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АКТУАЛЬНО

Минулого тижня у Ніжинській міській раді відбулося нагородження водіїв-
волонтерів. Це люди, які працювали під час активних бойових дій і, ризикую-
чи життям, доставляли гуманітарну допомогу: медикаменти, продовольство 
та військове спорядження для забезпечення потреб Збройних Сил України, 
Територіальної оборони та Ніжинської громади.

– Це робота дуже важлива і ми цінуємо ваш внесок у спільну перемогу України. 
Щира подяка від всього Ніжина за вашу працю! – підкреслив під час зустрічі з 
волонтерами міський голова Олександр Кодола.

Серед нагороджених 24 волонтерів була єдина жінка Інна Сипливець, яка пра-
цювала на рівні з чоловіками.

Подяки міського голови і невеликі подарунки у стилістиці бренд-буку Ніжина 
отримали: директор ТОВ «Меркурі Транс Логістик» Валентин Яковлєв та водії-
волонтери Микола Васьківський, Олександр Головань, Руслан Градобик, 
Олег Добровольський, Олег Желєзний, Роман Ігнатенко, Максим Ідрісов, 
Віктор Кільовий, Сергій Котуленко, Руслан Кубрак, Віталій Микитка, Роман 
Некрашевич, Ігор Овсієнко, Ігор Піц, Віталій Прокопенко, Михайло Ріпа, 
Інна Сипливець, Юрій Сисоєв, Андрій Стоян, Валерій Усіков, Роман Шев-
ченко, Максим Якуба, Сергій Якуба. 

                                          ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ МІСЬКОЇ РАДИ

ВІДЗНАКИ ЗА ВНЕСОК У СПІЛЬНУ ПЕРЕМОГУ УКРАЇНИ

Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану в державі 
на  90 діб до 23  серпня 2022 року. «За» проголосували 320 народних 
депутатів.

На цей час також продовжено і загальну мобілізацію.

На засіданні Кабінету Міністрів України, 20 травня, було ухвалено 
постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 
України щодо соціального захисту членів сімей загиблих (померлих) 
ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і За-
хисниць України».

Документ приводить низку чинних урядових нормативно-право-
вих актів, яким визнано право добровольців територіальної оборо-
ни на отримання статусу УБД, а також запроваджено таку категорію 
осіб, як сім’ї загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України.

Добровольці Сил територіальної оборони Збройних сил України, 
члени добровольчих формувань територіальних громад матимуть 
можливість отримати грошові виплати, що передбачені в разі поранен-
ня та інвалідності внаслідок військової агресії рф проти України, а в разі 
загибелі – члени їхніх родин отримають одноразову грошову допомогу.

Крім того, члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захис-
ниць України матимуть можливість користуватися пільгами, передба-
ченими чинним законодавством.

Ухваленою постановою відповідні зміни внесено до:
- правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов, і надання їм жилих приміщень;
- порядку призначення та виплати одноразової грошової допо-

моги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб 
відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту»;

- порядків використання коштів, головним розпорядником яких є 
Мінветеранів; Положення про Мінветеранів; - положення про Єдиний 
державний реєстр ветеранів війни та інших нормативно-правових актів.

                      РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ СИЛ ТРО «ПІВНІЧ» 
                      ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Служба автомобільних доріг у Чернігівській 
області здійснює відновлення автошляхів на 
пріоритетних напрямках руху.

Тривають роботи з покращення якості 
проїзду на важливому нині автошляху Р-69 Київ- 
Вишгород-Десна-Чернігів. 

На двох ділянках дороги Р-67 Чернігів-Ніжин-
Прилуки-Пирятин проводиться ямковий ремонт 
та відновлюється сукупно 780 квадратних метрів 
покриття.

На трасі Н-27 Чернігів-Мена-Сосниця-Грем’яч 
встановлюються металеві бар’єрні огородження.

Фрезерується покриття для подальшого ре-
монту на шляху Н-28 Чернігів-Городня-Сеньківка.

На чотирьох ділянках дороги Т-25-35 
Козелець-Остер-Карпилівка-Сорокошичі пнев-
моструменевим методом відремонтували 613 
кв. метрів покриття. Також на цьому шляху 
укріплювали узбіччя та ремонтували бар’єрні 
огородження.

Продовжуються земляні роботи на одній 
з локацій автошляху М-01 Київ-Чернігів. Там 
облаштовуються узбіччя, вкладається шар 
щебенево-піщаної суміші. На цій же трасі днями 
розпочали розбір завалів підірваного мосту че-
рез річку Десна.

* * *

ОФІЦІЙНО

Дія воєнного стану в державі продовжена

Пільги та гарантії для добровольців 
та членів сімей загиблих

БУДНІ БЕЗ ПРИКРАС

Інфраструктура області відновлюється

Служба автомобільних доріг у Чернігівській області завершила роботу по будівництву тим-
часового об‘їзду біля однієї зі зруйнованих штучних споруд на дорозі R-67 у Ніжинському 
районі. Тут для пропуску води були встановлені труби, зроблений земляний насип тимчасо-
вого об‘їзду, зверху укладене щебеневе покриття. Проїзд для транспорту було відкрито 14 
травня. 

Нагадаємо, міст у Хвилівці  сапери місцевої військової частини підірвали 25 лютого, аби не 
дати ворожим військам зайти у місто. Саме це врятувало Ніжин від окупації.

                                 ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОМУНІКАЦІЙ 
             З ГРОМАДСЬКІСТЮ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
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ДОЛІ ЛЮДСЬКІ

Вони витягнули хлопчика з ними ж розчавленого, 
понівеченого автомобіля, посадили закривавлену ди-
тину обабіч дороги. Запитали, чи є в нього телефон. 
Дізнавшись, що немає, «дбайливо» поцікавилися, хто 
в нього ще з рідні залишився й наказали сидіти на 
місці, мовляв, тебе скоро заберуть. Затим розверну-
ли башту однієї зі своїх бойових машин у бік автівки й 
прицільно шмальнули в бензобак. Після цього колона 
рашистських військових, минувши охоплене вогнем 
авто з тілами трьох мирних жителів, як ні в чому не 
бувало, рушила далі… 

Навіть сьогодні, через два місяці після трагедії, 
від подробиць розповіді Андрійка про те, що ста-
лося тоді з його родиною на дорозі біля Калинівки, 
стигне кров і від болю розривається серце. Хлопчик 
тоді справді дивом врятувався. Але зробили це ті, що 
кілька хвилин тому цинічно й безжально розчавили 
авто, перекресливши долі трьох молодих людей, чия 
провина була в тому, що вони просто хотіли вижити, 
та волею випадку опинилися на шляху військової ко-
лони знавіснілих ординців. Невже слід дякувати їм за 
те, що врятували бодай одну невинну дитячу душу? 
А як же те, що росіяни нагло й підступно вдерлися 
до нас в дім, в одну мить перетворивши життя цілого 
народу вільної держави на абсолютне пекло? А якби 
хлопчик сидів на передньому сидінні поруч із татком, 
чи вистачило б в рашистських нелюдів здорового 
глузду не скерувати свою смертоносну машину на 
живих людей? Навряд чи… 

Ще попереду буде Буча й Ірпінь, Чернігів і 
Маріуполь, буде Велика Дорога й Нова Басань, сотні 
й десятки тисяч закатованих і спалених мешканців 
знищених міст і сіл України, будуть мотивовані ра-
шистським урядом на мародерство дагестанці й 
буряти, для яких будь-яке людське життя важитиме 
менше за награбовані ними чужі килими, телевізори, 
м’ясорубки й дитячі іграшки. Ще будуть нові й нові 

КРИВАВИЙ ШЛЯХ 

РАШИСТСЬКОГО «ВИЗВОЛЕННЯ»
військові злочини на території 
України, які російські завойовники 
брехливо на весь світ називатимуть 
спецоперацією з «денацифікації» 
й «демілітаризації» українців. А 
тоді, першого кривавого березня 
трагедія, що розгорнулася ось тут, 
за кілька кілометрів від Носівки, 
сколихнула серця всіх без винят-
ку мешканців окупованої й вільної 
частин колишньої Носівщини, 
прирікши на вічний і невигойний 
біль непоправних втрат родини 
загиблих…

…Чи ж знали Оксана та Ми-
хайло Близнюки, в перші дні 
військової агресії, втікаючи разом 
із сином від ракетних обстрілів 
у Броварах, що біда настигне їх 
саме тут, у Софіївці, в нашій завж-
ди мирній та спокійній сільській 
глибинці, де вже багато років жи-
вуть їхні батьки?!.

Сьогодні тут мало що нагадує про ті страшні події. 
Цвітуть сади й селяни звично пораються на городах, 
намагаючись вихопити й раціонально використати 
для картоплі й баштану кожну крихту цьогорічного 
запізнілого тепла. Діти катаються на велосипедах, 
гойдаються на гойдалках та влаштовують ігри й за-
бавки на сільському дитячому майданчику. Відходить 
від пережитого й Андрійко. Рідні намагаються зайвий 
раз не травмувати його важкими, болючими спога-
дами, відволікають від них. Як тільки налагодилося 
транспортне сполучення, до хлопчика приїхала се-
стричка Таня, яка зі своєю родиною перебувала в 
евакуації на Житомирщині. Тепер ця тендітна, ще 
зовсім молода жінка, яка й сама в одну мить стала 
сиротою, буде за маму не тільки для своєї донечки 
Аніточки, а й для рідного братика. 

Намагається залучити внучка до своїх справ 
дідусь Олександр – з ним вони й по господарству 

пораються, і велосипед ремонтують, ось, на майдан-
чику, що якраз навпроти дідусевого обійстя, скоро 
траву будуть косити. І тільки чорні хустини й тепер 
вже завжди сумні, заплакані очі бабусі Каті й тьоті 
Шури, яка в тій страшній трагедії, що забрала жит-
тя батьків Андрійка, втратила свого синочка Сергія, 
щемом і сумом наповнюють маленьке, але таке хо-
робре сердечко цього десятирічного хлопчика. Та він 
тримається – мужньо, по дорослому, по чоловічому. 
Якось попросив дідуся повезти його на місце події, 
де розповідав йому про страшні подробиці останніх 
хвилин життя дорогих йому людей. Принаймні, все 
те, що вдалося йому згадати – чітко, в деталях, без 
емоцій. Кажуть, такі особливості дитячого організму, 
дитячої психіки – справжні емоції й почуття з’являться 
пізніше, коли він підросте, коли усвідомить справжні 
масштаби того горя й біди, які внесла в його життя 
й долю фатальна зустріч з рашистськими орками. Ті 
нелюди забрали у хлопчика найдорожче, що в нього 
було: ніжну й лагідну маму, доброго й турботливого 
татуся, люблячого дядю, який у хвилину небезпеки, 
ризикуючи своїм власним життям, кинувся захищати 
від біди усю їхню родину. Цього він ніколи рашистам 
не подарує й не пробачить. Як і ніхто з нас в Україні 
не пробачить рашистам ні зруйнованих людських 
доль, ні втрачених надій на мирне й спокійне життя у 
своїй власній, вільній і незалежній державі.

Тож нехай хоч у майбутньому буде щасливою твоя 
доля, любий хлопчику, у мирі, спокої та благополуччі. 
Нехай світлою й сонячною буде твоя життєва дорога, 
хай поруч завжди будуть люди, які тебе люблять, до-
помагають та підтримують. 

                                           Катерина ГАВРИШ

Андрійко БЛИЗНЮК біля автомобіля, 
розтрощеного та спаленого окупантами

Ось з такого пекла вдалося 
врятуватися хлопчику

Родина БЛИЗНЮКІВ: Оксана та Михайло 
з дітьми Танею і Андрійком

Сергій САЛІВОН

Тяжка дорога до рідних могил для Олександри САЛІВОН, 
Катерини та Олександра ЧОРНОВАЛІВ



3Í³æèíñüêèé
 26 травня 2022 року

17 травня ніжинці традиційно пом’янули 
Тараса Григоровича біля пам’ятного знаку 
«Останній шлях Кобзаря». 

На запитання: «А чому б не перепоховати 
Гоголя на Україні?» присутні тут же й відповідь 
знайшли: «Заповіту не було».

Не те що вірша, як у Шевченка з цією 
назвою, а взагалі – такої волі. Російська 
література прийняла Гоголя, а Шевченка - ні, 
хоч і написав чималенько «черствим кацапсь-
ким словом» (з листа до Якова Кухаренка 
1842 року).

У передмові до другого видання свого 
«Кобзаря» він звернув увагу на російськомовне 
засилля в творчості земляків. Насамперед 
розкритикував Гоголя, протиставивши йому 
шотландського поета Роберта Бернза: «Го-
голь виріс в Ніжині, а не в Малоросії – і сво-
го язика не знає; а Вальтер Скотт в Эдем-
борге, а не в Шотландії – а може, і ще було 
що-небудь, що вони себе одцурались… А 
Борнц усе-таки поет народний і великий. І 
наш Сковорода таким би був, якби його не 
збила з пливу латинь, а потім московщина. 
Покойний Основ’яненко дуже добре пригля-
дався на народ, та не прислухався до язи-
ка, бо, може, його не чув у колисці од матері, 
а Г-Артемовський хоть і чув, так забув, бо в 
пани постригся… Нехай би вже оті Кирпи-
гнучкошиєнки сутяги – їх Бог, за тяжкіє гріхи 
наші, ще до зачатія во утробі матерній, осудив 
киснуть і гнить в чорнилах, а то мужі мудрі, 
учені. Проміняли свою добру рідну матір – на 
п’яницю непотребную, а в придаток ще і -въ 
додали».

Тож у світлі процесу звільнення від «мо-
сковських кайданів» ніжинській громаді на-
став час критично поставитися до містечкової 
гоголеманії, зокрема в назвах (вулиці, площі, 
університету, бібліотеки, крім того маємо 
два пам’ятники), та більш не наступати на 
російські граблі. 

                                  Микола ШКУРКО

Гоголь – 
не Шевченко

Якраз у переддень широкомас-
шабного нападу росії на нашу Держа-
ву члени громадської експертної гру-
пи «Шкільна рада» при Ніжинському 
товаристві «Просвіта» підготували 
звернення до міського голови щодо 
недопущення закриття шкіл міста. 
У зверненні, яке підписали М. П. 
Шкурко, О. П. Кривобок, А. В. Лінник, 
С. О. Осадчий, Г. М. Олійник, Ю. Г. 
Новгородська, О. Г. Пулінець, зо-
крема говориться, що 20 січня 2022 
року було ухвалено рішення міської 
ради про ліквідацію Ніжинських 
загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів № 
4 і № 12. 

Звернено увагу на те, що дані 
рішення не узгоджуються з держав-
ними документами, які визначають 
діяльність закладів освіти згідно з 
Концепцією Нової української шко-
ли, не враховано План заходів 
Управління освіти Ніжинської міської 
ради на 2017-2029 роки із запро-
вадження концепції. Відповідно 
до цих документів новий освітній 
простір повинен включати, зокре-
ма, генеральний план та благоустрій 
ділянки, об’ємно-планувальну струк-
туру та зовнішній вигляд будівлі, 
інтер’єр, умеблювання та обладнання 
приміщень. Розрахунки, здійснені на 

«Шкільна рада» – основі норм чинного ДБН В.2.2-
3:2018 «Будинки і споруди. Закла-
ди освіти», дають середню норму 
загальної площі шкільної будівлі на 
одного учня близько 15 м2. Саме 
цей показник рекомендовано бра-
ти за орієнтир для попереднього 
визначення, чи потребує будівля 
школи реконструкції з розширен-
ням, чи навпаки є завеликою для 
освітніх потреб громади. У 2021-
2022 навчальному році на одного 
учня середніх шкіл міста припадає 
7,96 м2 загальної площі шкільних 
приміщень, тобто вдвічі менше від 
норми. Вбачається гостра нестача 
площ просто класних приміщень у 
ряді шкіл міста (№7, №9, №10) 
і в Міському ліцеї при НДУ імені 
Миколи Гоголя, не кажучи вже про 
забезпеченість лабораторіями, 
актовими та фізкультурно-
спортивними залами.

Однією з причин виникнен-
ня такої проблеми є те, що в 
Ніжинській територіальній громаді 
відсутній нормативний документ, 
на підставі якого здійснюється 
освітня реформа на період до 2029 
року. При цьому економія коштів 
місцевого бюджету не може бути 
підставою для ігнорування засад 
реформи. 

У зв’язку з цим громадська ек-
спертна група «Шкільна рада» при 
Ніжинському товаристві «Просвіта» 
запропонувала створити робо-
чу групу для внесення змін та 
доповнень до Плану заходів на 
2017-2029 роки із запроваджен-
ня Концепції Нова українська 
школа та залучити до її складу 
представників Управління освіти, 
Інклюзивно-ресурсного центру, 
Ніжинського управління Держпрод-
споживслужби, Управління ЖКГ 
і Б, «Шкільної ради» Ніжинської 
«Просвіти», винести План заходів 
на громадське обговорення з по-
дальшим ухваленням рішення на 
сесії міської ради.

                    
                   Олена ПУЛІНЕЦЬ

ШАНОВНИЙ ЧИТАЧУ!
В нашому місті є багато унікальних пам’яток історії й 

серед них одна з найцінніших  –  200-літній храм свя-
тих Костянтина й Олени, споруджений на старовинному 
грецькому кладовищі коштом ніжинців-братів Зосимів, 
борців за незалежність своєї першої батьківщини Греції.

Це єдина церква в Ніжині, що розташована в ме-
жах некрополя сучасного Троїцького кладовища. За 
давнім звичаєм таке розташування церкви передбачало 
відспівування в ній вірян, що відійшли у кращі світи, та 
поминання їхніх душ. Поминальні молебні – це один із 
наших козацьких звичаїв, якими так багате наше місто 
козацької слави.

Благодійний фонд «Ніжен» опублікував на своєму сайті 
список козацьких прізвищ Ніжинського полку (https://
nizhen.com.ua/uploads/files/ogl.pdf), зафіксо-ваних в 
«Реєстрі Війська Запорозького 1649 року». Тепер багато 
хто зможе знайти в цьому списку й своє прізвище, пере-
конатися в можливому козацькому походженні чи про-
сто долучитися до поновлюваного звичаю замовлення 
поминальних молебнів за своїх предків у церкві святих           
Костянтина й Олени. 

Звертатися потрібно до настоятеля храму о. Пет-       
ра Гавриша, який постійно перебуває в Спасо-
Преображенській церкві або за телефоном 098 094 
21 31.  

в дії!

Заснована в 1992 році
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Вчора, здається, вперше за три дні я знову почув сирену 
повітряної тривоги. Це сталося в парку, біля озера, де гуля-
ло багацько людей – з кавою і морозивом. Мерзенний звук 
особливо не змінив поведінку перехожих – хіба всі синхрон-
но матюкнулися і пішли ближче до лісу.

І тут повз промайнули двоє: молодий хлопець з тату на 
шиї і дівчина, що міцно притискала до себе поснуле немов-
ля.  Вона пригортала його так сильно, наче хотіла розчинити 
його в собі. Аби ця мала миша не чула ревіння сирени, схо-
валася в утробі і була там до мирних часів.

Я дивився на них і думав: я не хочу, щоб росіяни поми-
рали. Я хочу, щоб вони сиділи у своїх містах і животіли від 
страху.

Щоб матері в смердючих бомбосховищах на цементних 
вогких підлогах притискали до себе дітей і з болем в очах 
спостерігали, як в напівтемряві марнується їхнє дитинство.

Щоб чоловіки тижнями не розуміли, що буде далі, на що 
сподіватися і що планувати. 

Щоб панічно купували гречку, воду, паливо, сірники, 
свічки, гумові чоботи і горілку. Багато горілки.  І нею залива-
ли собі очі, аби не чути виття сирен і не бачити, як їхні діти 
рядочком сплять на підлозі в коридорі чи ванній.

Щоб кожен їхній наступний день був абсолютно 
ідентичний попереднім – в очікуванні бомбардувань.  Хаотич-
них, та невідворотних. Нібито по військовій інфраструктурі, 
але ж все трапляється на війні.  І от ррррраз – і немає 
сусіднього будинку чи кварталу.

Щоб вони дихали і не знали, чи їхній будинок не наступ-
ний. Чи їхній подих не останній.

Щоб вони гадки не мали, чи не в останнє притискають 
до себе своїх дітей та чують їхній сміх. А, ні, брешу. Сміх 

Я не хочу, щоб росіяни помирали

СКУПОВУЮ:
- бики   (53-55 грн)
- телиці (50-52 грн)
- корови (36-42 грн)
- коні
 Тел. 098-631-03-93, Володимир

ТОВ АПК «Магнат» 
запрошує на роботу:  

головного інженера;
тракториста-машиніста;
водія грузового автомобілю (MAN);
автокранівник;
газоелектрозварника;
завідуючого гаража.

Телефон 067-231-43-25

КУПЛЮ ДОРОГО 
КОРІВ, КОНЕЙ, 
БИКІВ, ТЕЛИЦЬ

Цілодобово.
Тел. (096) 69-05-018,  

(063) 915-91-97

Проблемні, 
лежачі, 

дорізані.

Українська вишиванка є одним з не-
багатьох національних брендів, відомих 
в усьому світі. Сьогодні вважається 
престижним носити вишиту сорочку, 
віднайдену у запиленій прабабусиній 
скрині. Найкращою вважається виши-
та сорочка не на красивому шифоні чи 
шовку, а, як і в давнину, на конопляно-
му чи лляному полотні. Предки знали, 

що саме ці природні полотна мають 
такі ефірні олії, що захищають жіночу 
утробу від шкідливого атмосферного 
впливу і виводять із тіла усіляке зло. І 
навпаки, все штучне веде до штучності 
в організмі.

Найкращим подарунком була і 
залишається вишита сорочка. Виши-
ванка для українців не просто одяг. У 

ній зашифровані сакральні символи, які 
зберігають історію народу. Вона прино-
сить позитивні емоції і відчуття єднання 
з автентичними скарбами пращурів.                                                           

                            Микола БОРЩ

Фото зі святкування Дня Неза-
лежності України в Лосинівці. 

(серпень, 2021 р.)

ВТРАЧЕНИЙ військовий квиток,  
виданий на ім‘я: Головко Сергій Ми-
колайович, – ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

Волонтер – людина, яка добровільно здійснює 
соціально спрямовану некомерційну діяльність шляхом 
надання допомоги. Такою людиною може бути будь-хто 
з нас. Кожен може допомогти матеріально, психологічно, 
або будь-яким іншим способом. Особливо таке явище 
активізувалося під час війни.

Зараз багато держав допомагають Україні з 
озброєнням, гуманітарною допомогою. Світ допомагає 
і українським біженцям. У європейських країнах на ав-
тобусах і білбордах зустрічаються написи «Bebravelike 
Ukraine» або «Help Ukraine», перед муніципальними 
установами майорять українські блакитно-жовті прапо-
ри. Про Україну знають усі, про війну знають усі…

Залишаючи рідну землю, стикнулася з волонтерсь-
кою допомогою і я. Після перетину кордону з Польщею 
нас одразу погодували та безкоштовно відвезли на 
автобусі до центру для біженців, де запропонували за-
соби гігієни, повноцінне харчування, проконсультували з 
приводу подальшої дороги до місця призначення. Було 
там місце і для відпочинку. 

Наступного ранку таких як я відвезли на вокзал на 
безкоштовний потяг. До речі, зараз у Європі більшість 
державних компаній із залізничного перевезення скасу-
вали плату за квитки. Приїхавши в Австрію, соціальна 
організація «TirolerSozialedienste» знайшла нам безкош-
товне житло та допомогла з оформленням документів. 

Біженцям надаються щомісячні виплати. У кожній 
державі вони різні. Не знаю, як в інших сусідніх країнах, в 
Австрії існує благодійна організація «Caritas», яка видає 
купони до супермаркетів, а Червоний Хрест – безкош-
товний одяг та продукти.

Але є і звичайнісінькі громадяни, котрі прагнуть до-
помогти. Такими людьми є і сім’я Ресс, у готелі яких ми 
жили перший місяць. Кріста возила нас до супермаркету 
(ми жили далеко від нього), провела екскурсію містом, 
щоб нам краще орієнтувалися, допомогла оформити 
SIM-карти. Навіть познайомила зі своєю  подругою-пе-
рукарем. Якби не вона, то ми так і не дізналися б про 
купони від  «Caritas». Вони та їхні друзі допомагали 
нам фінансово, привозили одяг та взуття, пригощали 
різними смаколиками. І взагалі тут люди дуже приємні 
та ввічливі, вітаються та посміхаються. Вони знають, з 
якими обставинами стикнулися українці, майже ніхто із 
них не залишається байдужим до нас. З нашою бідою 
ми не одні.

                                                             Ксенія СИНЯК

ПРО ЛЮДЕЙ ДОБРОЇ ВОЛІ

Ти не один своїх дітей вони припинили чути у перший день, коли вся 
територія росії опинилася під перманентними ударами.

Я хочу, щоб росіяни уявлення не мали, коли це завер-
шиться. Чи це середина. Чи лише початок. Чи це жахливий 
кінець, чи таки жах без кінця.

Я хочу, щоб вони страждали. 
За всі наші зруйновані маленькі світи – багаті і бідні, 

здорові і не дуже, з вірою чи без, з планами на Єгипет чи 
Одесу, з мрією навчити дитину кататися на велосипеді чи 
відправити в університет. За всі знищені назавжди всесвіти. 

За Бучу, за Ірпінь, Гостомель, Чернігів, Ворзель, 
Маріуполь, Попасну, Рубіжне. За всі могили у дворах, осо-
бливо за ті, де віднімання дати народження від дати смерті 
дає в результаті число для пальців на одній руці.

Росіяни мають мучитися. Невідомістю. Болем. Голодом. 
Хворобами. А потім хай помирають. Від бомб. Ракет. Під 
завалами власних осель. Від гангрен. Виснаження. Задухи. 
Спраги. Рук мародерів. Хай помирають. Всі, разом.

Хай на їхні місця приїздять китайці, білі ведмеді, 
інопланетяни… мені фіолетово. Аби їх – потворних, 
підступних і, головне, брехливо-самооманливих – не 
існувало на цій планеті.

Дай Всесвіт нам сил це витримати. Витримати наші 
втрати і після війни лишитися людьми. Усвідомлювати, що 
вони не лишили нам вибору, бо інший вибір – лише наша 
смерть і смерть наших дітей. Наша ненависть все ще недо-
статня. Але росіяни щодня роблять все для того, щоб чаша 
люті була повна. Багряно-повна.

Будьте сильними і пам‘ятайте, що найскладніший етап 
ще попереду. Ще попереду.

P.S. Цей пост провисів на фейсбуці кілька годин і був зне-
сений як такий, що порушує стандарти спільноти. Росіяни 
своїм існуванням не порушують стандарти спільноти, а пост 
порушує. Млію.

                                                                 Anton Senenko

КРИК ДУШІ


