Дніпро. Але на Дніпро дивимось рід-
ко, бо не відриваємо очей від телевізора. Учора 
з дочкою бачили, як поліція зупинила якогось 
підозрілого чоловіка, мабуть, диверсанта, зму-
сила стати на коліна. …Його обшукали, переві-
рили документи, одягли кайданки і відвезли в 
напрямку відділку поліції, який знаходиться не-
далеко від нас. Це було під час комендантської 
години, десь об 11 ранку.

Цього ж ранку отримала сповіщення з Італії 
від моєї студентки, яку колись навчала у Київ-
ському педагогічному коледжі № 2 імені Кос-
тянтина Дмитровича Ушинського багато років 
тому. Вона проживає з сім’єю в Італії, народи-
ла двох синочків, старший ходить до школи, 
а малий поки що з нею, працює тільки її чо-
ловік Сашко. Саме він на Facebook закликає 
своїх земляків з Криму не воювати на боці Ро-
сії, а переходити на бік українських воїнів. До 
сьогодні я отримувала від Наді і Сашка тільки 
гарні світлини з пейзажами Сицилії, там уже 
весна вповні. Цвіте мигдаль, абрикоси, якісь 
незвичайної краси квіти, синіє море, гори всі 
в зелених зарослях. У Наді батьки проживають 
у місті Броварах, що під Києвом. Ми всі зна-
ємо, скільки місто витримало ворожих нападів 
і скільки там загинуло людей. Десяток років я 
теж прожила в Броварах, маю багато друзів і 
сусідів, доля яких мені не байдужа. Дуже сумно 
і страшно... Надя й Сашко у перші дні війни, 

коли ще не бомбили місто, запрошували мене 
виїхати разом з їхніми батьками до Італії. Не 
поїхали ні в перші дні, ні пізніше, не змогли 
залишити рідний Київ. 

Переживаю і молюсь за всіх знайомих, ро-
дичів, друзів, рідних!!!

Історія друга
30.03.2022 Порушила обіцянку вести щоден-

ник. Не могла відірватись від телевізора, який 
щодня показував страшні наслідки війни, на-
ших славних хлопців, наші втрати і перемоги, 
зруйновані міста і села. Мозок закляк... Не мо-
гла нічого робити, декілька разів збирала валізу, 
щоб негайно покинути будинок. Потім трохи за-
спокоїлась, може, звикла до війни... Продовжи-
ла тільки через місяць, у передостанній день 
березня 2022 року...

Як довго я чекала весни, вона прийшла зно-
ву, але не така, як завжди. Чому? А тому що, 
сідаючи за робочий стіл, знову прислухаюсь 
до звуків сирен, які попереджають про небез-
пеку бомбардування Києва, прилеглих до ньо-
го міст-супутників. Зовсім близько... Страшне 
виття сирен чути скрізь: у ванній кімнаті, на 
кухні, у вітальні, де працює телевізор, навіть у 
сильних поривах вітру за вікном, його ніщо не 
може заглушити... Потім ідуть вибухи, від яких 
трясуться стіни, шибки у вікнах, підлога... Це в 
час, коли триває Великий Піст, коли весь світ 
готується зустрічати Великдень, світле свято 
Воскресіння Ісуса Христа.

Але весняне сонечко пригріває все сильні-
ше: скресла крига на Дніпрі, з’явилась зелена 
травичка, розпускаються вербові котики, мож-
на уже збирати березовий сік ... Разом з при-
ходом весни не згасає надія на мир на нашій 
прекрасній землі. 

Молюсь і вірю в нашу Перемогу!!! 

Історія третя
31.03.2022 Вийшла у коридор з викруткою, 

щоб полагодити двері, які «просіли» від вибу-
хів і погано зачиняються. Допоміг сусід, який 
живе навпроти. Тільки взявся до роботи, як 
пролунав телефонний дзвінок. Зателефонував 
рідний брат, від якого до сьогодні не було жод-
ної звістки і який із сім’єю (7 осіб) просидів під 
руїнами свого приватного будинку 23 дні. Ве-
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лику сім’ю, яка переховувалась від окупантів, 
привалило в підвалі, з якого неможливо було 
вибратись. Урятував його сім’ю песик, малень-
кий восьмирічний песик: його через проруба-
ний отвір у бетонній стіні хазяїн виштовхнув 
на вулицю. Песик підбіг до двох солдатів, які 
з побратимами вже залишали визволене міс-
то Ірпінь після «зачистки», і почав тягнути їх 
за черевики до отвору, з якого щойно виліз. 
Маленький собачка страшенно плакав, сльози 
текли по його маленькій мордочці, він не про-
сто гавкав, він скавчав, просячи допомоги, на-
полегливо тягнув захисників до отвору у стіні. 
Солдати зрозуміли, що щось тут не так і поча-
ли розгрібати завали. Велику родину відкопали, 
вона була без їжі і води три тижні. Зараз вона 
в безпечному місці, врятованих вивезли наші 
волонтери, подалі від смерті. Мій сусід-веселун, 
від якого я ніколи не чула скарг на долю, пла-
кав разом зі мною від щастя.

11 ранку, виють сирени, надворі гуде маши-
на, яка вивозить сміття, двірники прибирають 
біля нашого будинку на Оболоні. Вони теж ге-
рої, як і ті хлопці, що чергують і вдень, і вночі 

на блокпостах територіальної оборони. Двірни-
ки слідкують, щоб двір був чистим, вони при-
брали клумбу, на якій я щороку висаджувала 
квіти. Я дуже хочу знову засіяти її чорнобрив-
цями, айстрами, майорами; на ній уже проби-
ваються зелені паростки ружі, м’яти, барвінку... 
Дочка щойно пішла до Укрпошти дізнатись, як 
можна надіслати Notebook подрузі, яка виїха-
ла з Боярки до Німеччини з чотирма дітками 
для участі в освітньому процесі Київського уні-
верситету імені Бориса Грінченка. Але, як ви-
явилось, можна надсилати посилки тільки до 
Польщі, а звідти уже до Німеччини. У подруги 
страшне горе – загинули батьки в Маріуполі, їх 
приватний будинок 8–10 березня бомбардували 
4 рази, від нього нічого не залишилось, зв’язку 
з ними немає, сусідка повідомила, що батьки, 
скоріш за все, загинули, бо вона їх не бачила... 
Пошуки батьків донині безрезультатні,  але не 
вмирає надія…

Молюсь за живих і загиблих, Слава Укра-
їні, Слава нашим Героям!!! 

(Далі буде)


