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Передмова: Те, що стає історією 

Ця книга була написана в четвертий рік війни на сході України. Ніхто ще 
не знав, коли і як вона завершиться. Однак війна вже зачепила чи не кожного 
мешканця України: когось позбавила життя чи здоров’я, когось – зустрічі, до-
мівки чи її колишнього відчуття, ще інших – спокою та впевненості в завтраш-
ньому дні. Кожний уже має власну історію цієї війни – історію мужності, стра-
ху, чекання, болю, співчуття, світу, який розколовся на «до» і «після». І хоча в 
інформаційному просторі переважає думка, що воїни на сході України стоять 
за те, щоб усі інші мали звичне життя, усе ж, жити, як досі, не виходить. У 
класичному розумінні того, чим є історія, ще зарано на підсумки, однак прий-
шов час на розповіді про різні історії війни, яку кожен бачить і переживає по-
своєму, й лише на підставі множинності її суб’єктивних досвідів можна про-
бувати осягнути загальну картину. Траєкторії особистих історій війни часто 
відхиляються від ширших процесів та їх інтерпретацій, вони абстраговані від 
політичних контекстів, насичені враженнями, як і думками, обличчями й оцін-
ками тих, з ким звела війна, побутовими подробицями, життєвими драмами. 
Утім, для людини, яка може потрапити на війну, найважливішим може вияви-
тися саме особистий досвід іншого, який переживав війну, та спосіб, у який він 
із нею справлявся чи пробував «домовлятися».

Розповідати про процес, який триває, є живим, постійно переоцінюється, 
як про історію, є серйозним викликом для істориків. Спроби впорядкувати по-
тік часу, укласти схему, виокремити структуру, описати процеси й окреслити 
межі виглядають неповними та відкритими, а водночас усе, що відбувається 
навколо, здається однаково важливим, вартим уваги та розповіді. Якнайдов-
шої, щоб не випустити деталі, бо раптом для когось саме вони виявляться важ-
ливими. «Збите дихання історії», – так відчуває цей розрив між тим, що пере-
живають сьогодні українці, й тим, що згодом стане рядками історії України, 
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письменник Сергій Жадан: «Теперішнє, в якому ми знаходимось, стає історією 
ще до того, як перетворитись на минуле, як відійти в нашу пам’ять. […] Як го-
воритимуть про ці часи? Як про драматичні, безперечно. Як про трагічні. Мож-
ливо як про героїчні. Зрозуміло, що героїка залишиться, знайде своє місце, 
стане обов’язковим елементом, можливо навіть – загальним місцем. Натомість, 
чи будемо ми пам’ятати про цей час, як про час швидкий, стрімкий, такий за 
яким важко було встигати, який рвався уперед, ламаючи все довкола? […] Що-
разу виникає спокуса давати йому оцінки. А як можна оцінювати те, що зі всіма 
нами відбувається? […] А поки що дивишся на цей потік із острахом і захватом 
і намагаєшся все зафіксувати, намагаєшся нічого не забути»1. 

До професійних обов’язків історика належить зберігати дистанцію щодо 
описуваних ним драматичних подій і героїв дослідження, випробувань, через 
які вони проходять, та їх переживань. Утім, зробити це зовсім непросто, коли 
війна підходить так близько, що зачіпає кожного; коли вона прочитується в зо-
середжених поглядах перехожих, у щоденних новинах, сигналах швидких, які 
прямують до військових госпіталів. Обличчя війни набувають знайомих рис, 
страх за життя і долі близьких людей стає головною емоцією, яка витісняє ра-
ціональне мислення. Свого часу, після Першої світової війни, на фронтах якої 
мільйони чоловіків в окопах синхронно переживали її жахи, з легкої руки аме-
риканської письменниці Гертруди Стайн у західному літературному дискурсі 
утвердився термін «втрачене покоління». Під ним розуміли юнаків, які потра-
пивши на війну у 18-річному віці, будучи змушеними вбивати, згодом важко 
знаходили себе в мирному житті, втрачали віру в майбутнє. Вислів «втрачене 
покоління» (англ. Lost Generation, франц. Génération perdue) став відомим за-
вдяки роману Ернеста Хемінгуея «І сонце сходить» та остаточно утвердився 
після Ремаркового «Повернення». Синдром «втраченого покоління» тією чи 
іншою мірою лякає кожного, чиє життя обпекла війна. Для цих людей розпо-
віді про пережите нерідко стають першим моментом примирення з минулим, а 
водночас і віднайденням надії на майбутнє. Під цим кутом зору праця історика, 
який збирає спогади про війну, передбачає здатність до співпереживання, не 
лише власного розуміння, а й уміння переконати інших, що особисті життєві 
історії є важливими.

Перш ніж наважитися писати про війну, варто спробувати вловити її 
ритм і тон, тонку грань між буденністю і вчинком, драмою та самоіронією. У 
війні багато мовчання й того, що вважається занадто особистим, пережите ра-
зом з кимось інколи може видаватися своїм, картини боїв спливають у пам’яті 
їх учасників уривками, а час у них прискорений чи сповільнений. На початку 
2014 року мало хто в Україні очікував війну і вірив у її реальність, хоча її подих 
уже відчувався в повітрі. Перші місяці боїв стали шоком для всіх: політиків, 
які готувалися до виборів, а натомість опинилися в ролі Верховних головноко-

1 Жадан С. Збите дихання історії. ТСН. 2017. 29 грудня. URL: https://tsn.ua/blogi/
themes/zhittya/zbite-dihannya-istoriyi-1075365.html.
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мандувачів, військовослужбовців та працівників інших силових структур, час-
тина з яких обирали професію, зовсім не плануючи воювати, численних укра-
їнських сімей, в оселі яких прийшли мобілізаційні повістки, і тих, хто зважу-
вався протягом дня круто змінити життя, йдучи добровольцем у військкомат, 
українських офіцерів старшого і середнього покоління, частина з яких здобу-
вала освіту у військових закладах у Росії і яким було складно повірити, що по 
них на ураження стріляють з російського боку. Не були готовими до такої війни 
й ті, хто бачив інші війни, мав досвід бойових дій у гарячих точках світу. І для 
них стало певним відкриттям те, що війна «десь там» і «війна тут», на рідній 
землі, переживаються зовсім по-різному: «В Іраку не було відчуття, що війна 
точиться у тебе вдома. Це зовсім інше сприйняття. Коли розпочалася війна в 
Україні, то лезом різонули по мені особисто, – стверджує Віктор Муженко. – 
Відповідно й реакція була болюча»2. Складно було усвідомити нову реальність 
багатьом російськомовним чи проросійськи налаштованим мешканцям Украї-
ни, адже розпад єдиного культурно-інтелектуального простору, навіть якщо він 
відбувається, є інерційним, тривалим у часі та неоднозначним за наслідками.

Відхід поколінь, які у свідомому віці пережили Другу світову війну, роз-
мив у колективній історичній пам’яті суспільства образ війни як болю та жаху, 
фізичних травм, побутового дискомфорту на грані з виживанням. Відбулося 
його заміщення кадрами кіно- чи фотохронік, сторінками підручників або ж 
здебільшого скупими на подробиці розповідями очевидців. У питаннях війни 
та миру суспільство стало безпечним. Перше зіткнення з війною породжувало 
протест проти того, що вона може докорінно змінити налагоджене життя. Зго-
дом це доводилося приймати як реальність, яку не вдається змінити. Першими 
це відчули на собі мешканці Донбасу, які, незважаючи на масштабні матеріаль-
ні втрати (нерідко йдеться про майже все, що було накопичене за життя), зва-
жилися поїхати зі світу, який тепер контролювали бойовики з автоматами. Оле-
на Тараненко, яка провела перші місяці війни в Донецьку, описала ці емоційні 
перепади так: «Я змушую себе згадувати, як ми стояли на балконі шостого по-
верху маминої квартири (бо у себе вже ночувати було не можна), а прямо через 
нас летіли „гради” – це днр-івці з центру міста обстрілювали наших хлопців, 
що у липні – серпні стояли впритул до Донецька. Снаряди летіли прямо над 
нашими головами, з таким гидким, противним виючим свистом – той, хто чув 
такий звук, його вже не сплутає з іншими. Чому ми стояли на балконі? Бо спо-
чатку тобі, як нормальній людині, страшно. Потім з’являється якесь дивне ба-
жання це побачити на власні очі. А потім ти розумієш, що хочеш тільки одного: 
щоб цей огидний свист припинився. Не можеш більше цього виносити. Він має 
припинитися за будь-яку ціну. Я цю свою думку дуже добре пам’ятаю: „Нехай 
мене вже уб’є, тільки б я не чула цього вою, я більше не можу. Інакше я збоже-

2 Торба В. Армія. Війна. Екзамен. Віктор Муженко: «Є фактор, на який не роз-
раховував ворог. Це – український характер». День. 2017. 9 березня. URL: https://day.
kyiv.ua/uk/article/podrobyci/armiya-viyna-ekzamen.
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волію”. І має пройти багато часу, хоч якось щось має загоїтись в тобі, поки ти 
усвідомлюєш, що це і є думка божевільної людини: «„Нехай мене вб’є”»3.

Поява в нібито мирних містах і селах України вимушених переселенців, 
за якими закріпилася назва «внутрішньо переміщені особи», змінює суспіль-
ство насамперед через новоутворені лінії приватних зв’язків, хоча цей процес 
не є таким швидким, яким його хотіли б бачити самі переселенці, для яких 
розпад їх попереднього світу та труднощі адаптації стали повсякденною реаль-
ністю4. «У моєму місті почалася війна, і я була змушена покинути його межі, – 
згадує вчорашня мешканка Донецька Майя Кульбідюк. – […] Сьогодні я про-
кинулася від звуку киплячого чайника, який поставила моя сусідка, шум був 
подібний на ракетну установку Град, крізь сон мені здалося, що я знову вдома, 
в Донецьку. […] Запам’ятайте, ні ви, ні будь-хто інший не б’є так сильно, як 
життя. „Не важливо, як сильно ти вдариш, головне, який тримаєш удар”, – такі 
слова завжди говорив мені мій тато, це, мабуть, єдине, що не дає зламатися. Як 
би старанно тобі не влаштовували атмосферу дому, комфорту й затишку, все 
для тебе буде чужим, та й сам ти залишатимешся для всіх чужим […]. Що ти 
знаєш про самотність, коли самотність – це ти сам»5. Розщеплення дійсності 
на «до» і «після» війни лежить в основі формування колективної (культурної) 
травми, яку – тією чи іншою мірою – переживає зараз усе українське суспіль-
ство. Її складовими частинами є гранично загострене сприйняття світу в кате-
горіях «свій – чужий», дегуманізація ворога. Близькість смерті змушує щоразу 
задумуватися над скінченністю власного існування, хоча у звичних умовах лю-
дина переважно відгороджується від роздумів на цю тему6.

З перших пострілів в Україні в центрі як суспільної уваги, так і думок 
мільйонів українців, опинилась армія, яку останніми десятиліттями витісняли 
на узбіччя великих дискусій про великі реформи та їх відсутність. Призвича-
єне до миролюбної риторики суспільство мало вкрай невиразні уявлення про 
те, як потрібно воювати і що насправді відбувається з його Збройними силами. 
Збагнути, що проживають військовослужбовці в зоні бойових дій, чи під силу 
їм виконувати завдання й чого вони насамперед потребують, щоб забезпечити 
Україні базовий захист, – усе це раптом стало дуже важливим, вимагало не-
гайних відповідей. Буквально за лічені дні стало відомо, що армія перебуває у 
критичному стані. Утім, це стосувалося насамперед забезпечення і військового 

3 Тараненко О. «В вигнанні дні течуть як сльози…» Тиждень ua. 2018. 15 березня. 
URL: http://tyzhden.ua/Society/210397.

4 Докладніше див.: Між війною та соборністю. Соціокультурна інтеграція та 
адаптація переселенців з Донбасу та Криму. Західноукраїнський вектор / НАН України, 
Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича; відп. ред. М. Литвин. Львів, 2017.

5 Кульбедюк М. Да что ты знаешь об одиночестве, или #ТонуВоСнах. Донбас – 
арена війни / упоряд. О. Тараненко. Вінниця, 2015. С. 141.

6 Суший О. Проблема колективної травми в українському соціумі та пошук 
стратегій її опанування. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2014. № 6 (74). С. 26–27.



13

Передмова: Те, що стає історією 

спорядження. Навесні – влітку 2014 року кількість громадян України, які під-
нялися на захист своєї держави, виявилася несподівано великою – особливо 
для тих, хто ставив знак рівності між слабкістю державних структур та пасив-
ністю й інертністю громадянського суспільства. Багато українських чоловіків, 
які опинилися в зоні бойових дій, були готові захищати свою державу. Чимало 
жінок прийняли й підтримали їх вибір і надавали різні форми допомоги – від 
власного рішення про мобілізацію – до збору коштів і закупівлі необхідного 
спорядження, яким на перший момент для військовослужбовця були каска, 
бронежилет і тепловізор.

Встановлення взаємозв’язку між просторами війни та миру, на які роз-
кололась Україна, стало в ті дні чи не ключовим завданням. Засоби масової 
інформації не відразу знаходили потрібний тон, щоб показати серйозність си-
туації, а водночас не сприяти поширенню паніки, яка блискавично розповсю-
джувалася через приватні контакти, змальовуючи в уяві образи вихопленого 
з мирного життя військового без елементарного оснащення на обладнаному з 
підручних матеріалів блокпосту. Звістки про тотальне проникнення російських 
спецслужб у керівництво українськими силовими структурами, відсутність 
зв’язку та координації дій між різними підрозділами, складність у проведенні 
чіткої грані між відвагою та військовим непрофесіоналізмом та не потрібними 
ризиками, недовіра командуванню – усе це аж ніяк не вселяло оптимізму. Опи-
нившись на лінії вогню, військовослужбовці не могли самостійно подбати про 
власне забезпечення. Але навіть не це було основним: вони мусили відважи-
тися воювати за свою землю, прийнявши як аксіому той факт, що закривають 
собою найдорожчих людей. Характер взаємин, які мали бути встановлені між 
фронтом і тилом, щоб фронт вистояв, влучно сформульовано у трейлері фільму 
«Кіборги»: «Тут знаходяться чоловіки, які цей аеропорт не здадуть, поки живі. 
Ваше завдання – вірити в нас, молитися і чекати»7.

Бойові дії на сході України виявилися війною без правил, у якій диском-
форт відчули навіть ті, хто вмів воювати. «Я брав участь у миротворчих місіях 
в Іраку – це був п’ятизірковий курорт порівняно з нашою війною», – так кате-
горично висловився один із керівників оборони Донецького аеропорту гене-
рал-майор Олег Мікац8. Перед військовими командирами одночасно поставало 
безліч викликів. Вони мали не тільки планувати й командувати військовими 
операціями у доволі складних умовах, а й ухвалювати рішення, як зберегти 
життя підлеглих, змушувати їх йти на ризик заради уникнення більших загроз, 
підтримувати психологічну рівновагу у своїх підрозділах, які наспіх формува-
лися з мобілізованих і добровольців, зазнавали втрат, вчилися воювати в умо-
вах, коли вчителем виступала сама війна. «У мене все нормально, є втрати, 
загинув один із наших. Важко, коли втрачаєш своїх…»; «Все нормально, не 

7 Кіборги. Офіційний трейлер. 2017. 31 жовтня. Відеоматеріали. URL: https://
www.youtube.com/watch?v=Pz6wWUoiiyI.

8 АД (аеропорт Донецьк): Історія мужності, братерства і самопожертви / уклад. 
І. Штогрін. Харків, 2016. С. 313.
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панікуйте, якби що, то мали б відчути…»; «Я, дякувати Богу, поки живий. Все 
терпимо…»; «Живий… Бережіть себе! Все буде добре!», «Живий… От привів 
себе трохи в порядок після чотирьох місяців. У нас в підвал, у якому ми жили, 
потрапив снаряд, і все згоріло, всі документи, речі, зброя, телефони, усе… Му-
сив їхати відновлювати… Дякувати Богу всі живі, мали кілька 300-х, і 200-ті, 
але то раніше було»; «Сни мучать із жахіттями… Волонтери привезли якісь 
порошки, знайшов у них трохи спокою»; «Важко тут, але я пробую не показува-
ти…»; «Колись воно все закінчиться, думаю, не скоро, але закінчиться. Важко 
тут»; «Відчуваю дуже сильно підтримку, мабуть, завдяки їй і вижив», – ці ко-
роткі повідомлення з лінії фронту взимку 2014 – навесні 2015 рр. від досвідче-
ного кадрового офіцера підрозділу спеціального призначення дозволяють відо-
бразити далеко неповний спектр щоденної реальності військових командирів 
на передовій9.

Про те, що їм доводилося відчувати, згодом буде написано багато науко-
вих і художніх книжок, знято фільми. А поки лише зрозуміло, що кожен – від 
солдата до генерала – мусив віднайти у війні свою точку опори, дати власні 
відповіді на питання, навіщо це все, заради чого варто вижити. «Не потріб-
но панікувати, – казав в одному з нечисленних інтерв’ю полковник Олександр 
Трепак, теперішній командувач 3-го окремого полку спеціального призначення 
(м. Кропивницький), відомий як легендарний «Редут», керівник оборони Доне-
цького аеропорту. – Треба адекватно оцінювати обстановку і приймати рішен-
ня. […] У нас були такі моменти, коли атакували з восьми сторін відразу. Оце 
роль командира – бути на своєму місці. Знаєте, скільки разів я хотів сам взяти 
автомат, побігти разом з ними й махати… Хоча потім мені це також довелося 
робити. […] Я не кіборг, я не залізний, не з заліза зроблений, я також боявся, 
але я знав, що ввечері я подзвоню дружині, подзвоню синам, дідові, брату, ма-
тері… І я знав, що все буде добре. Тобто в мене був свій, от такий вихід. Спо-
чатку ми воюємо за ідею, а потім – за наших полеглих товаришів»10.

Новий образ українського війська формувався швидко, зберігати види-
мість контролю над ситуацією так, як цього б хотілося, не вдавалося. Мовою 
війни стала відвертість з боку тих, хто викликав довіру, адже лише вони мали 
шанс бути почутими в суспільстві, яке після Революції гідності стало ураз-
ливим на найдрібніші нотки фальші. Попри небажання кадрових військових 
давати інтерв’ю, їм довелося взяти до уваги логіку інформаційного простору, 
визнати, що краще від них ніхто про них розповісти не зможе. «Я знав одне: 
потрібно тримати оборону, – згадував про бої за Савур-Могилу генерал-майор 
Ігор Гордійчук. – На страх часу не залишалося. Ще одним моїм завданням було 
не дати підлеглим занепасти духом. Навіть у критичній ситуації я не пови-
нен був показувати свої емоції. Найскладніше було дивитися хлопцям в очі 

9 О. Х. Матеріали sms-листування за листопад 2014 – квітень 2015 р. Зберігають-
ся у приватному архіві.

10 Хоробрі серця. Спецназ. Телепрограма каналу 2+2. 2015. 13 травня. Відеома-
теріали. URL: https://www.youtube.com/watch?v=5SPGis45EdE.
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й казати, що ось-ось підійде підмога. Підмоги не було. Хоча нам казали: че-
кайте, до вас уже йдуть… Людей ставало все менше. Когось поранило, когось 
контузило. Пам’ятаю, що пив багато таблеток від головного болю […] От з 
водою в нас були проблеми… Події спливають у пам’яті уривками. Пам’ятаю 
момент, коли на нас з побратимом Тимуром Юлдашевим обрушилася стела. 
[…] Врешті хлопці з 3-го полку спецпризначення прорвалися до нас і забрали 
поранених. Але в Петровському вони потрапили в засідку. Тимур там заги-
нув. […] Коли ситуація стала зовсім критичною, я подзвонив командуванню: 
„Ви повинні прийняти рішення. Скажете стояти на смерть – будемо стояти. 
Скажете прориватися – добре. Тільки скажіть, у якому напрямку”. Напрямок 
вказали. Але, напевно, краще б ми того наказу не виконували. Бо потрапили в 
Іловайський котел»11.

Такий образ армії, рівно віддалений як від уявлень про її слабкість, без-
діяльність, корумпованість і безгосподарність, так і від безпечного представ-
лення елітних військ «кіборгами» й суперменами з американських бойовиків, 
одночасно зворушував і змушував діяти. Розгубленим від приходу війни у свій 
дім українцям потрібно було навчитися чути своїх воїнів, щоб зрозуміти, якої 
допомоги вони насамперед потребують. Нерідко можна зустріти тверджен-
ня про те, що волонтери винесли на собі основний тягар драматичного літа 
2014 року, що й дозволило в підсумку зупинити російську агресію. Можливо, 
його потрібно перевіряти й перераховувати в матеріальному вимірі, однак без-
перечною є його рація з точки зору моралі: саме волонтери дали воїнам, котрі 
стали на захист України, відчуття міцного тилу і дому за спиною, віру в те, 
що вони мають за що стояти. Найбільше військовим на передовій, – ствер-
джує волонтерка із Маріуполя Аліна Горгуль, – треба «привезти те, що вони 
потрібні. […]  Їм важливо знати, що ми є. Просто що ми за них горою. Їм не 
важливо бути відомими. Вони там теж не за медалями. […] Треба просто розу-
міти, що людина бачила те, що деякі люди навіть пережити не можуть»12. Дуже 
вдалим видається вислів «волонтери – мости з життям, у якому бійці комусь 
потрібні»13.

Волонтерський рух в Україні виріс із тисяч приватних зв’язків з військо-
вослужбовцями, мобілізованими, добровольцями й людьми, які опинились у 

11 Копанева Е. Герой Украины Игорь Гордийчук: «Перед отправкой в морг вдруг 
заметили, что у меня прощупывается пульс…». Факты. 2016. 30 сентября. URL: http://
fakty.ua/223078-geroj-ukrainy-igor-gordijchuk-pered-otpravkoj-v-morg-vdrug-zametili-
chto-u-menya-procshupyvaetsya-puls.

12 Інтерв’ю з Горгуль Аліною, 1994 р. н., записане 7 вересня 2017 р. в м. Черкаси. 
Інтерв’юер Леся Хлипавка. Запис зберігається в архіві Центру усної історії та біогра-
фістики при кафедрі новітньої історії України ім. Михайла Грушевського Львівського 
національного університету ім. Івана Франка.

13 Жереги К. Волонтеры – мосты с жизнью, в которой бойцы кому-
то нужны. Українська правда. 2017. 3 травня. URL: http://life.pravda.com.ua/
society/2017/05/3/224000.



16

О. Аркуша

зоні бойових дій, з глибокої емпатії та зі сплеску патріотичних почуттів, які 
чи не вперше в Україні набули не так національного, як державного характеру. 
Волонтерами ставали передусім ті, хто не стерпів, коли на їх очах щось відбува-
лося неправильно, люди, які не змогли просто продовжувати попереднє життя з 
налагодженим побутом тоді, коли бійці на передовій не лише були того всього 
позбавлені, а й наражали на небезпеку життя і здоров’я. У свідченнях волонте-
рів чітко простежується вказівка на те, що такі думки ставали для них психо-
логічно нестерпними й послужили імпульсом для початку волонтерської праці. 
У вкрай складному становищі перебували волонтери, які опинилися на під-
контрольних бойовикам територіях і ще деякий час, поки ситуація залишала-
ся відносно непевною, намагалися надавати допомогу розташованим поблизу 
українським військовим частинам. Вони опинялися фактично на нелегальному 
становищі й самотужки вирішували, як діяти14. Оглядаючись назад на перші 
місяці своєї діяльності, деякі волонтери просто дивуються тому, як змогли про-
йти свій шлях, зробити й організувати те, що здавалося неможливим. Тоді ж, 
на хвилі емоцій, неможливого ніби й не було. «Знаючи те, що я знаю зараз... я 
мабуть би й не почала таку справу, вважала б її програшною. Ми були сліпі і 
тому відважні», – так бачить початок свого волонтерства зараз Олена Біленька 
(Маруся Звіробій), відома як організаторка полігону для військового вишколу 
у Васильківському районі на Київщині15.

Хоча волонтерство в його різних проявах не є новим явищем, має укорі-
нену історичну традицію, той масовий сплеск волонтерської активності, яку 
пережила Україна 2014 року, є, певною мірою, явищем унікальним, таким, 
яке вже відбулося і становить інтерес для світу. Пошуки коренів сучасного во-
лонтерського руху в Україні ведуть до Революції гідності. Її драматичні події 
показали потенціал об’єднаних спільною волею до змін і подібним баченням 
світу людей, яким було б складно знайти одне одного без сучасних інформацій-
них і комунікаційних технологій. Волонтерський рух, який формувався поряд 
і у тісній взаємодії з акціями протесту, народжувався із прагнення українців 
змінити країну, стати рівноцінною часткою європейського простору, здобути 
ширші можливості для власної реалізації. Готовність учасників протестів йти 
на значні ризики, не задумуючись над наслідками для кар’єри і благополуч-
чя, врешті-решт смерті учасників Революції гідності продемонстрували нову 
якість українського суспільства, яке відмовлялося від завищених очікувань 
щодо політиків, і намагалося взяти на себе відповідальність за облаштування 
України як спільного дому.

Принципом формування волонтерського руху стало швидке розпізнаван-
ня «своїх» на підставі базових ціннісних орієнтирів – людської гідності, спів-
чуття, самопожертви, опору чиновницькій бюрократії, злу та насильству над 

14 У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту / Глотов С. та ін. Харків, 
2018. С. 132–136.

15 Допис на сторінці Марусі Звіробій (Маруся Звіробій) у соціальній мережі 
Facebook. 10 березня 2018 р.
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моральними та етичними засадами. За твердженням волонтерки з Одеси Ната-
лії Аркуші, вона «зайнялася волонтерською діяльністю тому, що під загрозою 
знищення були такі поняття, як людська гідність, свобода, права особистості, й 
тому, що метою тодішньої влади було знищення всього українського і взагалі – 
нашої держави. Відчуття, що тебе намагаються перетворити на безвольне, без-
правне, покірне створіння без роду-племені, яке існуватиме фактично в тюрмі, 
було нестерпним. Саме тоді прийшло розуміння своєї відповідальності за те, як 
розвиватимуться подальші події. І саме тоді з глибин душі потужно виринуло 
усвідомлення своєї національної приналежності: „я – українець, і свобода для 
мене – найголовніше”. Інакше просто втрачався сенс життя. Заради свободи 
варто було йти на барикади. Щоб зберегти країну, треба було ставати спочат-
ку – частиною майдану, пізніше – частиною свідомої половини суспільства і 
діяти так, як підказувало серце і сумління»16.

Волонтери знаходили одне одного часто інтуїтивно, за поглядами й кіль-
кома фразами, реакцією на чужу біду чи проблему, коментарями до постів у 
соціальних мережах. «Помінялися цінності. Змінилися друзі. Хоча це може й 
не друзі були, те, що було до 2014 року», – так пояснила пов’язані з волонтер-
ською діяльністю зміни у приватному просторі волонтерка з Сєвєродонецька 
Жанна Скорик17. При цьому помилки в людях мало що означали, не призво-
дили до розчарувань у справі, адже завжди поряд з’являвся хтось інший, хто 
змушував повірити й рухатися далі. У волонтерських співтовариствах, як і в 
новосформованих колективах бойових підрозділів, те, ким і якою була людина 
в попередньому житті, мало відносне значення: тут усе можна було почати з 
чистого листка. «Волонтерство – це спосіб життя, небайдужість, це бажання 
змінити себе, оточуючих, країну на краще, – стверджує волонтерка Юлія Кри-
венко. – Коли починаєш допомагати, неможливо зупинитися, сказати: все, я не 
можу більше, бо ти вже собі не належиш. Є потреба у допомозі, отже допома-
гаю, не можу, значить шукаю того, хто може. Насправді я нічого не очікувала 
від волонтерства, але воно мені подарувало зустрічі з надзвичайними людьми, 
які стали друзями, однодумцями»18.

Успішними – наскільки можна вживати в даному випадку цей термін – 
волонтерами здебільшого ставали яскраві особистості, які мали певні досяг-

16 Матеріали анкетування «Волонтерський рух в Україні як чинник суспільної 
мобілізації в умовах війни». Зберігаються в архіві Центру усної історії та біографіс-
тики при кафедрі новітньої історії України ім. Михайла Грушевського Львівського на-
ціонального університету ім. Івана Франка. Анкета Аркуші Наталії, 1959 р. н. Одеса. 
2017. Вересень.

17 Інтерв’ю зі Скорик Жанною, 1974 р. н., записане 25 серпня 2017 р. в м. Сєвєро-
донецьк Луганської обл. Інтерв’юер Леся Хлипавка. Запис зберігається в архіві Центру 
усної історії та біографістики при кафедрі новітньої історії України ім. Михайла Гру-
шевського Львівського національного університету ім. Івана Франка.

18 Матеріали анкетування «Волонтерський рух в Україні як чинник суспільної 
мобілізації в умовах війни»… Анкета Кривенко Юлії, 1970 р. н. Одеса. 2017. Вересень.
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нення в «попередньому» житті, а головне – вони вміли переборювати трудно-
щі, доводити справи до кінця, нехтуючи всім, що стояло на заваді, нерідко й 
законодавчим полем, бо не було часу на узгодження сотень параграфів різних 
актів, тендерні процедури й багато чого іншого. Одним із важливих положень 
волонтерського руху стало не лише зробити свою справу, дістати неможливе, 
зібрати в рекордно короткі строки значні суми коштів, а й не дозволити – чи-
нити несправедливість, призначати негідного командувача, від якого залежа-
тимуть життя людей, залишати бійців на передовій без належної уваги, не на-
давати допомоги тим, хто її насправді потребує. У волонтерській праці цінним 
вважається кожний, найдрібніший внесок, кожне зусилля. Волонтери завжди 
наголошують, що насправді виконують тільки посередницькі функції між 
тими, хто потребує, та всіма благодійниками, які дають змогу оплатити адрес-
ну допомогу. За такого підходу місце волонтера визначається як ефективний 
менеджмент. Волонтери одностайно твердять, що їм не потрібні ніякі подяки 
і відзначення. Вони не підтримують періодичних ініціатив законодавчо забез-
печити можливість присвоювати волонтерам статус учасника бойових дій, що-
разу підкреслюючи, що внесок того, хто просто присутній і перебуває поряд, 
не може бути прирівняним до того, що роблять воїни на полі бою; головною ж 
нагородою для всіх має стати той день, коли закінчиться війна. Утім, життєві 
історії волонтерів, їх поїздки в зону АТО, уже можуть послужити інспірацією 
для багатьох карколомних сюжетів художніх творів, адже щоразу – це загрози 
життю і безпеці: «Були ділянки повністю відкриті, і я їх намагалася пролетіти, 
було реально страшно […], а що робити, якщо треба було важливі речі відвез-
ти», – так згадує про подорожі з волонтерською допомогою на лінію фронту 
лікарка-анестезіолог із Маріуполя Анна Котельникова19.

Волонтерам не було легко встановити контакти з бійцями: їм не одразу 
довіряли, інколи просто відмахувалися або ж пропонували стати поряд, щоб 
уповні зрозуміти всі проблеми і потреби. Утім, з часом зв’язки вдавалося на-
лагодити, що сприяло переорієнтації волонтерських організацій зі збору й 
відправки на фронт фактично всього на задоволення більш спеціалізованих 
та адресних потреб, постачання військового спорядження з відповідними тех-
нічними характеристиками. Між бійцями та волонтерами почали формуватися 
глибокі міжособистісні взаємини, встановлювалася довіра. На загибель «сво-
го» бійця волонтер здебільшого реагує як на втрату рідної, близької людини. 
Деякі з них пояснюють продовження волонтерської діяльності тим, що роблять 
це заради пам’яті конкретних полеглих. Сприйняття втрат на полі бою як осо-
бистих, неможливість миттєво відгукнутися на прохання про допомогу лежать 
в основі так званого психологічного вигорання волонтерів, яке підриває їх 

19 Інтерв’ю з Котельниковою Анною, 1966 р. н., записане 16 вересня 2017 р. в 
м. Маріуполь Донецької обл. Інтерв’юер Леся Хлипавка. Запис зберігається в архіві 
Центру усної історії та біографістики при кафедрі новітньої історії України ім. Михай-
ла Грушевського Львівського національного університету ім. Івана Франка.
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власне здоров’я. Відомі непоодинокі факти, коли активні волонтери помирали 
раптово або ж за дуже стислий проміжок часу від моменту захворювання, яко-
му не мали сили протистояти. Волонтер із Маріуполя Дмитро Чичеря розповів, 
що, зрозумівши наскільки важко пропускати крізь себе всі проблеми фронту, 
на рівні психологічного захисту прийняв правило не знайомитися з військови-
ми близько, адже болісне переживання втрат у підсумку позначалося на справі. 
Утім, він визнав, що дотримуватися цього правила вдавалося не завжди20.

Волонтерський рух за своєю природою є опозиційним до влади, переду-
сім до неповороткості державного механізму, чиновницької бюрократії, безпо-
радності в розв’язуванні назрілих проблем. Відносно незначна частка волон-
терів бачить можливість подальшої діяльності в органах державної влади, тож 
входження колишніх волонтерів до політики чи їх призначення на державні 
посади має обмежений потенціал. У конструктивній опозиційності, часто різ-
кій відвертості, щирій критиці полягає цінність значною мірою сформованого 
волонтерами сучасного дискусійного простору для держави на шляху розбудо-
ви демократичних інститутів. Волонтерський рух збурив попередній порядок 
і сформував мережеве суспільство. Тож є підстави стверджувати, що протягом 
останніх  років українське суспільство переживає глибокі соціальні й менталь-
ні перетворення, які зачіпають попередні уявлення про соціальні ліфти, форму-
вання й відповідальність суспільних еліт, бачення того, що в житті є важливим, 
а що – малозначущим. Наслідки цих перетворень поки що складно передбачи-
ти, утім, не викликає сумніву той факт, що вони потребують дуже обережного 
та уважного ставлення як з боку держави та її інститутів, так і зі сторони со-
ціогуманітарних наук, адже найцінніше, що здобула Україна у вирі останніх 
подій, – величезний соціальний, людський капітал. Зважаючи на те, що волон-
терська спільнота протягом кількох останніх років упевнено втримує лідерські 
позиції щодо рівня довіри українців у всіх соціологічних опитуваннях, беручи 
до уваги те, що чимало відомих волонтерів уже наблизилися до статусу мо-
ральних авторитетів у суспільстві, негативні сигнали з їх боку щодо того, що 
відбувається в державі загалом чи окремих її секторах, можуть мати наслідки.

*  *  *
В основу книги покладено результати дослідження, що проводилося про-

тягом травня–грудня 2017 року в рамках проекту «Діяльність волонтерських 
організацій як чинник зміцнення обороноздатності України та реінтеграції 
тимчасово окупованих територій». Ця тема є складовою частиною Цільової 
комплексної програми наукових досліджень НАН України «Інтеграція Донбасу 
і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: історичний 

20 Інтерв’ю з Дмитром Чичерею, 1975 р. н., записане 16 вересня 2017 р. в м. Ма-
ріуполь Донецької обл. Інтерв’юер Леся Хлипавка. Запис зберігається в архіві Центру 
усної історії та біографістики при кафедрі новітньої історії України ім. Михайла Гру-
шевського Львівського національного університету ім. Івана Франка.
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досвід, сучасні виклики, перспективи» (розпорядження Президії НАН України 
від 28.04.2016 р. № 265). Дослідження було проведене за такими змістовими 
лініями: суспільний клімат в Україні напередодні та на початку воєнного кон-
флікту, де акцент зосереджено на тому, як українське суспільство приймало та 
усвідомлювало війну, як почало по-іншому дивитися на своє військо; історичні 
аспекти волонтерства (огляд міжнародного досвіду; смисли та контексти тер-
міну «волонтерство»; волонтерські практики в Україні у війнах ХХ століття; 
волонтери під час Революції гідності); волонтерство як форма громадського 
руху (волонтерський рух як предмет аналізу політичних і соціальних наук; 
його правова база, волонтерство в освітніх стратегіях (йдеться про зміщення 
емоційних установок до вміння створювати аналітичні моделі); комунікативні 
практики волонтерів; організовані форми волонтерського руху в умовах бойо-
вих дій в Україні (волонтерські організації та ініціативи; життєві історії во-
лонтерів); образи волонтерів у сучасному публічному просторі; комеморація 
волонтерського руху в Україні.

Дослідницький підхід був спрямований на створення історичної розпові-
ді (метанарації) про волонтерів і волонтерські організації в Україні, які працю-
вали протягом 2013–2017 років та спрямовували діяльність на допомогу тим, 
чиє життя зачепила і змінила війна, передусім українським воїнам, їх сім’ям 
та населенню, яке постраждало від бойових дій. У фокусі дослідження – ши-
рокий спектр волонтерських ініціатив, організацій та постатей, які проявили 
себе у зв’язку з війною на Сході України. Автори намагалися брати до уваги 
саме різносторонність волонтерських ініціатив, які відображають чимало ідей 
та успішно реалізованих проектів. Серед представлених у книзі волонтерських 
організацій присутні великі фонди, що ведуть різнопланову діяльність, моло-
діжні та студентські ініціативи, організації, керівники яких згодом були інте-
гровані в державний апарат Міністерства оборони України, де успішно вико-
ристовували досвід волонтерської діяльності, об’єднання, що надають військо-
вим технічну і навіть технологічну допомогу, культурно-мистецькі ініціативи, 
волонтерські групи, які допомагають населенню, що постраждало внаслідок 
бойових дій, опікуються сім’ями загиблих учасників, доглядають за поранени-
ми у шпиталях та допомагають зібрати необхідні для лікування кошти, врешті 
волонтерські середовища, які займаються виготовленням маскувальних сіток і 
приготуванням домашньої їжі. Окреме місце у волонтерських ініціативах на-
лежить діяльності медичних працівників і священиків, які займаються в зоні 
АТО основною професійною діяльністю.

Однією з перших спроб представити загальний образ волонтерського 
руху в Україні на початку бойових дій стала підготовлена Національним ін-
ститутом стратегічних досліджень аналітична доповідь «Волонтерський рух: 
світовий досвід та українські громадянські практики»21. У ній відзначено, що 

21 Горєлов Д. М., Корнієвський О. А. Волонтерський рух: світовий досвід та 
українські громадянські практики: аналітична доповідь. Київ, 2015.
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до подій на Євромайдані досвід українського суспільства щодо волонтерської 
діяльності був незначним, у світовому рейтингу благодійності Україна займала 
сходинку за першою сотнею, і це відрізняється від практики країн західної де-
мократії, де волонтерська діяльність є звичним виявом громадської активності 
людини, всіляко підтримується й заохочується громадською думкою. Сплеск 
волонтерського руху 2014 року оцінено як безпрецедентний вияв громадської 
самоорганізації, спричинений внутрішньою кризою та зовнішньою агресією; 
стверджується, що загрозу існуванню Української держави громадяни сприй-
няли як особистий виклик. Наступні публікації про волонтерів є наслідком 
моніторингів громадської думки. Усі вони з 2014 р. й дотепер демонструють 
високий рівень довіри до волонтерів у суспільстві. Водночас, як показало одне 
з останніх досліджень, що було проведене восени 2017 року, 80 % зі 104 опи-
таних лідерів волонтерських організацій України вказали на психологічне ви-
снаження22. Тож волонтерський рух в Україні підійшов до межі, за якою мусить 
трансформувати свою діяльність.

Джерельна база дослідження виявилася широкою та різносторонньою. 
Волонтерські середовища зацікавлені в оприлюдненні багатьох аспектів своєї 
діяльності, що служить доказом їх чесності, допомагає збирати допомогу й дає 
певну гарантію публічного захисту, адже в законодавчій площині їх діяльність 
не є належним чином захищеною. У роботі використано дані про волонтерів з 
відкритого інформаційного простору – журналістські інтерв’ю, відеоматеріа-
ли, офіційні сайти волонтерських організацій, матеріали з відкритих сторінок 
у соціальних мережах, дані соціологічних опитувань. Відрадним для історика 
явищем є те, що розлогі інтерв’ю почали давати кадрові військові. В останній 
рік спостерігаються важливі зміни в інформаційному просторі навколо війни, 
спрямовані на оприлюднення суб’єктивних переживань, видання мемуарів. 
З-поміж них варто виділити книги: «Усна історія російсько-української війни 
(2014–2016)»23, «АД 242. Історія мужності, братерства та самопожертви»24, «У 
вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту»25, «14 друзей хунты»26, 
«Саур-могила: военные дневники»27, «Блокпост» Бориса Гуменюка28, «Со-

22 Загребельна Л. Про що мовчать українські волонтери. Українська правда. 
2017. 17 грудня. URL: https://life.pravda.com.ua/columns/2017/12/13/227948/.

23 Усна історія російсько-української війни / ред. кол. серії В. Мороко та ін. / 
Укр. ін-т нац пам’яті, Запорізький нац. ун-т, Запорізька обл. адміністрація. Київ, 2015. 
Вип. 1; Київ, 2016. Вип. 2; Київ, 2017. Вип. 3.

24 АД. Аеропорт Донецьк 242. Історія мужності, братерства та самопожертви / 
уклад. І. Штогрін. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2016.

25 У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту….
26 14 друзей хунты / авт. кол. Трегубов В., Гуменюк Б., Музыка М. и др. Киев: 

ДИПА, 2017.
27 Пальваль А., Музыка М. Саур-Могила: военные дневники. Харьков: Фолио, 

2016.
28 Гуменюк Б. Блокпост. Київ: Академія, 2016.
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няхи» священика Андрія Зелінського29, «Пехота» Мартіна Бреста30, «Вовче» 
Костянтина Чабали31, «Іловайський щоденник» Романа Зіненка32, «Диалоги с 
нулей» Костянтина Машовця33 тощо.

Значним викликом для істориків стає сучасний інформаційний простір, 
який вони – у силу фахової звички – одразу ж сприймають як історичне дже-
рело. Великі потоки інформації, частина якої носить пропагандистський ха-
рактер і спрямована на маніпулювання громадською думкою, швидкість по-
ширення звісток і відеоматеріали, які, по суті, забезпечують перегляд війни у 
прямому ефірі, множинність суб’єктивних оцінок ситуації щоразу коректують 
дослідницькі дискурси. Персональні сторінки в соціальних мережах, ведення 
власних блогів надають суб’єктивним особовим джерелам, які ще кілька де-
сятиліть тому були рідкістю і вдалою знахідкою для дослідника, масового ха-
рактеру. Дописи в соціальних мережах, які здебільшого показують миттєву ре-
акцію людини на останні події, є емоційно забарвленими, за своїм характером 
найбільше наближаються до щоденникових записів. І якщо раніше ведення що-
денників належало до глибоко приватних переживань людини, то зараз значна 
їх частина опиняється у відкритому доступі. Усе це, звісно, впливає на людину, 
якій стає дедалі складніше замкнутися в зоні особистого (дис)комфорту, а тим 
більше тоді, коли суспільство й держава переживають драматичні процеси.

В основу роботи покладено розповіді самих волонтерів, зібрані й опра-
цьовані відповідно до методик усноісторичного дослідження. У розпоряджен-
ні авторів було близько 200 інтерв’ю волонтерів і воїнів АТО та учасників Ре-
волюції гідності, більшу частину з яких записано безпосередньо під час роботи 
над проектом, за спеціально розробленими програмами опитування, що були 
спрямовані на поглиблене інтерв’ювання (середня тривалість одного аудіоза-
пису – 2–4 години). Це дозволило не тільки підготувати тексти статей, а й до-
лучитися до формування джерельної бази з історії Революції гідності та війни 
на сході України. Аудіозаписи інтерв’ю зберігаються в Архіві усних історій 
Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та в архіві Центру 
усної історії та біографістики при кафедрі новітньої історії України ім. Ми-
хайла Грушевського Львівського національного університету ім. Івана Фран-
ка. У рамках проекту також було проведено низку анкетувань з відкритими 
питаннями, які схиляли респондентів до висловлення своїх думок та оціноч-
них суджень, зокрема «Суспільні настрої в Україні напередодні та на початку 
воєнного конфлікту», «Волонтерська діяльність очима воїнів АТО», «Волон-
терська діяльність в освітніх практиках». І хоча в одному виданні не можливо 

29 Зелінський А., о. Соняхи. Духовність на час війни. Львів: Видавництво Старо-
го Лева, 2015.

30 Брест М. Пехота. Киев: ДИПА, 2017.
31 Чабала К. Вовче. Київ: ДІПА, 2017.
32 Зіненко Р. Іловайський щоденник. Харків: Фоліо, 2017.
33 Машовец К. Диалоги с нулей. Киев, 2017.
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представити всі особисті історії волонтерів, кожна з яких по-своєму унікальна, 
проведені записи усних свідчень багато дали авторам проекту для формування 
загальної картини волонтерського руху, відчуття обставин, а зібрані матеріали 
будуть використовуватися ще й у подальших дослідженнях. Автори книги ви-
словлюють щиру подяку всім, хто відгукнувся на прохання дослідників, знай-
шов час і можливість поділитися своїм досвідом.

Людина на війні опиняється в зовсім іншій реальності й дуже швидко по-
чинає цією реальністю жити. Повернення в мирне життя із війни здебільшого 
непросте, його звична буденна течія легко приймається за відстороненість і 
байдужість. Адаптації до зміненої реальності потребують обидві сторони: як 
військові, так і їх близькі. І тут голос волонтера, який, з одного боку, близько 
стикається з лінією фронту, має чималий досвід спілкування з військовослуж-
бовцями, спостерігає їх у різних ситуаціях і станах, а, з іншого, все ж живе реа-
ліями мирного часу, може бути дуже вагомим. Зрештою, волонтери вже чимало 
зробили на цьому шляху: їх розповіді про ситуацію й потреби фронту значно 
відвертіші, ніж у військових, вони забарвлені емоційно та охоплюють чима-
лу аудиторію, забезпечуючи співпричетність до того, що відбувається зараз в 
Україні. Волонтери вільні у своїх висловлюваннях, серед них чимало постатей, 
обдарованих літературними талантами, тож можна говорити вже навіть про іс-
нування певної «мови» волонтерів з її характерними зворотами, стилістикою 
та жанровими особливостями.

Потужний сплеск волонтерського руху в Україні є викликом для соціо-
гуманітарних наук. Створення мережевого суспільства, зміна способів комуні-
кації, швидкий пошук однодумців та поширення ідей, психологічне вигорання 
волонтерів, – ці та інші складні суспільні процеси потрібно докладно вивча-
ти й аналізувати. Волонтери, наче губка, вбирають у себе логіку та відчуття 
просторів війни та миру, на які розкололася Україна, вони можуть навчити їх 
бачити й розуміти одне одного. Сьогодні у волонтерському русі намітилися 
певні тенденції спаду, подекуди – й внутрішніх конфліктів, історії ряду волон-
терських організацій завершені. Утім, ніхто не знає, що буде завтра і чи не 
доведеться цій «історії про гідність» бути повтореною. Глибокі соціальні та 
ментальні перетворення, через які проходить українське суспільство протягом 
останніх років, дали змогу змістити аксіологічні акценти від прагнення добробу-
ту до духовних і гуманістичних цінностей, як мінімум, поваги до таких понять, 
як мужність, честь, відповідальність, обов’язок, лідерство. Однак ці здобутки є 
дуже крихкими утвореннями, які в силу певних обставин можуть швидко пере-
рости в розчарування, апатію, жаль за «марно» втраченим часом. Тому історія 
волонтерського руху в Україні потребує уважного і делікатного підходу.

Герої дослідження, котрі присвятили частину свого життя волонтерській 
діяльності, є звичайними людьми, яких об’єднало небажання терпіти те, що є 
неправильним і неморальним. Людський капітал є тією найвищою цінністю, 
яку здобула Україна у війні, про який потрібно говорити і розповідати і на який 
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не можна дозволити кинути негативне світло на догоду політичним баталіям, 
корупційним схемам, втомі, зневірі й байдужості, які неминучі після великих 
піднесень і потрясінь. У волонтерському середовищі, попри відомі факти зло-
вживань і розкрадання допомоги, фактично неможливо втриматися, не будучи 
волонтером за природою, способом мислення і покликанням. Волонтерство 
є лише однією з історій війни на сході України. І у випадку волонтерського 
руху – це історія про моральні цінності, насамперед про гідність.

Олена АРКУША
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РОЗДІЛ 1

БОЙОВІ ДІЇ ЯК ТОЧКА ВІДЛІКУ

Одним із символів воєнного літа 2014 року в Україні стали соняхи. Образ 
безкрайнього засіяного соняхами поля присутній у багатьох спогадах учасни-
ків тих подій, служить маркером співпричетності до них. Цей символ відразу 
розуміють усі, хто був там, слухав розповіді або ж пробував писати про літо 
2014 року на Сході України. Дбайливо посіяні у степах напередодні гарячої 
фази війни ці вже нікому не потрібні соняшники влітку 2014 року сприймались 
як сюрреалізм. Соняшникові поля на тлі синього неба нагадували про прапор 
України, держави, яка обрала кольори мирної праці на землі, яка чверть століт-
тя всіляко підкреслювала свої мирні наміри й робила це так вперто і послідов-
но, ніби й ніколи не доводилося воювати і ніби війни надалі просто зобов’язані 
були обходити її стороною. Тим часом для добровольців, вирваних зі звичного 
життя мобілізованих, необстріляних військових – усіх тих, кому лише згодом 
судилося стати Армією України, соняшникові поля стали тим простором, де 
можна жити і виживати, де доводиться вмирати й бачити смерть, інколи вперше.

Трохи пізніше, коли всі відійдуть від першого шоку, на фронт поїдуть 
вантажівки з усім, що допомагає вижити, – касками, бронежилетами, маску-
вальними сітками, ліками й масою інших речей. Здебільшого все це – звичне 
або ж непотрібне в мирному побуті. Тому думка про те, звідки ж їм взятись у 
соняшниковому полі, прийде не відразу, а формуватиметься поступово – після 
перших дзвінків мобілізованих співробітників, бортів із пораненими, нерідко 
й випадкового погляду на наспіх обладнані блокпости. Навіть вище політичне 
й військове керівництво країни, ще не оговтавшись після подій у Криму, після 
початку заворушень на Донбасі, деякий час намагатиметься тягнути з рішен-
ням, аж поки зважиться віддати наказ про передислокацію військових підроз-
ділів і бойової техніки, які здебільшого були розташовані в центрі та на заході 
України, на схід.
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За кілька днів значна частина українського суспільства з жахом усвідо-
мить глибину проблем, які роками накопичувалися в Українській армії. Склад-
нощі з матеріальним забезпеченням і підтримкою обороноздатності війська 
ніколи не становили великої таємниці. Утім, від них було прийнято відмаху-
ватись, а послідовне скорочення видатків на оборону навіть вітали – як ознаку 
раціональності у плануванні бюджетних витрат. Так само не був таємницею і 
цілеспрямований підрив боєздатності українського війська і спецслужб. Утім, 
суспільні настрої все ж визначала безпечність. Навіть чимало військовослуж-
бовців середнього й старшого покоління, які починали службу ще в лавах Ра-
дянської армії, повірили й прийняли те, що по них стрілятимуть з російського 
боку, тільки тоді, коли в них на очах загинули українські бійці.

Вловити подих війни, яка наближалася, першими змогли ті, хто вже мав 
бойовий досвід. Волонтерка з Черкас Оксана Циганок згадувала, як у березні 
2014 року поїхала в район Амвросіївки до прикордонників Навчального цен-
тру підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби Украї-
ни з с. Оршанець Черкаської області. Дорогою її група вперше зіткнулася з 
блокпостами, які представляли себе як війська ДНР, однак змісту тієї абревіа-
тури ніхто ще не розумів. Назустріч групі виїхав начальник центру, полков-
ник Ігор Момот1, і першим шоком для приїжджих було побачити його в повно-

1 Момот Ігор Федорович (1965–2014) – командир 2-ї мотоманевреної групи На-
вчального центру підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби 
України з с. Оршанець Черкаської обл., учасник афганської війни. Уже сам факт осо-
бистого командування І. Момотом мотоманевреною групою свідчив, що ситуація дуже 
напружена (Матеріали анкетування «Суспільні настрої в Україні напередодні та на

Радо Явор, «Соняхи»
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му бойовому спорядженні, з автоматом. «Вже тоді я зрозуміла, – розповідала 
Оксана Циганок, – Ігор Федорович сказав, що буде війна […], він говорив: „Я 
знаю, что такое война, я не хочу, я не хочу чтоб в мой родной город Черкассы 
пришла война”. А мені в це все не вірилося, Ви знаєте, мені геть в це не ві-
рилося […]. Була отака ейфорія по Майдану, надія, що країна міняється, і було 
таке сподівання, що це всі підтримають, тому я навіть не могла подумати, що 
є якась частина населення, яка не розуміє, що в країні трапилося, і ми цього не 
розпитували. Але він вже тоді говорив, запам’ятайте, якщо ворог перейде кор-
дон, то буде багато загиблих, і наші прикордонники не всі вернуться додому. І 
він це відчував, і вже потім у розмовах пізніше, я знаю, що він відчував свою 
загибель»2.

Улітку 2014 року після перших бойових зіткнень ілюзій уже не зали-
шилося. Війна з теоретичних рядків книжок і підручників, родинних спогадів 
старшого покоління, з якого вже мало хто залишився живим, стала повсякден-
ною практикою разом з усім, що вона може принести, – смертю, поранення-
ми, руйнуваннями. На той момент мало хто серед українських військових мав 
досвід бойових дій. Тож війну пізнавали щодня, відкривали її обличчя серед 
окопів, обстрілів і літньої спеки, вчились триматися за нитку життя серед хаосу 
і безпорадності, шукати й розпізнавати своїх, довіряти тим, хто вмів воювати. 
Спогади учасників подій свідчать, що переломним моментом для більшості з 
них ставали обстріли на відкритому просторі, смерті й важкі поранення това-
ришів. Після цього включалося бажання помсти, і громадянин мирної України 
ставав солдатом, готовим йти у бій. Військовослужбовці переживають війну в 
інший спосіб, ніж цивільне населення, не завжди хочуть згадувати й говорити 

початку воєнного конфлікту 2014 року». Зберігаються в архіві Центру усної історії та 
біографістики при кафедрі новітньої історії України ім. Михайла Грушевського Львів-
ського національного університету ім. Івана Франка. Анкета Хлипавки Лесі, 1987 р. н., 
учительки. Черкаси. 2017. 1 серпня). З березня 2014 р. у зв’язку з загостренням си-
туації на російсько-українському кордоні група виконувала бойові завдання в районі 
прикордонних пунктів Довжанське, Дьякового, Дмитрівки та Амвросіївки Донецької 
обл. 31 травня 2014 р. І. Момот був призначений заступником начальника Східного ре-
гіонального управління Державної прикордонної служби України, однак на нове місце 
праці в Харків не поспішав, відчуваючи відповідальність за життя бійців. Загинув у ніч 
з 10 на 11 липня унаслідок ураження опорного пункту військовослужбовців ЗСУ і ДПС 
в с. Зеленопіллі Луганської обл. з реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град» 
з боку російсько-українського кордону. За офіційними даними тоді загинули 36 укра-
їнських військовослужбовців, близько сотні зазнали поранень. Посмертно полковнику 
І. Момоту присвоєно звання генерал-майора (Кравець А. Генерал Момот: Наш МІФ. 
Черкаси, 2016; Тинченко Я. Зеленопілля. Спогади офіцера. Тиждень ua. 2016. 14 лип-
ня. URL: http://tyzhden.ua/Society/169544).

2 Інтерв’ю з Циганок Оксаною, 1972 р. н., записане в м. Черкаси 30 липня 
2017 р. Інтерв’юер Леся Хлипавка. Запис зберігається в архіві Центру усної історії 
та біографістики при кафедрі новітньої історії України ім. Михайла Грушевського 
Львівського національного університету ім. Івана Франка.
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про пережите, вважаючи його глибоко приватним досвідом, з яким, щоправда, 
украй непросто справитися самотужки.

Виведення розмови про вій-
ну в бік символів та образів може 
служити перехідним містком між 
пройденим на практиці та нараці-
єю про пережите, створити спільну 
площину між тими, хто пройшов 
вій ну, хто хоче зрозуміти її для себе 
й допомогти близькій людині адап-
туватися до мирного життя, й тими, 
хто зберігатиме пам’ять про неї для 
наступних поколінь. Згаданий на по-
чатку образ соняшникового поля на 
сході України, що одночасно про-
буджує роздуми, уяву та емоції, є 
вдалим прикладом моментально-
го перетину площин переживання 
та емпатії, сприймання і розповіді. 
«Окопи, залпи і соняшники – звична 
для них суміш краси і смертельної 
небезпеки», – такий висновок зро-
била журналістка «Galinfo» Анна 
Новик після інтерв’ю з оборонцем 
Луганського аеропорту. Він прига-
дав, що Луганський аеропорт був 
оточений соняшниковими полями 
по периметру й там чаїлася небезпе-
ка: ховалися коректувальники вог-
ню, за припущенням українських 

військових – кадрові російські офіцери, оскільки після їх появи різко змінився 
характер обстрілів, які стали набагато влучнішими3.

3 Новик А. Солдатська правда про оборону Луганського аеропорту. Galinfo. 2016. 
25 квітня. URL: http://galinfo.com.ua/articles/soldatska_pravda_pro_oboronu_luganskogo_
aeroportu_226632.html?fb_comment_id=1331634303530270_1334337973259903#f26dd7
43e450672. Оборона Луганського аеропорту тривала 146 днів – з 8 квітня по 1 вересня 
2014 року. Від початку до кінця там перебували десантники 80-ї окремої десантно-
штурмової бригади (м. Львів). Спершу, поки аеропорт ще працював, військові навіть 
намагалися підтримувати ідеальний порядок у приміщенні, допомагали у прибиранні. 
«На той час було спокійно. Ми навіть не думали, що така ситуація буде», – згадував 
заступник командира 2-ї роти 80-ї бригади Роман Сегейда. Після того, як 14 червня 
2014 р. при спробі посадки в аеропорту був збитий військово-транспортний літак Іл-76

Волонтерка зі Львова Лідія Пакіш у 
Авдіївці, липень 2018 р.
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Через постійні обстріли в полях навколо летовища спалахували пожежі. 
Вигляд знищеного врожаю, запах горілого закарбувався в пам’яті очевидців 
як частина травматичних спогадів, яка посилює біль через страждання людей, 
втрату ними звичного мирного життя, що раптом згубило своє попереднє зна-
чення, бо важливим стало тільки «тут» і «тепер». Військовий лікар, підпол-
ковник ЗСУ Дмитро Лось, начальник клініки ушкоджень Військово-медичного 
клінічного центру Західного регіону (м. Львів), який близько трьох тижнів піс-
ля розблокування Луганського аеропорту під обстрілами прооперував у його 
стінах десятки поранених, згадував про це так: «Дуже неприємне враження 
у мене залишилося після того, як побачив палаюче пшеничне поле. На очах 
знищувалося кілька гектарів доспілої пшениці. Запах горілого хліба запам’ятав 
назавжди. Це було як у фільмі про війну. Тільки я все бачив по-справжньому. А 
ще мене вразив дух наших воюючих хлопців […], ті, хто отримав легке пора-
нення, просили обробити рану або опік і тут же поверталися на лінію вогню»4. 
Соняшникове поле запам’яталось українським військовим також як елемент 
останнього погляду на руїни Луганського летовища під час відступу, коли, по-
при загрозу для життя, вони ірраціонально прагнули повернутися назад, щоб 
виконати завдання: «Виходили по зорях, якщо чесно. Добре, що тоді ніч була 
зоряна. І соняшники, пам’ятаю дуже там багато соняшників, які заважали нам 

при чому загинув його екіпаж і українські військові 25-ї окремої повітряно-десантної 
бригади (м. Дніпро) (усього 49 осіб), захисники Луганського аеропорту опинились 
у блокаді, без постачання і можливості ротації; їжу їм скидали з шестикілометрової 
висоти на парашутах. Медикаментами потай допомагали й місцеві мешканці, зокре-
ма Юліана Яблунівська, заступниця голови фармацевтичної кампанії, керівник якої 
Віктор Бабасиньян уже працював міністром охорони здоров’я самопроголошеної 
ЛНР. Допомога надходила попри те, що навколо кружляли чутки про розстріли сімей, 
які підтримували українських військових. У липні 2014 р. в ході наступу аеропорт 
був розблокований. «Все-таки ти йдеш до своїх людей, – згадував про цю опера-
цію командувач 80-ї бригади полковник Андрій Ковальчук (згодом – генерал-майор, 
Герой України, начальник штабу, перший заступник командувача високомобільних 
десантних військ ЗСУ). – Ти їх маєш спасати, ти їх маєш витягнути, це обов’язок, 
честь». Однак у серпні блокаду було відновлено й кілька сотень українських десант-
ників, які безпосередньо захищали аеропорт, опинилися під постійними обстрілами. 
Після вторгнення на летовище ворожої бронетехніки А. Ковальчук зважився викли-
кати на себе вогонь української артилерії. У ніч на 1 вересня за наказом військового 
командування українські війська залишили вщент зруйновану будівлю Луганського 
аеропорту. Усього через бої за Луганський аеропорт пройшли близько 1 500 військо-
вих, близько 100 з них загинули (Кіборги Луганського аеропорту. Програма теле-
каналу 2+2. 7 квітня 2016 р. Ч. 1. Відеоматеріали. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=cGg5CagKHhs).

4 Кіртока В. Дмитро Лось: «Найбільше мене вразив дух наших хлопців». 
Народна армія. 2014. 29 грудня; Інтерв’ю з Лосем Дмитром, 1976 р. н., записане в 
м. Львові 17 липня 2015 р. Інтерв’юер Олена Лукачук. Запис зберігається у приватному 
архіві О. Лукачук.
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йти. Виснажені, ми не їли дві доби», – так описував вихід своєї групи розвід-
ник 80-ї бригади Віталій Цвяк5.

Мотив поля з квітучими соняхами рефреном бринить у багатьох розпо-
відях військовослужбовців, які виходили з Іловайського котла6. «Пекло серед 
соняшників» – цей короткий вислів чи не найкраще відображає світовідчуття 
учасників драматичних боїв за Іловайськ у серпні 2014 року7. Утім, соняшни-

5 Кіборги Луганського аеропорту. Програма телеканалу 2+2. 8 квітня 2016 р. 
Ч. 2. Відеоматеріали. URL: https://www.youtube.com/watch?v=jmgz8BwCi_Y.

6 Іловайський котел або бої за Іловайськ – бойові дії на сході України в серпні 
2014 р. Розпочалися зі спроб українських військових, переважно добровольчих підроз-
ділів, відновити контроль над м. Іловайськ. 24 серпня 2014 р. лідер самопроголоше-
ної ДНР Олександр Захарченко оголосив про початок широкомасштабного наступу. 
Свідчення українських військових підтверджують, що цей наступ відбувся за безпо-
середньої участі російських військових і бойової техніки, які перетнули кордон. Уна-
слідок цього численне угруповання українських військ опинилося в оточенні, окремі 
підрозділи, які скеровувалися на допомогу, зазнавали важких втрат, бракувало зв’язку 
між підрозділами й координації дій, системи зв’язку прослуховувалися противником. 
За оприлюдненими Генеральною Прокуратурою України результатами офіційного роз-
слідування Іловайської трагедії, під час переговорів між керівником АТО В. Муженком 
та заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації 
М. Богдановським «російська сторона надала гарантії безпечного виходу українських 
військових з оточення у не бойовому порядку за узгодженими маршрутами» (Інфор-
мація щодо результатів розслідування подій під Іловайськом  у серпні 2014 року. Ге-
неральна Прокуратура  України. 2018. 29 серпня. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news.
html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=235766). Умови виходити без техніки і 
зброї українські військові виконувати відмовилися. Зранку 29 серпня при спробі ви-
ходу організованими колонами українські війська були впритул розстріляні в полі. Під 
шквальним вогнем противника військовослужбовці малими групами мусили приймати 
власні миттєві рішення про тактику дій, а їх долі (життя, смерть, поранення, полон) 
здебільшого залежали від військового щастя та інтуїції. Ті, кому пощастило вирвати-
ся з зони обстрілу, ще деякий час (часто – кілька діб) пробиралися через окуповані 
райони на підконтрольну Україні територію. Медики й волонтери не змогли вивезти 
всіх поранених, деякі з них, залишившись без допомоги, помирали в полі, стікаючи 
кров’ю. Так, за свідченням волонтерки Оксани Циганок, у найвищих кабінетах не мали 
відповіді на те, як вирішити це питання, й лише просили волонтерів вивезти поране-
них на підконтрольну Україні територію. Українських військових приймали не в усіх 
навколишніх медичних пунктах, працівники яких або боялися, або ж мали чоловіків, 
які воювали на іншому боці: «Волонтерам телефонували і просто прощалися, і так і 
вмирали в тому полі […] І це так било по всьому, що просто жах. Я не могла зрозуміти, 
як на території країни відбувається війна, я не могла зрозуміти, що ми не можемо виз-
волити тих хлопців, які лежать у посадці, просто вмирають і знають, що вмруть, див-
ляться на зорі, які повільно згасають. Ми їхали і ридали всю ніч» (Інтерв’ю з Циганок 
Оксаною…).

7 Ад среди подсолнухов. Из воспоминаний Кирта про Иловайск. Azov.Press. 
2017. 19 августа URL: http://azov.press/ru/peklo-sered-sonyashnikiv-zi-spogadiv-kirta-pro-
ilovays-k.
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кові поля також фігурують у спогадах як місця, які дозволяли вижити, через 
які вдавалося пробратися до своїх, перечекати небезпеку. «Танк заглух […], – 
згадував начальник бронетанкової служби озброєння оперативного команду-
вання «Південь» полковник Євген Сидоренко. – Зліва і справа територія про-
стрілювалася […]. Мій автомат міг стріляти тільки одиночними й не дуже 
надійно – він був поряд зі мною в танку і виявився ушкодженим осколками. 
Нас врятувало поле соняхів та улоговина, якою ми пройшли повз усі дозори й 
засади та вийшли до своїх військ, „відмахавши” за ніч кілометрів 30»8. Соняш-
ники служили також їжею, адже населені пункти були під контролем ворога, 
або ж у них боялися заходити, бо настрої у місцевих мешканців були різними, 
звідусіль чатувала небезпека. Боєць батальйону «Донбас» із позивним «Сет» 
розповів, що рішення відійти від групи, яка готувалася до полону через вели-
ку кількість поранених, як і план покінчити з життям, четверо бійців змінили 
спонтанно: вони взяли автомати і під час зупинки відскочили в поле з соняха-
ми, переступивши розтяжки з мін, на деякий час зачаїлися. Удень спали у полі, 
познімавши розпізнавальні знаки, а ночами пробиралися до своїх, уникаючи 
будь-яких контактів, «їли соняхи, яблука, пили воду з криниць». На одному з 
блокпостів їх урятував російський акцент бійця з Криму, завдяки якому їх при-
йняли за своїх9.

Журналіст «Лівого берегу» Євген Швець після інтерв’ю про події в 
Іловайську з бійцем добровольчого батальйону «Дніпро-1» сконстатував, що 
«його мозок працює як відеореєстратор, і Вадим просто дістає з пам’яті по-
трібний кадр маршруту». «Ми – розпіарений батальйон, про нас говорять – 
„особиста армія Коломойського”. А насправді ми такі ж, як і всі […], – роз-
повів боєць. – Дійшли до дороги і зустріли трьох хлопців з 51-ї бригади […]. 
Вони нам допомогли: сказали, що у кінці дороги, де ми збиралися переходити, 
два доти бойовиків стоять. І ми пішли через поле соняхів […]. Передова гру-
па з десяти осіб проглядала все попереду і ламала соняхи, щоб іншим було 
зручніше, в тому числі нести пораненого. І в цих соняхах почав проскакувати 
мобільний зв’язок! Ми зв’язалися зі своїм заступником комбата, який підтвер-
див, що в Комсомольському справді стоїть Національна гвардія, що вони нас 
чекають, що розвідка нас зустріне й допоможе, чим зможе»10. Образ соняхів, 
які контра стували з довколишнім болем, кидався в очі й медикам, які рятували 
поранених. «Найбільше пам’ятаю то поле, із соняхів, виходиш – обгоріле все 

8 Бутусов Ю. Рассказ танкиста Евгения Сидоренко, прорвавшегося из Иловайска 
на российском Т-72. Цензор.нет. 2014. 10 сентября. URL: https://censor.net.ua/
resonance/301924/rasskaz_tankista_evgeniya_sidorenko_prorvavshegosya_iz_ilovayiska_
na_rossiyiskom_t72.

9 Соколинская А. История этой войны. Иловайск. День. 2014. 6 октября. URL: 
http://m.day.kyiv.ua/ru/article/obshchestvo/istoriya-etoy-voyny-ilovaysk.

10 Швець Є. Уцілілий під Іловайськом: «Півдня просиділи в болоті, а під ранок 
вийшли до переляканої Нацгвардії». Лівий берег. 2014. 14 вересня. URL: https://ukr.
lb.ua/society/2014/09/14/279276_vizhivshiy_ pod_ilovayskom_poldnya.html.
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таке, а вони чорні і жовті по обидва боки дороги, – так описував виїзд з Іло-
вайська машини із пораненими українськими бійцями начальник медичного 
пункту 1-ї батальйонно-тактичної групи 51-ї окремої механізованої бригади 
(м. Володимир Волинський) Назарій Гординяк. – Їдемо машиною по них. Вони 
як обереги. Веземо 300-х, і тут в полі як заглухне машина. Вибігаю і кричу, а 

що поможе?! Пацани кричать, матюкаються, і я теж. А довкола поле… Здалеку 
чути постріли. А тут ніби і нема війни, ніби й немає жертв, втрат. Тут літо […]. 
На мить замовкло все. Машина якось завелась. Поїхали. А позаду соняхи… А 
ми до вертушок. Там нас чекали свої»11.

За три роки опубліковано чимало свідчень очевидців боїв за Іловайськ. 
З-поміж них варто виділити документальний проект «After Ilovaisk», ініційо-
ваний фотографами Максом Левіним і Маркіяном Лисейком, які працювали в 
зоні так званого зеленого коридору, у партнерстві з інтернет-виданням «Лівий 
берег». У рамках проекту створено сайт, який поповнюється усними історіями, 
а його титульною світлиною обрано фото Юрія Велічка, яке зображає силуети 
почорнілих соняхів на тлі сонця на лінії горизонту12. Соняшник – обпалений 
і зів’ялий – став головним елементом масштабної акції вшанування пам’яті 
українських бійців під назвою «Час не лікує», приуроченої до 3-ї річниці тра-

11 Інтерв’ю з Гординяком Назарієм, 1984 р. н., записане в м. Львові 1–31 серпня 
2017 р. Інтерв’юер Олена Лукачук. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту 
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

12 URL: http://afterilovaisk.com/.

Дитячий малюнок для українських воїнів
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гедії під Іловайськом. Акція проходила на Михайлівській площі в Києві, де 
створено стіну смутку і пам’яті зі світлинами полеглих, проведено марафон 
спогадів. На території Михайлівського монастиря виставлено символічний зе-
лений коридор – букети з зів’ялих соняшників із назвами населених пунктів. 
«Тут 366 соняшників, 20 населених пунктів, через які здебільшого проходив 

Інсталяції з використанням теми соняхів на заходах по відзначенню
3-ї річниці Іловайської трагедії на Михайлівській площі в Києві
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цей зелений коридор, і 366 соняшників символізують загиблих хлопців, – по-
яснив ідею один із організаторів акції Павло Нетьосов. – Соняшники – це зе-
лений коридор, який ще називають „коридором смерті”. Ми його називаємо 
„коридором пам’яті”. Хлопці, які проходили через Іловайськ, для них взяти со-
няшник та пошуршати ним – у них від цього мурашки по шкірі йдуть, волосся 
дибки стає». П. Нетьосов є головою правління Міжнародної асоціації дослід-
ників фортифікації «Цитадель», від початку війни він як волонтер гуманітарної 
місії «Евакуація – 200» займається пошуком, упізнанням і поверненням поле-
глих українських воїнів і збереженням пам’яті про війну. У рамках цієї роботи 
під стінами Михайлівського монастиря була розгорнута пересувна виставка 
«Блокпост пам’яті» з артефактами про війну, де також використано символіку 
обгорілих соняшників і кукурудзи13.

Соняшникове поле як уособлення драматизму літа 2014 року на сході 
України привертає увагу науковців, митців, письменників і навіть дітей – авто-
рів малюнків для українських воїнів, тобто всіх тих, хто шукає символічні і 
зрозумілі багатьом образи для втілення й передачі думки. Так, до прикладу, со-
няшникове поле на тлі змореного літньою спекою екіпажу українського танку 
(саме в такій послідовності, тобто соняхи тут виступають на першому плані) 
обране як обкладинка англомовної монографії Сергія Єкельчика, що була ви-
дана в Оксфорді у 2015 р. та мала познайомити західного читача з Україною 
із акцентом на формуванні українсько-російських відносин, пострадянській 
трансформації країни, подіях Помаранчевої революції, Євромайдану, анексії 
Криму та війни на Донбасі14. Зображення поламаних соняхів умістив на об-
кладинці книги військовий капелан зі Львова о. Андрій Зелінський, який пе-
ребував у підрозділах ЗСУ під Слов’янськом, Краматорськом, у Пісках, Де-
бальцевому та під Маріуполем. У книзі під назвою «Соняхи. Духовність на 
час війни» він розповів про полеглих військових, яких знав особисто. Назву 
книги пояснив тим, що українські військові у 2014 р. стали символами світла 
і добра, своєрідними соняхами для України, адже сонях завжди зорієнтований 
на сонце15. Словацький художник Радо Явор на картині «Соняхи» увіковічнив 
подвиг 24-річного випускника Академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра 
Сагайдачного старшого лейтенанта Артема Абрамовича, який разом із екіпа-
жем загинув у танковому бою біля с. Никифорове, прикриваючи собою відступ 

13 Дворнікова К., Каретник В. Зелений коридор та стіна смутку: як Київ вшанову-
вав загиблих під Іловайськом. Телесюжет 5-го каналу. 2017. 28 серпня. [Відеоматеріа-
ли]. URL: https://www.5.ua/kyiv/zelenyi-korydor-ta-stina-smutku-iak-kyiv-vshanovuvav-
zahyblykh-pid-ilovaiskom-153734.html; Рагуцька Л. «Після Іловайська нам говори-
ли: „Українці, Бог дав вам знак не боятися” – волонтер. Апостроф. 2017. 27 серпня. 
URL: https://apostrophe.ua/ua/article/society/accidents/2017-08-27/posle-ilovayska-nam-
govorili-ukraintsyi-bog-dal-vam-znak-ne-boyatsya---volonter/ 14070.

14 Yekelchyk S. The Con ict in Ukraine. What Everyone Needs to Know. Oxford 
University Press, 2015. 186 p.

15 Зелінський А., о. Соняхи. Духовність на час війни. Львів, 2015. 128 с.
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товаришів. На цій картині соняшники також на передньому плані, а позаду – зі-
ткнення двох танків16.

Соняхи як символ війни на сході України служать інспірацією для лі-
тературної творчості. Письменник Борис Гуменюк, у 2014 р. – заступник ко-
мандира добровольчого батальйону ОУН, вибудував зв’язок між військовими і 
соняхами, у його баченні настільки міцний, що інколи їх ролі змінюються і на-
віть взаємно заміщуються: «Ми застали війну і поле. Такою. Таким. Ціле літо 
ми ходили по цьому полю, повзали, прочісували, ховалися поміж, маскували-
ся соняхами, прикидалися соняхами, проскакували на бетеерах, ставили міни, 
розтяжки, прострілювали. Поле це теж зельонка. У полі соняхів теж може хо-
ватися смерть. Воно теж може становити загрозу. Для нас. Для них. Коли по-
чинався обстріл і вибухи рвали на шматки поле, соняхи гинули як солдати […]. 
Ті, яким пощастило вціліти після обстрілу, опускали голови додолу, щоб не 
дивитися на загиблих товаришів. За війну соняхи навчилися повертати голови 
не в бік сонця, що природно, а туди, де гримить, де горить»17. Тож у площині 

16 Тинченко Я. Танковий таран старшого лейтенанта Абрамовича. Один із 
маловідомих епізодів війни під Степанівкою. Тиждень.ua. 2015. 15 червня. URL: http://
tyzhden.ua/Society/138318; Сененко А. Словацкий художник Радко Явор увековечил 
память о подвиге украинских танкистов. Ua.info. 2015. 28 вересня. URL: http://uainfo.
org/blognews/1443421760-slovatskiy-hudozhnik-rado-yavor-uvekovechil-pamyat-o-
podvige.html.

17 Гуменюк Б. 11 новел про війну. 14 друзей хунты. Киев, 2017. С. 14.
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художньої творчості бачимо навіть антропологізацію соняха (соняшникового 
поля), яке підкреслює загострене відчуття зв’язку людини з природою в умовах 
смертельної небезпеки.

Які висновки може зробити на підставі цих образів історик? Перше, що 
лежить на поверхні, – це повторюваність мотиву соняшникового поля: військо-
ві та волонтери, тобто безпосередні учасники подій літа 2014 року на сході 
України, збиваються на згадки про соняхи в найбільш несподівані моменти, 
описуючи бій, відступ, небезпеку, порятунок, страх. Образ соняхів включають 
у тексти журналісти, літератори, він займає помітне місце у візуалізації подій 
на сході, у комеморативних практиках. Ця повторюваність свідчить про важ-
ливість змістового та емоційного навантаження образу. Соняхи літа 2014 року 
в Україні – це й перетин реального та уявного світів: з одного боку, там відбу-
валися події, з іншого, серед соняшникового поля, під або ж без його захисту 
уявляли собі близьких ті, хто чекав і чиї серця завмирали від реальних чи ймо-
вірних, вигаданих новин про бої. Уявний образ рідної людини, яка опинилася в 
полі під обстрілом, відіграв важливу роль у переорієнтації мислення багатьох 
українців зі звичних проблем і соціально значущої тематики на реалії війни 
й допомоги військовим. Автори теоретичних праць про колективну історичну 
пам’ять надають важливого значення образам у її формуванні. Під цим кутом 
зору історія – традиційна джерельна база якої, ще не освоївшись із медіапрос-
тором, переходить у вже іншу інформаційну реальність, в якій особисті історії 
стають не тільки важливими, а й широко доступними, – може бути донесеною 
не лише через нарацію, а й через образи та емоції, які вони викликають. Прочи-
тання цих образів, відчуття співпричетності до них є важливим моментом пе-
ретворення колективного травматичного досвіду у спільну історичну пам’ять.

Згідно із даними соціологічних опитувань, напередодні бойових дій на 
сході України настрої населення визначало осмислення драматичних подій 
Євромайдану, зміни влади та розстановки політичних сил у країні, розкриття 
подробиць президентства Віктора Януковича і впливу спецслужб Російської 
Федерації на вищі ешелони влади в Україні з метою втрати її обороноздатності 
та суб’єктності в ухваленні рішень, чи не найкращим підтвердженням якого 
послужив факт втечі В. Януковича до Росії. Результати моніторингу засвід-
чили підвищення інтересу населення до суспільно-політичних процесів: по-
стійно цікавилися політичними подіями понад 84 %, високим був відсоток тих, 
хто збирався проголосувати на виборах, а частка тих, хто взагалі не цікавився 
політикою, скоротилася до рекордно низької за час незалежності України по-
значки. Водночас переважали негативні очікування й низький рівень довіри 
до соціальних інститутів, прагнення «перезавантажити» владу на всіх рівнях. 
Жоден політичний діяч не мав позитивного балансу довіри, простежувалося 



37

Суспільні настрої в Україні

бажання бачити у владі нових лідерів. Переважна більшість громадян України 
підтримували люстрацію, яка мала насамперед торкнутися тих осіб, що вчиня-
ли посадові злочини, та керівників силових структур, котрі приймали рішення 
щодо застосування сили на Євромайдані.

Події зламу 2013–2014 років свідчили про унікальний сплеск громад-
ської активності в Україні. Через участь у масових виступах громадянську по-
зицію висловили 21 % опитаних; половина респондентів вказали, що в їх най-
ближчому оточенні були учасники масових акцій. За орієнтовними оцінками, 
через Майдан у Києві пройшли близько 2 мільйонів осіб. «Чотири роки тому 
і мови не було про жодних вождів, – згадував письменник Сергій Жадан. – 
Вождів не було. Були живі очі людей на вулиці, були різкі голоси, були при-
ватні історії. […] Наша історія не могла бути іншою. Надто багато громадян 
цієї країни не готові були жити в тій дійсності, яка пропонувалась, за тими 
законами, які нав’язувались. Надто сильним був спротив, надто серйозним – 
несприйняття»18. Революція гідності змінила уявлення громадян про свою роль 
у державі: близько третини з них були готові на волонтерських засадах контро-
лювати дії влади. Водночас результати дослідження станом на березень 2014 р. 
показали високий рівень соціального неспокою. 69 % опитаних прогнозували 
погіршення економічного становища, хоча й близько 60 % визнавали слуш-
ність економії державних витрат. Врешті 71 % вказали, що відчувають тугу та 
страх, тоді як у вересні 2013 р. цей показник становив 27 %19. Йшлося не так 
про осмислення війни, що стояла на порозі, як про її передчуття, яке спиралося 
на тривожні події, їх фіксування в медіа й чутки з військових частин. «Була 
якась тривога, така в повітрі літала, що щось з кожним днем все загострюється 
і загострюється, – згадував медик з позивним Док, що з 3-м окремим полком 
спеціального призначення з квітня 2014 р. перебував у Донецькому аеропорту, 
спершу виконуючи завдання по охороні об’єкту. – Були оті люди, які там не 
пускали наших військових, лягали під бетеери і так далі, знову ж таки захоп-
лення отих адмінбудівель, воно ж не даром так робилося, і з боку держави, 
скажімо так, це все пропускалося крізь пальці […]. Були слухи, що це через 
місяць пройде, дехто говорив, що то до вересня місяця. […] В таке не хотілося 
вірити. Але потім зрозуміли, що це надовго»20.

Стисла хроніка наступних подій така. Наприкінці лютого 2014 року за-
гострилась обстановка в Криму. 27 лютого військовослужбовці без знаків роз-

18 Жадан С. Не розчаровуватись. Новое время. 2017. 25 листопада. URL: http://
nv.ua/ukr/opinion/jadan/ne-rozcharovuvatis-2260404.html.

19 Балакірєва О. М., Дмитрук Д. А. Суспільно-політичні настрої населення 
України: оцінки поточної ситуації, рівень довіри, електоральні орієнтації та показники 
громадської активності: березень 2014 р. Український соціум. 2014. № 1. С. 119–147.

20 Медик 3-го полку спецпризначення: Ця війна відфільтрувала сміття і 
загартувала справжніх чоловіків. Сюжет інформаційного ресурсу gre4ka.info. 
2017. 19 листопада. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/watch?time_
continue=1&v=uxsPcNDGvkM.
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різнення (бійці кримського «Беркуту» та російські спецпризначенці, так звані 
«зелені чоловічки», згодом названі Президентом Росії «ввічливими людьми») 
захопили Верховну Раду Криму. 1 березня Рада Федерації дала Президенту 
В. Путіну згоду на використання Збройних сил Росії на території України. Вій-
ськові частини ЗСУ були заблоковані, від командування та й вищого керівни-
цтва держави не надходило чітких розпоряджень. 16 березня в Криму проведе-
но референдум, а 18 березня, незважаючи на протести міжнародної спільноти 
та кримських татар, Крим прийнято до складу Росії21. Військовослужбовцям, 
які зберегли вірність Україні, надано можливість залишити територію Криму. 
Попри намагання перших осіб держави зберегти видимість контролю над си-
туацією, це вдавалося все важче. Згодом у бік української влади лунатимуть 
гострі закиди про бездіяльність, яка призвела до втрати Україною Криму. Пояс-
нення можна звести до кількох аргументів: розуміння браку боєздатних частин 
ЗСУ, сумніви щодо дотримання присяги всіма військовослужбовцями, числен-
ні розриви у вертикалі влади, неготовність прийняти думку про можливість 
збройного конфлікту з Росією. Вищі посадові особи в країні були зорієнтовані 
на проведення виборів, що мали надати владі повністю легітимного характеру 
та посилити її повноваження, адже українське законодавство не передбачало 
втечі Президента. «Не було ні місцевих адміністрацій, ні керівників силових 
структур та розвідки. Усе це необхідно було створювати фактично з нуля, – 
згадував тимчасово виконуючий обов’язки Президента України Олександр 
Турчинов. – […]. На емоціях я навіть прийняв рішення щодо силового розбло-
кування Донузлаву та штабу ВМС. Я збирався особисто керувати операцією, 
прилетівши до Криму із групою спецназу на транспортних літаках. Шансів на 
позитивний результат не було. Мабуть, це був просто порив відчаю»22. Хоча 
Україна втратила Крим, вітчизняні та закордонні експерти були дуже обережні 
в оцінках і не поспішали критикувати дії української влади, підкреслюючи, 
що її стриманість запобігла масштабному воєнному зіткненню. В українському 
інформаційному просторі в ті дні домінувала надія на рішучу позицію світової 
спільноти.

У березні–квітні 2014 року по східних і південних областях України про-
котилася хвиля акцій, відомих як «русская весна». Організатори демонстрацій 
громадянської позиції місцевого населення намагалися копіювати Євромайдан: 
ставили намети, споруджували стихійні барикади, палили шини. Організовані 
місцевими проросійськими силами за участю російських спецслужб такі акції 
мали створити враження підтримки проросійського вектору розвитку значною 
частиною населення України, реалізації озвученого В. Путіним проекту «Но-
воросія», що мав охопити області Півдня та Сходу України. 6 квітня почалися 

21 Березовець Т. Анексія: острів Крим. Хроніки гібридної війни. Київ, 2015.
22 Коваленко О. Як ми втрачали Крим. Свідчення перших осіб України. Українська 

правда. 2017. 10 квітня. URL: http://www.pravda.com.ua/cdn/graphics/2017/04/jak_my_
vtrachaly_krym_svidchennja_pershyh_osib_ukrainy/#5.
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захоплення будівель адміністрації, силових структур, держтелерадіокомпаній. 
Вони проходили за однаковим сценарієм: на тлі «народних мітингів» професі-
онали штурмували будівлі та на очах перетворювалися в бойовиків, які розда-
вали зброю й записували «в ополчення», згодом назване «Армією Південного 
Сходу». 7 квітня самопроголошено створення Донецької, а 28 квітня – Луган-
ської народних республік. 12 квітня озброєні бойовики захопили Слов’янськ. 
До кінця квітня під контролем проросійських сепаратистів опинилося близь-
ко половини території Донецької та Луганської областей, зокрема Слов’янськ, 
Краматорськ, Лисичанськ, Маріуполь, Горлівка, Новоазовськ23.

Представники правоохоронних органів у Донецькій та Луганській об-
ластях виявилися не тільки не готовими протидіяти, а й самі переходили на 
бік заколотників: лише в окремих місцях вони чинили опір, як-от при штур-
мі Горлівського управління міліції. Ситуацію ускладнювало й те, що ряд під-
розділів спецпризначення були задіяні для придушення Революції гідності, а 
деякі з них, як-от, до прикладу, сумська та івано-франківська групи «Альфи» 
категорично відмовилися це робити. Тобто фактично силовики були змушені 
робити політичний вибір, що є украй небезпечним явищем для будь-якої дер-
жави. Оскільки саме представники силових структур, насамперед розформова-
ний 25 лютого 2014 р. спецпідрозділ МВСУ «Беркут», несли на собі основний 
тягар звинувачень за використання зброї проти учасників Євромайдану, чима-
ло їх працівників навесні 2014 року були розгубленими та дезорієнтованими, 
не мали певності в тому, що можуть застосовувати зброю навіть у критичні 
моменти, які вимагали негайних рішень. Підполковник Андрій Дубовик, при-
значений помічником керівника Центру спецоперацій із боротьби з терориз-
мом СБУ, про ці дні згадував: «Майже відразу «Альфі» довелося летіти в Лу-
ганськ – там захопили приміщення СБУ. Порядок у підрозділі навести просто 
не встигли […]. І ось ми прилетіли в Луганськ, як раптом троє наших офіцерів 
одягнули георгіївські стрічки, уяви собі. І заявили: „Ми з росіянами воювати 
не будемо!” Невдовзі група була перекинута у Слов’янськ, захоплений бойови-
ками Гіркіна. Нею керував генерал-майор Геннадій Кузнєцов, щойно призначе-
ний керівником центру спецоперацій із боротьби з тероризмом СБУ. В розвідку 
він «для прикриття взяв полтавську «Альфу», сказав: „Нашим я не всім вірю”. 
У нас було три тижні, ми не могли вибудувати роботу, бо весь час перебували 
в русі»24.

23 Машовець К. Хроніка війни на Донбасі: від мітингів до танків. Інформаційно-
аналітичний центр РНБО. 2014. 18 жовтня. URL: http://mediarnbo.org/2014/10/18/
hronika-viyni-na-donbasi-vid-mitingiv/.

24 Бутусов Ю. История первого боя АТО 13 апреля 2014-го под Славянском 
глазами подполковника «Альфы» Андрея Дубовика (позывной Правосек): «Боевик 
выскочил в пяти метрах, я увидел, как входят в него мои пули, и тут же пуля отбросила 
меня». Цензор.нет. 2016. 13 апреля. URL: https://censor.net.ua/resonance/384081/istoriya_
pervogo_boya_ato_13_aprelya_2014go_pod_slavyanskom_glazami_podpolkovnika_alfy_
andreya_dubovika.
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Здавалося, що ситуація розгортається за кримським сценарієм. Утім, в 
інших областях України вона складалася не так однозначно. Співробітникам 
СБУ вдалося запобігти захопленню ряду адміністративних будівель, а 8 квітня 
2014 р. сили окремого підрозділу спеціального призначення МВСУ «Ягуар» 
звільнили зайняте бойовиками приміщення Харківської облдержадміністра-
ції25. На вулиці обласних центрів Півдня та Сходу (Одеса, Дніпропетровськ, 
Харків, Запоріжжя та ін.) вийшли сотні тисяч прихильників єдиної України, 
рішуче налаштовані не дозволити нищити свою Батьківщину. До прикладу, в 
Одесі протестувальники тримали плакати і скандували «Да, я говорю на рус-
ском, но я украинец», «Одесса – это Украина», «Одесса – не Россия», «Брат, не 
души в объятиях», «Нет войне», «Путін геть». Активісти встановлювали сти-
хійні блокпости на дорогах до міста. Відеозапис також зафіксував спробу про-
вокації біля приміщення Південного оперативного командування Сухопутних 
військ ЗСУ. Військовослужбовці, які вийшли на поріг установи, сказали: «Люди 
в масках, ми нічого не боїмося. Ми прийшли з Криму. Ми це все бачили. Так 
воно все починалося»26. Відеозаписи масових акцій з українською символікою 
та гаслами на Сході та Півдні України, повага до людей, які не побоялися про-
демонструвати свою позицію в умовах реальної загрози для життя, впливали й 
на настрої мешканців Західної та Центральної України. Дуже важливими були 
приклади мужності військовослужбовців, які показували готовність захищати 
Україну ціною власної крові. Усі ці моменти забезпечили перехід від усвідом-
люваного українським суспільством поділу на «свої» та «чужі» за принципом 
ставлення до Майдану до об’єднання перед спільними загрозами і формування 
громадянської солідарності27. «Різні за віком, статурою та звичками…, – таким 
побачив кадровий склад добровольчого батальйону МВСУ «Миротворець» 
начальник його медичної служби Всеволод Стеблюк, відомий учений-медик, 
який згодом відіграв велику роль у порятунку поранених українських військо-
вих під Іловайськом. – Від зовсім юного хлопчика […] до сивочолих дідів […]. 
Від струнких, підтягнутих, м’язистих молодиків (за статурою видно: „спєци”) 
до „пінжаків”, учорашніх цивільних, які прийшли сюди практично з Майда-
ну… […] Було пару хлопаків у беретах „Беркута”. Було пару „правосєків” (не 
за формою, а за суттю). Всі інші особливо не виділялися, поки йшло форму-
вання. Це потім, коли будуть зачитувати списком наказ про відрядження в зону 

25 Плахтій Ю. Ті, що врятували український Харків: «Ягуар» розкриває таємниці 
спецоперації. Vежа. 2017. 29 березня. URL: https://vezha.vn.ua/ti-shho-vryatuvaly-
ukrayinskyj-harkiv-yaguar-rozkryvaye-tayemnytsi-spetsoperatsiyi/.

26 Як Одеса зупиняла «русскую весну». Сюжет інформаційного ресурсу «Радіо 
Свобода. Україна». 2017. 25 квітня. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=GnpDuVTClMs.

27 Смолій В., Кульчицький С., Якубова Л. Донбас і Крим в економічному, 
суспільно-політичному та етнокультурному просторі України: історичний досвід, 
модерні виклики та перспективи. (Аналітична доповідь) / НАН України, Інститут 
історії України. Київ, 2016. С. 283.
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АТО, стане зрозумілим: у батальйоні 6 (шість!) полковників, величезна купа 
старших офіцерів, разом з лейтенантами-капітанами, прапорщиками-сержан-
тами, старшинами, разом з самооборонівцями Майдану. Дивне сполучення, 
дивне єднання досвіду, мужності, відваги, волелюбності. Ті, хто вчора стояв 
один проти одного на Грушевського та на Майдані, – сьогодні стояли поряд, в 
одній шерензі»28.

Навесні 2014 року градус напруги в українському суспільстві надалі 
зростав. Політичні протиріччя на тлі людських жертв почали позначатися не 
лише на стереотипному сприйманні мешканців одних регіонів України інши-
ми, а й проходити через товариські й родинні відносини, розкидаючи близьких 
людей по різні лінії барикад. Особливо гостро це відчували мешканці східних 
і південних областей України. Журналістка 5-го каналу, уродженка Маріуполя 
Дарина Феденко згадувала: «Моїм болем, який вже ніколи не вщухне, є інша 
зрада. […] Її звати Юля. Це одна з двох моїх подружок. Я чомусь завжди ду-
мала, що найкращих і найближчих має бути небагато […]. Від неї 2 травня 
дзвінок: „Я ненавижу Украину. Вы убили наших мальчиков”, – фразами ро-
сійського телебачення говорила людина, яка знає про мене все. Так вона від-
реагувала на події в Одесі. […] А меня тоже ненавидишь? Вона, ані секунди 
не вагаючись, сказала, що ще не ненавидить. Ще… Завершенням цього аж ніяк 
не конструктивного діалогу стала фраза: „Я бы взяла оружие и всех вас уби-
ла”. Це була передостання наша з нею розмова»29. Мешканці України масово 
констатували неможливість продовжувати спілкування з близькими, які про-
живали на території Російської Федерації та дивилися на події в Україні крізь 
призму російської пропаганди. Не допомагали навіть спроби вилучити «по-
літику» з повсякденних розмов, які все одно збивалися на актуальні теми й за-
вершувалися гострими конфліктами. Зауважимо, що мешканці Росії, виходячи 
з установок свого інформаційного простору, швидше заговорили про ймовір-
ність бойових дій в Україні, аніж це усвідомили українці. «Бувші московські 
друзі ще в перші дні Майдану відразу зв’язалися з нами, – згадувала полтав-
чанка Ш. Г., – ніби співпереживаючи, починали щось доказувати про наші не-
правильні дії та вчинки, запевнили, що тим так все не закінчиться, а буде у 
нас ще громадянська війна… Тоді ми лише посміялися над цим і дивувалися, 
звідки така зацікавленість і таке далеке бачення та переконання? А й не знали, 
що у них там на нас вже були свої плани і певне клеймо»30.

Політичні експерти класифікують події в Україні на зламі 2013–2014 ро-
ків як ланку так званої гібридної війни, породженої геополітичною стратегією 
керівництва Російської Федерації. Гібридна війна ведеться шляхом взаємного 

28 Стеблюк В. Синдром АТО. Нотатки «Айболіта». Київ, 2017. С. 12–13.
29 Феденко Д. Моя війна. Свій – чужий. Неоголошена війна. Невідомі факти і 

хроніки АТО. Харків, 2015. С. 94–95.
30 Матеріали анкетування «Суспільні настрої в Україні напередодні та на початку 

воєнного конфлікту 2014 року»… Анкета Ш. Г., 1960 р. н., працівниці освіти. Полтава. 
2017. 4 серпня.
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переплетення двох основних чинників: військових (підготовка армії та постій-
на підтримка її бойового духу й набуття досвіду бойових дій, утвердження ви-
сокого авторитету військової служби в суспільстві та перетворення працівни-
ків силових структур у соціально-професійну групу, добробут якої залежить 
від перманентних воєнних кампаній, розвідувальна й диверсійна діяльність, 
формування агентурної мережі та груп, які можна мобілізувати на завдання, 
спеціальні операції, нерідко без розпізнавальних знаків) та інформаційних і 
гуманітарних (значна увага до питань мови, історії, релігії, культури, які ви-
значають ментальні установки людини, ведення широкомасштабних інформа-
ційних кампаній з психологічним впливом на цільові аудиторії, маніпулювання 
масовою свідомістю через відповідний відбір, спотворення або ж продукуван-
ня фейкової інформації тощо). Гібридна війна важко підлягає датуванню, утім 
певним переломним моментом в українсько-російських відносинах стали події 
Помаранчевої революції 2004 року, після якої спецслужби Російської Федера-
ції були переорієнтовані на роботу в Україні як у ворожій державі, а початки 
інформаційної кампанії, що мали сформувати негативний образ українськості 
та підготувати ґрунт для позитивного сприйняття населенням окремих регіонів 
України ймовірної російської агресії, датують 2007–2008 роками31.

В ідеологічній площині розв’язана політичним керівництвом Російської 
Федерації гібридна війна спирається на концепт «русского мира», що виник у 
середовищі російських інтелектуалів першої половини 1990-х років як реакція 
на розпад СРСР. Ці процеси передбачали пошук «новой русской идеи», яка 
доволі швидко була відмежована від наслідування західного шляху розвитку, 
прийняття ліберальних цінностей. Натомість, в оперті на євразійські концеп-
ції, обґрунтовується теза про особливий шлях Росії, її вибраність, призначен-
ня забезпечувати геополітичну рівновагу у світі, в якому національні держави 
нібито вичерпали свій політичний ресурс і невдовзі будуть замінені великими 
геополітичними гіперутвореннями («державами-цивілізаціями»). Всереди-
ні країни такі уявлення спираються на конструйовані особливості російської 
ментальності – приймання міцної держави як гаранту порядку й захищеності, 
колективний патріотизм і готовність до самопожертви аж до смерті за вітчизну, 
яка нібито виходить далеко поза державні кордони сучасної Російської Феде-
рації. Пропаганда цих ідей серед російського суспільства є успішною: під її 
впливом число росіян, які вважають Росією великою державою, зростає, хоча 
в її політичному устрої фактично відтворено радянську модель, яка передбачає 
лише видимість легітимності влади. Теза про «змову» країн Заходу проти Росії 
служить обґрунтуванню жорсткої зовнішньої політики, в якій Україні тради-
ційно відводиться особлива роль частини «русского мира», місця «священних 
могил». Творення на кордонах Російської Федерації ліній бойових зіткнень 
(або ж продукування хаосу в зіткненні континентів) покликане, між іншим, 
зміцнити ідею «русского мира» фактором пролитої в боротьбі за нього крові. 

31 Світова гібридна війна: український фронт / Національний інститут стратегіч-
них досліджень; за заг. ред. В. П. Горбуліна. Київ, 2017.
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Уміле маніпулювання громадською думкою, її згуртування навколо інформа-
ційних приводів призвело до того, що  «наприкінці лютого – впродовж березня 
2014 р. слабкі поодинокі голоси, які закликали росіян до здорового глузду та 
поваги до міжнародного права, потонули у вакханалії всенародної радості від 
ілюзії миттєвого приростання території „русского мира”. „Росія встає з колін”, 
„російський ведмідь прокинувся”, „можемо повторити”, – під такими гаслами 
Росія розпочала реалізацію проекту демонтажу України  і „братнього україн-
ського народу”. Багатьом у Кремлі тоді здавалося, що справу можна буде за-
вершити переможним бліцкригом до осені»32.

Хоча пропагандистські засоби були зорієнтовані насамперед на широке 
коло російськомовного населення в Україні, особливо піддатливими на їх дію 
виявилися саме мешканці Донбасу та Криму. Докладний аналіз причин цього й 
суспільних настроїв мешканців цих регіонів є предметом окремих досліджень33. 
Уже сьогодні на їх підставі можна стверджувати, що в основі проросійських ре-
акцій мешканців Донбасу, з одного боку, лежало почуття соціальної незахище-
ності, вседозволеності криміналітету та напівфеодальні відносини, а з іншого, 
непослідовна політика державної української влади, її корумпована вертикаль 
та гасла багатовекторності зовнішньої політики, які на практиці призвели до 
відкритості держави щодо зовнішньої агресії. Історики Станіслав Кульчицький 
та Лариса Якубова пропонують подивитися на Донбас «як на відкриту демогра-
фічну систему, що повноцінно не справляється з культурними, політичними і 
техногенними навантаженнями модерної доби»34. Через суспільні стереотипи і 
фобії, які десятиліттями формувалися й утверджувалися в середовищі мешкан-
ців Донбасу, під час подій 2014 року їм забракло «ментальних точок опертя для 
опору», що й підштовхнуло «у пошуках екзистенційної безпеки в бік агресора». 
Спираючись на пропаганду російських мас-медіа, мешканці регіону сприймали 
Росію не як агресора, а як супердержаву, з якою пов’язували надії на вихід із 
соціально-економічної кризи, а їх ментальні установки в цьому випадку були 
оперті на уявний концепт єдиного «русского мира»35.

32 Якубова Л. «Русский мир» в  Україні: на краю прірви. Київ: Кліо, 2018. С. 25 
та ін.

33 Донбас в етнополітичному вимірі. Авт. колектив: Котигоренко В., Калакура О., 
Ковач Л. та ін. / НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень 
ім. І. Ф. Кураса. Київ, 2014; Кульчицький С., Якубова Л. Триста років самотності: укра-
їнський Донбас у пошуках смислів і Батьківщини. Київ, 2016; Смолій В., Кульчиць-
кий С., Якубова Л. Донбас і Крим в економічному, суспільно-політичному та етнокуль-
турному просторі України…; Між війною і соборністю. Соціокультурна інтеграція та 
адаптація переселенців з Донбасу та Криму. Західноукраїнський вектор / НАН Укра-
їни, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича; відп. ред. М Литвин. Львів, 2017.

34 Кульчицький С., Якубова Л. Донеччина і Луганщина у XVII–ХХІ ст.ст.: 
історичні фактори й політичні технології формування особливого та загального у 
регіональному просторі / НАН України, Інститут історії. Київ, 2015. С. 802.

35 Смолій В., Кульчицький С., Якубова Л. Донбас і Крим в економічному, 
суспільно-політичному та етнокультурному просторі України… С. 281.
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Перелому на користь сепаратистських настроїв посприяли невпевнені 
дії українського керівництва, перехід ряду працівників силових структур на 
бік агресора, що створювало враження розпаду всієї системи управління дер-
жавою. Журналіст із Луганська Валентин Торба згадував: «Уся Україна спосте-
рігала за безладом на Сході, не знаходячи відповідних визначень і слів. Європа 
переглядала новини із України і легко заковтувала пояснення того, що відбува-
ється, з російських ЗМІ, які зокрема надавали інформацію західним агентствам 
новин. Усе це вписувалося в загальну картину безвладдя і внутрішньої неста-
більності в країні […]. У листопаді 2013-го люди вийшли на мирний протест 
зовсім не для того, щоб гинути. Навпаки, вони хотіли жити»36. Усвідомлення 
того, що доведеться ухвалювати самостійні, складні й ризиковані рішення, бра-
ти на себе відповідальність за долі людей і держави, надавати перевагу здо-
ровому глузду перед заплутаною системою визначених законодавством повно-
важень, які породжували картину колективної безвідповідальності, приходило 
до вищого українського політичного і військового керівництва не відразу, а під 
тиском подій, які стрімко розвивалися. 17 березня 2014 року в Україні було ого-
лошено часткову мобілізацію, а 13 квітня 2014 р. Олександр Турчинов заявив 
про початок Антитерористичної операції: «Ми робили все, аби уникнути люд-
ських жертв. Але ми готові дати відсіч всім спробам вторгнення, дестабілізації 
та терористичним діям зі зброєю в руках. РНБО прийняла рішення розпочати 
широкомасштабну антитерористичну операцію із залученням Збройних Сил 
України. Ми не дамо Росії повторити кримський сценарій»37. Наступного дня 
це рішення було введено в дію указом Президента України «Про невідкладні 
заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної ці-
лісності України»38.

Попри неоднозначну назву «Антитерористична операція», винайдену в 
хитросплетіннях юридичних норм (як відомо, Російська Федерація заперечує 
будь-яку участь своїх військових у бойових діях в Україні), усі в Україні бачи-
ли, що почалася війна, яка – тією чи іншою мірою – торкнеться кожного. Аби 
поглибити розуміння того, як мешканці України усвідомлювали факт, що в їх 
дім прийшла війна, які почуття при цьому переживали та як приймали цю нову 
реальність, протягом червня–вересня 2017 року було проведене анкетування 
«Суспільні настрої в Україні напередодні та на початку воєнного конфлік-
ту 2014 року». Метою опитування було з’ясувати першу реакцію мешканців 

36 Торба В. Я – свідок. Записки з окупованого Луганська / Бібліотека газети 
«День». Київ, 2015. С. 163.

37 РНБО розпочинає масштабну АТО із залученням Збройних Сил – 
Турчинов. Українська правда. 2014. 13 квітня. URL: http://www.pravda.com.ua/
news/2014/04/13/7022274/.

38 Указ Президента України про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної 
загрози і збереження територіальної цілісності України». 14 квітня 2014 р. Офіційний 
сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/405/2014.
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України на вибух збройного конфлікту на території держави та її переосмис-
лення під впливом подальших подій. Відомо, що мало хто в Україні припускав 
ймовірність воєнних дій. Психологічна неготовність до війни, стирання в істо-
ричній пам’яті глибшого розуміння того, чим є війна і як вона змінює людські 
долі, невпевнені дії керівництва держави спричиняли розгубленість і страх 
перед майбутнім. Завданням опитування було зрозуміти, як люди визначали 
власний алгоритм дій, як сприймали тривожні новини з фронту, як змінювали 
уявлення про обов’язки й можливості держави, армії, громадянина.

Анкетування не мало на меті сформувати картину українського суспіль-
ства на підставі соціологічної вибірки респондентів, адже такі дослідження 
регулярно здійснюють соціологічні наукові осередки, які оприлюднюють їх 
результати. Так, до прикладу, з 28 липня по 1 серпня 2014 р. опитування «Оцін-
ки населенням України АТО на Донбасі» було проведене Українським інсти-
тутом соціальних досліджень ім. О. Яременка та відділом моніторингових до-
сліджень соціально-економічних трансформацій Інституту економіки та про-
гнозування НАН України. Опитування було проведене у 24 областях України 
та охопило 2000 респондентів. За його результатами виявилося, що більшість 
населення України на той момент вважала, що конфлікт не буде затяжним (від 
кількох місяців до півроку) й обмежиться територією Донбасу. Підтримували 
проведення АТО 55,6 % населення; 31,5 % виступали проти. Більшість опита-
них визнали, що не до кінця розуміють, що саме відбувається на Донбасі. За 
висновками соціологів, «неповне розуміння ситуації при низькому рівні дові-
ри в соціумі якраз і породжують дуже високий рівень невизначеності, а це, у 
свою чергу, породжує почуття непевності, тривожності підштовхує людей до 
якихось неадекватних, не завжди раціональних дій»39.

Методики збору та опрацювання матеріалів соціологами та істориками 
є різними, виходячи зі специфіки своєї дисципліни, вони також по-різному 
формулюють питання. Завданням проаналізованого нижче анкетування було 
отримати такий тип особових джерел, який зазвичай використовують істори-
ки, з тим нюансом, що особи, які відповідали на поставлені питання, навряд 
чи зафіксували б свою позицію чи думки в якомусь іншому місці. Важливи-
ми для даного дослідження вважались емоційні установки респондентів та їх 
суб’єктивні оцінки, що показують можливості людини справлятися з серйозни-
ми зовнішніми загрозами та викликами. Усі поставлені в анкеті питання носи-
ли відкритий характер, а респондентів було зорієнтовано на довільну нарацію, 
яка б дозволила розвинути думку. Усього було отримано 150 анкет, які заповни-
ли мешканці з різних регіонів України, різного віку та роду занять.

У першому блоці респондентам було запропоновано відповісти на на-
ступні питання: «Пригадайте, як Ви довідалися про початок бойових дій на 
сході України. Якими були Ваші перші думки? Що Вам було відомо про війну 

39 Балакірєва О. М., Дмитрук Д. А. Оцінки населенням України АТО на Донбасі. 
Український соціум. 2014. № 3. С. 128–137.
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до початку бойових дій в Україні? Назвіть основні джерела Ваших уявлень. Чи 
думали Ви про те, що Ваше покоління може жити в умовах війни? Чи припус-
кали Ви можливість збройного конфлікту саме з Росією?». Мало хто пов’язав 
спогади про початок війни в Україні з однією подією, тож можна зробити ви-
сновок, що її усвідомлення відбувалося поступово: «Про початок бойових дій 
взагалі важко сказати… Що є початком бойових дій, тому що конкретної дати 
я не знаю?.. Чи може хтось назвати конкретну дату […]. Скажімо, перший, на-
приклад, момент в Криму, коли спроба захоплення військової частини… Там, 
наскільки я пам’ятаю, загинув прапорщик Збройних Сил України, який був у 
караулі. Це жертва, це початок збройного конфлікту, чи ні? Ну не було чіткої 
дати, власне, як Друга світова, що там 1 вересня чи напад Німеччини на Ра-
дянський Союз 22 червня. Тут було… помаленьку наростало: захопили БТР, 
почали стріляти, обстріляли… там СБУ їхало, по-моєму, Губарєва брати чи що 
там, машини СБУ розстріляли, знищили. Так воно плавно, по наростанню від-
бувалось… конфлікт»40.

Респонденти здебільшого починали відповіді з пригадування власної 
емоційної реакції на початок відкритої фази бойових дій. «Хронологію подій 
запам’ятати важко, – зауважила одна з респонденток, – як і уявити, що розпоч-
нуться бойові дії на українській території. Важко згадати, як саме поширилась 
дана інформація […]. Було страшно чути і бачити, як українські військові всту-
пають в бій з сепаратистами, відступають, втрачають солдатів. […] Все дійшло 
до величезних втрат українських військовослужбовців, було страшно за долю 
нашої країни»41. В емоційних оцінках респондентів різних вікових категорій 
домінують такі визначення, як шок, страх, злість, обурення, жах, тривога, роз-
губленість, розпач: «Перша думка була: це божевілля! Неможливо! У ХХІ сто-
літті, в центрі Європи. Загарбати територію!»42; «Страх. Цього не може бути 
з нами»43; «Страх, думки, що доведеться тікати»44; «Ну що сказати, страшно 
було, страшно за свою сім’ю, страшно за наше майбутнє… Просто ніхто не міг 
подумати, що… Ну ви розумієте»45. Уже з цих кількох висловлювань видно, що 
почуття страху мало багатьох адресатів, охоплювало широкий діапазон: власну 

40 Матеріали анкетування «Суспільні настрої в Україні напередодні та на почат-
ку воєнного конфлікту 2014 року»… Анкета Мочульського Тараса, 1966 р. н., фізика, 
працівника IT-сфери. Львів. 2017. 2 липня.

41 Там само. Анкета Богун Оксани, 1978 р. н., виховательки. Мазурівка, с. Жида-
чівського р-ну Львівської обл. 2017. 7 липня.

42 Там само. Анкета Глухівської Лесі, 1963 р. н., пенсіонерки. Львів. 2017. 
23 червня.

43 Там само. Анкета Писаренко Лариси, 1964 р. н., викладачки. Одеса. 2017. Ве-
ресень.

44 Там само. Анкета Дмитріва Михайла, 1974 р. н., підприємця. Київ. 2017. 
21 липня.

45 Там само. Анкета Пасеки Ярослава, 1999 р. н., абітурієнта. Хмельницький. 
2017. 23 липня.
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долю, близьких людей, незнайомих військовослужбовців, врешті всю країну. 
Вислів «переживав за долю країни і близьких» є доволі типовим46.

Основними джерелами інформації про війну як явище більшість респон-
дентів назвали підручники, деяку спеціальну літературу, опубліковані спогади, 
художні й документальні фільми: «Як про війну взагалі. Лише мали книжне 
поняття, теоретичне»47. Навіть фахові історики, які доволі чисельно представ-
лені в даному дослідженні, хоча й вказували на достатню обізнаність у питан-
нях війни через професійні знання, усе ж відзначали, що реальність була від-
чута ними по-іншому: «Оскільки я за професією є істориком, то уявлення про 
війну у мене почали формуватися ще дуже давно. […] Але одна справа, коли 
читаєш чи дивишся фільми про війну, а зовсім інша, коли вона відбувається у 
тебе в країні»48. Деякі респонденти вказали, що їх уявлення про війну формува-
ли «різноманітні стереотипи з курсів історії, що в школі, що в університеті»49. 
Згадки про отримання відомостей про війну через родинну пам’ять фрагмен-
тарні, розсипані; лише деякі представники молодшого покоління згадали про 
розповіді дідусів і бабусь, утім ті, як правило, також мали лише дитячі спогади 
про війну й таке ж її сприйняття. З-поміж старшого покоління такі згадки час-
тіші: з розповідей батьків війна закарбувалася в їх пам’яті як щось жахливе, 
яке, утім, уже не мало б ніколи повторитися: «Про жахи війни я знаю не просто 
із книг. Мій тато загинув на війні у 1942 році. Я його зовсім не пам’ятаю. Ба-
гато жінок у селі, де минуло моє дитинство, лишилися без чоловіків. […] Село 
після війни було зовсім знищено. Мені дуже важко говорити і усвідомлювати 
все це. Я ніколи навіть уявити не могла, що моя старість буде от такою. Що 
мені доведеться з копійчаної пенсії виділяти гроші, щоб підтримати племінни-
ка, який у такому юному віці візьме зброю до рук»50.

Пробуючи укласти в цілісність попередні знання про війну, респонден-
ти найчастіше апелювали до Другої світової та війни в Афганістані, натомість 
паралелі до подій в Україні здебільшого проводили з війнами у Грузії та Югос-
лавії, а протиставлення – з подіями в Сирії та зіткненнями в Африці. Відпо-
віді на питання «Чи припускали Ви можливість збройного конфлікту саме з 
Росією?» розділилися. Частина респондентів вказали на виховання в дискурсі 
особливої спорідненості, братерства між українським і російським народами, 
через що у можливість війни між ними не могли повірити навіть по факту. Інші 
припускали зіткнення, називали Росію серед перших ймовірних противників, 
виходячи з історичного досвіду, але вважали, що це відбудеться не так швидко, 

46 Там само. Анкета Вівчарика Назара, 1985 р. н., журналіста. Черкаси. 2017. 
3 серпня.

47 Там само. Анкета Біланчук Віри, 1970 р. н., вчительки. Олешник, с. Виногра-
дівського району Закарпатської обл. 2017. 5 липня.

48 Там само. Анкета Петрика Юрія, 1994 р. н., студента. Тернопіль. 2017. 1 серпня.
49 Там само. Анкета Кушпети Романа, 1995 р. н., студента. Львів. 2017. 16 липня.
50 Там само. Анкета Завалко Галини, 1940 р. н., пенсіонерки. Черкаси. 2017. 

29 липня.
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покладали надії на те, що такого перебігу подій не дозволить світова спільнота: 
«У війну з Росією не вірила, сподівалась, що перетнути червону лінію вони не 
посміють»51. Деякі респонденти вказали, що спрогнозувати війну можна було 
аналітичним шляхом, аналізуючи події та інформацію ЗМІ, але вони не зроби-
ли цього, будучи переконаними, що ніщо подібне Україні не загрожує. На пи-
тання «Чи думали Ви про те, що Ваше покоління може жити в умовах війни?» 
фактично всі респонденти відповіли негативно, а найпоширенішою стала від-
повідь «Ні! Ніколи!».

Чимало респондентів пригадали й виокремили переломну для себе по-
дію, яка змусила їх замислитися над ймовірністю масштабних бойових дій. 
Ці події можна звести до трьох часових проміжків. До когось тривожні думки 
приходили ще в період Євромайдану: «Фактично після 30 листопада, як влада 
побила студентів, я тоді зрозумів, фактично навіть не після 30, а після 21 лис-
топада, як Янукович не підписав договір про асоціацію з Євросоюзом, що то 
таке можливо. Що він піддався на умови Путіна […]. Ймовірність на 90 від-
сотків, що таке можливе»52. По-своєму відчували ймовірність війни учасники 
самооборони Євромайдану: «Під час Майдану серед самооборони ширились 
чутки про російських спецпризначенців у центральних держустановах Укра-
їни. Часом ми в сотні серйозно обговорювали можливість агресії Російської 
Федерації, ніхто не сумнівався, що такий розвиток подій можливий»53. На 
Майдані, – згадував ще один учасник Революції гідності, – ми очікували таку 
можливість. Однак анексія Криму і початок війни уже були кінцевою точкою 
того перевороту та краху чогось важливого, що жевріло в серці, а тому перші 
загиблі уже від розпочатої війни лише підсумували пустоту та печаль, що щось 
у нас не вийшло»54. Другим етапним моментом, на який вказують респонденти, 
є анексія Криму. Третім – бойові дії на Донбасі, в ході яких була значна кіль-
кість людських жертв; тут респонденти називали конкретні географічні точки, 
інформація про бої поблизу яких змушувала їх усвідомити реальність війни: 
«Ми не вірили в те, що в Україні може бути війна, і фактично до Волновахи 
надіялись, що як такого масового воєнного конфлікту не буде»55.

51 Там само. Анкета Аркуші Наталії, 1959 р. н., інженера-технолога. Одеса. 2017. 
Вересень.

52 Там само. Анкета Пронюка Володимира, 1959 р. н., машиніста електропотяга, 
пенсіонера. Дашава, смт Стрийського р-ну Львівської обл. 2017. 2 липня.

53 Там само. Анкета Карпія Дмитра, 1987 р. н., журналіста, громадського акти-
віста. Бровари. 2017. 26 липня.

54 Там само. Анкета Юхимця Романа, 1990 р. н., науковця. Київ. 2017. 23 липня.
55 Там само. Анкета Літвін Ірини, 1983 р. н., вчительки історії. Млинове, 

с. Ратнівського р-ну Волинської обл. 2017. 25 червня. Бій під Волновахою відбув-
ся на світанку 22 травня 2014 р. внаслідок нападу бойовиків ДНР на блокпост 51-ї 
окремої механізованої бригади (м. Володимир Волинський). Під час бою загину-
ли 17 військовослужбовців ЗСУ. Бій під Волновахою продемонстрував неготовність 
українських військовослужбовців діяти в нових обставинах, нехтування ними азів
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Незважаючи на посилення поганих передчуттів, прийняття війни як ре-
альності затримувалося в часі, попри наростання тривожних і трагічних но-
вин, воно немов потребувало кількох верифікацій, які б підтверджували, що 
все це відбувається насправді: «Перша думка відразу промайнула – не може 
бути! Не може бути, щоб війна почалася у нас, в Україні. Знаєте, десь в Сирії 
чи в Афганістані сприймається зовсім не так, не страшно. Навіть коли вже чіт-
ко усвідомила, що це реальна війна, де вмирають реальні люди, подумала – це 
ненадовго, все дуже скоро скінчиться. В нас не може бути війни, ми живемо в 
ХХІ столітті, ми ж європейці, світ не допустить цього. Наївна»56. Респонден-
ти згадували, що відчуття реальності при отриманні трагічних нових із зони 
бойових дій у них зміщувалося, виникали думки, що все це не насправді, що 
це страшний сон, врешті-решт якась випадковість, непорозуміння, яке швидко 
буде припинене: «відчуття сну. Думав, що все це швидко закінчиться»57; «ма-
буть, я думав, що це щось таке локальне, короткотривале, що скоро мине»58. 
Хоча більшість респондентів відзначили, що довідувалися новини з телебачен-
ня та інтернет-ресурсів, ця інформація з медіапростору ніби ще потребувала 
підтвердження з власних джерел, мала бути озвучена кимось із знайомих, про-
говорена, показана чимсь особистим: «Першими відчуттями були шок, роз-
губленість та нереальність усього, що відбувалося. Першою була думка: „Це 
все – якийсь страшний сон” […]. Трохи згодом, 2 березня 2014 р. у церкві (це 
була Прощена неділя) прийшло чітке усвідомлення серйозності речей і того, 
що це – війна. Непрямим підтвердженням стало отримане саме тоді повідом-
лення від куми-росіянки, порядної та розумної людини з Іваново: „Простите 
нас все”»59.

Війну як доконаний факт моментально усвідомлювали лише ті, хто ба-
чив її на власні очі: «Була безпосереднім свідком початку бойових дій. Ви-
їжджала під вибухом снарядів у районі Камброда Луганської обл. […] Жахли-
ві події, що розгорнулися, були навіть гірші за всі мої уявлення про війну»60. 
Проте й у випадку мешканців Донбасу простежується сприймання подій як 
нереальних, чогось такого, що відбувається не з ними, а в якомусь паралель-

військової справи та водночас через трагічні наслідки змусив багатьох перелаштува-
тися на воєнні рейки (Бутусов Ю. Трагедия в Волновахе: война – не пикник на обочи-
не. Цензор-нет. 2014. 22 мая. URL: https://censor.net.ua/resonance/286478/tragediya_v_
volnovahe_voyina_ne_piknik_na_obochine).

56 Матеріали анкетування «Суспільні настрої в Україні напередодні та на по-
чатку воєнного конфлікту 2014 року»… Анкета Федини Галини, 1995 р. н., студентки. 
Львів. 2017. 31 липня.

57 Там само. Анкета Андрійчука Юрія, 1986 р. н., працівника складу. Київ. 2017. 
30 липня.

58 Там само. Анкета Кушпети Романа, 1995 р. н., студента. Львів. 2017. 16 липня.
59 Там само. Анкета Аркуші Наталії, 1959 р. н., інженера-технолога. Одеса. 2017. 

Вересень.
60 Там само. Анкета Ладиченко Ольги, 1989 р. н., адміністратора мовної агенції. 

Львів. 2017. 24 червня.
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ному просторі: «Проживаючи в Донецьку, здається, спочатку стали свідками 
захоплення адмінбудівель, військових частин, потім (а може, одночасно, вже 
важко згадати) дізналися про обстріл прикордонників з російського боку. Було 
постійне очікування, що якимось дивом все це зупиниться. Відчуття неправдо-
подібності того, що відбувається. При цьому злість на тупість тих людей, які 
підтримували протилежну сторону. Дитяче бажання довести, що ви ідіоти і ще 
пожалкуєте»61. Мешканці Донбасу більшою мірою, ніж усі інші, згадували про 
поділ родин по різні сторони фронту; відзначали, що було складно розібратись 
у ситуації, черпаючи дані одночасно з українських і російських новин, які по-
давали цілком протилежні точки зору: «українські й російські канали говори-
ли прямо протилежну інформацію. Стояло питання: де ж правда»62. Ще одним 
поворотом думки було неприйняття того, що бойові дії охоплюють територію 
Донбасу, за логікою, чому це все відбувається саме з нами: «Для чого й навіщо 
все це. Чому в Слов’янську?»63.

Вагомим моментом усвідомлення війни як спільного ментального про-
стору всіх громадян України було потрапляння близьких людей на лінію фрон-
ту, або ж їх думки чи наміри піти воювати: «Пам’ятаю коли на початку березня 
в Росії дозволили вводити війська в Україну. Був шок і розпач. Чоловік пішов 
до військкомату»64. Не в одиничних випадках респонденти відзначали певний 
розрив у свідомості між звістками про бойові дії на сході, які ще сприймались 
як щось далеке і нереальне, і тим моментом, коли розуміли, що на війні опи-
ниться хтось із близьких: «До останнього не вірила у це все, поки війна не 
торкнулась мене»65; «в Західній Україні важко уявляти, що є війна на Сході... 
Але коли ти безпосередньо цього торкаєшся, твоє уявлення змінюється»66. Рес-
понденти, які мали рідних або знайомих на військовій службі, усвідомлювали 
серйозність ситуації швидше, ніж ті, хто таких контактів не мав: «Мій чоловік 
військовослужбовець. Хоч він мало що розповідав, але я знала, що підготовка 
до відрядження їх на східні рубежі велася фактично із лютого місяця. Вже тоді 
моє серце заполонив страх, біль за життя людей на Сході»67. Такі ж висновки 
можна зустріти не лише з боку кадрових військових, а й від строковиків: «Мій 
брат якраз завершував проходження строкової служби в Криму (Севастополь). 

61 Там само. Анкета С., 1983 р. н., працівниці освіти. Вінниця. 2017. 17 липня.
62 Там само. Анкета Сельницької Ірини, 1966 р. н., підприємця. Лисичанськ. 

2017. 22 липня.
63 Там само.
64 Там само. Анкета Феофілової Вікторії, 1980 р. н., керівника громадської орга-

нізації. Черкаси. 2017. 26 липня.
65 Там само. Анкета Максим’як Роксолани, 1994 р. н., студентки. Львів. 2017. 

30 червня.
66 Там само. Анкета Мороз Марини, 1993 р. н., працівниці архіву. Львів. 2017. 

2 липня.
67 Там само. Анкета Клим Людмили, 1983 р. н., працівниці освіти. Харків, 2017. 
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Був острах за нього. По поверненню його додому в розмовах він давав прогноз 
тих подій, що нині на Донбасі»68.

Напередодні бойових дій розмови з військовослужбовцями, з одного 
боку, насторожували і змушували прогнозувати загострення ситуації, з іншого, 
заспокоювали, адже військові запевняли, що зберігають контроль над ситуаці-
єю: «Про те, що насувається біда і збройний варіант вирішення проблеми мож-
ливий, я довідалася з розмови з другом, військовим-контрактником Іваном. Од-
разу після Майдану ми обговорювали тодішню ситуацію, і я добре пам’ятаю, 
як він казав, що при необхідності візьме зброю в руки. Потім було блокування 
військових частин, в Яворові тоді теж блокували, будучи у Львові я телефону-
вала до друзів, ми хвилювалися, дзвонили до знайомих солдатів, які запевня-
ли, що все в порядку, хвилюватися нічого. А потім незрозумілі передислокації, 
стягнення частин під кордони з Росією і… враз бої, разом з анексією Криму. 
А далі наче спалах, АТО, АТО, АТО. Про це трубили абсолютно всі ЗМІ, як 
українські, так і закордонні, проблема враз наче з невидимої перетворилася в 
глобальну. І незнайому абревіатуру „АТО” буквально за 2 дні вивчили всі, від 
дітей до пенсіонерів»69.

З цього моменту погляди чи не всіх мешканців України були спрямовані 
на тих, хто ставав головними дійовими особами майбутньої історичної дра-
ми, – на військовослужбовців Збройних сил України. Чи зможуть? Чи захис-
тять? Чи вміють? Ці питання ніби зависли в повітрі, яке згущувалося від перед-
чуття неминучих бід, болю, сліз; вони прочитувалися в зосереджених поглядах 
і глухому мовчанні, особливо вечорами у громадському транспорті, коли кожен 
задумувався про своє, про свого. Тисячі доль раптом були змінені. Тисячі що-
денних проблем стали не важливими. Значення мало лише «завтра» й те, яким 
воно буде. І чи буде взагалі.

Понад 20 років незалежності молода Українська держава звично жила 
пацифістською риторикою. Від Радянського Союзу у спадок Україна отримала 
сегмент армії, військовослужбовці якої присягали на вірність уже не існуючій 
державі. 24 серпня 1991 р. Верховна Рада України ухвалила взяти під свою 
юрисдикцію всі розташовані на території України військові формування Зброй-
них сил колишнього СРСР і створити Міністерство оборони України, а 6 груд-
ня 1991 р. Верховна Рада затвердила закони «Про оборону України» та «Про 
Збройні сили України». Україна успадкувала від СРСР одне з найпотужніших 
угруповань військ в Європі чисельністю близько 980 тисяч осіб. Воно було 
оснащене ядерною зброєю та відносно сучасними зразками озброєння і вій-
ськової техніки; налічувало 14 мотострілецьких, 4 танкові, 3 артилерійські ди-

68 Там само. Анкета Шевченка Миколи, 1986 р. н., працівника місцевого само-
врядування. Шпола. 2017. 30 липня.

69 Там само. Анкета Деревчук Ірини, 1995 р. н., студентки. Яворів. 2017. 1 серпня.
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візії та 8 артилерійських бригад (9 293 танки, 11 346 бойових машин), бригаду 
спецпризначення, 9 бригад і окрему армію протиповітряної оборони, 7 полків 
бойових вертольотів, 3 повітряні армії (близько 1500 бойових літаків)70. Радян-
ська армія змінювала стан і статус, зберігаючи всі відомі й задавнені внутрішні 
проблеми, зі шлейфом участі в Афганській війні, потреби якої ніхто не розумів. 
Єдиний військово-промисловий комплекс одразу ж розпався. У 1996 р. Україна 
відмовилася від статусу ядерної держави. Попри розробку концепцій реформу-
вання Збройних сил України, належні кошти на це не були виділені (фактичне 
фінансування становило в середньому 75 % від запланованого), а частка витрат 
Державного бюджету на оборону впала нижче 1 % від ВВП. Кошти йшли тіль-
ки на утримання ЗСУ, а модернізація відбувалась украй сповільненими темпа-
ми. Розбалансованими стали стан і чисельність окремих родів військ, а серед 
силових відомств ситуація теж складалася не на користь армії. У 2012–2013 рр. 
управління фінансами ЗСУ здійснювалося фактично в ручному режимі; були 
згорнуті програми, спрямовані на досягнення стандартів НАТО71.

Престиж військової служби падав. Звичною практикою стало уникан-
ня строкового призову до армії як марно витраченого часу. Повсюдно вважа-
лося, що «стандартна військова служба передбачала тільки прислуговування 
перед „дідами” й паперовими офіцерами, здатними лише говорити команд-
ним голосом і підтримувати режим примусу та приниження, плутаючи його з 
дисципліною»72. У той час, коли екрани телебачення заполонили російські те-
лесеріали, що послідовно формували позитивні образи російських силовиків, в 
українському інформаційному просторі такі поняття, як чесна служба військо-
вого в державі, військова кар’єра, офіцерська честь були майже відсутні. «Не 
хотів бути в армії, – згадував про свої довоєнні міркування боєць 79-ї окремої 
аеромобільної бригади Олександр Животовський («Гриня»), – бо армія того 
часу, до війни, це було щось дивне, незрозуміле і „зелене”. Я не кажу про всіх, 
бо й тоді були фанати своєї справи. Вони ішли в армію і залишались на дійсній 
службі, вони були ідейні, переконані, вони були природженими військовими. 
Але таких було дуже мало, одиниці, а більшість – це були пристосуванці. І це 
себе показало в перші місяці війни, коли саме контрактники при будь-якій на-
годі намагались „відмазатись”, відмовитись від виконання обов’язків. Я не раз 
чув від них: „Коли я підписував контракт, я ж не знав, що війна буде!” Абсурд, 
але так було»73. Ситуацію ускладнювала й соціальна незахищеність військово-
службовців. На практиці під прикриттям гасел про реформування відбувалося 

70 Пивоваров С. День Збройних сил України: від занепаду до відродження. Hro-
madske.ua. 2017. URL: 6 грудня. https://hromadske.ua/posts/den-zbroinykh-syl-ukrainy.

71 Гусєв Ю. Аналіз видатків сектору оборони в Україні: 2006–2016 роки / Офіс з 
фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України. Київ, 2017.

72 Вирій, позивний. Жадання фронту. Київ, 2017. С. 59.
73 Животовський А. («Гриня»). «Ми не одразу зрозуміли, що нас називають кі-

боргами. АД (аеропорт Донецьк): Історія мужності, братерства і самопожертви / 
уклад. І. Штогрін. Харків, 2016. С. 41.
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скорочення бойового складу ЗСУ, при якому вивільнялися об’єкти власності. 
Було розформовано низку бойових частин з місцями дислокації на Півдні та 
Сході України і в Криму. У Державному бюджеті на 2014 р. спершу видатки 
на оборону мали становити 14,5 млрд грн, що було майже на 5 % менше, ніж 
попереднього року. Тільки під впливом бойових дій загальне фінансування на 
потреби оборони склало до кінця року 64,3 млрд грн, а у 2015 р. було підняте 
до 90 млрд грн, що становило 5 % ВВП74. Згідно з законодавством України, чи-
сельність військовослужбовців ЗСУ впала з 455 тисяч осіб у 1993 р. до 119 ти-
сяч у 2014 р., і лише у 2015 р. піднялася до 204 тисяч осіб75.

Неувага Української держави до потреби творення сильної армії й фор-
мування позитивного образу військової служби, який би спирався на тривкі 
моральні категорії, такі як відвага, мужність, честь, логічно призвела до закрі-
плення в суспільних уявленнях мешканців України погляду на власне військо 
як доволі слабку, бездіяльну та корумповану структуру, здатну лише спожива-
ти, нічого не віддаючи взамін. Саме таку картину змалювали респонденти у 
відповідях на питання анкети «Суспільні настрої в Україні напередодні та на 
початку воєнного конфлікту 2014 року». Запропоновані в анкеті питання мали 
відобразити загальне сприймання армії та військовослужбовців, а саме: Яким 
був стан і статус Армії України напередодні бойових дій? Чи вірили Ви у її 
здатність захистити кордони України? Як змінювалися Ваші уявлення про вій-
ськових протягом воєнного конфлікту? Назвіть декілька якостей, які повинен, 
на Вашу думку, мати професійний військовий у сучасних умовах. Чи є в Укра-
їні кадрові військові високого рівня? Як Ви вважаєте, чи мають вони вплив у 
керівництві Збройними силами?

Відповіді на ці питання дозволяють виділити кілька тенденцій. Фактично 
всі респонденти вказали на те, що їм було відомо про слабкість та дезорганіза-
цію в Українській Армії, яка особливо наростала в часи президентства Віктора 
Януковича: «за роки правління Януковича Армія України була в жалюгідному 
стані, можна сказати, її не було. Я над тим тоді не думала»76. Багато хто зізна-
вався, що його це не турбувало, адже ніхто не замислювався над питанням про 
ймовірність збройної агресії, а востаннє думки про таку загрозу з’являлися на 
етапі розпаду СРСР, проте тоді вони швидко розвіялися: «Всю інформацію, яка 
у мене була про стан ЗСУ напередодні війни, я, як і більшість, черпав зі ЗМІ та 
інтернету. Так от, до 2014 р. було не так багато відомостей про те, що там із на-
шою армією, в якому вона стані та які існують недоліки, лише згодом з’явилася 
інформація про те, як попередня влада послаблювала військо. До того ж, не 
відчувалося якоїсь особливої потреби в тому, аби знати більше, ніж показують, 

74 Гусєв Ю. Аналіз видатків сектору оборони…
75 Чисельність Збройних сил України у 1993–2015 роках. Ukrainian Military Pa-

ges. 2015. 6 березня. URL: http://www.ukrmilitary.com/2015/03/1993-2015.html.
76 Матеріали анкетування «Суспільні настрої в Україні напередодні та на почат-

ку воєнного конфлікту 2014 року»… Анкета Вараниці Зіновії, 1958 р. н., домогоспо-
дарки. Львів. 2017. 23 червня.
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адже типовим було б питання: „А з ким воювати, хіба у нас є вороги?” А досвід 
тієї ж Швейцарії, яка, не дивлячись на свою „вічну” нейтральність, щороку 
проводить військову підготовку для населення, нас нічому не вчив. Тому щодо 
віри в те, чи зможе наша армія захистити кордони в разі чого, то тут навіть не 
виникало жодних таких питань»77. Головною причиною байдужості до армії 
названо зосередженість суспільства на матеріальних і побутових проблемах. 
Армія потрапляла в поле зору хіба що на парадах та через репортажі про вій-
ськові навчання. Інколи підкреслено помпезні кадри нібито демонстрували, 
що армія готова до всього, але «з часом та впевненість зникала», адже вигляд 
та оснащення військових нагадували документальну хроніку з Другої світо-
вої війни: «від одягу солдатів і до їх техніки кидало в холодний піт»78. Новини 
про введення до вищого керівництва силовими структурами громадян Росії на-
сторожували, однак не настільки, щоб спричинити акції протестів чи навіть 
широке громадське обговорення: «Я не мав достатніх підстав вважати, що це 
свідоме знищення армії, а не, скажімо, оптимізація. Хоч один мій знайомий, 
військовик, патріот, вказував саме на саботаж»79.

Незважаючи на одностайну оцінку стану Української Армії як сумного, у 
питанні про її здатність захистити кордони України й мирне життя її громадян 
думки респондентів розділилися на дві приблизно рівні частини. Одні вважа-
ли, що в такому стані воювати неможливо: «на початку бойових дій Українська 
Армія була зовсім розвалена, вона не змогла б захистити кордони»80; «статус 
був жахливим, як і все в Україні. Не вірили, що в таких умовах можна захищати 
державу»81; «ні. В мене багато знайомих розповідали всілякі історії про жахли-
вий стан […], казали, що майно розкрадається, розбазарюється, що чиновники 
і генералітет на тому наживаються»82. Деякі респонденти відповідали на це пи-
тання категорично й односкладово: «не вірили», «не могли захистити». Інші ж, 
натомість, ствердили, що попри все розраховували на українських військових: 
«Українська Армія, хіба лише назва, все, що залишилося від реального змісту 
цього слова. На момент початку бойових дій не було хорошої техніки, спо-
рядження, гідного вишколу для бійців, нічого. Мені було жаль хлопців, серед 
них були і мої друзі, це явно не їх війна. […] Але я знала, що ми встоїмо, і ми 
встояли»83. Віра у воїнів здебільшого була мотивована особистими контакта-

77 Там само. Анкета Петрика Юрія, 1994 р. н., студента. Тернопіль. 2017. 1 серпня.
78 Там само. Анкета Квасній Олександри, 1971 р. н., учительки. Журавне, смт 

Жидачівськогор-ну Львівської обл. 2017. 28 червня.
79 Там само. Анкета Карпія Дмитра, 1987 р. н., журналіста, громадського акти-

віста. Бровари. 2017. 26 липня.
80 Там само. Анкета Косогон Надії, 1962 р. н., домогосподарки. Львів. 2017. 

28 червня
81 Там само. Анкета Грабовської Олександри, 1962 р. н., науковця, кандидата біо-

логічних наук. Львів. 2017. 7 липня.
82 Там само. Анкета Кушпети Романа, 1995 р. н., студента. Львів. 2017. 16 липня.
83 Там само. Анкета Деревчук Ірини, 1995 р. н., студентки. Яворів. 2017. 1 серпня.
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ми і спостереженнями, тобто якщо негативні оцінки носять узагальнюючий 
характер, то оптимізм має чиїсь конкретні обличчя: «У здатність захистити 
наші кордони нашою Армією все ж таки вірила. Тому що бачила, які Люди 
йшли захищати Батьківщину прямо з майданів своїх міст, які черги шикува-
лись у військкомати і як масово люди кинулись на допомогу нашим воїнам»84. 
Важливо, що в цій групі респондентів опинилися також члени сімей військо-
вослужбовців: «Мій чоловік – військовослужбовець, і за останні роки я спо-
стерігала, як прикордонники ставали теоретиками. Курсантів готували лише 
для здійснення паспортного контролю та пішого патрулювання державного 
кордону. […] Але я вірила, що наша армія все-таки зможе захистити українців. 
Нам, дружинам військовослужбовців, за цей час довелося відчути те, до чого 
ми були зовсім не готові. […] В Україні звичайно є військові високого рівня. 
Вплив також мають»85.

Так само розділилися й думки респондентів про присутність в Україні 
кадрових військових високого рівня. Респонденти часто звертали увагу на те, 
що їм невідомі імена командувачів та їх заслуги і рівень кваліфікації, що ще 
раз підтверджує майже повну відсутність довоєнної армії в інформаційному 
просторі. Відповіді на це питання можна звести до трьох варіантів. Згідно з 
першим, добрих професіоналів в Українській Армії немає взагалі, що випли-
ває зі стану її занепаду. Інші вважають, що талановиті військовики присутні й 
спирають свої міркування на приклади мужності та героїзму вже під час АТО. 
Ще інші припускають, що сама система не дозволяє професійним військовим 
добиватися найвищих посад, намагається утримувати їх під контролем та лише 
на рівні середньої ланки. Пригадуючи свої уявлення про армійську ієрархію на 
початок бойових дій, респонденти говорять про вище військове керівництво 
переважно в негативному ключі, стверджують, що саме «паркетні генерали» 
несуть повноту відповідальності за численні жертви серед бійців, неузгоджен-
ня і прорахунки. Образ українського воїна в очах фактично всіх респондентів 
протягом перших місяців війни змінився в суттєво кращу сторону, став гід-
ним подиву, поваги й захоплення. Затьмарюють його три моменти: факти зради 
частиною військовослужбовців присяги на вірність Україні, картини їх непри-
йнятної поведінки в місцях постійного розташування військових частин і спра-
ви про перепродаж армійського забезпечення й волонтерської допомоги.

Від початку квітня 2014 року, ще до оголошення АТО, в мережі з’явилися 
любительські відео, які демонстрували колони української військової техніки, 
що вирушили на схід. Від цих кадрів стискалося не одне серце, адже всі в Укра-
їні розуміли, що оборонна промисловість ледь животіє, технічні засоби заста-
рілі й невідомо як поведуть себе при серйозних випробуваннях. «Ми тоді по-

84 Там само. Анкета Аркуші Наталії, 1959 р. н., інженера-технолога. Одеса. 2017. 
Вересень.

85 Там само. Анкета Клим Людмили, 1983 р. н., працівниці освіти. Харків, 2017. 
Липень.
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бачили дуже велику колону, – згадував про рух українських військових частин 
на схід захисник Луганського аеропорту старший лейтенант Юрій Руденко. – 
Танків дуже багато було. Там, перед Щастям, як їхати, є спуск такий. […] Я їхав 
у перших рядах тоді. Це був ранок, світло було вже. […] Їхали такими путями, 
селами, полями їхали. Люди виходили в шоці, що така кількість військових і 
техніки. Нам одні махали, інші – тікали. Деякі плакали стояли. Треті хрестили. 
Ну, кожна людина по-своєму нас сприймала»86.

Першим бойовим зіткненням неоголошеної війни на сході України вва-
жаються події 13 квітня 2014 р. під Слов’янськом. Цей бій був страшний не 
лише наслідками, а й тим, що виявив глибокі проблеми, які не вдавалося по-
долати так швидко, як цього вимагала обстановка, адже мислення в категорі-
ях вій ни мусило відрізнятися від того, яке було продиктованим політичною 
кризою. Розвідувальна група, якою керував генерал-майор Геннадій Кузнєцов, 
щойно призначений керівником центру спецоперацій із боротьби з тероризмом 
СБУ, діючи під прикриттям полтавської «Альфи», виявила на галявині обабіч 
магістралі на Семенівку десантників 80-ї аеромобільної бригади, які разом зі 
спецпідрозділом «Омега» мали провести АТО у Слов’янську. В умовах від-
сутності зв’язку між підрозділами, не координованості дій, військові почали 
обговорювати ситуацію безпосередньо на трасі, на тлі своїх легкових машин і 
військової техніки. Звісно, такі дії привернули увагу. Група впритул була роз-
стріляна з автоматів, ледь зорієнтувавшись, що відбувається. Десантники не 
втручались у бій, оскільки мали наказ не стріляти і не піддаватися на прово-
кації. Лише побачивши кількох важко поранених, старший лейтенант Вадим 
Сухаревський порушив наказ та почав стріляти з кулемета, рятуючи життя 
українським військовим. Він увійшов в історію як перший офіцер ЗСУ, який 
відкрив вогонь по противнику87. У перестрілці кілька офіцерів були поранені, 
капітан СБУ Геннадій Біліченко загинув. Це був перший загиблий у війні на 
Донбасі військовослужбовець. У Полтаві в Г. Біліченка залишилися 13-річний 
син і дружина Наталя, для яких «в один день, просто знаєте так, життя закінчи-
лось, відібрали все, свята, всі радощі»88.

15 квітня було відбито спробу бойовиків захопити військовий аеродром 
у Краматорську. На допомогу розміщеній там військовій частині Повітряних 
сил ЗСУ прийшли підрозділи спецпризначення. В умовах розгубленості пер-
ших місяців війни бійці українських підрозділів спеціального призначення ві-
діграли особливу роль. Вони були найбільшою мірою інтелектуально, психо-
логічно і фізично підготовлені до бойових дій, могли прорахувати доцільність 
чи недоречність військових операцій, розуміли потребу захищеного зв’язку і 

86 У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту / Глотов С. та ін. Харків, 
2018. С. 190.

87 Бутусов Ю. История первого боя АТО 13 апреля 2014-го под Славянском…
88 Родина захисника України, який першим загинув на Сході, досі не пробачила 

Росії. Сюжет ТСН телеканалу 1+1. 2015. 14 жовтня. [Відеоматеріали]. URL: https://
www.youtube.com/ watch?v=SX2zgM3zseo.
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загальних правил поведінки, які мінімізують ризики на війні. Робота спецприз-
наченців та їх імена здебільшого не афішуються, часто вони стають відомими 
лише після смерті чи у зв’язку з нею. Утім, за три роки війни у відкритому 
інформаційному просторі накопичилося чимало свідчень військовослужбовців 
про їх роль у військових операціях і про те, як інші підрозділи намагалися бути 
до них поближче. Артилерист із позивним «Буг» відтворював таку типову кар-
тину перших місяців війни (йшлося про передислокацію 79-ої Миколаївської 
окремої аеромобільної бригади до Савур-могили): «На чолі колони йшли япон-
ський джип і Нива з цивільними місцевими номерами. На цих машинах їхали 
наші нові провідники – розвідники з полку спеціального призначення. За ними 
йшла бронегрупа з БТР-ів»89.

Для досліджуваного питання важливим є той момент, що спецпризна-
ченці вийшли зі стану «непомітності» та зробили низку відкритих заяв про по-
треби армії, звертаючи увагу громадськості на застаріле військове споряджен-
ня, що не відповідало навіть мінімальним потребам, необхідність тепловізорів, 
модернізації зброї, недоцільність використання військових професіоналів ви-
сокого рівня в ролі піхоти та під командуванням загальновійськових команди-
рів, що призвело до значних втрат у їх лавах: «Найбільша наша проблема, що 
нас не чують»90. Низку гострих інтерв’ю дав ЗМІ полковник Сергій Кривонос, 
командувач 8-го окремого полку спеціального призначення, який керував обо-
роною Краматорського аеропорту, що протягом 57-ми днів перебував у воро-
жому оточенні. Розповівши про брак води, хліба, засобів спеціального зв’язку 
й захисту для захисників аеропорту, він різко розкритикував неповороткий 
державний апарат, абсурдність ситуації, коли брак найнеобхіднішого для армії 
в умовах бойових дій чиновники пояснюють проходженням тендерних про-
цедур: «Як пояснити матері, яка поховала сина, що він загинув через те, що в 
його підрозділі не було тепловізора і не побачили засідку в кущах. Як? Ніяк. 
Тому що дядьки, котрі сидять у теплих кабінетах, там себе чудово почувають. 
О 18 годині в нього робочий день завершився, він пішов додому. А цей хлопець 
о 18 повечеряв, сідає в окоп і готується до артобстрілу. […] І це відчуття без-
виході й слабкості на людей дуже тисне. Зрозуміло, що ні кроку назад, і в нас 
немає дороги назад. Але що ж ти, моя рідна Україно, для своїх синів зробила? 
Ти нас послала туди, а далі забезпечила? Ні. До якої міри треба не поважати 
своїх солдатів, щоб не забезпечити?»91.

89 Жорохов М. Второй батальон. ЛІГА.net. Спецпроект, без дати. URL: http://
project.liga.net/projects/79_brigada/.

90 Невигадані історії. Історії з фронту. Сила спеціальних операцій. Телепро-
грама 5-го каналу. 2016. 5 лютого. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=URIaJ1RoL6U; Хоробрі серця. Спецназ. Телепрограма каналу 2+2. 2015. 
13 травня. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=5SPGis45EdE.

91 Аэропорт, Краматорск, полковник Кривонос С. Г. Сюжет съемочной группы 
«Патриоты Доброполья». 2014. 15 липня. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.
com/watch?v=MNSpSYMoq0I.
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Наприкінці квітня – у травні відбувалися локальні бойові зіткнення нав-
коло Слов’янська (українські війська намагалися оточити місто й утримувати 
контроль над стратегічно важливою горою Карачун) та в Маріуполі і Крама-
торську. 22 травня значними втратами для українських військових завершився 
напад на блокпост під Волновахою. Наприкінці травня підрозділи армійського 
спецназу за підтримки авіації відбили спробу захоплення Донецького аеропор-
ту та закріпилися на його території. 5–6 червня українські війська повернули 
контроль над Красним Лиманом, що дало змогу розгорнути наступ у двох на-
прямках: Слов’янськ – Краматорськ і Сєвєродонецьк – Лисичанськ.

На початку червня 2014 року бойовики спробували створити кілька «ко-
ридорів» на українсько-російському кордоні для постачання техніки і зброї з 
Росії. На ряді прикордонних пунктів, зокрема в Маринівці, спалахнули бої. 
Штаб АТО ухвалив рішення евакуювати прикордонні пункти Станиця Луган-
ська, Краснодон, Бірюкове, Свердловськ, Дякове, Червонопартизанськ, Дол-
жанський і Червона Могила, що залишало відкритим близько 120 км кордону92. 
Кількість втрат серед військовослужбовців зростала. За даними «Книги пам’яті 
полеглих за Україну», у березні 2014 р. загинуло двоє військовослужбовців, у 
квітні – семеро, у травні – 70, а у червні – вже 140 (у «Книзі пам’яті» зафіксова-
но лише тих загиблих, чиї імена достеменно відомі)93. 20 червня 2014 р. ново-
обраний Президент України Петро Порошенко видав указ «Про план мирного 
врегулювання ситуації в східних регіонах України», який передбачав припи-
нення вогню. Однак виконати його не вдалося: протягом 10 днів «тиші» сили 
АТО були атаковані 108 разів, загинули 27 українських військовослужбовців. 
Тож 1 липня 2014 р. Президент України оголосив про припинення односторон-
нього перемир’я94.

Українське військове командування змінило тактику бойових дій, пере-
нісши їх від кордону, де українські війська постійно перебували під обстріла-
ми з російського боку, в тому числі й з реактивної артилерії, углиб територій, 
контрольованих бойовиками. Це дозволило провести низку успішних бойових 
операцій. Епіцентром подій став Слов’янськ, який на той момент уже 2,5 місяці 
перебував під контролем військового формування на чолі з нібито відставним 
полковником Збройних сил Росії, учасником війн у Придністров’ї, Боснії, Чеч-
ні, російського захоплення Криму Ігорем Гіркіним (Стрєлок, Стрєлков). Захо-
пивши Слов’янськ, за власним визнанням цілком випадково, сподіваючись на 
повторення кримського сценарію, Гіркін стрімко перетворив розмірене життя 
100-тисячного курортного міста на театр абсурду, в якому встановив військо-
ву диктатуру. Швидко стало відомим, що в підвалі будівлі СБУ у Слов’янську 
утримують і катують полонених. Терористи розстріляли членів «Правого сек-

92 Машовець К. Хроніка війни на Донбасі: від мітингів до танків…
93 Книга пам’яті полеглих за Україну. URL: http://memorybook.org.ua/index le/

statmonth.htm.
94 Машовець К. Хроніка війни на Донбасі: від мітингів до танків…
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тору», учасників Євромайдану 18-річного Юрія Поправку та 25-річного Юрія 
Дяковського. 19 квітня тіла Юрія Поправки і депутата Горлівської міської ради 
Володимира Рибака, який спробував повернути на адміністративну будівлю 
прапор України, з ознаками катувань і насильницької смерті були виявлені 
в р. Казенний Торець. «Атмосфера там була моторошна, – згадував про своє 
перебування в підвалі СБУ у Слов’янську молодший сержант Ігор Лукьянов 
(позивний Маклауд), мешканець Краматорська, якому вдалося увійти до групи 
Стрєлкова з розвідувальними цілями. – […] В основному я спілкувався з міс-
цевими, які пішли в ополчення. Мотивація в них була проста. Там був інформа-
ційний вакуум, і все, що їм вливали у вуха, вони слухали»95.

На відміну від дезорієнтованих українських силовиків, група Стрєлко-
ва одразу була налаштована на бойові дії. Хизуючись своєю роллю, І. Гіркін 
стверджував: «На спусковий гачок війни все ж таки натиснув я. Якби наш загін 
не перейшов кордон, у підсумку все б закінчилось, як у Харкові, як в Одесі. 
[…] А практично маховик війни, яка досі йде, запустив наш загін. Ми зміша-
ли всі карти на столі. Всі! І з самого початку ми почали воювати всерйоз»96. 
Утім, українські війська доволі успішно стискали кільце оточення навколо 
Слов’янська, блокуючи під’їзди до міста. Останньою краплею стало встанов-
лення 4 липня контролю над Миколаївкою, де відбулися запеклі бої. «Останні 
кілька днів, – згадували місцеві мешканці, – ми фактично прожили у підвалах. 
У місті йшли справжні артилерійські дуелі. Бойовики встановлювали міноме-
ти у житлових кварталах, гатили по військових». Наступного дня угруповання 
Стрєлкова відступило зі Слов’янська в Донецьк. Одночасно бойовики залиши-
ли Краматорськ, Дружківку, Артемівськ і Костянтинівку. За свідченнями меш-
канців Краматорська, місто «нагадувало декорації з якогось фільму: полишені 
барикади, розтрощені будинки, згорілі тролейбуси на центральній вулиці. Нам 
здавалося, що все це відбувається не з нами. Ми бачили українських військо-
вих на центральній площі міста, техніку, український прапор над міською ра-
дою, але не надто вірили в це […]. Практично щоденні обстріли, відсутність 
води, зачинені магазини, люди з зброєю, а головне – постійне відчуття неза-
хищеності […]. Відразу після звільнення сотні городян просто вийшли гуляти. 
Ми йшли по знайомих вулицях та просто не пізнавали їх»97.

Наприкінці липня сили АТО повернули контроль над Рубіжним, Дзер-
жинськом (тепер – м. Торецьк), Соледаром, Сєвєродонецьком, Лисичанськом, 
Кіровськом (тепер – м. Голубівка) і Попасною. Майже весь південь Донецької 
області (район Маріуполя – Новоазовська) був закріплений за українською вла-
дою. Українські війська вийшли до Дебальцевого, Шахтарська, Лутугиного і 

95 Лукьянов И. В логове Стрелкова. Исповедь разведчика. ТСН. Специальный 
проект. URL: http://tsn.ua/special-projects/macleod/.

96 Кто ты, «Стрелок»? Проханов А. Интервью с И. Стрелковым. Завтра.ru. 2014. 
20 ноября. URL: http://zavtra.ru/blogs/kto-tyi-strelok.

97 Максимов І. Як звільняли Слов’янськ і Краматорськ. Depo.ua. 2015. 5 липня. 
URL: https://dn.depo.ua/ukr/kramatorsk/vizvolennya-slavyanska-05072015080000.
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Тореза і внаслідок запеклих боїв зайняли ключову позицію в цьому районі – 
висоту Савур-Могилу, де організували укріплений район оборони. Бої йшли по 
всьому периметру району, контрольованого бойовими підрозділами самопро-
голошених ДНР і ЛНР: ряд їх угруповань, а зокрема й в Донецьку, Луганську, 
Горлівці, Єнакієвому, Алчевську, опинилися під загрозою оточення. На середи-
ну серпня ситуація для незаконних військових формувань стала критичною. 
Однак внаслідок вторгнення регулярних частин Російської Федерації, що роз-
почалося 23 серпня 2014 р., наступ українських підрозділів було зупинено98. 
Драматичні події відбулися в районі Іловайська, де українські частини спершу 
були оточені, згодом примушені до відходу, під час якого вони опинилися під 
прямим обстрілом і зазнали численних втрат. Окреме місце в історії воєнної 
кампанії літа 2014 р. займає рейд 95-ї окремої Житомирської десантно-штур-
мової бригади. З 19 липня по 10 серпня бригада (взаємодіяла з іншими части-
нами) пройшла близько 470 км від Слов’янська до Маріуполя, згодом уздовж 
українсько-російського кордону й з району Луганська повернулася назад, вико-
навши основне завдання – розблокування близько 3000-ого угруповання ЗСУ в 
районі смт Ізварине. Близько 170 км рейду пролягали по тилах противника та 
супроводжувалися важкими боями99. «У цілому я описав би той рейд коротко: 
„живі заздрили мертвим”, – згадував майор Ігор Герасименко. – Тому що май-
же на всьому шляху не було ніякої можливості відправити поранених у тил, і 
евакуації їм доводилося чекати по три дні. […] Дуже втомилися»100.

Українські військовослужбовці, учасники бойових дій на сході України, 
залишили численні свідчення про безпосереднє зіткнення з кадровими росій-
ськими військовими. Ті ж, здебільшого, й самі цього не приховували. Часто 
прибуття російських військових спеціалістів відчувалося за почерком обстрі-
лів, які ставали більш професійними, влучними. Російських військових на 
власні очі бачили військовослужбовці тих підрозділів, які опинилися в іловай-
ському котлі: частина з них навіть згадували, що воліли опинитися в полоні в 
росіян, ніж потрапити в руки бойовиків незаконних військових формувань, бо 
розраховували на більш гуманне поводження з їх боку. Росіян зауважували на 
блокпостах ті, хто виходив з оточення: їх впізнавали за звучанням російської 
мови, що відрізняється від прийнятого в Україні, за змістом розмови, слабкою 
орієнтацією на місцевості. З групами «кадировців», що вирізнялися характер-
ною зовнішністю, говіркою, ісламістськими гаслами, стикалися «кіборги» До-
нецького аеропорту. Про своє перебування в розташуванні російських підроз-
ділів свідчили військові медики, які намагалися допомогти пораненим в іло-

98 Машовець К. Хроніка війни на Донбасі: від мітингів до танків…
99 Тунік Ю. Герой України з російським дипломом. Що відомо про нового 

командувача сил АТО. Главком. 2017. 9 листопада. URL: https://glavcom.ua/publications/
geroy-ukrajini-z-rosiyskim-diplomom-shcho-vidomo-pro-novogo-komanduvacha-sil-
ato-450447.html.

100 Рейд. Сила нескорених. Документальний фільм телеканалу ICTV. 
[Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=_cjAXBL2JTk.
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вайському котлі. «За 4 години з’явився російський офіцер, – згадував полков-
ник медичної служби, професор Всеволод Стеблюк. – Я вдягнув жилетку Чер-
воного Хреста, взяв прапор Червоного Хреста, вийшов до нього. Він спитав, 
хто я. Я відповів: «Український Червоний Хрест», показав посвідчення, у мене 
був міжнародний сертифікат. Попросив, щоб він дав мені зібрати поранених. 
Він дозволив, сказав везти їх на його позицію, показав куди. […] Комбат був 
нормальний офіцер, людина честі. І ставлення до поранених у нього було, як у 
справжнього військового. Рядові солдати пробували нам погрожувати, мовляв, 
ми вам переб’ємо. Мені здається, вони самі боялися того, що там опинилися. У 
них також були втрати»101.

Присутність російських військових є очевидною для вищих українських 
офіцерів. Чимало з них здобували першу військову освіту ще в навчальних за-
кладах на території Російської Федерації, тож їм було доволі не просто усві-
домити, що по них стріляють саме з російського боку. Так, генерал-лейтенант 
Руслан Хомчак, у 2014 р. – командувач ОК «Південь», який опинився в іло-
вайському котлі, стверджував, що інформацію від розвідки про перехід росій-
ськими військовими підрозділами з броньованою технікою він отримав в обід 
24 серпня 2014 р., «а вже 25 серпня ми побачили частини регулярної російської 
армії та доповіли про них нагору […]. Тоді я, до речі, взагалі не вірив, що Ро-
сія може повноцінними військовими підрозділами відкрито зайти в Україну та 
вести бойові дії. І при цьому знову ж таки брехати, що це не їх війська»102. Гене-
рал-лейтенант Михайло Забродський, у 2014 р. – командувач 95-ї бригади, про 
обставини рейду згадував: «було зрозуміло вже, що артилерія б’є з того боку 
кордону, ми, до речі, бачили їх бойові порядки, їх вогневі позиції і навіть їх 
палаткове містечко»103. Генерал-майор Олег Мікац, один із керівників оборони 
Донецького аеропорту, стверджував: «Росіянам тоді сильно дісталося: за добу 
втратили 29 спецпризначенців, при тому, що всього за історію підрозділу в них 
сім «двохсотих» було. І артилерію російську ми чули – слухали їхні переговори 
в ефірі, військова поліція була також із росіян. Коли з російськими військовими 
спілкуєшся, вони й самі не розуміють, навіщо обороняють маріонеткову дер-
жаву. Але наказ є наказ, вони ж військові»104.

101 Кузьменко Е. Герой-медик, спасавший людей под Иловайском: «Я, сколько 
влезло, собрал раненых. Вез и на капоте, и на стекле. Цензор.нет. 2014. 5 сентября. 
URL: https://censor.net.ua/resonance/301301/geroyimedik_spasavshiyi_lyudeyi_pod_ilo-
vayiskom_ya_skolko_vlezlo_sobral_ranenyh_vez_i_na_kapote_i_na.

102 Командующий войсками «Юг» Руслан Хомчак: Путин специально держит 
нас в цейтноте, чтобы мы не заикались про Крым. Обозреватель. 2014. 5 ноября. URL: 
https://www.obozrevatel.com/interview/58069-komanduyuschij-vojskami-operativnogo-
komandovaniya-yug-ruslan-homchak-putin-spetsialno-derzhit-nas-v-tsejtnote-chtobyi-myi-
ne-zaikalis-pro-kryim.htm.

103 Рейд. Сила нескорених. Документальний фільм…
104 АД (аеропорт Донецьк): Історія мужності, братерства і самопожертви… 

С. 315–316.
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Таким чином, протягом літа 2014 року короткі вогневі сутички на блок-
постах стрімко переростали в повномасштабні бойові дії з використанням 
авіації, артилерії та установок залпового вогню «Град». Робота артилерії на-
рощувала число жертв, страшні поранення завдавали фізичних і психологічних 
страждань постраждалим і їх близьким. «Тут уперше ми зіткнулися, – згадував 
підполковник Ігор Лисюк про бої поблизу Савур-Могили, – прилетів один по-
стріл із товариша «Града», на що командир бригади тоді сказав: «Пристрілю-
ються». Ми всі швиденько якби вдягнулися, поховалися за броню […], тоді в 
нас була велика кількість поранених, тому що ніхто не очікував […]. З екіпажу 
бетееру 10-ти чоловік у нас було троє поранених, от, рахуйте»105. Прийняття 
бортів із пораненими на тривале лікування, швидкі з включеною сигналізаці-
єю, оголошення про нагальну потребу здачі крові, купівлі медикаментів, пред-
метів першої необхідності стали звичною картиною багатьох українських міст. 
Чи не щодня українські телеканали транслювали похорони загиблих з різних 
куточків України, горе і відчай їх родин. Абстрагуватися від цього було склад-
но. За даними Книги пам’яті полеглих за Україну, в липні 2014 р. загинули 
325 українських військовослужбовців, в серпні – 700, у вересні – 190, а всього 
за 2014 р. – 1 739106. Утім, ворог також не очікував, що суттєво послаблена, 
за його розрахунками, Українська Армія чинитиме такий запеклий опір, де-
монструючи на окремих ділянках фронту мужність і героїзм усупереч усьому 
й завдаючи противникові дошкульних ударів. За оцінками військових експер-
тів, саме бойові втрати російських підрозділів послужили головною причиною 
відмови від ескалації конфлікту та укладення 5 вересня 2014 р. договору про 
перемир’я в Мінську.

Протягом перших кількох місяців бойових дій Збройні Сили України 
були змушені пройти величезний шлях до перетворення у боєздатні військові 
підрозділи. Структурно українське військо, яке воювало на сході, складалося 
з трьох основних груп: військовослужбовців, які перебували на той момент у 
лавах ЗСУ, добровольців, частина яких на початках йшла воювати в доброволь-
чі батальйони, і мобілізованих. Історія українського добровольчого руху поча-
лася з 14 березня 2014 р., коли безпосередньо з Майдану Незалежності перші 
добровольці відправилися на тренувальну базу в Нових Петрівцях під Киє-
вом. Добровольчі батальйони «Айдар», «Донбас», «Азов», «Дніпро», «Добро-
вольчий український корпус – Правий сектор», «Кривбас», «ОУН», «Київська 
Русь», «Київ» та інші брали участь у бойових діях на найгарячіших ділянках 
фронту. В основі деяких підрозділів лежали довоєнні організації, сформовані 
на ідеологічних засадах, інші були утворені безпосередньо для захисту перед 
російською агресією. У поглядах їх бійців перепліталися як тверда віра в укра-
їнську національну ідею, підкріплена історичними аргументами, так і бажання 
захистити свою землю, тож серед них були зафіксовані учасники як євро, так 

105 Рейд. Сила нескорених. Документальний фільм…
106 Книга пам’яті полеглих за Україну…
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і антимайданів. Добровольчі батальйони, особливо на початках, мали значні 
проблеми з елементарним озброєнням, не говорячи вже про військову техніку. 
Багато хто у їх складі не розумів поняття військової дисципліни, нехтував еле-
ментарними правилами безпеки, що призводило до значних втрат107.

В інформаційному просторі перших років війни нерідко зустрічається 
теза про те, що саме добровольці були найбільш мотивованими й патріотично 
налаштованими воїнами. Якщо спершу між різними українськими військовими 
підрозділами відзначалася не лише не координованість дій, а й певна недовіра, 
то з часом офіцери ЗСУ, яким доводилося працювати в рамках своїх частин з 
не підготовленими мобілізованими бійцями, почали зауважувати певні пере-
ваги в контактах з добровольчими батальйонами. Так, полковник Дмитро Губ-
ський, заступник командувача 93-ї окремої механізованої бригади, що кілька 
місяців утримувала позиції в Донецькому аеропорту і Пісках, поряд з баталь-
йонами «Правого сектору», «ОУН» та «Дніпро», зауважив, що високий рівень 
мотивації добровольців з цих батальйонів, їх ентузіазм не лише дозволяли їм 
швидко нарощувати боєздатність, а й позитивно впливали на військовослуж-
бовців ЗСУ; а в підсумку цей досвід показав переваги й більшу ефективність 
мотивованої та цілеспрямованої армії перед мобілізованими108. Значною мірою 
завдяки добровольчим підрозділам органи державної влади та командування 
ЗСУ отримало деякий час, щоб перейти на військові рейки, та був зірваний 
головний розрахунок політичного керівництва РФ – скористатися слабкістю 
Української Армії, дезорганізацією серед її командування.

У перші місяці війни в зоні бойових дій масово опинялися мобілізовані 
чоловіки. Навесні – влітку 2014 р. в Україні було проведено три хвилі мобіліза-
ції, відповідно до указів Президента «Про часткову мобілізацію» від 17 берез-
ня, 6 травня і 21 липня. У повсякденне життя тисяч сімей, зайнятих звичними 
турботами і планами на найближче майбутнє, ніби вривалися повістки, які не 
лише все змінювали, а й ставили під сумнів те, що це майбутнє загалом наста-
не. На повістки люди реагували по-різному: хтось зовні спокійно приймав це 
як нову реальність, хтось вважав, що принесе більше користі на іншому місці, 
хтось шукав шляхи для уникнення, ще інші оббивали пороги військкоматів, бо 
одразу ухвалили рішення й не могли дочекатися бажаного виклику. Рішення 
йти на фронт, як правило, було суто чоловічим, ухваленим внутрішньо, і хоча 
воно суттєво впливало на життя всієї родини, жінкам здебільшого доводилося 
просто його приймати. «Як ти міг? Як ти міг вирішити це без мене?» – її сло-
ва досі відлунювали ехом у голові, хоча це були тільки букви в безголосому 
месенджері, – так відобразив особистісні аспекти відходу на фронт учасник 
боїв за Савур-Могилу Максим Музика. – Міг би інакше – вирішив би інакше. 
Майже три місяці волонтерських поїздок у зону не могли не позначитися. Коли 

107 Бутусов Ю. Добровольчі батальйони: структура, страхи, проблема бойового 
застосування. Дзеркало тижня. 2014. 29 серпня.

108 Добровольчі батальйони: виникнення, діяльність, суперечності. Звіт фундації 
«Відкритий діалог». Варшава, 2015.
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за 25–30 годин встигаєш проїхати 1700–2000 кілометрів „туди й назад”, у го-
лові все змінюється. Маршрут простий: „мир – війна – мир”. Самозакоханий і 
ванільно-вальяжний мир. Війна, яка витвережує і приголомшує, з присмаком 
сірки й заліза. Тут – доглянуті гламурні хлопчики з підкачаними біцепсиками. 
Там – втомлені, запорошені й обпалені хлопці. І мужики. І діди. Як я міг не ви-
рішити? Як після того дивитись у дзеркало?»109

Головним мотивом взяття до рук зброї чоловіки здебільшого називають 
відповідальність перед дітьми, інколи навіть майбутніми, проектування у своїй 
свідомості уявної ситуації з дитячим питанням «А де ти був тоді, тато?». Важ-
ливим аргументом також ставало включення первинного чоловічого начала, 
самоідентифікації поняття «справжнього чоловіка» з мужністю й покликанням 
захищати, можливості проявити себе власне як чоловік, що далеко не завжди 
вдавалося в сучасному суспільстві з загостреним відчуттям потреби ґендерної 
рівності в усіх сферах: «Можливо, це прозвучить різко, але ця війна глобаль-
но стала можливістю для кожного з нас стати чоловіком. […] я думаю – саме 
стати. Тому що на війні нема місця самообману. Той, хто там був, хоче він чи 
ні, але він стає тим самим чоловіком, у первісному значенні цього слова»110. 
Ще одним важливим поштовхом до рішення піти на фронт ставала мобілізація 
когось із близьких друзів, родичів, співробітників. Траплялися випадки, коли 
чоловіки, йдучи до військкомату проводжати свого товариша, вже не повер-
талися додому, а йшли в армію разом, навіть не завдаючи собі клопоту щось 
пояснювати вдома чи збирати необхідні речі. Далеко не всі ті, хто опинявся на 
лінії вогневого зіткнення, щиро зізнавалися родинам, де вони знаходяться. До-
волі поширеним явищем було намагання заспокоїти близьких, запевнити їх у 
власному перебуванні «на полігоні» (тому й чути постріли), «при штабі» та на 
позиції, де «все спокійно». Утім, рідні зазвичай відчували правду: через зміни 
у знайомому голосі, які не вдавалося приховати, хоч сам боєць того не усві-
домлював, зникнення зв’язку та безліч інших деталей, передбачали загрози, 
тож звістки про поранення чи смерть рідко ставали цілковитою несподіванкою, 
радше сприймались як те, до чого належало бути готовим.

Здебільшого саме мобілізовані, позбавлені мотивації добровольців та ви-
правки й умінь кадрових військових, ставали найбільш нестабільним середо-
вищем у військових частинах, які вони масово поповнювали. Мало хто з них 
розумів, що його очікує попереду, стан забезпечення армії в перші місяці війни 
неприємно вражав і обурював, даючи підстави для ширення хвилювань, чуток 
та різких закидів у бік держави, що нібито просто кидала своїх синів на війну. 
Усвідомлення того, що захист Вітчизни є справою кожного й першочерговим 
завданням, перед лицем якого на другий план відходить усе інше, приходило 

109 Пальваль А., Музыка М. Саур-Могила: военные дневники. Харьков, 2016. 
С. 6.

110 Городничая К. Олег Шульга: «Головна зміна в людині, яка була на ві-
йні – це готовність убити». Левый берег. 2017. 9 грудня. URL: https://like.lb.ua/
celebrities/2017/12/09/27675_oleg_shulga_golovna_zmina_l yudini.html.
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не відразу. Періодичні акції протестів під військкоматами влаштовували жін-
ки. Не мотивовані чоловіки не завжди справлялися з ситуацією психологічно, 
що позначалося на їх поведінці. Певні проблеми вони створювали й для своїх 
командирів. Поведінка людини на війні не випливала прямо з довоєнного імі-
джу, а здебільшого залежала від низки інших чинників, що далеко не завжди 
носили раціональний характер. Журналіст і філософ Віктор Трегубов поясню-
вав це так: «За багато років у журналістиці, включно з політичною, я навчився 
класифікувати людей. Розбирати їх за типажами, схожими з психологічними, 
соціологічними чи електоральними категоріями. Аналізувати їх по ходу від-
значаючи ті чи інші якості й роблячи для себе швидкі висновки. […] Великою 
помилкою було прийти з таким набором стереотипів в армію […], служба по-
стійно натякала мені: я нічого не знаю про людей. […] Ця мобілізація зламала 
всі шаблони. Я й раніше знав, що на героїзм здатний тихий і спокійний обива-
тель. Тепер я розумію, що на нього здатний інколи і хвалько, і просто мудак, і 
взагалі, напевно, кожен із нас. Я завжди знав, що в армії можуть служити різні 
люди. Але ніколи не думав, що вони можуть воювати добре, якщо знайдуть для 
себе потрібне місце. Коли я у двадцять років бігав від військкомату, то ще не 
здогадувався, що у тридцять бігатиму за військкоматом»111.

Найвиразнішою емоцією, з якою доводиться жити й справлятися або ж 
співіснувати людині на війні, є страх. Він розкладається на кілька складників: 
страх бути вбитим і самому вбивати, страх бути важко пораненим, не витри-
мати фізичних мук і випробувань, стати свідком страждань чи смерті побрати-
мів і не змогти вчасно надати допомогу та – чи не найбільшою мірою – страх 
перед невідомим. Досвідчені військовослужбовці радили новачкам прийняти 
реальність і постійно займати себе повсякденними справами, щоб відволікати-
ся від гнітючих думок, однак здебільшого страх ставав постійним супутником, 
бринів рефреном. «На передовій з тобою завжди страх. Інколи він сильніший, 
інколи слабший», – визнавав командир батальйону «Київська Русь» Іван Сту-
пак (позивний «Мажор»)112. Декому вдавалося переломити себе й не думати 
про страх, дехто стверджує, що звик або ж що боятися не залишалося часу. 
Утім, чимало військовослужбовців усе ж згадують про страх і щиро визнають, 
що здебільшого його відчували. «Було дуже страшно, – згадував захисник До-
нецького аеропорту з позивним «Кока», – бо суцільна неясність. […] Сидимо 
мовчки. Довкола тиша. […] Коли ми вперше йшли, то взагалі не уявляли, як 
воно там. Ідеш, купа заліза валяється довкола, скло, згорілі БТР наших хлоп-
ців, які були тут. Проходиш повз них, а в голові одна думка: «Тільки б додому 
повернутися». Такі думки були. Перший раз було дуже страшно»113. «Ця пере-
біжка була найстрашнішою з того, що зі мною траплялося, – згадував 20-річ-

111 Трегубов В. Страна удивительных людей. 14 друзей хунты… С. 7–10.
112 Цитати Сходу. Збірка спогадів 2014–2015. Черкаси, 2015. С. 26. Іван Ступак 

загинув у бою у Вуглегірську 29 січня 2015 р.
113 Кіборг «Кока». Аеропорт дав упевненість, що ми можемо перемогти. АД 

(аеропорт Донецьк): Історія мужності, братерства і самопожертви… С. 33.
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ний боєць з позивним «Малой» про перехід від нового до старого терміналу 
ДАП. – Ми всі, окрім лікаря, приїхали вперше. Незнання того, що там попере-
ду, дуже лякало»114. «Зайшли в новий термінал – усе шмаляє, усе ламається, усе 
стріляє, усе вибухає, залізо рипить, – підтверджував боєць з позивним «Лео». – 
Це був просто жах. Я так боявся, усі боялися»115.

Важким травматичним досвідом на війні є необхідність вбивати ворога. 
У не професійних військових здебільшого ця готовність формувалася під впли-
вом смертей чи важких поранень товаришів, які відбувалися в них на очах. Да-
леко не всі чоловіки, які вирушали на війну навесні 2014 року, замислювалися 
над власною спроможністю вбити іншу людину: домінували все ж уявлення 
про захист Вітчизни. Мемуаристика дозволяє простежувати, як відбувалося 
«включення» війни у свідомості військовослужбовців, як приходило розумін-
ня того, що життя вже ніколи не буде таким, як раніше. «Це війна. Жорстока 
і нещадна війна, – так ділився своїми переживаннями боєць Айдару Олексій 
Семенов. Вона як ріка, і ми увійшли в неї. Зворотної дороги немає і сухими 
не вийти. Руки у крові будуть у всіх»116. Утім, вбивство ворога на війні – це, 
мабуть, останнє, про що хочуть говорити бійці; ця тема дуже закрита, а пере-
живання – украй особистісні. Дещо легше порушують її творчі люди, які ніби 
вибудовують своєю творчістю бар’єр із реальністю, пояснюють емоції через 
образи. «Влучив. Знову влучив. Вчора. Чи позавчора. – так розмірковує літера-
турний герой письменника й воїна Бориса Гуменюка. – Неважливо. Точно не 
пригадую. Кому таке розкажеш? […] Як ти розкажеш онукові, що власноруч 
убив два десятки людей?»117. «Найголовніше – це твоя згода вбити, – так пояс-
нює змінену війною чоловічу реальність актор Олег Шульга. – Ти перетинаєш 
якийсь Рубікон. Ми всі легко кидаємося словами „Я тебе вб’ю”, але позбавити 
людину життя – це зовсім інше. Мені як актору, який професійно працює зі 
своєю свідомістю, довелося пройти цю метаморфозу ще до того, як я потрапив 
у зону бойових дій. Можливо, хтось не усвідомлював цього заздалегідь, і йому 
довелося прийняти це вже на практиці. Але так чи інакше ти погоджуєшся 
вбити і бути убитим. І це раз і назавжди. Саме з цим доведеться жити потім»118.

Звістки про початок бойових дій, перші жертви з числа українських вій-
ськовослужбовців, зростання їх кількості, поранені, які опинялися в госпіталях 
та лікарнях у важкому психологічному стані, потребували не тільки лікування, 
а й елементарних побутових предметів, мобілізації та відчуття непевності, за-
грози для власної домівки були ключовими чинниками, які сформували масо-

114 «Малой». Страшно було йти у повну невідомість, але «Маршал» заспокоїв. 
Там само. С. 34.

115 «Лео». Ми знали, що стояти треба на смерть, а «перемир’я» було за нашими 
спинами. Там само. С. 49.

116 Цитати Сходу… С. 6.
117 Гуменюк Б. 11 новел про війну. 14 друзей хунты… С. 32.
118 Городничая К. Олег Шульга: «Головна зміна в людині, яка була на війні – це 

готовність убити»…
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вий волонтерський рух в Україні протягом кількох перших місяців бойових дій. 
У волонтерську діяльність включалися люди з високим рівнем емпатії, ті, чиї 
близькі опинялися в зоні бойових дій і потребували негайно відповідної вій-
ськової екіпіровки (бронежилети, каски), яка могла врятувати життя. Чимало 
відомих волонтерів, особливо чоловіків, зізнавалися, що їм було дуже складно 
психологічно витримати те, що знайомі йшли воювати, а вони поки залишали-
ся вдома, що очікування повісток ставало для них нестерпним випробуванням 
і цей час мусив бути зайнятим організацією допомоги військовим. Утім, як 
бачимо, на момент початку бойових дій, уявлення про стан і реальні потреби 
військовослужбовців в українському суспільстві були доволі розмитими. Для 
того, щоб допомогти фронту, потрібно було цю приблизну орієнтацію замінити 
на чітке розуміння того, що саме потрібно і звідки це можна взяти.

Проте чимало щойно мобілізованих бійців і самі не знали, що їм потріб-
но і в якій кількості, могли лише змалювати розпачливу картину того, як усього 
бракує. Олексій Петров, офіцер ЗСУ, який на початку бойових дій працював у 
Мелітопольському військкоматі, в автобіографічній повісті «Кава з присмаком 
попелу» описав почуття розгубленості, яке охопило його та співробітників під 
час розмови з бійцем, частина якого за кілька днів перебування в зоні АТО 
отримала тільки зброю і каски радянського взірця. Хоча працівники військко-
мату не відповідали за питання матеріального забезпечення, сказати про це 
людині з передової, яка стверджувала, що військовослужбовці там почувають-
ся нікому не потрібними й забутими, їм не вистачило духу: «Ну як це нікому 
не потрібні?! – підполковник Лушников почав перекладати на столі папери з 
місця на місце, намагаючись не зустрічатися з гостем поглядом. – Ми щось 
придумаємо! Такого не буває, щоб солдат нікому не був потрібним. Не буває!». 
Розпитавши про першочергові потреби, О. Петров зателефонував товаришеві, 
який працював у бізнесі, й спершу навіть не повірив його швидкій відповіді: 
«Та не питання! Якщо потрібно, значить допоможемо!». За декілька днів він 
уже тримав у руках прилад нічного бачення. Розуміння, що цей прилад може 
врятувати комусь життя, переповнювало радістю: вийшло. За кілька днів, після 
сюжету на місцевому телебаченні, до пункту збору допомоги військовим при 
мелітопольському військкоматі потягнулися мешканці, які несли одяг і про-
дукти, а підприємці й фермери швидко придбали бронежилети та рації. За тиж-
день на фронт повезли першу передачу119.

Упорядкувати ситуацію могли лише ті військовослужбовці, які мали до-
свід бойових дій. Окрім уже доволі віддаленої в часі афганської війни, деякі 
військовослужбовці ЗСУ протягом існування незалежної Української держа-
ви могли здобути досвід бойових дій як учасники обмежених контингентів у 
складі миротворчих місій ООН та ОБСЄ у гарячих точках світу. Усього Україна 
взяла участь у близько 20-ти таких місіях, серед яких, згідно з офіційними да-
ними, найчисленнішими (близько 2 000 осіб) були підрозділи, скеровані в кра-

119 Петров А. Кофе с привкусом пепла. Киев: ДИПА, 2018. С. 39–40.
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їни колишньої Югославії та в Ірак. За твердженням головнокомандувача ЗСУ, 
генерала армії Віктора Муженка, українські військові, які брали участь у бойо-
вих діях в Іраку, змогли «швидше адаптуватися до стресу». Чимало з них взяли 
участь у бойових діях на Сході України: «Коли почалася російсько-українська 
війна, то у багатьох із тих, хто брав участь в іракській кампанії, збереглися на-
віть колишні позивні […]. Участь в операціях в Іраку дала можливість мати 
професійно і психологічно підготовлених бійців, які в критичний момент стали 
на захист Батьківщини. Це факт. Цей досвід був цінним для нас»120.

Пошуки й встановлення контактів з кадровими військовими з досвідом 
бойових дій відіграли ключову роль у наданні стихійному волонтерському руху 
осмисленого й раціонального характеру. Зустрічаючись із такими командира-
ми, волонтери не лише усвідомлювали потреби фронту, а й упевнювалися в 
тому, що їх зусилля дуже потрібні, а допомога й витрачені на неї кошти будуть 
взяті під контроль і використані саме на потреби бійців. Ось як пояснювала 
таку взаємодію волонтерка з Черкас Оксана Циганок: «Командир був надзви-
чайно спокійний, такий виважений, такий, як повинен бути командир, чітко 
віддавав накази, не псіхував, не нервував, не кричав. Я йому задала питання (я 
знала, що в нього двоє маленьких дітей, і дружина на нього дуже образилася 
за те, що він пішов воювати): „Ну чому вирішив йти, не всі ж чоловіки йдуть 
воювати?” І він сказав таку фразу російською мовою: „Потому что пришло мое 
время, время выбрало нас”. І от я зрозуміла, і цю фразу навіть записала, що от 
прийшов мій період, коли воно мене вибрало, що я от це повинна робити»121.

Повсякчасна присутність та ймовірність смерті й страждань на лінії 
фронту змінює лінії часу і простору, змушує переосмислювати попередні жит-
тєві цінності, уроки, установки. Багато чого, що здавалося важливим, відхо-
дить на другий план, натомість значущими стають зовсім інші речі. У бойовій 
обстановці твориться власний мікросвіт, формуються нові колективи, стосун-
ки в яких мало залежать від того, ким людина була в мирному житті. Дошкуль-
ним стає зникнення звичного комфорту, відсутність елементарних побутових 
умов: «На війні піхотинець бачить тільки десять відсотків самої війни. Решта – 
важка фізична праця. Щоденна. Монотонна. Місити донбаський бруд, що кіло-
грамами наростає на взутті. Вгризатися в кам’янистий ґрунт. Тягнути на собі 
важкі колоди, складати вручну бліндажі»122. Відрив від попереднього звичного 
оточення відбувається доволі швидко, тож протягом перших кількох місяців 
бойових дій українське суспільство стрімко розділялося на тих, хто «тут» і 
«там». Повертаючись у мирне життя з лінії фронту, чимало військових важко 
сприймають цю вже іншу для них реальність: «На війні простіше було. Хто 

120 Торба В. Армія. Війна. Екзамен. Віктор Муженко: «Є фактор, на який не роз-
раховував ворог. Це – український характер». День. 2017. 9 березня. URL: https://day.
kyiv.ua/uk/article/podrobyci/armiya-viyna-ekzamen.

121 Інтерв’ю з Циганок Оксаною…
122 Допис на сторінці Андрія Цаплієнка (Andriy Tsaplienko) в соціальній мережі 

Facebook. 12 грудня 2017 р.
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б себе ким не уявляв – місяць у бліндажах усе розставляв по своїх місцях»123. 
Звичний плин життя породжує у бійців суперечливі відчуття, сприймається 
як байдужість до всього, що їм довелося пережити й витримати. І навіть при-
ймаючи тезу про, що військо на сході України стоїть саме заради того, щоб усі 
інші мали змогу жити у звичному режимі, військові все ж потребують доказів 
того, що про них пам’ятають, цінують і чекають, підтверджень тому, що їх пра-
ця, мужність, терпіння й ризики важливі. У перші місяці війни значну частку 
цього розуміння й певності дали воїнам саме волонтери.

Олена АРКУША

123 Допис на сторінці Мартина Бреста (Мартин Брест) в соціальній мережі Face-
book. 12 грудня 2017 р.
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ЕВОЛЮЦІЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ РОЛЕЙ 
ЧОЛОВІКІВ В УКРАЇНІ

НАПРИКІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Набір соціальних ролей, які відводилися чоловікові в українській мен-
тальності, протягом століть змінювався. Як і інші види соціальних стереотипів, 
ґендерний стереотип – це невід’ємний атрибут повсякденного мислення, са-
моусвідомлення та взаємодії особистостей у соціальному просторі. Більшість 
людей при першій зустрічі використовують загальноприйняті шаблонні образи 
чоловіка й жінки, які сформувалися протягом століть і побутують у сьогоденні. 
Еволюція соціокультурних ролей чоловіків в Україні протягом останніх деся-
тиріч ще не була об’єктом спеціальних досліджень, однак деякі дослідники 
описували вибіркові образи чоловіка. На проблематику розуміння ґендерних 
стереотипів крізь призму громадської думки, виявлення їх впливу на повсяк-
денне життя та значення самого поняття «ґендерний стереотип» звертали увагу 
Я. Астафьев1, Т. Бурейчак2, О. Вілкова3, С. Оксамитна4, В. Осовський5, О. Кісь6, 
А. Байбурин7. У навчальному посібнику «Основи теорії ґендеру»8 системати-
зовано викладено як основи ґендеру, так і способи його побутування в різних 
суспільних сферах та соціальних інститутах. Для даного дослідження було 
розроблено спеціальну програму анкетування та інтерв’ювання респондентів, 
які були проведені авторкою протягом 2015–2016 років9. Мета дослідження по-
лягає в з’ясуванні основних соціокультурних ролей чоловіків в Україні у другій 

1 Астафьев Я. У. Экономика любви: формирование гендерных стереотипов. Со-
циологические исследования. 2002. № 11. С. 127–134.

2 Бурейчак Т. Криза маскулінності в теоретичній та емпіричній перспективі. Ґен-
дерні теорії, ґендерні практики: налагоджуючи мости. Зб. доп. Міжнар. наук.-практ. 
конф. / упоряд. О. Плахотнік, Л. Гуслянова, Т. Ісаєва. Харків: Райдер, 2008. 100 с.

3 Вілкова О. Ю. Конструктивні та деструктивні вияви ґендерних стереотипів. 
Український соціум. 2004. № 3 (5). C. 28–33.

4 Оксамитна С. Ґендерні відносини крізь призму громадської думки. Ґендерна 
перспектива / упоряд. В. Агеєва. Київ: Факт, 2004. С. 135–146.

5 Осовський В. Л. Громадська думка: спроби соціологічної інтерпретації / Інсти-
тут соціології НАНУ. Київ, 1999. 299 с.

6 Кісь О. Моделі конструювання ґендерної ідентичности жінки в сучасній Украї-
ні. Ї. Незалежний культурологічний часопис. 2003. Ч. 27. URL: ji.lviv.ua/n27texts/kis.htm.

7 Байбурин А. К. Некоторые вопросы этнографического изучения поведения. 
Этнические стереотипы поведения. Ленинград, 1985. C. 7–21.

8 Основи теорії ґендеру: навч. посіб. / відп. ред. М. М. Скорик. Київ: К. І. С., 
2004. 536 с.

9 Матеріали анкетування 40 львів’ян, проведеного 6 квітня 2015 року, на тему: 
«Чоловічі образи в українській громадській думці». Зберігаються в особистому архіві 
авторки.
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половині ХХ – на початку ХХІ ст., простеженні їх еволюції в соціальному кон-
тексті та визначенні причин і механізмів їх змін.

Термін «соціальний стереотип» увійшов у науковий обіг соціологів і со-
ціальних психологів завдяки американському журналісту і психологу Уолтеру 
Ліппману ще з 1922 р. Беручи інтерв’ю у різних категорій респондентів, У. Ліп-
пман звернув увагу на різноманітність поглядів та оцінок людей щодо однієї 
й тієї ж події. Він висунув гіпотезу про наявність упередженості, яка існує в 
певних стійких утвореннях, так званих pictures in our heads (картинках у наших 
головах), що активно впливають на сприймання людей і подій. Для фіксації цієї 
ідеї У. Ліппман запозичив з поліграфії термін «стереотип», що означає мета-
леву пластину, яка застосовується для відтворення одного й того ж тексту. Ви-
слів «соціальний стереотип» почали застосовувати на означення схематичних 
культурно зумовлених малюнків світу в уявленні людини10. Науковці Г. Рубін, 
Р. Унгер, А. Річ, Ш. Ортнер трактують «стереотип» з точки зору психологічних, 
соціальних та культурних особливостей людини, що дає можливість говорити 
про певні ролі й норми, які вважаються в культурі традиційними для чоловіків 
і жінок11.

Середовищем виникнення стереотипів, зокрема й ґендерних, є громад-
ська думка. У сучасній соціології її розуміють як специфічний вияв масової 
свідомості, що виражається в оцінках (вербальних і невербальних) та харак-
теризує ставлення людей до суспільно значущих подій і фактів, актуальних 
проблем суспільного життя12. Термін «громадська думка» вперше застосував у 
другій половині XII ст. англійський державний діяч і письменник лорд Джон 
Солсбері для характеристики моральної підтримки населенням країни дій пар-
ламенту. Згодом цей термін став загальноприйнятим13. Концепція громадської 
думки належить німецькому соціологу Н. Луману14. Відправна точка його ви-
сновків – заперечення будь-якого суб’єкта громадської думки15. Громадська 
думка, за Н. Луманом, прив’язується не до індивідів, а до тем. У кожній культу-
рі існують узагальнені уявлення про те, якими мають бути чоловіки й жінки16. 

10 Махній М. Незвичайна антропологія: Науково-популярний курс. Чернігів: 
ЧНПУ, 2011. С. 71.

11 Гошилик В. Б., Дорошенко А. В. До проблеми стереотипізації ґендеру. Ua.Stu-
dent.com. 2011. 30 листопада. URL: http://uastudent.com/do-problemy-stereotypizacii-
genderu/.

12 Осовський В. Л. Громадська думка: спроби соціологічної інтерпретації… 
С. 185.

13 Ляпіна Л., Ляпіна О. Громадська думка як соціальний феномен та її роль у де-
мократизації суспільних відносин. Наукові праці [Чорноморського державного універ-
ситету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Т. 156. Київ: 
Видавництво ЧДУ, 2011. С. 20–21.

14 Луман Н. Что такое коммуникация? Социологический журнал. 1995. № 3. 
URL: http://sj.obliq.ru/article/175.

15 Ляпіна Л., Ляпіна О. Громадська думка як соціальний феномен… С. 20–21.
16 Основи теорії ґендеру… С. 157.
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Якби в людини не було стереотипних уявлень, їй довелося б детально інтер-
претувати кожен новий факт чи явище, а це значно уповільнює суспільні пере-
творення та набуття нового досвіду. Ґендерні стереотипи, як і будь-які інші, ви-
значають сприйняття людей і впливають на активне конструювання соціальної 
реальності з використанням закладеної в них інформації.

Протягом другої половини ХХ ст. в громадській думці мешканців радян-
ської України відбувалося поступове стирання пам’яті про війну та переклю-
чення уваги на соціально-економічні питання. Повоєнне суспільство змінюва-
лося в усьому: від економічних стратегій і соціальних стандартів – до поділу 
ґендерних ролей і обов’язків, форм самореалізації особистостей тощо17. У соці-
ально-економічному розвитку країни традиційно першість тримали чоловіки, 
які порівняно з жінками сприймались як фізично сильні й працьовиті особи, 
«фронтовики», котрі вміють і, головне, знають як потрібно модернізувати про-
мисловість. Такі «взірцеві» чоловіки, як правило, члени Комуністичної партії 
Радянського Союзу, інколи у віці 30–45 років ставали героями соціалістичної 
праці, що підносило їх соціальний престиж. Стереотипний образ радянського 
чоловіка зводився до особистості, яка прагнула жити чесно, засуджувала зло-
чини і працювала на добробут країни, що перемогла у війні. На зміну герою-
фронтовику приходив культ господарника. Можна виділити три професійні 
групи, де найбільше було представлено чоловічу стать: робітники, колгоспни-
ки, інженери18. Окремо варто згадати про управлінську верхівку суспільства – 
компартійно-радянську номенклатуру.

Формуванню робітництва сприяли трудова мобілізація, реевакуація та 
міграція зі села до міста. Новоприбулі робітники зіштовхувалися з проблема-
ми адаптації до міського життя й нової роботи. Повсякденний уклад чоловіка, 
який спершу приїжджав сам, незалежно від сімейного стану, здебільшого роз-
починався з гуртожитку / бараку, умови в якому не забезпечували життєвого 
комфорту19. Невідповідність реалій очікуванням від роботи на радянському 
підприємстві спонукала робітників шукати способи змінити своє життя, що 
було можливим кількома шляхами: здобуття освіти й фаху (тих, хто обирав цю 
дорогу, в рамках стереотипних уявлень можна окреслювати як: кваліфікований 

17 Швидкий В. Антисуспільні прояви та настрої на тлі економічних «звершень» 
в Україні 1950–1960-х рр. Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. 2013. Вип. 18. 
С. 246–265.

18 Бистра М. О., Кириченко М. В. Українська радянська інтелігенція в 20–40-
ві рр. XX ст.: еволюція образу у вітчизняній історіографії. Література та культура 
Полісся. Вип. 65. Ніжин, 2011. С. 35.

19 Сергеєва М. Історичний портрет Донецького інженера (1965–1980-ті рр.). Схід. 
Аналітично-інформаційний журнал. Секція історія. Донецьк, 2012. Вип. 3. С. 115–119.
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робітник / «майстер на всі руки» / «передовик-стахановець»); пошуки кращої 
роботи в інших регіонах (мандрівний робітник / «вільна птиця»), вчинення 
крадіжок на роботі, хуліганство, пиятика (розбишака / дармоїд / ледащо). Біль-
шість робітників мало переймалися компартійною ідеологією та не збиралися 
підпорядковувати їй свої життя. Надаючи перевагу отриманню життєвих благ, 
робітники залишалися байдужими до політики.

Селянин-колгоспник одразу після війни надалі не мав паспорта, не міг 
вільно змінювати місце проживання, «добровільно підписувався» на державні 
щорічні позики, не отримував дозволу вести підсобне господарство, а за при-
садибне сплачував податки. У таких умовах селянин продовжував боротися за 
виживання. Утім, поступово робота в колгоспі ставала привабливішою для жи-
телів сіл, оскільки давала хоч якийсь заробіток. Натомість особи, які не пере-
бували в колективних господарствах, осуджувалися громадськістю як такі, що 
вели «паразитичний спосіб життя» й підлягали перевихованню та покаранню. 
У газеті «Радянська Україна» колгоспником було названо «державну» людину з 
широким міжнародним кругозором20, тож роботу в сільському господарстві по-
пуляризували серед тогочасних жителів, запевняючи, що головним обов’язком 
кожного з них є праця для відновлення економіки країни.

У радянському суспільстві інженери мали привілейоване місце, обумов-
лене наявністю диплому про освіту (здебільшого вищу) й знань, які давали 
змогу вирішувати технічні проблеми. Інженери поділялися за рівнем освіти на 
співробітників із ступенями та званнями, спеціалістів із вищою й середньою 
спеціальною освітою і практиків, які займалися розумовою працею, викону-
вали управлінські функції, але не мали необхідної освіти21. Держава поволі 
нарощувала вимоги щодо підтвердження статусу інженера, пов’язані як із на-

20 Сучасний радянський колгоспник. Радянська Україна. 1950. № 3. 26 березня.
21 Сергеєва М. Історичний портрет Донецького інженера… С. 116.

Чоловічі образи на радянських плакатах повоєнного часу
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лежним виконанням професійних функцій, так із залученням більш творчого 
підходу до організації виробництва та керівництва ним22.

Організаційно-політичні особливості номенклатурної системи, яка офор-
милася в Радянському Союзі, породили тип управлінця-чиновника, аналогів 
якого у світовій практиці не було23. Старше покоління тогочасних партійних 
працівників було виховане на «сталінських ідеях». Їх світогляд був сформова-
ний у 1920–1930-х роках, коли вони стали свідками, нерідко й співучасниками 
масових репресій і соціальних потрясінь, що не могло не вплинути на їхні по-
гляди. Саме тому ці люди намагалися приводити за собою осіб, які найбільше 
відповідали їх корпоративній етиці, тобто підкорялися, виконували накази й 
були дисциплінованими24. У повоєнний період входження до компартійно-ра-
дянської номенклатури часто перетворювалось у життєвий стимул, адже пі-
діймаючись сходинками «партійної драбини» керівник зосереджував у своїх 
руках чималу владу.

Не всі партійні працівники прагнули зробити стрімку кар’єру, розумію-
чи, з чим доведеться стикатися, іноді вони залишали попередні посади, хоча 
система й не завжди їм це дозволяла25. Часом, на початках, партійний праців-
ник плекав ілюзії, що саме йому вдасться запровадити нові принципи роботи. 
Однак на практиці сама система не давала змоги це зробити, оскільки її пра-
вила були побудовані на відчутті влади та ейфорії, яка виникала в результаті 
користування нею; за визнанням самих партійних працівників, влада «затягує, 

22 Вірон Є. Інженер – людина творча. Вільна Україна. Львів. 1965. 10 грудня.
23 Савічєв А. В. Повсякденне життя номенклатури УРСР (1945–1964 рр.): Історі-

ографія проблеми. Історичні і політичні дослідження. 2013. № 2 (52). С. 69–74.
24 Коржихина Т. П., Фигатнер Ю. Ю. Советская номенклатура: становление, 

механизмы действия. Вопросы истории. 1993. № 7. С. 33–34.
25 Шелеп Ю. І. Партійний працівник в Українській РСР 1970-х – першої 

половини1980-х рр. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія «Ак-
туальні проблеми історії України». 2014. № 54. С. 143–156.

Чоловічі образи на радянських плакатах повоєнного часу
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раз помиляєшся потім другий, третій, і ти звикаєш до того […], спершу ти об-
манюєш «задля доброго діла», однак, потім це стає звичкою, і ти розумієш, що 
простіше зробити чи сказати щось неправильне, не завдавати собі лишнього 
клопоту»26.

Важко змалювати єдиний образ компартійного лідера, більш правильним 
буде виділити їх декілька. Дослідниця Юлія Шелеп зазначає, що складові обра-
зу партійного керівника формувалися в чотирьох площинах. Перший, який був 
штучно створений радянською пропагандою, – це ідеальний, певною мірою 
навіть культовий образ чиновника, чоловіка з серйозним виразом обличчя, в 
діловому костюмі, який «служить» партії і дбає про родину, бо, завдяки системі 
пільг і привілеїв, має з чого. Інший – негативний образ (хабарники, гордовиті, 
маленькі люди, які не розуміють до чого прагнуть) був сформований під впли-
вом гостро критичних відгуків про партійних працівників, що побутували се-
ред дисидентів і правозахисників. Третій образ можна віднайти в літературі, де 
засобами художньої творчості нерідко дуже влучно наголошено на моральних 
дилемах. І, нарешті, четвертий образ формувався серед пересічних громадян, 
які сприймали партійних працівників як представників влади, керуючись до-
свідом, набутим під час спроб вирішити особисті питання в кабінетах радян-
ських чиновників. Оскільки партійні чини всіляко уникали публічності, у гро-
мадській думці їх образ здебільшого конструювався на підставі газет, журналів 
чи розповідей інших громадян 27.

Після розпаду СРСР Україна опинилась у глибокій економічній кризі. 
Економічні негаразди позначилися на соціальній структурі населення. Форсо-
ване розшарування суспільства призвело до соціальної поляризації. У 1992 р. 
за межею бідності опинилося майже 64 % жителів, «середній клас» танув май-
же на очах, а кількість багатих становила 10 %. Різко зросла соціальна напруга 
між полюсами «багаті» – «бідні». Чоловіки переживали цю епоху більш боліс-
но, ніж жінки, бо змушені були швидко шукати способи виживання себе й сім’ї 
в соціальному колапсі тих років. Роботи не було, а якщо і була, то з тривалою 
затримкою заробітної платні. Аналізуючи архівні документи, можемо бачити, 
що в 1990-х роках на великих підприємствах і шахтах відбувалися страйки. 
Для прикладу, 5 серпня 1997 р. на шахті № 4 «ВМ» з другої зміни розпоча-
ли голодування шість чоловік, згодом до них приєдналося ще чотирнадцять. 
Основні вимоги голодуючих – виплата заробітної плати за 1996 рік та перше 
півріччя 1997 року, яка становила 28 млн. гривень без нарахувань28. Тим часом 
коло обов’язків чоловіка протягом радянського періоду було звужене за раху-
нок офіційної ґендерної політики, яка зводилася до визнання механічної рівно-

26 Інтерв’ю з Петлярем Г. Ю., 1948 р. н., записане 27 березня 2012 р. у м. Львові. 
Інтерв’юер Юлія Шелеп. Запис зберігається в особистому архіві Ю. Шелеп.

27 Шелеп Ю. І. Партійний працівник в Українській РСР…
28 Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО). Ф. Р-221 (Львівська об-

ласна рада народних депутатів та її виконавчий комітет 1986–1992 рр.). Оп. 4. Спр. 537 
(Розпорядження голови Львівської облдержадміністрації та додатки до них). Арк. 127.
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сті між чоловіками та жінками. Із масовим залученням жінок до праці, зокрема 
найважчої у фізичному плані, та громадської активності, зростала їх суспільна 
значущість, що супроводжувалося розширенням обов’язків та посиленням від-
повідальності. За радянською моделлю, жінка мусила працювати повний робо-
чий день, виховувати дітей і водночас доглядати за домогосподарством, опіку-
ватися родичами похилого віку29. Наслідком цього стала неготовність багатьох 
чоловіків до радикальних змін.

Згідно зі статистичними даними, чоловіче безробіття було удвічі масш-
табнішим, ніж жіноче. Для багатьох сімей це стало справжньою трагедією. Чо-
ловіки, втративши роботу, не завжди швидко знаходили нову. У деяких сім’ях 
чоловік топив горе в алкоголі, а жінка шукала шляхи порятунку дітей від бід-
ності. Аналізуючи розпорядження голови Львівської обласної державної адмі-
ністрації від 9 січня 1998 р. № 18 «Про надання матеріальної допомоги», мож-
на зауважити, що з проханнями виділити з позабюджетного фонду обласної 
ради одноразову матеріальну допомогу зверталися переважно жінки. У 1998 р. 
до голови Львівської облдержадміністрації М. Гладія надходило багато листів 
приблизно такого змісту: «Прошу надати мені матеріальну допомогу у зв’язку 
з важким матеріальним становищем. Проживаємо з чоловіком і трьома мало-
літніми дітьми на квартирі, адже свого житла не маємо. Прошу не відмовити» 
(мешканка м. Бібрки Перемишлянського р-ну Львівської обл. Дякун Оксана 
Олексіївна)30. Розглядаючи особливості сімейних взаємин і причини деструк-
ції шлюбу, багато авторів зазначають, що трансформація економічної функції, 
а саме – зниження економічної ролі чоловіка в сім’ї, є одним із чинників, що 
сприяють конфліктам, розладам і руйнації сімейно-шлюбних взаємин31.

Економічна криза 1990-х років на пострадянському просторі штовха-
ла людей до крайнощів у пошуках шляхів виживання для себе та своєї сім’ї. 
Стрімко розширювалися межі кримінального світу, і деякі чоловіки саме в його 
рамках намагалися реалізувати свої амбіції. Способів виходу з ситуації, що 
склалася, було кілька: частина чоловіків почали займатися приватним підпри-
ємництвом, зокрема торгівлею імпортними товарами, інші виїжджали на робо-
ту за кордон, ще інші намагалися заробити на життя в Україні, однак нерідко 
це доводилося робити нелегально. Про цей важкий період не любить згадувати 
тепер відомий телеведучий Руслан Сенічкін: «Я не люблю згадувати 90-ті. Це 
були важкі часи гострої соціальної нерівності та несправедливості. Але ми ви-
стояли. Все, що хороше я можу сказати, – це те, що в ці роки я був юним, у мене 
було багато енергії, це час мрій. І цьому часу не вдалося знищити мої надії, я 
залишався оптимістом. Були канікули, були виїзди в село, на природу [...]. Але 

29 Пагіря О. Гендер по-радянськи: навантаження жінки в СРСР звужувало коло 
обов’язків чоловіка. Тиждень.ua. 2012. 8 березня. URL: http://tyzhden.ua/History/44370.

30 ДАЛО. Ф. Р-221. Оп. 4. Спр. 537. Арк. 182.
31 Голота А. С. Основні підходи до вивчення «бідності» у контексті сімейної вза-

ємодії. Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти. Київ. 2012. 
№ 7. С. 123–127.
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грошей постійно не вистачало ні на що, вдавалося прожити на 2,5 грн на день. 
З цих грошей вдавалося заплатити за проїзд і купити пиріжок із котлетою. У 
кращому випадку з котлетою, в гіршому – без неї. Родичі передавали з городів 
картоплю, овочі, іноді – сало, яке потім на півроку розтягували. Якщо з мамою 
вдавалося додатково підробити на ремонті і будівництві, то могли собі дозво-
лити трохи одягу»32.

Чимало мешканців України вирушали на пошуки роботи за кордон. На 
початку 1990-х рр. трудова міграція розгорталась у формі масових поїздок до 
сусідніх країн з дешевими товарами вітчизняного виробництва, щоб продати їх 
там і придбати предмети широкого вжитку, як-от одяг, побутову техніку тощо: 
«То були дуже важкі часи, – згадував Володимир Микита, – розвал Союзу, 
Україна… Дуже важкий був фінансовий стан. У нас роботів дуже фактично не 
було тут. Все закривалося, все розвалювалося. І мені прийшлося шукати якусь 
іншу роботу, де можна було заробити якісь гроші, щоб прогодувати сім’ю. От 
я перший раз здзвонився зі своїм товаришем, який служив разом зі мною в 
армії, він був сам москвич, мав свою фірму будівельну… Працював у Москві я 
сім років»33. Таких життєвих історій є безліч. «Як у багатьох сім’ях, – згадував 
Павло Заруцький, – настав момент, коли треба було грошей, діти були малень-
кі, а заробити такі гроші на Україні не було можливості. Відповідно прийняли 
рішення поїхати за кордон, заробити більше грошей для того, щоб сім’я повно-
цінно могла існувати, щоб можна було їсти і вдітися, і щось придбати, і зробити 

32 Назад у 90-ті. Українські зірки показали ексклюзивні фото та поділилися 
спогадами про «золоті» часи. ТСН. Спеціальний проект. URL: https://tsn.ua/special-
projects/backto90/.

33 Інтерв’ю з Микитою Володимиром, 1967 р. н., записане 22 квітня 2017 р. в 
м. Стебник. Інтерв’юер Максим Микита. Запис зберігається в архіві Центру усної іс-
торії та біографістики при кафедрі новітньої історії України ім. Михайла Грушевського 
Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Стереотипні образи чоловіків 1990-х років



78

Х. Чорна

в хаті якийсь ремонт»34. Таким чином, на кінець 1990-х років можна говорити 
про формування в Україні стереотипного образу чоловіка – трудового мігранта, 
який шукав кращої долі для своєї родини, чоловік був готовий їхати на чужину, 
аби лише добре жилося його сім’ї в Україні.

Деякі чоловіки пробували свої сили в налагодженні бізнесу в Україні. 
Один із найвідоміших українських бізнесменів, власник будівельної компа-
нії ТММ Микола Толмачов згадував: «Мабуть, у 1990-х роках багато хто за-
мислювався над тим, щоб виїхати за кордон. Та я завжди хотів брати участь у 
становленні української економіки, науки, виробництва, бути учасником про-
цесу народження нової держави. Я не шкодую, що залишився. Це моє щастя 
і моє життя»35. Бізнес у цей час не завжди вдавалося вести у правовому полі. 
Новоспечені бізнесмени не закріплювали зобов’язання письмовим договором, 
покладаючись на особисті відносини й силу слова, у деяких випадках справ-
жні власники не хотіли «світитися». В умовах ослаблення державних інсти-
тутів відбувалася «приватизація» повноважень зацікавленими бізнес-групами, 
з’являлися «кишенькові» суди, а прокуратуру використовували як метод сило-
вого тиску на менш впливових конкурентів.

Таким чином, на кінець XX ст. в Україні були сформовано три публіч-
ні чоловічі образи: заробітчанина, бізнесмена та керівника. Усі вони вважа-
лись успішними, оскільки змогли подолати численні труднощі, вийти з зони 
комфорту для забезпечення своїм сім’ям певного рівня достатку. Водночас, 
оскільки не всі чоловіки були наділені ініціативністю та здатністю ризикувати, 
з’явився новий синдром «слабкого» чоловіка, який ставав безпомічним і без-
ініціативним поряд із вольовою та успішною жінкою36.

Ламання ґендерних чоловічих стереотипів пов’язане з ширшими зміна-
ми в суспільній свідомості. У мирні періоди роль чоловіка сприймається по-
іншому, ніж під час війни. Аналіз матеріалів опитувань серед жінок показав, 
що в зоні їх очікування від чоловіків на першому місці знаходиться увага, 

34 Інтерв’ю з Заруцьким Павлом, 1970 р. н., записане 12 березня 2017 р. в 
м. Бердичів. Інтерв’юер Наталія Заруцька. Запис зберігається в архіві Центру усної 
історії та біографістики при кафедрі новітньої історії України імені М. Грушевського 
Львівського національного університету ім. Івана Франка.

35 Галущенко А. Микола Толмачов: «Ми з самого початку будували наш біз-
нес з розрахунку, що компанія розвиватиметься 100 років». Бізнес. 2017. 30 листопада. 
URL: https://business.ua/biznes/item/1867-mi-z-samogo-pochatku-buduvali-nash-biznes-z-
rozrakhunku-shcho-kompaniya-rozvivatimetsya-100-rokiv/.

36 Пушкарьова Н. Від «Жіночих студій» до «Ґендерних досліджень», від істо-
ричної фемінології до ґендерної історії. Ґендерний підхід: історія, культура, суспіль-
ство / під ред. Л. Гентош, О. Кісь. Львів: ВНТЛ Класика, 2003. С. 15–45.
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Стереотипні образи чоловіків 2000-х років

турбота, забезпечення сім’ї: «жінка потребує такої уваги до себе»37; чоловік 
потрібний «у першу чергу як голова сім’ї і підтримка для жінки, щоб жінка 
могла не навантажувати себе прийняттям важливих рішень»38. У 2000-х роках, 
з розвитком технологій сформувались нові для того періоду образи чоловіка, 
який працює в IT-сфері, кулінарії чи перебуває в декретній відпустці. Однак 
бойові дії на сході України різко змінили насамперед уявлення жінок про чоло-
вічі ролі, переміщуючи акценти з образу годувальника та уважного чоловіка на 
воїна й захисника: «Жінка – здебільшого слабка істота, і тому потрібний чоло-
вік – сильний і витривалий, щоб міг захистити в будь-якій ситуації, так сказати, 
прикрити своїм плечем і дійсно подбати про жінку»39.

Новий образ чоловіка-захисника почав формуватися ще під час Револю-
ції гідності. Її визначення «зима, яка нас змінила», стосується також і пере-
осмислення чоловічих ролей. Промовистим став той факт, що у складі «Небес-
ної сотні» були майже винятково чоловіки. Цей образ суперечив руйнуванню 
авторитету армії в Україні, що водночас нівелювало й образ чоловіка як воїна, 
захисника своєї держави: «До війни армії не було. Взагалі. Не «нульова», а 
величезний знак мінус. Зараз, через війну ми пройшли дуже великий шлях. 
Уявіть: ось тут немає взагалі, розвал, гниль. А тут – суперкласна армія, бойова! 
Я б сказав, що вчора були хлопці з дубцями, а тут вони на космічних кораблях 
воюють. І питання навіть не у технічному забезпеченні, а у солдатському дусі, 
свідомості бійців, досвіді та ставленні до цієї „роботи„. Нова армія, змінена – у 
мізках і душах офіцерів та солдатів»40.

На зміну співчуттю до чоловіків, які першими прийняли на себе удар во-
єнної агресії з боку Росії, швидко прийшли повага та гордість, адже вони на ділі 

37 Інтерв’ю з Максим’як Мартою, 1994 р. н., записане 7 квітня 2016 р. в м. Льво-
ві. Інтерв’юер Чорна Христина. Запис зберігається в архіві авторки.

38 Інтерв’ю з Оробчук Оксаною, 1989 р. н., записане 26 березня 2016 р. в м. Льво-
ві. Інтерв’юер Чорна Христина. Запис зберігається в архіві авторки.

39 Інтерв’ю з Полянською Христиною, 1995 р. н., записане 2 квітня 2016 р. в 
м. Львові. Інтерв’юер Чорна Христина. Запис зберігається в архіві авторки.

40 Муравський Д. Герасименко Дмитро: «Поїду в Донецьк у перший же день, коли 
його звільнять». Главком. 2017. 25 липня. URL: http://glavcom.ua/publications/yakshcho-
mozhna-dvichi-vviyti-v-odnu-vodu-to-chomu-ne-mozhna-dvichi-z-neji-viyti-427379.html.
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довели, що можуть вистояти. У сучасному українському медіапросторі захис-
ники України є справжніми героями нашого часу: «Коли дивишся в очі бійцям, 
які не бояться й захищають нас із вами, починаєш пишатися, що в Україні є такі 
сильні чоловіки», – ствердила співачка Анастасія Приходько в інтерв’ю газеті 
«Народна армія». Український воїн – це «він, який добровольцем лізе у пекло 
війни, до краплини крові захищає територію країни, під мінами виносить тіло 
пораненого товариша»41. Захист Вітчизни є для воїна головним завданням, яке 
він виконує, не думаючи про власний комфорт і не зважаючи на сімейні труд-
нощі: «Мені прийшла повістка з військкомату. Жінці тяжко-важко було. У нас 
ще й біда в сім’ї – брат ж загинув на Майдані, Богдан Ільків. Тут не йти не мож-
на було. Сім’я патріотична, дід був в УПА, нас виховував націоналістами»42.

Аналізуючи матеріали сучасних українських ЗМІ, можна виділити кіль-
ка моделей чоловіка-воїна, які починають перетворюватись у стереотипні об-
рази. Так, воїн, у якого все добре, пройшов крізь пекло війни без важких по-
ранень та продовжує військову службу. Прикладом такого образу є Михайло 
Забродський. Він народився в сім’ї військових і сам присвятив життя армії. Під 
його командуванням 95-а аеромобільна бригада виконувала завдання по блоку-
ванню міст Слов’янськ і Краматорськ, вела бої поблизу гори Карачун, згодом 
брала участь у рейді до українсько-російського державного кордону, що мав 
на меті розблокувати оточені там українські військові частини. Під час війни 
М. Забродський продовжив навчання, у червні 2017 р. закінчив Національний 
університет оборони України ім. І. Черняховського. За особисту мужність, са-
мовідданість та високий професіоналізм, виявлені в захисті державного суве-
ренітету і територіальної цілісності України, М. Забродський отримав звання 
Героя України, військове звання генерал-майора, а згодом і генерал-лейтенан-
та, був призначений командувачем Десантно-штурмовими військами ЗСУ та 

41 Торба В. Солдат став істинним Героєм нашого часу. День. 2015. 5 лютого. URL: 
https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/soldat-stav-istynnym-geroyem-nashogo-chasu.

42 Інтерв’ю з Ільківим Ігорем, 1974 р. н. Інтерв’юери Пікулицька Христина, Кі-
лар Анастасія. Університет і війна. Проект Львівського національного університету 
імені Івана Франка. 2017. 4 квітня. URL: http://our-projects.lnu.edu.ua/university-and-
war/ihor-ilkiv/.

Кадр із фільму «Кіборги» про 
захисників Донецького аеропорту

Військовий парад до дня незалежності 
України в Києві, 2017 р.
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керівником Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської 
областей. Михайло Забродський є типом бойового офіцера, який проявив себе 
в ході воєнних дій, ухвалюючи відповідальні рішення та ризикуючи власним 
життям. У громадській думці саме такі люди, які зустріли війну здебільшого 
у званні полковника, отримали генеральські погони в боях, тримають на собі 
фронт і є противагою так званим паркетним генералам.

Воїн-борець, «який пройшов крізь пекло і повернувся з того світу, по-
казує нам, що боротьба завжди має сенс», «бийтеся до кінця, неможливого в 
житті немає»43. Ці слова про справжнього героя Ігоря Гордійчука. Полковник 
І. Гордійчук брав участь у багатьох операціях під час АТО, очолював загін 
спецпризначення, що виконував завдання глибинної розвідки в тилу противни-
ка, командував операцією із взяття під контроль стратегічної висоти Савур-мо-
гила, яку деякий час утримував у глибокому тилу противника, під постійними 
обстрілами, прийнявши рішення не відходити без наказу. Врешті отримавши 
наказ, він із групою бійців залишив позицію, однак потрапив в Іловайський 
котел, де був важко поранений, довший час боровся за життя, пережив складні 
операції. 8 листопада 2014 р. Президент України Петро Порошенко у військо-
вому шпиталі вручив полковнику І. Гордійчуку державну нагороду – Золоту 
Зірку Героя України. Зараз І. Гордійчук є начальником Київського військового 
ліцею імені Івана Богуна.

Воїн-доброволець. Велику роль у стримуванні російської агресії в Укра-
їні відіграли добровольці. Багато хто з них йшов на війну без гарантій, офіцій-
ного статусу, а часто і без зброї, тільки з одним усвідомленням того, що як не 
вони, то хто захистить Україну від ворога. «Я займався бізнесом, – розповідав 
Олександр Гостіщев з Дніпра. – Коли почалась незрозуміла ситуація з Кримом, 
Україна не відповідала адекватно, потім почались військові дії в Донецькій об-
ласті, я розумів, що потрібно щось робити, бо може дійти черга і до Дніпра. 
14 квітня 2014 р. пройшов співбесіду та 29 квітня був зарахований у батальйон 
«Дніпро-1» [...]. Про свій вибір воювати я не шкодую. 2014 рік змінив моє жит-
тя. І якщо буде потреба, я знову піду»44. Добровольці мають славу найбільш 
мотивованих воїнів, які не лише чітко розуміли, чому і за що вони взяли до рук 
зброю, а й могли пояснити це тим, хто мав сумніви або вагання.

Травмований воїн. Не всім вдається вийти з війни цілими й неушкодже-
ними. Нерідко після поранень доводиться відчувати їх наслідки, долати про-
блеми та біль, однак знаходити в собі сили для повернення до активного життя. 
Прикладом може послужити історія старшого лейтенанта Артура Кіреєва. Уро-
дженець Донецька, А. Кіреєв ріс без батьків. За наполяганням діда, пов’язав 
життя з армією, навчався в Кам’янець-Подільському військово-інженерному 

43 Допис на сторінці Юрія Бутусова (Юрий Бутусов) у соціальній мережі 
Facebook. 27 квітня 2016 р.

44 Лисейко М. Після Іловайська. Три роки потому. Левый берег. 2017. 23 червня. 
URL: https://ukr.lb.ua/society/2017/06/23/369900_pislya_ilovayska_tri_roki_potomu.html.
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інституті, а 2013 року закінчив Національну академію сухопутних військ іме-
ні гетьмана П. Сагайдачного у Львові. Від початку бойових дій перебував на 
фронті, у 25-річному віці вже командував інженерно-технічною ротою 93-ї 
окремої механізованої бригади, «хоча і сам тоді багато чого не знав, навчав-
ся прямо там, „у полі”. Згадував формули для підриву моста, балки. Навіть 
взяв із собою зошит, який вів два роки тому в Кам’янці-Подільському, він мені 
придався. Дивився в конспектах коефіцієнти на перебивання дерева, металу, 
бетону. Дзвонив колишнім однокурсникам і старшокурсникам, використову-
вав інтернет, читав, перевіряв, радився». У листопаді 2015 року біля с. Опитне 
Ясинуватського району Донецької області, під час встановлення під ворожими 
обстрілами протитанкових мін, Артур Кіреєв був важко поранений. Коли його з 
осколком у спині везли в найближчу лікарню на «КРАЗі», солдат бив по щоках: 
тримайся, командире!»45. Воїн мужньо переніс не одну операцію, однак через 
ушкодження хребта поки що обмежений у пересуванні. Та він повернувся до 
військової служби, став офіцером Військового коледжу сержантського складу. 
Нагороджений відповідно до Указу Президента України № 403 від 5 грудня 
2017 року орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня за особистий внесок у 
зміцнення обороноздатності Української держави, мужність і самовіддані дії, 
виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності Укра-
їни46. Залишився жити у Львові та одружився з нареченою Аліною, з якою по-
знайомився ще до війни. Аліна була поряд із ним під час лікування.

Військовий-бізнесмен – це воїн, який пройшов війну, інколи й важкі по-
ранення, але не втратив сили духу й успішно реалізував себе після повернення, 
розпочавши нову справу. Так, до прикладу, четверо колишніх учасників бо-
йових дій, які не були між собою раніше знайомі (Валерій Хартман, Володи-
мир Шевченко, Сергій Вербіцький та Олександр Рибак), об’єдналися в мере-
жу «Veterano Coffee». Вони мають непохитні принципи: «нам ніхто нічого не 
винен, ми досягаємо всього самі», «у нас усе по закону, чесно і правильно», 
«заробив – допоможи: 10 % від прибутку віддаємо сім’ям загиблих хлопців». 
Першим власником кав’ярні «Veterano Coffee» став уродженець Луганщини 
Валерій Хартман. У 2014 р. він пішов на фронт у складі добровольчого баталь-
йону «Айдар». Захищав рідну місцевість, бачив, як під час мінометного обстрі-
лу в дах його будинку прилетів ворожий снаряд. У серпні 2014 р. був поране-
ний, пройшов довгу реабілітацію та все ж повернувся на фронт. Та проблеми 
зі здоров’ям далися взнаки і врешті-решт призвели до групи інвалідності. За 
рахунок компенсації за втрату працездатності відкрив кав’ярню. «Конкуренції 
я не боявся, – стверджував В. Хартман, – попри неймовірну безліч кавових 

45 Береза А. Сапер из Донецка Артур Киреев: «Меня раненого везли в больни-
цу на „КРАЗе”, а солдат хлестал по щекам „Держись, командир!”». Цензор.нет. 2016. 
31 травня. URL: https://censor.net.ua/resonance/390546/saper_iz_donetska_artur_kireev_
menya_ranenogo_vezli_v_bolnitsu_na_kraze_a_soldat_hlestal_po_schekam/.

46 Ткачук П. Артур Киреев. Вшанування учасників бойових дій на території ін-
ших держав. ПолітІнфо. 2018. 15 лютого. URL: https://politinfo.com.ua/tag/artur-kyreev.
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точок у Києві. Я вважаю їх не конкурентами, а колегами. Якщо мати власну 
родзинку, то можна зайняти свою нішу. Ми працюємо на репутацію» 47.

Військовий-волонтер. Чимало військових прийшли на фронт після того, 
як спершу займалися волонтерською діяльністю, або ж, у зворотній послідов-
ності, демобілізувавшись, продовжують активно допомагати підрозділам на 
лінії зіткнення. Одним із них є уродженець Волині Віталій Пудлік, життя якого 
кардинально змінилося після участі в Революції гідності. Він серед перших 
вирушив захищати кордони України на сході, а після демобілізації став волон-
тером: «Я перебував в зоні АТО з 13 травня по 28 липня 2014 року. 27 липня 
мене поранили у бою під Савур-Могилою, далі було лікування у госпіталі, ре-
абілітація та повернення додому… Війна для мене ще не закінчилася, бо тепер 
разом із однодумцями я відстоюю права звичайних солдатів, знаючи зі свого 
досвіду про їх насущні проблеми та потреби» 48.

Складовими частинами героїзації образів чоловіків-воїнів у сучасній 
Україні є повага до їх вибору захищати рідну землю, захоплення мужністю, а 
водночас – емоційні співпереживання тих, хто залишився чекати вдома. Таким 
чином через стереотипні уявлення, які вже утвердились у громадській думці, 
чоловічі образи еволюціонують від годувальника та опори для сім’ї до розу-
міння того, що чоловік – це насамперед захисник Вітчизни. Промовистим свід-
ченням утвердження такого образу в приватних практиках є слова вдячності і 
переживання в листах до воїнів, автори яких використовують найрізноманітні-
ші епітети, щоб підкреслити важливість такої ролі чоловіка, як воїн: наші герої, 
дорогі солдати, хоробрі захисники, дорогий патріоте, наш захисник тощо. Ці 
листи стають для солдатів своєрідними оберегами, у силу яких щиро вірять. 
Особлива ж роль тут належить дитячим малюнкам: «Дуже важливі дитячі ма-

47 Бура Д. Чотири історії про ветеранів АТО, які готують каву в Києві. NewWest 
Media. 2017. 29 листопада. URL: https://newwest.media/article/2017/11/29/chotiri-istoriyi-
pro-veteraniv-ato-yaki-gotuyut-kavu-v-kiievi.

48 Воробйова Л. Віталій Пудлік – солдат, який став волонтером, або життєва 
історія чуруківського героя... Слава праці. Луцька громадсько-політична газета. 
2016. 19 квітня. URL: http://slavapraci.com.ua/page-news/vitalii-pudlik-soldat-iakyi-stav-
volonterom-abo-zhyttieva-istoriia-charukivskoho-heroia/.
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люнки, листи. Здебільшого всі мужики дорослі, дітей мають. Не знаю звідки це 
пішло, але почали солдати розпихувати малюнки і листи у чохли від броніків, 
під пластини, кишені розгрузки. Обереги коротше. Інколи я питаю: „Що ти ро-
биш, навіщо тобі стільки?”, а він цілу пачку засовує між пластинами»49.

Героїзація образу чоловіка-воїна має неоднозначні наслідки, у тому числі 
й для самих чоловіків. Не кожен із них після пережитого й побаченого на війні 
може сприймати світ навколо себе раціонально та критично. Тоді героїзація 
стає універсальним виправданням для всіх змін у поведінці: надмірного вжи-
вання алкоголю (бо має право), агресивної поведінки у громадських місцях 
(бо вимагає негайної поваги, не рахуючись з потребами та інтересами інших, 
на які загалом не зважає), скандалів у сім’ї (бо героя всі повинні слухати по 
першій команді)50. Війна вимушено пропускає через себе багатотисячні маси 
молодих людей, яких після демобілізації просто повертає назад у цивільне сус-
пільство. Вони ж вносять у соціум усі особливості мілітаризованої свідомості, 
що істотно впливає на подальший його розвиток. Війна залишає свій слід у 
кожного, хто знайомиться з нею впритул. Діапазон впливу факторів війни на 
людину надзвичайно широкий. При цьому набагато більший масштаб мають 
пом’якшені і відстрочені наслідки війни, що впливають не тільки на психо-
фізичне здоров’я військовослужбовців, а й на їх врівноваженість, світогляд, 
стабільність ціннісних орієнтирів тощо51.

«Поранених зі Сходу (України) везуть щодня. Всі вони знесилені, деякі 
навіть стали інвалідами, втративши на війні кінцівки»52, – таким є образ війни 
у військових психологів. Страх, агресія, мовчання, емоційна закритість – усе 
це супроводжує воїнів на фронті, з цим вони повертаються додому53. Їх близькі 
й рідні зазвичай розуміють, що в людині щось змінилося, однак самотужки 

49 Муравський Д. Герасименко Дмитро: «Поїду в Донецьк у перший же день, 
коли його звільнять»…

50 Тютюнник Г. Героїзація бійців АТО. Чим менше пафосу, тим краще для солда-
та. Тексти.Org.ua. 2015. 7 липня. URL: http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/60830/
Gerojizacija_bijciv_ATO_Chym_menshe_pafosu_tym.

51 Буряк О. О., Гіневський М. І., Катеруша Г. Л. Військовий синдром «АТО»: 
Актуальність та шляхи вирішення на державному рівні. Збірник наукових праць Хар-
ківського національного університету Повітряних Сил. 2015. № 2 (43). С. 176–181.

52 Потіха А. Соціально-психологічна та медична реабілітація учасників АТО. 
Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.
php?option=com_content&view=article&id=858:reabilitatsiya-uchasnikiv ato&catid=8&.

53 Листюк С. Військовий психолог [Андрій Фоменко]: Як зрозуміти чолові-
ка, який пройшов крізь пекло війни. Перша. Електронна газета. 2016. 2 лютого. 
URL: http://persha.kr.ua/theme/65751-vijskovij-psiholog-yak-zrozumiti-cholovika-yakij-
projshov-kriz-peklo-vijni.html.
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вони не в силі ці зміни осягнути і, що найважливіше, прийняти. Психологи 
говорять про те, що реабілітація має важливе значення не тільки для воїнів, 
а й для всього суспільства. Процес психологічної реабілітації військовослуж-
бовців, які повертаються з зони бойових дій на Донбасі, займе щонайменше 
півроку. При цьому деякі з колишніх військових так і не зможуть повністю 
адаптуватися до мирного життя54. Ця проблема є значним викликом для україн-
ського громадянського суспільства й держави55.

Повернувшись з війни, чоловік не завжди може знову прийняти прави-
ла, за якими жив раніше. Однією з найважливіших посттравматичних проблем 
стає непорозуміння в родині. Повернення солдата з війни – це водночас щастя і 
стрес для сім’ї. Спочатку чоловік із захопленням зустрічає близьких, але потім 
раптом замикається, шукає усамітнення в іншій кімнаті або прагне піти з дому, 
інстинктивно шукаючи притулок для переосмислення пережитого. Насправді 
вчорашні бійці чекають від близьких розради та розуміння; вони знають, що 
поруч із ними мама, тато, дружина, діти, родичі, але їх родинні почуття при-
душені тривожними переживаннями, які пов’язані з бойовим минулим56: «Мій 
чоловік пішов на війну добровольцем. І до війни він був не дуже реалізованою 
людиною, наше сімейне життя не було затишним. Він думав, що «там» усе 
залагодиться. А повернувся – стало ще гірше. Він зривався, ми постійно сва-
рилися… Він ночами не може спати. Інколи кидається і вигукує: „Міни, міни”. 
Не може це контролювати. Гадає, що алкоголь допоможе, але стає ще гірше… І 

54 Адаптація бійців АТО до мирного життя займе щонайменше півроку – пси-
холог [Неллі Верховська]. Кореспондент.net. 2014. 9 жовтня. URL: http://ua.korrespon-
dent.net/ukraine/3429498-adaptatsiia-biitsiv-ato-do-myrnoho-zhyttia-zaime-schonaimenshe
-pivroku-psykholoh.

55 Мазипчук М. Соціально-психологічна адаптація ветеранів АТО: проблеми 
й шляхи їх вирішення. Ресурсний цент Гурт. 2016. 3 травня. URL: https://gurt.org.ua/
articles/32262/.

56 Буряк О. О., Гіневський М. І., Катеруша Г. Л. Військовий синдром «АТО»: 
Актуальність та шляхи вирішення на державному рівні…

Фото з виставки «Переможці»
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найстрашніше – від цього страждаю не тільки я, а й особливо наш п’ятирічний 
син. Та коли я заговорила про розлучення, бо не можу так жити і не хочу, щоб 
син бачив наші сварки, чоловік почав погрожувати, що накладе на себе руки. А 
я…, а я не готова брати на себе таку відповідальність»57.

Багатьом солдатам, які брали участь у бойових діях, притаманні психічні 
травми, які з часом переростають у посттравматичний стресовий розлад, відо-
мий як «в’єтнамський» або «афганський» синдром. Його наслідки можуть про-
явитися через місяць або триватимуть роками, якщо своєчасно не розпочати 
кваліфіковану медико-психологічну реабілітацію. Посттравматичний синдром 
спричиняє хвилі самогубств і підвищення рівня криміналу. Людині, яка вже за-
стосовувала зброю, легше, ніж будь-кому іншому, адаптуватись у злочинному 
світі. Через психологічну непідготованість родичі найчастіше реагують безпо-
радністю, нерозумінням, відчаєм, почуттям провини. Як наслідок, починають-
ся конфлікти, що спричиняють серйозні проблеми, аж до розлучень, пошуку 
віддушини в алкоголі, наркотиках, підвищеній агресії до всіх оточуючих58. 
Ускладнює реабілітацію військових до мирного життя і ставлення суспільства, 
в якому періодично спрацьовує ефект втоми від війни: «Прикладів засудження 
наших хлопців, які воювали, достатньо, і не тільки винятково через випадки 
дивної, неадаптованої поведінки. Я сам, будучи мешканцем Києва і користую-
чись послугами маршрутних перевезень за пільговим посвідченням, неоднора-
зово стикаюся з випадками, коли мені глумливо заявляють, що пільгових місць 
для мене немає, і вимагають оплату. Або намагаються вказати, яким за рахун-
ком у черзі мені заходити в салон, або що я не повинен займати сидяче місце, 
а маю обов’язково стояти. Через таке ставлення... учасники бойових дій вже 
просто уникають користуватися пільговим посвідченням, вважаючи за краще 
просто заплатити» 59.

Підсумувати досвід адаптації допомагають різноманітні соціальні проек-
ти. Так, телеканал 1+1 за співучасті журналу «Viva» організував мультимедій-
ний соціальний проект «Переможці», присвячений тим, хто втратив кінцівки 
внаслідок бойових дій60. Ідея іншого соціального проекту «Без броні» полягає 
у зборі в єдине ціле історій успіхів і досягнень демобілізованих армійців, які 
показують, що успішні реабілітація та адаптація після війни можливі, але для 

57 Виртосу І. Війна, яка не відпускає. Про домашнє насильство в сім’ях 
АТО. Українська правда. Життя. 2016. 4 липня. URL: https://life.pravda.com.ua/
society/2016/07/4/214486/.

58 Крилов С. Повернення до мирного життя. Військо України. 2015. 3 квітня. 
URL: http://viysko.com.ua/journal/povernennya-do-my-rnogo-zhy-ttya/.

59 Ермоленко А., Кузьмин Д. Военный психолог, полковник Олег Скрипкин: 
Украинское общество погружается в свой «вьетнамский синдром». Українські новини. 
2017. 22 травня. URL: https://ukranews.com/interview/1675-oleg-skrypkyn-ukraynskoe-
obshhestvo-pogruzhaetsya-v-svoy-vetnamskyy-syndrom.

60 Переможці. Історії нескорених та сильних духом героїв АТО. ТСН. Спеціаль-
ний проект. URL: http://tsn.ua/special-projects/thevictors/.
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цього потрібно спрямувати емоції та амбіції у «правильне» русло61. З листо-
пада 2016 р. дописи про пошуки себе після війни зробили кілька десятків ко-
лишніх бійців. Хтось знайшов себе в мистецтві, хтось у бізнесі. Усі життєві 
історії різні, але водночас усі вони про одне – уміння повертатися з війни. Один 
із учасників проекту, який спершу був волонтером, а згодом воював у лавах 
ЗСУ, процес повернення до мирного життя провів за написанням книги про 
війну: «Уже в армії я наново зрозумів свій потенціал і сильно розширив межі 
своїх можливостей, навчився бути чесним перед собою і людьми, не сороми-
тися власних почуттів і розуміти чужих людей, зокрема мотиви їх дій. В АТО 
я написав книгу про події 2014 року. Власне про друзів, які були в складі ЗСУ 
та добровольчих батальйонах. Поклавши їх історії в художню „обкладинку”, я 
зробив книгу легкою до сприймання людям, що не мають відношення до будь-
яких збройних формувань. Таким чином вдалося розповісти про героїчні (і не 
дуже) вчинки окремих людей, пояснити хід війни – на рівні окремого солдата. 
Після повернення я власним коштом видав свою книгу (вирішив усі питання з 
дизайном, оформленням і друком і т. д.), зараз займаюся її реалізацією (успіш-
но). Маю ідеї щодо екранізації. Формат видався вдалим і, відповідно, я пишу 
продовження»62.

Також у літературній творчості, щоправда, дещо іншого характеру, знай-
шов для себе вихід ще один учасник проекту: «Для мене війна – ракова пухли-
на. Чим більше про неї думаєш, тим більше метастази проникають і знищують 
твою душу… Довго від війни відходив, не менш року. Допомогли близькі і 
просто знайомі люди. ГО „Побратими” дуже допомогли – дали відповіді на всі 
мої запитання: Не бухай – ти не для того залишилися живий, що б здохнути під 
тином (шукайте для чого – в цьому вся штука). Не бухай – тебе чекали вдома 
і не менш тебе боялися. Люди не винні в тому, що тебе не розуміють – вони 
просто там не були… У нас з’явився реальний шанс все змінити (своє життя). 
Зараз я займаюся тільки тим, що мені подобається. А минуле життя складалося 
зі звичайних рутинних речей, часом нудних. Зараз я пишу дитячі казки, вчуся 
малювати мультики і просто насолоджуюся життям. Бажаю і всім того ж. Все 
у нас буде добре»63. Такі проекти дозволяють ветеранам відчути себе не поки-
нутими наодинці зі своїми проблемами, а потрібними суспільству, адже своїми 
життєвими історіями вони, як мінімум, можуть показати, що за будь-яких об-
ставин не потрібно здаватися чи замикатися в собі.

61 Учасники АТО можуть розповісти свої історії повернення до мирного життя 
в рамках проекту «Без броні». Galinfo. 2017. 16 січня. URL: https://galinfo.com.ua/news/
uchasnyky_ato_mozhut_rozpovisty_svoi_istorii_povernennya_do_myrnogo_zhyttya_v_
ramkah_proektu_bez_broni_249700.html.

62 Після АТО я написав книгу зрозумілу людям. bezbroni.net. 2016. 15 грудня. 
URL: http://bezbroni.net/suggested-stories/pisla-ato-a-napisav-knigu-zrozumilu-ludam.

63 Лоскутов С. Пишу дитячі казки і вчуся малювати мультики. bezbroni.net. 2017. 
19 січня. URL: http://bezbroni.net/suggested-stories/pisu-ditaci-kazki-i-vcusa-maluvati-
multiki.
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*  *  *
Соціокультурні стереотипи сприйняття чоловіка, набір ролей, які були 

відведені йому в українській ментальності, змінювалися протягом століть. 
Більшість прототипів стереотипних чоловічих образів, які були властивими 
для України раніше, вже зовсім не характерні для сьогодення, однак їх розу-
міння дає змогу усвідомити еволюцію соціокультурних ролей чоловіків в Укра-
їні наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Історично склався такий суспільно-
ґендерний стереотип, що чоловік повинен бути годувальником сім’ї, а жінка 
– берегинею домашнього вогнища. Ґендерні стереотипи доволі стійкі до змін, 
однак соціальні зрушення й драматичні події не проходять повз них безслідно. 
Радянська система, перебираючи на себе відповідальність за життя громадя-
нина, контролювала його й подавляла ініціативу. Неможливість реалізуватися 
врешті-решт породжувала інфантилізм, на тлі якого розширювалося коло жі-
ночих обов’язків і суспільна значущість жінок, яким доводилося поєднувати 
професійні, громадські й домашні справи. Коли ж історія Радянського Союзу 
закінчилася, у чоловіків на пострадянському просторі з’явилася можливість 
себе проявити. Утім, зробити це вдавалося далеко не всім, адже завищені очі-
кування треба було чимось підкріплювати. У багатьох родинах жінки, долаючи 
життєві труднощі, виявилися психологічно сильнішими від чоловіків. Іншою 
стороною цього процесу ставала невпевненість чоловіків у собі.

На зламі ХХ–ХХ століть значний вплив на формування стереотипних 
чоловічих образів мали дискусії про межі рівноправ’я та емансипованості жі-
нок, адже на практиці вони нерідко все ще зазнають дискримінації, зокрема 
в кар’єрних практиках. Новими акцентами в чоловічих образах стала більша 
увага до обов’язків чоловіка в домашньому господарстві. Поведінкові моделі 
«справжнього чоловіка» у баченні чоловіків і жінок відрізняються. Для жінки 
важливими залишаються сімейні цінності, доброта, турботливість, спромож-
ність батька служити взірцем до наслідування для дітей. У приватному про-
сторі чоловіка важливою є чоловіча дружба, яка, на думку чоловіків, ніяким 
чином не рівняється до жіночої. Найкомфортнішою, зі слів чоловіків, є саме 
роль друга. Хоча сучасні емансиповані жінки стверджують, що чоловіча під-
тримка не така й важлива, проте здебільшого жінка, незалежно від її можли-
вості чи неможливості забезпечувати себе фінансово, брати на себе обов’язки 
голови сім’ї, усе ж потребує підтримки чоловіка, як, зрештою, й чоловік очікує 
підтримки та розуміння від жінки.

Значний вплив на суспільну думку стосовно ґендерних стереотипів має 
медійний простір – реклама, популярні журнали та інформаційні ресурси, 
фільми й телепередачі. У них найчастіше зображають чоловічі та жіночі обра-
зи відповідно до традиційних ролей: батько-син-чоловік-товариш-друг. Ці об-
рази вкорінюються у свідомості, й суспільство керується стереотипами, лише 
пристосовуючи усталені погляди до сьогодення. Однак війна на сході України 
спричинила зміну усталеного образу чоловіка-годувальника сім’ї на захисника 
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родини й миру в країні. Події, що відбуваються на території нашої держави 
сьогодні, є тим переломним моментом, який змінив розуміння ролі звичайного 
чоловіка, котрий багато в чому програвав у порівнянні з успішною в усьому та 
самодостатньою жінкою. Героїзація образу чоловіка-воїна не є однозначною 
за своєю структурою, адже на війні є місце не лише для мужності й честі, а 
для страху, болю, зради. Непростими є питання повернення чоловіків, яких 
змінила війна, до попереднього життя. Утім, не підлягає сумніву той факт, що 
в українському інформаційному просторі останніх років міцно утвердився об-
раз чоловіка-воїна, який став героєм нашого часу, тим, хто тримає мирне небо 
над головою.

Христина ЧОРНА
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Нині під волонтерством розуміють переважно альтруїстичну, безкорис-
ливу й добровільну суспільну діяльність, яку люди здійснюють безоплатно, ін-
дивідуально або у складі організацій, для допомоги іншим людям чи суспіль-
ним групам. Однак уявлення про те, хто такий волонтер і що таке волонтер-
ство, змінювалися. Ці зміни частково відобразила смислова еволюція термінів 
у європейських мовах. Частина лінгвістів включала термін «volontaire» до 
етимологічного ланцюжка латинських «volo» («бажання, намір») – «voluntas» 
(«воля, вільне волевиявлення») і «voluntarius» («воєнний доброволець», а з 
іншого боку раб-«волонтер»)1, або ж з гіпотетичного дієслова volere в народній 
латині, іменника voluntatem та похідного від нього voluntarium і французь-
кого дієслова «vouloir» («хотіти», «бажати»)2. Альбер Доза виводив корені 
нинішньої лексеми «volontaire» з текстів XIV ст., де воно виступало також і як 
«volentaire» поруч із лексемою «volontairement» з XIII ст., і вважав запозичен-
ням з латинського «voluntarius». Oкремо лінгвіст виділяв вживаний з ХІХ ст. 
військовий термін «volontariat», «волонтаріат», який мав точну текстологічну 
та хронологічну «приписку» («Temps» за 20 лютого 1866 р.) й був утворений 
за тим самим принципом, що й слово «нотаріат»3. У ХІХ ст. лексема «волон-
тер» означала, передовсім, армійського добровольця (в галицько-українському 
контексті ХІХ – початку ХХ ст. «охотника»). Саме в такому значенні воно по-

1 Пор: Gaf ot F. Dictionaire illustré latin – française. Paris, 1934. Р. 1692; Harper’s A 
New Latin Dictionary / rewritten by Ch. T. Lewis, Ch. Short. Oxford, 1879. P. 2012.

2 Clédat L. Dictionnaire étymologique de la langue française. Paris, 1914. P. 615.
3 Dauzat A. Dictionnaire étymologique de la langue française. Paris, 1938. P. 756.
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трапляло на обкладинку чисельних текстів ХІХ–ХХ ст. Звідси, наприклад, два-
надцятитомна епопея Поля Дюплессі, в якій було показано життєву кар’єру 
волонтера-добровольця (1851), «Три місяці в Тунісі. Щоденник добровольця» 
Жана Люкса з 1882 р. або ж «Спогади волонтера» Біне-Вальмера з 1918 р.4

Загалом на початку ХХ ст. французькі словники виділяли кілька значень 
слова «volontaire»: «той, хто діє за власною волею», але водночас і «свавільна, 
нераціональна людина чи дитина», «деспот», і зрештою, «солдат, який добро-
вільно бере участь у військовій кампанії, доброволець». При цьому виділяли 
«молодих людей, які йшли служити аспірантами на флот у момент великих 
війн», та «військову амальгальму національних волонтерів» періоду Фран-
цузької революції. З іншого боку, французька мова фіксувала термін «volon-
tariat», який означав різновид військової служби, пов’язаний зі спеціальним 
законом 1872 р. Тогочасні лексикони фіксували також філософське «volontari-
aniste» на позначення «прихильника доктрини, за яким усім у всесвіті керує 
воля»5. Отже, початково «волонтерство» означало добровільну службу в армії 
та участь у воєнних діях, бажання захистити вітчизну від ворога з власної волі, 
a не як представники «іноземних легіонів» (легіонери чи «найманці», «солдати 
удачі» – «soldiers of fortune»). Нинішню нішу «військового волонтерства» за-
ймають воєнні добровольці («militaty volunteer») певної країни, яких відрізня-
ють від добровольців іноземних («foreign volunteers»).

Водночас трансформована й розповсюджена за посередництвом фран-
цузького «volontaire» ідея добровільності отримала в нових «демілітаризованих» 
контекстах (італ. «volontario», ісп. «voluntario») новий смисл. «Волонтерство» 
почали сприймати в сенсі англ. «volunteering» – «доброчинної діяльності, 
жертвування чи віддавання праці, зусиль, часу без матеріальної чи фінансової 
компенсації в різних сферах суспільного життя». У цій традиції «volunteer» 
означало й «особу, що здійснює або дарує свою працю з власної волі», і навіть 
«самосів; рослину, яка проросла сама собою з насіння, що випадково впало 
на землю». Прикметник «добровільний» у формі «to volunteer» набував зна-
чення дії: «жертвувати власні сили для певної потреби», «служити іншим як 
волонтер»6. Отож, на першому плані акцентована семантика «добровільності», 
а водночас і «самостійності». Французька мовна традиція, з якої прийш-
ло слово «волонтер», прийняла на означення цього поняття також і лексему 
«bénévolat» і, відповідно, «bénévole», що стало відповідником «волонтера» та 
вживається поруч із ним або навіть для взаємопояснення («bénévole et volon-
taire», «un travail bénévole est volontaire et non payé»). «Bénévole» (від лат. «be-

4 Duplessis P. Les étapes d’un volontaire. Paris, 1854. Vol. 1–12; Lux J. Troix mois en 
Tunisie. Journal d’un volontaire. Paris, 1882; Binet-Valmer. Memoire d’un engage volontaire. 
Paris, 1918.

5 Nouveau Larousse illustré: dictionnaire universel encyclopedique. Paris, 1898. 
Vol. 7. P. 1347.

6 The American Heritage Dictionary of the English Language / ed. by W. Worris. 
Boston, Atlanta, Dallas. Palo Alto, 1981. P. 1437, 1436.
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nevolus»), як пояснюють французькі лексикографи, називають тих, хто робить 
щось не з обов’язку та безвідплатно, безкорисливо. (Одні словники фіксували 
«bénévole», як і «bénévolement» на позначення позитивно налаштованої лю-
дини доброї волі, яка робить щось без примусу й безкоштовно, а інші – лише 
з семантикою «те, що зроблено безкоштовно».) У такому контексті «volon-
taire» використовується на позначення особи, яка самовіддано, добровільно 
погоджується щось робити. Це слово використовують і на позначення того, що 
є результатом акту волі, персонального рішення, і навіть як синонім енергійної, 
рішучої людини7. Тут, як і в англ. «benevolence» i «benevolent», акцентується 
семантика доброї та вільної або твердої волі, рішучості як великодушності, 
диспозиції до добра, добродушності чи доброчинства. Ту ж концепцію передає 
німецьке «Freiwillig», що вживається поруч з «Volunteer» на означення волон-
тера та «Freiwilligenarbeit», хоча в цьому випадку додається рецепція волонтер-
ства як діяльності, роботи, праці.

Різні назви та уявлення про волонтерство розвивали закладену ще 
в латинській мові та римській, а згодом західній середньовічній системі 
мислення, концепцію «волі» («voluntas»), однак у різних напрямах. Звідси 
багатозначність (чи навіть омонімія) сучасних англійських лексем «volun-
tarism» (позначає і волонтерство, і філософський, психологічний та політичний 
волюнтаризм – концепції, що опираються на категорії «волі»), і «voluntary-
izm» (принцип добровільного фінансування, утримання храмів й церков на 
добровільні пожертви, а водночас добровільна служба в армії), «volunteerism» 
(що, крім приналежності до добровільних харитативних організацій, означає 
також участь в ірландських і британських парамілітарних товариствах). Саме 
в цій формі поняття «волонтер» та волонтерство проникли в слов’янські мови 
(укр. «волонтер» та «волонтерство», рос. «волонтёр» і «волонтёрство», пол. 
«wolontariusz» i «wolontariat»), хоч поруч з ними вживалися інші терміни («до-
броволець», «охотник»). При цьому філологи прагнуть вирізнити волонтаріат 
як особливий вид соціальної активності / праці, не ставлячи рівності між 
активістом-волонтером та альтруїстом і диференціюючи волонтерство від 
оплачуваної, хай навіть мінімально, роботи. З цього погляду, волонтерство – 
практичне втілення морально-етичних та емоційних категорій, закладених у 
лат. «caritas» (звідки французьке «charite», італійська «carita» та англійське 
«charity») і грец. «agape», які християнська цивілізація трактує у значенні 
безкорисливої, альтруїстичної, самовідданої, благочинної любові (і які ма-
ють підґрунтя у благодійних практиках античності та середньовіччя)8. Важ-
ливим є й концепт милосердя («miserіcordiae»), співчуття як протилежності 

7 Petit dictionnaire française / sous la direction de Paul Augé. Paris, 1956. S. 67, 684; 
Remy M. Dictonnaire du française moderne. Paris, 1969. P. 73, 666; Nouveau Larousse des 
debutants. Paris, 1977. P. 97, 829; Le Robert dictionnaire d’aujourd’hui / red. A. Rey. Paris, 
1992. P. 95, 1085; La Рetit Larousse illustré 1996 en couleurs. Paris, 1996. Р. 136, 1076.

8 Пор.: Словарь античности / пер. с нем. Москва, 1989. C. 12; Сole R. L. Love-
Feast. A History of Christian Agape. London, 1916.
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меркантилізму в міжлюдських відносинах9. Воно, своєю чергою, веде до 
філантропії (у буквальному сенсі «людинолюбства», любові до людини). У 
соціальному плані християнське милосердя є невід’ємною частиною поняття 
справедливості, усунення суспільної нерівності, соціальним обов’язком прак-
тикуючого християнина10.

 Модерне волонтерство має багато історичних попередників і 
відповідників, починаючи щонайменше від благочинних внесків і притулків для 
вбогих і немічних у європейському середньовіччі до промованої в англійському, 
а згодом англо-американського культурному колі XVIII ст. філантропічних 
організацій і філантропічної діяльності як «сукупності безкорисливих при-
ватних ініціатив, жертвування власного часу, сил і засобів для суспільного 
добра, благочинності, допомоги іншим, зокрема знедоленим людям». Саме 
філантропію та суміжну з нею соціальну активність виділяв ще Алексіс де 
Токвіль як одну з особливостей американської демократії, відзначаючи вели-
ку кількість добровільних неполітичних доброчинних асоціацій, до яких до-
лучалися жителі США. Ця активність, уміння мобілізуватися і згуртуватися 
заради реалізації будь-якого проекту, вражали європейця ХІХ ст., вихованого в 
«аристократичному суспільстві»: «Американці найрізноманітнішого віку, ста-
новища та інтересів об’єднуються в різні спілки, і це відбувається постійно. 
[…] Американці об’єднуються для проведення святкувань, організації шкіл, 
побудови заїздів та церков, поширення книжок, спорядження місіонерів до 
антиподів; у такий спосіб вони споруджують шпиталі, в’язниці, навчальні 
заклади… Для американців не існує такої дрібної справи, задля якої вони не 
могли б згуртуватися»11. З цієї перспективи ідея волонтерства є елементом ідеї 
громадської або соціальної роботи, соціальної допомоги, ґенезу якої виводять 
ще зі стародавнього світу та середньовічної й ранньомодерної цивілізацій12.

(Ранньо)модерна ідея волонтерства чи «протоволонтерства» з XVII–
XVIII ст. втілювалася в організаційних формах із різним призначенням. Де-
які такі проекти мали просвітницький характер, інші були покликані забез-
печувати фундаментальні життєві потреби. Одні проекти були приватни-
ми філантропічними ініціативами, інші – результатом діяльності світських 
чи релігійних структур. Певний час з доброчинністю асоціювалися саме 
церковні структури, зокрема в західній (латинській) духовній традиції. На-
самперед тут виділялися чернечі згромадження: від ордену редемптористів 
(Чину Найсвятішого Ізбавителя), заснованого Альфонсом Марією де Ліґуорі 

9 Пор.: Casper W. La Misericordia. Clave del Evangelio y de la vida Cristiana / 
Tr. J. M. Lozano-Gotor Perona, 2014. P. 191.

10 Van Gestel C. La dottrina sociale della Chiesa. Roma, 1966. P. 201–221.
11 Токвіль А., де. Про демократію в Америці / пер. з англ. Київ, 1999. С. 416.
12 Горілий А. Г. Історія соціальної роботи: навч. посібн. Тернопіль, 2004.
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ще в 1732 р. для підтримки духовно-опущених представників суспільного 
марґінесу – до Салезіанського товариства Джованні Боско (Дона Боско, 
1815–1898), які засновували ораторії та опікувалися дітьми й молоддю з убо-
гих родин. У цих контекстах волонтерство має свою специфіку: це духовна і 
практична допомога іншим, доброчинність через відречення від світу. Певним 
компромісом між аскетизмом і світським життям стали «треті чини» (ордени 
терціаріїв) – згромадження світських осіб, які, не полишаючи своїх занять, ут-
ворили монарший орден, ведучи, у тому числі, соціальну працю13.

З іншого боку, в 1827–1831 рр. в Ірландії з ініціативи Кетрін Елізабет 
Маколі (1778–1841)14 був сформований чин сестер милосердя (англ. «Sister of 
Mercy», фр. «soeur de la Miséricorde»), завданням яких була активна соціальна 
робота: від освіти для убогих дітей – до догляду за хворими. Також діяли згро-
мадження католицьких Сестер благодійності св. Йосифа, які 1809 року засну-
вала Елізабет Анн Сетон (1774–1821); створена ще в 1650 р. Конгрегація сестер 
благодійності св. Вінцента де Пауля та ін. Харитативна праця довго вважалася 
прерогативою жіночих конгрегацій і загалом жінок. Але поступово, виникли й 
чоловічі згромадження, діяльність яких була спрямована на соціальні потреби. 
Це відносно рідкісні й «розсіяні по всьому світу» «Браття в милосерді» (згро-
мадження Братів милосердя), які «займаються доглядом за невиліковно хвори-
ми, душевнохворими, інвалідами та прокаженими»15. Проте ґендерна перевага 
залишалася за жіночими орденами. Саме їх у ХІХ – на початку ХХ ст. (поруч 
із сестрами св. Хреста) за участь у догляді за пораненими називали «ангела-
ми на полі бою» та подавали як зразки поведінки для пізніших медсестер і 
санітарок16.

Зразком католицьких доброчинних організації став заснований у 
Фрайбурзі 1897 року з ініціативи о. Лоренца Вертмана «Caritas». Ця організація 
первісно мала допомагати робітникам-мігрантам і ґрунтувалася на концепції 
гуманності або «любові-милосердя» («Humanität oder Garitas»). Її вважали про-
довженням середньовічної та ранньоновітньої благочинної діяльності й розви-
вали на підставі концепції соціально-католицької опіки над дітьми, молоддю й 
дорослими. Поштовхом до створення «Caritas» стало вчення папи Лева XIII, зо-
крема його енцикліка «Rerum novarum». Лев ХІІІ закликав зробити допомогу по-
требуючим соціальною нормою, доповнюючи інститут доброчинності різними 
формами соціальної опіки17. Це лише підсилило концепцію «соціального като-

13 Жерноклєєв О. С. Третій чин. Миряни в католицьких чернечих спільнотах. 
Івано-Франківськ, 2014.

14 Austin C., O’Brien R. B. Life of Catherine McAuley. New York, 1866.
15 Хольц Ф., ОФМ. История христианского монашества / пер. с нем. Санкт-

Петербург, 1991. С. 258–259.
16 Barton G. Angels of the Battle eld. A History of the Labors of the Catholic 

Sisterhoods in the Late Civil War. Philadephia, 1898. Vol. 1–2.
17 Дет. див.: Майка Ю. Социальное учение католической церкви. Опыт 

исторического анализа / пер. с пол. Рим; Люблин, 1994. С. 300.
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лицизму» як форми суспільної активності, зокрема у вигляді Католицької акції. 
Церковно-орієнтовану модель служіння ближнім засновники намагалися роз-
повсюдити передуcім у Німеччині, Австрії, Швейцарії та Люксембургу. Уже 
перед Першою світовою війною організація мала значні здобутки18. Cприяла 
її діяльності й літературна популярність ідеї «саritas», актуальна на тлі війн 
та зубожіння частини населення. Звідси – «Caritas» (1905) Карла Шьонгерра, 
«Charitas» (1919) Стефана Жеромського. Згодом ідея «Cаritas» переросла межі 
німецькомовних територій і Центрально-Східної Європи, розповсюдилась у 
США, де в 1910 р. виникла «Католицька благодійність», й стала міжнародною 
(«Caritas Internationalis»). Важливим напрямом стала також і миротворча 
діяльність, участь у залагоджуванні конфліктів19.

 Аналогом світського волонтерства була й місіонерська праця лікаря, 
філософа, музиканта, протестантського теолога Альберта Швейцера (Швай-
цера) (1875–1965). Уродженець німецько-французького пограниччя Верхнього 
Ельзасу А. Швейцер спершу спеціалізувався у філософії культури, теології та 
музикознавстві (аналіз творчості Баха), але з 1905 р. вирішив стати медиком 
й залишався ним до кінця. Підставою цього ментального перевороту стали 
філософсько-теологічні погляди мислителя, зокрема його концепція моралі. 
Сформулювавши етичний принцип гуманності як «благовоління перед жит-
тям» («я є життя серед життя, яке хоче жити»), А. Швейцер, хоч і не ставив 
знаку рівності між доброчинністю й самопожертвою-самовідреченням, однак 
висував категоричний імператив: «Усіх людей, незалежно від їхнього стано-
вища, етика благовоління перед життям підштовхує проявляти інтерес до всіх 
людей і їх доль та віддавати своє людське тепло усім, хто його потребує. Вона 
не дозволяє вченому жити лише своєю наукою, навіть якщо в ній він приносить 
велику користь. Художнику вона не дозволяє жити лише своїм мистецтвом, 
навіть якщо воно творить добро людям. Зайнятій людині вона не дозволяє вва-
жати, що вона на своїй роботі вчинила все, що повинна зробити. Вона вимагає 
від усіх, щоби вони частинку свого життя віддали іншим людям»20. Медик і 
мислитель реалізував цей принцип, лікуючи жителів тропічної Африки (тоді – 
Французької Екваторіальної Африки). З 1913 р., разом із дружиною – медич-
ною сестрою, А. Швейцер розбудовував у Габоні лікарню для місцевого насе-
лення, до якої запросив також європейських лікарів і медсестер, які погодилися 
там безкорисливо працювати.

Мотиви доброчинності А. Швейцера були різними. Його вчинок був по-
роджений, з одного боку, біблійним сюжетом про багача й Лазаря, а, з іншого, – 
колоніальною реальністю й патерналістсько-орієнталістським дискурсом се-
редини ХХ ст., що оперував поняттями відсталих («кольорових») і розвину-
тих («білих») народів. Проте, А. Швейцер виходив поза ці рамки, у площину 

18 Wertmann L., Liese W. Wohlfahrtsp ege und Caritas im Deutchen Reich, in Deutch-
Österreich, der Sweiz und Luxemburg. M. Gladbach, 1914.

19 Реacebuilding: A Caritas Training Manual. Vatican, 2002.
20 Швейцер А. Культура и этика / пер. с нем. Москва, 1973. С. 320.
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загальнолюдських ідеалів. Він був налаштований оптимістично, прогнозуючи 
поширення медичного волонтерства в усій Європі: «Про фізичні страждан-
ня […] тубільців я читав і чув від місіонерів. Чим більше я про це думав, тим 
незрозумілішим здавалося мені, що нас, європейців, так мало турбує велике 
гуманістичне завдання, яке ставлять перед нами ці далекі країни. Мені здава-
лося, що в притчі про багача й нужденного Лазаря мова йде саме про нас. Ми і 
є той багатій, бо розвиток медицини наділив нас широкими знаннями про хво-
роби й багатьма засобами проти болю […]. А десь у далеких колоніях проживає 
убогий Лазар – кольорові народи, що піддаються недугам та болю […] і в яких 
нема ніяких засобів з ними боротися. […] Мусить настати такий час, коли 
лікарі, які добровільно зголосилися їхати у віддалені країни, будуть чисель-
но скеровані туди і отримають всебічну підтримку… Тільки тоді ми будемо 
мати право сказати, що визнали ту відповідальність, яка лежить на нас як на 
культурних народах перед тубільцями, тільки тоді ми почнемо сплачувати борг 
перед ними»21.

Згодом А. Швейцер популяризував благодійну діяльність у «Листах із 
Ламбарене» (1957) – книзі, яка показувала усю складність опіки над недужи-
ми в повністю непристосованому для цього середовищі тропічного лісу. Че-
рез екзотичні сюжети автор доводив читачам, що кожен з них може знайти 
власний об’єкт і шлях доброчинності («У кожного своє Ламбарене»). Сприй-
няли цю ініціативу не однаково. Сам лікар вважав власне життя «служінням 
милосердю»22. Для частини європейців і американців поведінка А. Швейцера 
стала символом самовідданості, а сам він – «людиною милосердя», «доктором 
Швейцером з Ламбарене», який відстоював рівність усіх людей23. Утім, для 
багатьох сучасників учинки мислителя залишалися різновидом дивацтва, про-
явом «незвичної віри» та утопічним проектом.

Імпульсом для розвитку мирного волонтерства як місійної праці в рам-
ках релігійних ідей другої половини ХХ ст. стала діяльність Матері Терези чи 
св. Терези з Калькутти. Етнічна албанка Аньєза (Агнес Ґондже Бояджіу чи 
Боякшу, 1910–1997) з 18 років стала місіонеркою Сестер Лорето, а в 1923 р. 
поїхала до Індії, щоб стати місцевою вчителькою. У цей час її світське волон-
терство змінилося на монаше місіонерство. Аньєза прийняла постриг, змінила 
ім’я на Терезу й вирішила допомагати довколишнім знедоленим, живучи їхнім 
життям. Це, у свою чергу, підштовхнуло її до виходу з монастиря, символічної 
зміни одягу (європейське монаше вбрання на індійське сарі) як знаку адаптації 
до місцевої культури. Після довголітньої харитативної діяльності Тереза до-

21 Швейцер А. Письма из Ламбарене. 2-изд., доп. Ленинград, 1989. С. 10.
22 Schweitzer A. Out of My Life and Thought. An Autobiography / tr. by A. B. Lemke. 

Baltimore, 1998.
23 Engelhardt E. Albert Schweitzer. Bremen, 1952; Bernill J. Albert Schweitzer, 

Man of Mercy. New York, 1956; Phillips H. Safari of Discovery. The Universe of Albert 
Schweitzer. New York, 1958; Сousins N. Dr. Schweitzer of Lambarene. New York; London, 
1960; Phillips H. Safari of Discovery. The Universe of Albert Schweitzer. New York, 1958.
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моглася дозволу заснувати власне згромадження – Доброчинні місії, які посту-
пово, протягом 1950–1996 рр., зростали кількісно – від 13 до 4 000 монахинь, 
від 1 до 517 місій – у світовому масштабі. Вони опікувалися притулками для 
невиліковно хворих й надавали їм безкоштовну медичну допомогу.

Рецепція діяльності Доброчинних місій залишається різною. З одного 
боку, місії Матері Терези, як і її принципи ставлення до інших (заклик лю-
бити людей, незважаючи на їхнє ставлення до себе), стали прикладом для 
наслідування в католицькому середовищі. З іншого боку, методи допомо-
ги потребуючим, які застосовували ці місії, викликали різку критику серед 
індуїстів (представників середовища, якому вони мали допомагати) і світських 
активістів. Критики звинувачували місіонерок у неякісній медичній допомозі, 
зокрема у відмові від анальгетиків, що, на їхню думку, лише погіршувало 
страждання смертельно хворих та якість останніх моментів їхнього життя. 
Вод ночас беатифікація (2003) і канонізація (2016) Терези з Калькутти зробила 
її одним із ідеалів міжнародного доброчинного руху. Проте сама монахиня на-
голошувала, що вона та її сподвижниці «не є соціальними працівниками, ані 
вчителями, ані санітарками чи лікарями, а релігійними сестрами. Ми служимо 
Ісусові серед (через) бідних»24. І нині частина волонтерських організацій спря-
мовують діяльність саме на релігійну сферу (будівництво храмів, підтримка 
релігійних організацій тощо), у рамках якої, своєю чергою, зароджуються 
суспільно важливі доброчинні проекти.

Релігійну за суттю модель місійної діяльності серед потребуючих, бідних 
згодом перейняли й світські організації, а також ті, хто займався доброчинніс-
тю поза церковними й релігійними структурами. Так розвинулися благодійні 
організації, представники яких взялися за ліквідацію неграмотності серед 
малоосвічених верств населення або ж серед «відсталих» народів і племен. 
Нині, на початку ХХІ ст., цю діяльність продовжує розгалужена сітка хари-
тативних неприбуткових організацій: від американської Фундації Рокфеллера, 
«Любові для Старших» («Love for the Elderly») до фундацій, які боряться зі 
СНІДом та іншими важкими недугами.

Аналогом волонтерства, хоч із застереженням, можна вважати й 
просвітницькі акції інтелектуалів на Сході Європи («ходіння в народ» серед 
російської інтелігенції) наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. як засіб розповсюд-
ження знань і пропагування політичних ідей. Сюди ж можна віднести шкільне 
місіонерство відомого філософа Людвіга Вітгенштайна (1889–1951). У 1920-х 
роках цей неординарний виходець із родини австрійських сталеварних магнатів 

24 Цит. за: Green M. Mother Teresa. A Biography. Westport (Connecticut). London, 
2004. Р. 139.
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та автор дискусійного «Логіко-філософського трактату» несподівано для всіх 
на шість років став педагогом у сільській початковій школі. Тут він покликався 
на своїх сестер, які займалися просвітницькою діяльністю серед бідняків та 
працювали в Червоному Хресті.

Однак сучасне волонтерство сформувалося не тільки в мирному світі 
чи в монастирях, а й на полях воєн. Прикладом можуть послужити життєві 
проекти Флоренс Найтінгейл (Florence Nightingale, 1820–1910) та Анрі Дюнана 
(Jean Henri Dunant, Henry Dunant, 1828–1910). Уродженка Флоренції Флоренс 
Найтінгел, певною мірою, поділяла романтичні погляди тогочасної інтелігенції 
на доброчинність і призначення людини. Ще у двадцятирічному віці, попри 
опір сім’ї, дівчина вирішила стати сестрою милосердя й доглядати за хворими 
та знедоленими. Однак цьому перешкоджали соціальні стереотипи: в тодішніх 
уявленнях доглядальниць часто вважали представницями марґінесу, котрі не 
могли знайти собі іншої праці, і, до того ж, зловживали алкоголем. Цей вид 
діяльності не приваблював жінок, бо не викликав поваги25. До того ж, шпиталі 
вважалися (й насправді були) не тільки місцями, де лікували хвороби, а й 
середовищами антисанітарії, звідки розповсюджувалися недуги26. Тим більше 
це стосувалося поля бою. І там, і там місця для жінки в суспільній уяві не 
залишалося.

З іншого боку, в колективній свідомості формувався й образ доброї се-
стри милосердя, котра діє незалежно від місця й обставин. Так, у 1830-х рр. 
у Німеччині лютеранин Теодор Флієднер (1800–1864), відроджуючи дав-
ньохристиянський діаконат, заснував новий інститут для навчання діаконис 
чи діаконниць – «Kaiserwerher Diakonie» у Кайзерверті, нинішньому 
Дюссельдорфі, у якому відбувалася підготовка жінок до соціального служіння, 
зокрема для допомоги «страждаючим сестрам у Христі»27. Діяльність «пастора 
Флієднера» дістала відгомін і в інших регіонах. «Кожна країна і Церква може 
розвинути власний метод для організації допомоги жінкам у проявах болю і 
для служіння Богові», – стверджували згодом прихильники Т. Флієднера, а 
інститут продовжив своє існування у ХІХ–ХХ ст. Відвідини цього закладу в 
1840-х рр. були поворотним пунктом для Флоренс Найтінгейл: тут вона здобу-
ла сестринську освіту. Однак, Найтінгейл не просто стала сестрою милосер-
дя, а реформувала цю суспільну інституцію. Приводом для цього став досвід 
Кримської війни. В її горнилі Флоренс Найтінгейл опинилась у 1854 р., ви-
конуючи разом із помічницями сестринську місію та організовуючи шпиталі. 
Саме тут сформувався й поетизований образ Найтінгейл, яка систематично 
обходила поранених уночі, освітлюючи собі шлях у палатах лазаретів. Образ 

25 Cook E. The Life of Florence Nightingale London, 1913. Vol. 1. P. 445. Mumford 
E. Medical Sociology: Patients, Providers and Policy. New York, 1983. P. 288.

26 Mumford E. Medical Sociology: Patients, Providers and Policy. New York, 1983. 
P. 288.

27 Natorp A. Kreuz und Kerker, die Arbeit der christlischen Liebe. Düsseldorf, 1867.
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«леді з ліхтарем» («a lady with the lamp») став згодом символом чи синонімом 
турботливості.

Сама ж Ф. Найтінгейл вирішила радикально змінити суспільні уявлен-
ня про те, якою має бути сестра і сестринська служба в умовах війни й миру. 
Так з’явилася «голуба книга» Найтінгейл, що стосувалася воєнного досвіду, 
та її «Записки про сестринську справу» («Notes on Nursing»), які охоплювали 
сестринську діяльність у мирний час. У цих текстах ідеальні сестри милосер-
дя поставали компетентними, самовідданими, терпеливими, педантичними. 
Флоренс Найтінгейл формувала образ санітарки, а не лікарки, і стверджувала, 
що сестринське покликання, вміння й бажання допомагати іншим закладене в 
ґендерній ролі жінки: «Кожна жінка, або майже кожна жінка один чи більше 
разів у житті дбала про чиєсь особисте здоров’я – дитини чи інваліда, іншими 
словами, кожна жінка є медсестрою»28. «Вікторіанський прорив» Найтінгейл, 
її ініціатива мобілізували британський середній клас та перетворили сестрин-
ство з чистого покликання, доброчинства в нову медичну професію29. Вона 
та її помічниці залишились у колективній свідомості й популярній літературі 
«дивовижними жінками», «піонерами емансипації», «героями здоров’я», анге-
лами милосердя та доброчинності, «aнгелами з Криму», зразками волонтерок, 
які рятують людське життя. Cаме завдяки Найтінгейл жіноче волонтерство 
стало однією з популярних тем, легендою феміністичного дискурсу в красно-
му письменстві та біографістиці30. Лікарі спочатку вбачали в сестринському 
волонтерстві загрозу професійній діяльності медиків. І хоча згодом, сестрин-
ство стало автономним доповненням лікарської діяльності, проте медичне во-
лонтерство або ж надмірна ініціативність медсестер і надалі викликають не-
прийняття чи апатію серед частини лікарів31.

Під час громадянської війни в Америці розвинула волонтерську діяль-
ність заснована в Англії 1844 року «Християнська асоціація молоді» («Young 
Men’s Christian Association»). У 1865 р. англійський священик Вільям Бут (Wil-
liam Booth, 1829–1912) створив «Армію Спасіння» («The Salvation Army») та 
від 1878 до 1912 р. був її першим «генералом». Народжений у збіднілій родині 
з англійського Ноттінгему Вільям Бут став протестантом-методистом. У 1840-х 
роках разом зі своїм товаришем він почав проповідувати серед бідних. Саме тут 
виникла ідея Місій для нужденних, яку Бут реалізував aж у середині 1860-х ро-
ків. За задумом В. Бута, його християнська місія мала стати «Божою армією» 

28 Nightingale F. Notes on Nursing: What it Is, and What it Is Not. London, 1946. Р. 1.
29 Mumford E. Medical Sociology: Patients, Providers and Policy… P. 287–290.
30 C[ary] A. B., Cook E. Florence Nightingale: or, The Angel of Charity. Brooklyn, 

1857; An angel of mercy: Florence Nightingale. Cincinnati, 1863; The Life of Florence 
Nightingale. London, 1913. Vol. 1–2; Matheson А. Florence Nightingale. A Biography. 
London; Edinburg; New York, 1913; Hallok G., Turner C. E. Florence Nightingale. New York, 
1928; Strachey L. Florence Nightingale. London, 1938; Nolan J. C. Florence Nightingale. 
New York, 1946; Muir E. Florence Nightingale. London; Glasgow, 1946.

31 Ibid. P. 288.
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волонтерів / Волонтерською армією («Volunteer Army») та воювати з бідністю 
й бездомністю32. Свою «армію» В. Бут спрямував передусім у «найтемнішу» 
Англію – нужденні квартали Лондона, інших міст і позаміських місцевостей, 
які прагнув вивести з «темряви». Для цього «генерал» розробив схему, форму-
ючи бригади «рятівників-сальваціоністів» для створення міських і сільських 
колоній. Перші мали знайти роботу для безробітних, їжу та пиття для кожного, 
забезпечувати житлом бездомних. Організація повинна була рятувати тих, хто 
знаходився на краю морального марґінесу (зокрема, представників злочинного 
середовища), формувати притулки для «моральних лунатиків», «дітей вулиці», 
створювати школи, банки та юридичні порадні, освітні й матримоніальні бюро 
для бідних, кооперативні ферми тощо33.

Армійців-сальваціоністів виховували у протестантському дусі. «Не 
маємо бути священиками чи левітами, але маємо щонайменше відігравати роль 
Доброго Самарянина», – переконував Бут34. Він наголошував на релігійному 
(місіонерському) характері «армії» як «Божої праці», яка веде «армійців» 
до «небесної країни» чи «небесного хору»35. Ідеологія «армії» базувалася на 
своєрідному «символі віри»: одинадцяти тезах, які спиралися на ідеали Старо-
го й Нового Заповіту. Це чітко відобразилося й на символіці організації, зокре-
ма на кольорах її прапора: червоний – кров Ісуса Христа, жовтий – вогонь Свя-
того Духа, синій – чистота Бога-Отця. Те ж стосувалося символізму її емблеми: 
сон і проміння означали вогонь Святого Духа; хрест – символ Розп’яття, літера 
«S» («Salvation») – спасіння людства в Ісусі Христі, перехрещені щаблі чи шпа-
ги – «війну спасіння» проти зла, корона – корону життя й слави, призначену 
для вірних Богові.

Вільям Бут був задоволений світським успіхом організації, відзначаючи 
розповсюдження її «бірж праці», факторій, дитячих притулків, «рятувальних 
домів» («Rescue Homes»). Його прихильники стверджували, що «армія» витягає 
на світ «десятки тисяч […] незнаних та невидимих осіб і робить з них співаків, 
промовців, музикантів», а сама розвивається «з магічною швидкістю»36. Ідея 
дисциплінованої організації, побудованої за армійською моделлю (поділеної 
на керівництво-штаб, корпуси, дивізії, загони-секції, провінції, території 
та керованої «офіцерами» різного рівня) спочатку викликала опір. Однак 
згодом «солдатська» чи «офіцерська» служба, «воєнні титули, костюми й 
дисципліна» стали популярними й розповсюдилися поза Англією37. Перша 
світова війна ще більше підсилила значення «армії волонтерів»: поруч із вою-
ючими арміями вона потрапила в публіцистичний і літературний дискурс як 

32 Railton G. S. General Booth. London; New York; Melbourne, Toronto, 1912.
33 Booth W. In Darkest England and the Way Out. New York; London, 1890.
34 Ibid. P. 271.
35 Booth W. Letters to Salvastionists on Religion for Every Day. London; New York, 

Melbourne, 1902.
36 Booth W. In Darkest England… P. VII, VIII.
37 Williams S. B. The Salvation Army Today, Lincoln (Nebrasca), 1914.
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гуманістична організація («man is our life’s passion»)38. На сторінках романів 
і повістей з’явилися чоловічі й жіночі героїні «армії»39. Її засновника поча-
ли вважати одним із духовних лідерів протестантизму ХІХ ст., порівнювати 
соціальний вплив його ідеї з ідеями Чарльза Дарвіна. «У минулому столітті ні 
один мислитель не здійснив більшого впливу на світовий розум, як Дарвін, і 
ніякий мораліст минулого століття не здійснив більшого впливу на серце світу, 
як Вільям Бут», – заявляли біографи «генерала» на початку ХХ ст.40 «Армія 
спасіння» фігурувала в багатьох літературних творах і кінокартинах, які поши-
рювали, або ж, навпаки, критикували її ідеологію і страшили перетворенням 
волонтерської організації в могутню світову корпорацію: від фантастичного 
«When the Sleeper Wakes» («Коли сплячий проснеться», 1899, 1910) Герберта 
Уелса до детективного «Freiseren» («Рятівника», 2005) Ю. Несбьо.

Натомість історія воєнного медичного волонтерства пов’язана передусім 
з ім’ям швейцарця Анрі Дюнана. Молодший сучасник Флоренс Найтінгейл, на-
роджений 1828 року в Женеві, був підприємцем, письменником і журналістом. 
У 1859 р. він опинився в епіцентрі австрійсько-італійсько-французької війни, 
яким була битва під ломбардським Сольферіно 24 червня 1859 р. Для Анрі 
Дюнана ця битва стала шоком. Спочатку його вразив масштаб бойових дій, 
потім – кількість і вигляд жертв, які залишилися на полі бою, зрештою – умови, 
в яких вони змушені були потім виживати. Вже після несподівано потужного 
зіткнення армій («град бомб, ядер і гранат») стало зрозуміло, що битва буде без-
пощадною. У рукопашному протистоянні солдати з ворожих військ билися за 
кожну височину, зовсім не жаліючи одні одних. Над людською раціональністю 
почали домінувати нелюдські інстинкти: «це справжня різанина, боротьба ди-
ких звірів, збожеволілих та сп’янілих від потоків крові…, у кого немає зброї, 
той хапає супротивника за горло і рве його зубами». Зрештою, земля навко-
ло була наповнена кров’ю і фрагментами людських тіл41. Уся ніч після бою в 
пам’яті Дюнана стала часом жахливих криків, стогонів поранених, які доно-
силися звідусіль. Тепер жорсткість відкривалася перед Дюнаном поступово, в 
сотнях драстичних деталей. На ранок, після закінчення боїв, видовище стало 
ще страшнішим: навколо – гори трупів, серед яких лежали й важко поранені. 
Їхні каліцтва в описах Дюнана виглядали жахливими: роздроблені кістки рук 
і ніг, рвані рани по всьому тілу, відрізані руки й ноги, напіврозтрощені черепи 
напівсвідомих людей, які билися в конвульсіях та агонії. Частина поранених 
гинула від втрати крові, голоду, виснаження і спраги, частина – від гангрени й 

38 Booth E., Hill G. L. The War Romance of The Salvation Army, Philadelphia; 
London, 1919.

39 Atwood A. L. The Salvation Army GURL: A Novel. Austin (Minn.), 1914.
40 Begbie H. The Life of General William Booth, The Founder of The Salvation Army. 

New York, 1920. Vol. 2. P. 435.
41 Дюнан А. Воспоминание о битве при Сольферино. Изд. 3-е, без изменений. 

Москва, 2009. C. 36–37.
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сепсису. Їх не було кому доглянути; навпаки, тіла безпомічних людей ставали 
потенційним об’єктами мародерства42.

Лише за деякий час поруч зі штатними армійськими хірургами спонтан-
но почали організовувати групи солдатів і місцевих жителів, котрі на свій страх 
і ризик бралися доглядати поранених, яких виявлялося все більше й більше. 
Дюнан теж добровільно долучився до допомоги всім потребуючим: доглядав, 
мив рани, годував, полегшуючи одужання або, навпаки, вмирання. Пізніше в 
нього з’явилися помічники, точніше помічниці молодих італійських жінок з 
Кастільйоне, котрі доглядають усіх поранених, без огляду на національність, 
та сприймають їх з перспективи загальнолюдського братерства: „Tutti fratel-
li”, – розчулено повторювали вони. Честь і хвала цим добрим жінкам… Ніщо 
не відштовхувало їх, не втомлювало і не збентежувало; у своїй скромній 
самовідданості вони забували і про втому, і про відразу, і про жертви, на які 
йшли»43. Саме їх Анрі Дюнан наділив найбільшою симпатією, ставлячи іншим 
за приклад. Згодом, уже в Мілані, ця позитивна картина була доповнена образа-
ми аристократок-філантропок, котрі жертвували кошти й навіть віддавали свої 
палаци під потреби поранених. Так виник ідеальний образ опікуна чи опікунки 
поранених, а з ним – і основний проект А. Дюнана: ідея організації Червоного 
Хреста (згодом також і Червоного Півмісяця) – благочинного товариства, яке 
могло б опікуватися пораненими різних армій незалежно від їхнього поход-
ження й соціального статусу.

Під цими враженнями та з цими думками з’явився Дюнановий «Спомин 
про Сольферіно» («Un souvenir de Solférino»), що згодом був перекладений різ-
ними мовами44. На його сторінках Дюнан переконував, що мрія про доброчинні 
товариства – не утопія, адже людинолюбство закладене в кожному. Він бачив 
приклади цього в минулому та сучасності, наводячи, як зразок, св. Карла Бор-
роме з XVI ст. і cвою сучасницю Флоренс Найтінгейл та її «леді» з часів Крим-
ської війни. «Спомин про Сольферіно» зробив свою справу: уже перші його 
перекладачі зауважували, що Дюнанові ідеї зустрілися з симпатією в різних 
країнах Європи, а його текст, сповнений болісних вражень, викликає глибокі 
почуття милосердя у всіх людей доброї волі45. Крім того, ця книга була части-
ною пацифістського дискурсу, літературною пам’яткою. Офіційна пропаган-
да різних країн глорифікувала війну, Дюнанова книга детально, без прикрас, 
описувала її реальний досвід. Провідником своєї ідеї Дюнан зробив усю того-
часну писемну культуру: видавши книжку, писав листи до всіх європейських 

42 Там само. C. 55–59.
43 Там само. C. 74.
44 Dunant H. Un souvenir de Solférino. Genève, 1862; Dunant J.-H. Eine Erinnerung 

an Solferino, Basel, 1863; Dunant E. Un Ricordo di Solferino / versione italiana di L. Zanetti. 
Milano, 1863; Дюнан А. Воспоминание о битве при Сольферино...

45 Dunant E. Un Ricordo di Solferino / versione italiana di L. Zanetti. Milano, 1863. 
Р. 4.
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правителів, щоб забезпечити підтримку своїм планам і запросити їх у Женеву 
в 1863 р. для формулювання основних принципів нової організації.

Якщо у «Спомині про Сольферіно» можна знайти витоки ідеї Червоного 
Хреста46, то Женевська конвенція про захист поранених заклала підвалини його 
функціонування47. Так виникла організація, що визначила своєю метою надан-
ня допомоги постраждалим унаслідок воєнних конфліктів, без огляду на їх 
національність чи політичні погляди. Символом організації спершу було обра-
но модифіковані кольори швейцарського прапора, а також видозмінений «гель-
ветичний» знак червоного хреста на білому тлі. Згодом, коли організація вийш-
ла за межі європейсько-американського культурного простору, що асоціювався 
з християнством, задля утвердження міжконфесійності руху вона почала вико-
ристовувати також червоний півмісяць, який апелював до культури ісламу. Це 
вплинуло на зміну її назви на Міжнародний комітет Червоного Хреста і Чер-
воного Півмісяця, хоча звикали до неї поступово. Так, Річард Дейвіс у 1917 р. 
назвав нарис про доброчинність у Туреччині «Великий хрест півмісяця» («The 
Grand Cross of the Crescent»)48. Згодом були запроваджені різні модифікації 
символіки Червоного Хреста, у тому числі й незвичний для європейців фрагмен-
тований японський хрест, який викликав непорозуміння в російсько-японській 
війні 1904–1905 рр., і нацистська емблема Червоного Хреста зі свастикою, що 
проіснувала з 1935 до 1945 р.49, чи, зрештою, засноване 1922 року на підставі 
буддизму й даосизму китайське «Товариство червоної свастики», яке мало слу-
жити доповненням і альтернативою Червоному Хресту в Азії. Деякі держави 
для маркування добровольців і штатних працівників комітету використовують 
іранську символіку (червоне сонце й лев). У 2005 р. представники юдаїзму за-
пропонували використовувати як офіційну емблему товариства також черво-
ну зірку Давида (знак ізраїльської невідкладної медичної служби), однак ця 
пропозиція не знайшла підтримки. Натомість з’явився позаконфесійний чер-
воний кристал (червоний ромб), що дозволило Ізраїлю, для якого інші сим-
воли були небажаними, теж стати членом міжнародної організації. Тепер на 
території цієї країни вміщено модифікований символ медичної служби: щит 
Давида / зірка Давида з червоним ромбом / кристалом довкола.

 Проте найважливішим досягненням Червоного Хреста стало розпов-
сюдження фундаментальних принципів організації. Уже Женевська конвенція 
1863 року встановила, що потрібно опікуватись усіма пораненими з кожного 

46 Dunant H. The Origin of the Red Cross: «Un Souvenir de Solferino» / tr. from the 
French. Philadelphia, 1911.

47 Secours aux blessés. Communication de Comité Internationale. Genève, 1864; 
Moynier G. La Fondation de Croix-Rouge. Genève, 1903; Naundorff J. Unter dem rothen 
Kreuz. Leipzig, 1867. Bennet A. The Geneva Convention. The Hidden Origin of the Red 
Cross. Sutton, 2006.

48 Davis R. H. The Red Cross GURL. New York, 1917.
49 Похлебкин В. В. Словарь международной символики и эмблематики. Москва, 

2004. С. 205–209.
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боку конфлікту, давала військовому командуванню право обмінюватися по-
раненими й забезпечувати доступ супротивника до «його» поранених на полі 
бою, затверджувала нейтралітет шпиталів і рухомих пунктів медичної допо-
моги та їхнього персоналу на війні (доки він виконував лише свої професійні 
обов’язки), встановлювала його розпізнавальні знаки (пов’язка з зображенням 
Червоного Хреста) та визначала відповідальність за самовільне використан-
ня уніформи Червоного Хреста з воєнною метою. Конвенція, яку спочатку 
підписало лише 12 держав, поступово зазнавала змін і доповнень, зокрема в 
1867, 1906 (нова Женевська конвенція, яку підписали вже 25 країн-учасниць), 
у 1927, 1929, 1949 рр. Таким чином був поступово усталений статус поранених 
військовополонених, з’явилося зобов’язання воюючих сторін передавати по-
ранених і не дозволяти жорстокого поводження з ними. Було визначено право-
вий статус санітарів і волонтерів Червоного Хреста, їхньої власності, коли ті 
потрапляли в полон (їх не мали вважати звичайними військовополоненими). У 
конвенції було наголошено на статусі мирного населення під час конфліктів і 
ще раз підкреслено, що знак Червоного Хреста (а також Червоного Півмісяця) 
на білому тлі є знаком захисту тих, хто надає допомогу на полі бою.

Основоположні принципи міжнародного комітету Червоного Хреста і 
Червоного Півмісяця (нейтральність, незалежність, добровільність, гуманізм, 
єдність, універсальність / всезагальність) були проголошені у Відні тільки че-
рез століття після Женевської конвенції, у 1965 р. За цей час Анрі Дюнан у 
1867 р. був змушений оголосити себе банкрутом і відійти від управління орга-
нізацією, хоч в історичній пам’яті він залишився як творець добра і реформатор 
доброчинності. У 1901 р. на знак своєрідної моральної реабілітації він був на-
городжений першою Нобелівською премією миру. Натомість сама організація 
зіштовхнулася з викликами нових збройних конфліктів, природних катаклізмів 
(землетруси, торнадо, голод та епідемії). Цьому відповідало її мотто: «У час 
миру й процвітання готуватися до війни і лиха»50. Основною ідеєю організації 
залишалося формування «духа добросердечності та вдячності – духа укладен-
ня миру по всьому світу»51. Діяльність Червоного Хреста популяризували серед 
молоді, намагаючись мобілізувати якнайширше коло осіб не лише для праці на 
воєнних фронтах, а й для таких акцій, як організований у перші десятиліття 
ХХ ст. протитуберкульозний Хрестовий похід здоров’я52.

У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. аналоги Червоного Хреста 
почали виникати й на Сході Європи, зокрема в Російській імперії. З одного 
боку, росіяни перейняли категорію волонтерства як військового доброчинства. 
Ще наприкінці XVII – на початку XVIII століття в російській мові з’явилися 

50 Barton C. The Red Cross in Peace and War. Washington, 1906. Р. 15. Barton C. A 
Story of the Red Cross: Glimpses of Field Work, New York; London, 1917. Див. також: 
Epstein B. W., Epstein S. The Story of the International Red Cross. New York, 1963.

51 Boardman M. T. Under The Red Cross Flag at Home and Abroad. Philadelphia; 
London, 1915. Р. 291.

52 Hyde M. K. GURL’s Book of the Red Cross. New York, 1919. Р. 353.
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терміни «волонтёрство», «волонтёрствовать». Згодом вони проникли і в по-
страдянський дискурс. Водночас росіяни настоювали й на власній традиції, в 
основі якої лежало уявлення про «благотворительность», «милосердие», «до-
бровольчество» і «добровольцев». Цю традицію виводили з православних «до-
бродетели», «добротолюбия», «человеколюбия», «нищелюбия», «призрения», 
«попечительства».

Утіленням «опікунської» місії в Росії ХХ століття стала Марфа / Марта 
Сабініна (1831–1892). Народжена в Копенгагені, у сім’ї російського священика 
й археолога, вона довший час проживала в Данії та Німеччині, подорожувала 
Європою, була знайома з видатними музикантами (Ференцом Лістом, Робертом 
Шуманом). У цьому сенсі Сабініна репрезентувала західну культуру, зокрема 
й у розумінні доброчинності. Про це частково свідчили її «Записки»53. Після 
повернення в Санкт-Петербург М. Сабініна, очевидно, під впливом ініціативи 
А. Дюнана, 1867 року першою запропонувала створити аналог Червоного 
Хреста – «Товариства опіки над пораненими та хворими», що лише в 1879 р. 
було перетворене в російський Червоний Хрест. Згодом Марфа Сабініна ра-
зом із дворянкою Марією Фредерікс перенесла центр доброчинної діяльності 
в Крим. Тут, поблизу Ялти, вони займалися побудовою православного храму 
та безплатної лікарні при ньому. У 1870, 1876–1877 рр. Сабініна та її сестри 
опікувалися воєнними лазаретами на франко-пруському, сербо-турецькому й 
турецько-російському театрах бойових дій. Відзначена імперськими нагоро-
дами, Марфа Сабініна поруч з Марією Ячевською (1852–1878), сестрою ми-
лосердя в російсько-турецькій війні, стала зразком російської доброчинності 
свого часу. Доброчинність у Росії також пов’язували з ім’ям історика Владіміра 
Гер’є (1837–1919) і з такими структурами, як Російське жіноче взаємно-
доброчинне товариство («Русское женское взаимно-благотворительное обще-
ство», 1894). Російську «благотворительность» протиставляли західній моделі 
волонтерства54, хоча й російське товариство Червоного Хреста насправді було 
її реалізацією55.

Традиції доброчинності були відновлені в пострадянській Росії 1990-х 
років у контекстах побудови громадянського демократичного суспільства. Од-

53 Записки М. С. Сабининой 1848–1850. Русскій архивъ. Москва, 1900. Т. 38. 
Кн. 2. С. 113–144; Изъ Записокъ М. С. Сабининой (1857–1878). Русскій архивъ. Москва, 
1901. Т. 39. Кн. 3. С. 49–80.

54 Лозовская Е. Г., Новак Е. С., Краснова В. Г. История социальной работы в 
России. Учебно-методическое пособие для студентов по специальности «Социальная 
работа». Волгоград, 2001; Певная М. В. К вопросу о периодизации истории развития 
волонтерства в России. Урал индустриальный. Бакунинские чтения. Индустриальная 
модернизация Урала. XII Всероссийская научная конференция, посвященная 90-летию 
профессора А. В. Бакунина. Екатеринбург, 4–5 декабря 2014 г. Eкатеринбург, 2014. 
С. 567–572.

55 Пор.: Соколова В. А. Российское общество Красного Креста (1867–1918 гг.). 
Дисс…. кандидата исторических наук. Специальность 07.00.02. – Отечественная 
история. Санкт-Петербург, 2014.
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нак невдовзі все ж перемогла скептична оцінка західної моделі волонтерства 
як «декларативної», переконання в тому, що «через багато стереотипів волон-
терська діяльність у Росії погано приживається і не користується підтримкою 
більшості населення»56. Тому основною ідеєю в сучасній Російській Федерації 
став концепт доброчинної діяльності / «благотоворительной деятельности», а 
її суб’єктом – доброволець / «доброволец», який діє в інтересах російської дер-
жави чи православної общини, а не волонтер, який репрезентує громадянсь-
ке суспільство. Це визнають сучасні російські дослідники: «У вітчизняній 
моделі допомоги лежать ідеї соборності, під якою мається на увазі „колектив-
на життєтворчість і згода, одностайна участь віруючих у житті світу й церк-
ви”. Альтруїзм тут зводиться до общинного колективізму […]. У допомозі 
російській людині вбачається […] не індивідуальний шлях порятунку, а по-
рятунок і перетворення людства й усього світу. Допомога „усім миром”, до-
гляд за хворими сестер милосердя, добродійність є суспільними […] формами 
добровільної безкорисливої допомоги, які відповідають менталітету росіян. 
У мотивах російських волонтерів домінує моральність, любов, милосердя, 
доброта»57. Тобто йдеться навіть не про консервування «дореволюційних», а 
про збереження домодерних форм мислення, перенесених на сучасну волон-
терську діяльність. Очевидно, у схожому контексті уявляли російський інститут 
благодійності та «сестер милосердия» кінця ХІХ – початку ХХ ст., який діяв 
також і на тій території України, що входила до складу  Російської імперії.

У ХХ ст. основними випробуваннями для представників волонтерського 
руху на міжнародній арені стали Перша і Друга світова війни. Саме Велика 
війна 1914–1918 рр. сформувала образ воєнного конфлікту нового типу. Вико-
ристання хімічної зброї (отруйних газів) 27 жовтня 1914 р. при Нев-Шапель, 
24 вересня 1915 р. під Лоосом, 12 липня 1917 р. під Іпром; виснажлива битва 
на Соммі у 1916 р., що поглинула біля мільйона убитих, поранених та поло-
нених з різних сторін; незнані до того бомбардування мирного населення в 
тилу; поява танків на полі бою, використання важких гармат зі збільшеним 
радіусом ураження; застосування кулеметів у перехресному вогні, що наро-
щувало кількість жертв; довгі ряди колючого дроту, глибина вологих або й за-
топлених водою окопів, у яких хворіли чи й помирали воїни – усе укладалося в 
картину жахливої війни на виcнаження, яка нищить народи.

У такому контексті воєнний досвід 1914–1918 рр. потрапив на сторінки 
літературних творів. «Вогонь» («Le Feu», 1916) Анрі Барбюсса, «Сталевий 

56 Волонтёрство. URL: www.https://ru.wikipedia.org./wiki/Волонтёрство.
57 Гордилова О. Волонтерство і громадянське суспільство в Росії. Політичний 

менеджмент. 2008. № 6. С. 127–128.
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шторм» («Stahlgewittern», 1920) Epнста Юнгера, «Три солдати» («The Three 
Soldiers», 1921) Джона Дос Пассоса, «На Заході без змін» / «На Західному 
фронті без змін» ( «Im Western nicht Neues», 1929) Еріха Марії Ремарка, «Про-
щавай, зброє» («A Farewell to Arms», 1929) Ернста Хемінгвея, «Cмерть героя» 
(«Death of a Hero», 1929) Річарда Олдінгтона, – усі ці твори показували що-
денну жорстокість війни й трагічну долю її персонажів – героїв, котрі або без-
славно гинули на фронті, або втрачали своє «я», не могли позбутися давнього 
досвіду й адаптуватися до життя в повоєнній дійсності. Лише в сатиричному 
романі Ярослава Гашека «Пригоди доброго вояка Швейка» («Osudy dobreho 
vojaka Švejka za svĕtove valký», 1921–1922) та новелах Мірослава Крлежі зі 
збірки «Хорватський бог Марс» («Hrvatski bog Mars», 1922) війна поставала 
у трагікомічному світлі, як сума відносно веселих пригод, що, певною мірою, 
відволікало від їх трагічного боку.

У позалітературній дійсності люди зіштовхнулися з жахами насилля, 
зі зруйнованою та збіднілою (порівняно з довоєнним часом) Європою, у якій 
зникли багаті імперії і з’явилися нові, менш заможні держави. Водночас Перша 
світова війна утвердила в суспільній свідомості образ жінки / дівчини як се-
стри милосердя і волонтерки Червоного Хреста – безстрашної, щасливої або, 
навпаки, трагічної постаті, яка, попри всі обставини, здійснює свою місію58. 
Саме з сестрами милосердя, які працювали поруч із лікарями-чоловіками, у 
цей час асоціювалася медична чи будь-яка інша допомога на полі бою та в ла-
заретах і в охоплених боями, знищених містах та селах.

Друга світова (а перед нею – громадянська війна в Іспанії 1936–
1939 рр.) принесли ще важчий воєнний досвід. Масштабні руйнації великих 
міст чи стратегічних пунктів у ході боїв («Лондонський бліц», Перл-Харбор, 
Сталінградська битва, бої за Берлін, бомбардування Дрездена й Токіо), з ма-
совим використанням авіації, артилерії, систем залпового вогню; жорстокі 
й планомірні руйнування населених пунктів в «актах відплати» (Лідіце, Ха-
тинь, Варшава), великі авіаційні, танкові, морські битви (Курська битва, 
Нормандська операція), застосування ядерної зброї (Хіросіма й Нагасакі), 
геноцид євреїв (Голокост, Шоа) й ромів, формування нацистських таборів 
смерті (Освєнцім / Аушвіц-Біркенау, Дахау, Бухенвальд, Треблінка), – усе це 
спричинило масову загибель людей, знецінення життя, страждання солдатів 
і мирного населення від нових видів зброї, голод і холод, значне погіршення 
матеріального стану. Цей досвід кристалізувався згодом на сторінках сотень 
літературних і автобіографічних творів, картин, кінофільмів. Частина з них – 
від щоденників Анни Франк (1941) і Давида Рубіновича, описували жахи Го-
локосту. Інша – від текстів Веркора (Жана Брюйє) «Тиша морська» («La Silence 
de la mer», 1942) до «Життя і долі» («Жизнь и судьба», 1950–1959) Васілія 
Гроссмана, «Живих і мертвих» («Живые и мертвые», 1959) Костянтина Си-

58 Пор. американський варіант «Дівчини Червоного Хреста» як елемент сюжетної 
лінії: Davis R. H. The Red Cross girl. New York, 1917.
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монова демонстрували ширший контекст воєнних страждань, ще інша (пере-
важно тексти японських письменників, наприклад Такехіко Фукунаги), демон-
стрували наслідки ядерних бомбардувань 1945 року. Ці тексти доповнювали 
кінокартини, які візуалізували жахіття воєнного часу.

У війнах ХХ століття Червоний Хрест був справедливо визнаний без-
сторонньою організацією, яка полегшувала життя поранених, страждання 
полонених і мирного населення. Визнанням цих зусиль стало нагородження 
Червоного Хреста Нобелівською премією миру 1917 року. З іншого боку, у 
Другу світову війну ця міжнародна організація не змогла суттєво вплинути на 
нацистську Німеччину, щоб поліпшити життя ув’язнених у німецьких концта-
борах. У 2007 р. керівництво Міжнародного комітету Червоного Хреста 1939–
1945 рр. навіть звинуватили у прихованій співпраці з посадовцями Третього 
Рейху, зокре ма в пасивному сприйманні й замовчуванні Голокосту. У другій 
половині ХХ – на початку ХХІ ст. волонтерам і працівникам Червоного Хре-
ста, так само, як і «Лікарям без кордонів», знову довелося змагатися з новими 
викликами в різних точках земної кулі: від війн у В’єтнамі (1959–1975), Кореї 
(1950–1953), Афганістані (1979–1989, 2001–2014), Лівії (2011, 2014–2017), 
збройних конфліктів на Балканах, у колишній Югославії (1991–2001), в афри-
канських країнах – до вірусу Ебола в Африці.

Світові війни дали поштовх до створення молодіжних волонтерських 
організацій, які сповідували принципи інтернаціональної допомоги. Звідти 
походили витоки багатьох проектів, які здійснюються й сьогодні, зокрема, 
реставрація пам’яток культури та інші заходи у складі заснованого в США 
1961 року Корпусу миру («Реасе сorps»), опіка над знедоленими у «Voluntary 
Service Overseas» («Волонтерська служба за кордоном», VSO), що з 1958 р. бо-
реться «за світ без бідності»; піклування про дитяче населення у складі створе-
ної ще 1919 року організації «Save the Children» («Врятуймо дітей»), підняття 
освітнього рівня незаможних верств населення у «Teach For America» («На-
вчання для Америки», 1989) чи «Teach First Deutschland» («Навчання спершу 
для Німеччини», 2011); будівництво доступного житла для бідних у створе-
ному 1976 р. «Habitat for Humanity International» («Середовище існування для 
людства»), відновлення природних середовищ у «Conservation Volunteers Aus-
tralia» (з 1981) тощо.

У паризькій Загальній декларації волонтерів, яку було прийнято 
1990 року, сформульовано також основні принципи сучасної волонтерської 
діяльності: добровільність вибору, соціальна активність, покращення якості 
життя, зміцнення солідарності, збалансування економічного й соціального 
розвитку, взаємодопомога, відповідальність, визнання рівності колективних та 
індивідуальних потреб, а водночас дотримання права приватності (не розго-
лошення конфіденційної інформації). Ці принципи були підтримані й розви-
нуті в амстердамській Декларації про волонтерську діяльність (2011), у якій 
було наголошено, що волонтерство заохочує молодь до лідерства, «надає слово 
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тим, хто не може говорити», «заохочує користуватися своїми правами», сприяє 
гуманізації людського суспільства. Її автори закликали пропагувати волонтер-
ство через пресу, підтримувати волонтерів через релігійні організації, визнати 
«червоне V» як загальноприйнятий волонтерський символ тощо.

Географія світового волонтерства сьогодні тяжіє до країн, які розвива-
ються. За даними британської «Charities Aid Foundation» (фундації, що була 
заснована 1974 року на базі Національної ради волонтерських організацій), на 
вересень 2017 р. волонтерством і доброчинними проектами найбільше були 
охоплені (або ж найбільше їх потребували) Індонезія, М’янма, Кенія, Тад-
жикистан, Нова Зеландія, Мальта, Ліберія, Нігерія, Таїланд, Сьєрра-Леоне, 
Філіппіни, Монголія, а поруч з ними (щоправда, за іншими критеріями) – 
Австралія, Канада, США, Ірландія, Ісландія, Нідерланди59. У другій половині 
ХХ – на початку ХХІ ст. відокремилися кілька видів волонтерства, наприклад, 
екологічне та освітнє волонтерство (зокрема, практика «service-learning» – 
комбінації навчання й суспільного служіння, соціально важливої активності). 
Поділ світу на держави різного економічного рівня й політичної ваги зумовив 
відокремлення волонтерства в розвинутих країнах від волонтерства для країн, 
що розвиваються. Значущими в модерному й постмодерному соціумі є такі 
види волонтерства, як допомога в надзвичайних ситуаціях (пожежі, повені, 
землетруси). У країнах «третього світу» волонтерство початку ХХІ ст. часто 
зіштовхується з тими ж проблемами, що й у першій половині ХХ ст.: безпер-
спективна бідність, неграмотність, голод, холод, антисанітарія, що провокує 
інфекційні хвороби, і – як наслідок – мала тривалість життя. Волонтерський 
рух не може радикально змінити цю ситуацію. Однак йому під силу фрагмен-
тарно «сконструювати надію», наприклад, через «працю, яка пов’язує конкрет-
ний вимір лікування із інтегральним, цілісним виміром здоров’я. Такий зв’язок 
дозволяє розглядати здоров’я як вектор гідності, свободи і справедливості»60. 
У цій перспективі навіть оздоровлення може означати часткове визволення від 
матеріальних нестатків та соціальної маргіналізації. У цьому волонтери також 
бачать сенс праці.

 Розвиток нових інформаційних технологій спричинив диференціа-
цію реального волонтерства й волонтерства у віртуальному, комп’ютерному 
просторі, eлектронного чи он-лайн волонтерства. Воно, своєю чергою, має 
багато різновидів (від добровільного й безкоштовного створення баз даних 
до дизайнування веб-сторінок, модерування он-лайн дискусій, сканування 
документів для віртуальних архівів і бібліотек). Отже, поруч з безпосереднім 
волонтерством формується також деперсоналізоване, заочне волонтер-

59 CAF World Giving Index 2017. A global view of giving change. Charities Aid 
Foundation. 2017. September. P. 11–12, 17, 35–43. URL: https://www.cafonline.org/docs/
default-source/about-us-publications/cafworldgivingindex2017_2167a_web_210917.
pdf?sfvrsn=ed1dac40_10.

60 Peralta A., Garcia P. M. Constructrices de l’espoire. Manille; Cuenca; Bruxelle, 
2009. P. 6.
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ство. Масштаби волонтерських дій різняться: поруч із макро-волонтерством 
з’явилося й мікро-волонтерство, волонтерство малих груп. Нові соціальні ніші 
також змінюють модерне й постмодерне волонтерство. Звідси виникло по-
няття індивідуальних та командних волонтерських грантів чи корпоративного 
волонтерства, в якому компанії виділяють своїм працівникам певний час для 
волонтерської діяльності.

 Види волонтерської діяльності по-різному актуалізуються в різний 
час і в різних точках земної кулі. Так, на хвилі популяризації ідеї екології та 
екологічного волонтерства, виникли організації й ініціативи з порятунку дикої 
природи, захисту рослинного і тваринного світу. Серед ідейних підстав цього 
руху часто використовують знану цитату з екзистенціоналістської притчі Ан-
туана де Сент-Екзюпері «Маленький принц»: «ми відповідальні за тих, кого 
приручили». Однак загалом ідеологія екологічного волонтерства пов’язана та-
кож і з розвитком екологічної (чи екосистемної) етики дуже різних напрямів. 
Тому в одних випадках волонтери екологічного руху протестують лише про-
ти використання тварин і рослин як біоресурсів і прагнуть зберегти їх як 
живі організми чи необхідні елементи біосфери, в інших – вважають, що 
«неживі істоти також наділені моральними правами, а в багатьох випадках й 
інтересами», та наголошують на тотальній «необхідності збереження навіть 
непривабливих і некорисних видів живого»61. Так чи інакше, ідея милосердя 
в цьому контексті підсилюється ідеєю відповідальності за довколишній світ. 
Одним із найвідоміших у цій сфері став заснований 1971 року у Ванкувері 
неурядовий «Greenpeace» («Ґрінпіс»), діяльність якого спрямована водночас 
проти ядерних випробувань, забруднення навколишнього середовища як при-
чини зміни клімату, масового вирубування лісів та забруднення океанів, і, на-
приклад, проти вилову китів. Рівень та форми індивідуальної заангажованості 
в екологічному волонтерстві різні: від послідовної боротьби за збереження 
диких тварин у африканському Серенгетті, яким займався Бернгард Гржи-
мек (1909–1987), до таких радикальних форм екологічного доброчинства, як 
діяльність Дайян Фоссі (1932–1985) – природозахисниці й авторки популярної 
книги «Горили в тумані», яка задля охорони мавп від браконьєрства майже 
повністю перервала зв’язки з людським соціумом.

Одним із найпомітніших, починаючи з ХІХ ст., залишається «медичне 
волонтерство». Тут теж існують етичні проблеми: від обмеженості ресурсів 
для допомоги, часового ліміту, (не)можливості надати якісні лікарські послу-
ги, до культурних і мовних бар’єрів між волонтерами й тими, хто потребує 
їхньої опіки. Водночас у світовому медичному дискурсі дискутується питання 
кваліфікованості, компетентності медичного чи «домедичного» волонтерства. 
Окремі фахівці сумніваються, чи «нетреновані» студенти медицини, які завдя-
ки волонтерству лише набувають медичного досвіду, здатні кваліфіковано на-

61 Цит за: Глобальные идеи и общечеловеческие ценности / пер. с англ. и фр., 
Москва, 1990. С. 253
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дати допомогу. Інші спеціалісти, натомість, захищають медичних волонтерів62. 
У другій половині ХХ ст. медичне волонтерство почали асоціювати з «Лікарями 
без кордонів» («Medecins sans frontiers» / «Doctors Without Borders»). Ця орга-
нізація виникла в Парижі 1971 року та була відзначена  Нобелівською премією 
миру. «Лікарі без кордонів» об’єднують добровольців і штатних працівників, 
покликаних надавати допомогу жертвам природних і техногенних катаклізмів, 
епідемій, збройних конфліктів у глобальному масштабі. Активно функціону-
ють світові та регіональні волонтерські об’єднання: «Європейська волонтер-
ська служба» («European Voluntary Service», EVS), волонтери ООН тощо.

Волонтерство початку ХХІ століття охоплює значну кількість сфер люд-
ського життя та спрямоване на дуже різні потреби: від донорства крові для 
хворих і постраждалих – до копіювання текстів для електронних книгозбірень, 
від дослідження середньовічних графіті, участі в реконструкціях історичних 
подій – до добровільної охорони правопорядку під час різних імпрез63. Різними 
є й мотиви, які приводять людей до волонтерської діяльності: від прагнення 
здобути новий досвід чи відвідати іншу країну – до потреби підвищити ква-
ліфікацію. Певною мірою, волонтерство стає різновидом гри, зміни ролей на 
сцені соціального життя. Це викликає і позитивні оцінки, і критику та сумніви: 
суспільство не завжди вдало мотивує волонтерів і не завжди спрямовує їхню 
енергію на справжні суспільні потреби. «Близько 150 тисяч молодих лю-
дей в усьому світі виділяють кілька годин, допомагаючи трансформувати 
довколишній простір заради квитка на рок-концерт. Чи не помилково думати, 
що волонтерів потрібно мотивувати саме таким чином?» – запитують крити-
ки сучасних підходів64. Однак це також означає, що волонтерство стало части-
ною життєвого стилю модерного й постмодерного суспільства, і цей феномен, 
який виник на перехресті релігійного місіонерства й світської філантропії, далі 
залишається актуальним та необхідним.

В Україні добровільні / волонтерські організації існували ще до Першої 
світової війни. Інколи їх використовували як один із інструментів суспільно-по-
літичної мобілізації. Наприклад, у Галичині, з одного боку, діяли українофіль-
ські об’єднання, формувалися добровільні ініціативи під егідою «Просвіти», 

62 Stone G. S., Olson K. R. The Ethic of Medical Volunteerism. Medical Clinics of 
North America. 2016. Vol. 100. Issue 2. P. 237–246.

63 Пор.: Volunteer Handbook. 2017. URL: http://www.medieval-graf ti.co.uk/Volun-
teer%20Handbook%20NMGS.pdf; Kings, Queens, Knights et Unicorn: Medieval Time Camp 
Assistance. URL: https://volunteer.unitedwaygmwc.org/need/detail/?need_id=249037.

64 A history of the Volunteer: How Active Citizenships Became The Big Society. 
URL: https://www.theguardian.com/voluntary-sector-network/2015/jun/01/a-history-of-the-
volunteer-how-active-citizenship-became-the-big-society.
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а, з іншого, функціонували русофільські об’єднання як-от «Руські дружини» 
чи «Пожежні дружини ім. М. Качковського». До харитативних ініціатив тут 
долучилася й Греко-католицька церква. Так, до прикладу, в 1894 р. у с. Жужелі 
(Жужелянах) на Сокальщині з ініціативи місцевого пароха Кирила Селецько-
го, ієромонаха ЧСВВ Єремії Ломницького та монахині Йосафати (Михайлини) 
Гордашевської було створено Чин сестер служебниць Непорочної Діви Марії 
(СНДМ), який вів активну благочинну діяльність, опікувався притулками, 
сиротинцями, дитячими садками, лікарнями, школами)65. Поява такого згро-
мадження була наслідком взаємодії монаршого місіонерства й доброчинних 
ініціатив парафіяльних священиків, об’єднаних у Товариство св. Ап. Павла66.

Український волонтерський рух початку ХХ століття в Галичині форму-
вався й довкола громадських організацій (від «Медичної громади» та «Україн-
ського лікарського товариства» – до парамілітарних «Січей»). Тут він існував 
поряд із польським «самаритянським» рухом, який також розвивався в медич-
них колах, у чернечих конгрегаціях і всередині сокільських та стрілецьких ор-
ганізацій; виконував функції та використовував символіку Червоного Хреста. 
Біблійний образ доброго самарянина об’єднував поляків у Габсбурзькій мо-
нархії та в Польському королівстві, що входило до складу Російської імперії. 
«Потрібно посильно та вміло прагнути до того, щоб порятунок убогої хворої 
людини ставав щоразу досконалішим, щоразу повнішим. У тому […] виявляти-
меться щоразу вищий ступінь цивілізації, культури, досягнутий спільною ду-
ховною працею суспільства, яке має достатньо життєвих сил, щоб здобути собі 
краще майбутнє», – проголошували польські ініціатори доброчинних акцій67. 
Ідеї милосердя цей рух розповсюджував через спеціальні видання (присвячені, 
наприклад, невідкладній медичній допомозі)68. Український та польський 
волонтерські рухи мали багато спільного й водночас конкурували між собою 
так само, як і українська та польська національні ідеї в Галичині.

У тогочасній традиції Наддніпрянської України образам галицьких 
«сестри-служебниці» й «сестри-жалібниці» частково відповідав образ «сестри-
милосердної». Саме постать ідеальної сестри з «Красного Креста» описував 
Олександр Кониський в однойменному оповіданні («Сестра-жалібниця») ще 
1892 року. Ідеальна сестра-жалібниця О. Кониського, Ніна Петрівна Маківка, 
хоч репрезентує «панський рід», проте постає зразком самовідданої праці: 
«усіма своїми сторонами підлягала вона і корилася самому лишень високому, 
благородному пориванню – працювати скрізь і завжди на других, не на себе. Я 

65 Великий А. Нарис історії згромадження сс. Служебниць П. Н. Д. М. Рим, 1968; 
Славута Д. Йосафата. Перша Сестра Служебниця Непорочної Діви Марії. Торонто, 
1985.

66 Колб Н. «З Богом за Церкву і вітчизну»: Греко-католицьке парафіяльне 
духовенство в Галичині у 90-х роках XIX ст. Жовква, 2015. С. 55–56.

67 Kwiatkowski A. «Samarytanin». Ziemia Lubelska. 1908. 4 września. S. 1.
68 Див., напр.: H. A. M., dr. Samarytanin w nagłych wypadkach przed przybyciem 

lekarza. Lwów, 1913.



114

Р. Голик

ні разу не спостеріг за нею якого-будь дрібненького елементу, або поривання 
життя егоїстичного […]. Але не було у неї ні жалю за чим-небудь минулим, ні 
нарікання на людей, ні страху, ні сумування, не помітив і радощів, навіть надії 
на що-будь ліпше задля себе я у неї не спостеріг: вона ніби задоволена була 
своїм життям; сказав би я – була урівноважена, дак сього слова мало […]. Більш 
відповідно буде назвати її людиною благою, або блаженною, яка не має за со-
бою гіркого минулого, не дбає за власне пришле, а все живе сучасною хвили-
ною не для себе, а для людей»69. Зрештою, героїня О. Кониського – невтомна 
трудівниця Червоного Хреста («зразок великои любови до брата») героїчно 
гине, допомагаючи жертвам епідемії холери.

Перша світова війна принесла розділеній державними кордонами Укра-
їні важкий воєнний досвід і багато страждань, які не завжди вдавалося змен-
шити. Українські мемуари та художні твори, що акумулювали пам’ять про Ве-
лику війну, подавали її у двох вимірах. З одного боку, на їх сторінках з’явилися 
постаті лікарів і санітарок, котрі надавали допомогу пораненим. З іншого, 
автори змальовували й трагічні образи покинутих, приречених на смерть 
військовополонених, як, до прикладу, в «повісті-поемі» галичанина Осипа Ту-
рянського «Поза межами болю» (1917), герої якої втікали від конвоїрів у горах 
Албанії й намагалися вижити самі, без будь-якої допомоги. Водночас у тексті 
Петра Франка «Від Стрипи до Дамаску» (1937) читач бачив ще один сценарій: 
безпомічність тих, хто прагнув надати допомогу, перед смертельними повсяк-
денними реаліями фронту: «Людина в такий час не представляє вартости. 
Задрімав утомлений стрільчик у рові й дістав кулю з сусіднього рова просто 
поміж очі. Вихилився інший поза рів і дістав кулю в живіт, щоби конати ще два 
тижні в жахливому спротиві смерті. „Я не хочу вмирати!”, – кричав і плакав 
молоденький десятник, і др. Білозор рвав собі з голови волосся та зробив не-
щасному впорскнення морфію!»70. Цей опис був реалістичним: лікарі в україн-
ських збройних формуваннях справді мали труднощі з допомогою пораненим, 
мусили шукати добровільних помічників. У радянській Західній Україні цей 
досвід війни з ідеологічних причин був забутий. Його замінили ідеологемою з 
ленінської міфології: образом сестри Леніна Марії Ульянової як сестри мило-
сердя, котра самовіддано доглядала поранених у Львові та в Галичині в 1915 р. 
(згодом цей сюжет візуалізували в картині, яку експонували у Львівському 
філіалі музею Леніна).

Натомість у 1918 р., на перехресті східно- й західноукраїнських во-
лонтерських традицій, у Києві постав Український Червоний Хрест, а з 
ним – утвердження ідеї милосердя до поранених та військовополонених, 
нейтралітету лікарів, санітарок і медичних волонтерів на полі бою. Це сприя-
ло відокремленню українського волонтерства від російської моделі «добро-
вольчества», яка існувала тут перед і під час Першої світової війни. На заході 

69 Коныский О. Сестра-жалибныця. Оповидання ликаря. Вік. Київ, 1902. Т. 2. 
С. 210.

70 Франко П. Від Стрипи до Дамаску. Пригоди четаря УСС. Львів, 1992. С. 4–5.
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української етнічної території з виникненням ЗУНР можна простежити проти-
ставлення українського волонтерства польському. У боях за Львів у листопаді 
1918 р. червоні хрести як знаки допомоги стали символами не тільки милосердя, 
а й протистояння ворогуючих сил. Зокрема, українська сторона, якій допомага-
ли сестри-жалібниці, скаржилася на польську, що та використовує санітарний 
транспорт і знак червоного хреста не для перевезення поранених, а для транс-
портування та складання зброї. Принципи Червоного Хреста стали провідними 
й у діяльності медичної та санітарної служб Української галицької армії (УГА)71. 
Поразка українців залишила по собі жах «чотирикутника смерті». Досвід війни 
відклався і в соціалістичному неоромантизмі «Вершників» Юрія Яновського 
(1935), і у віршах Євгена Плужника. Ці тексти показували немилосердність лю-
дей, буденність смерті та вбивств, малу вартість людського життя.

 У 1920–1930-х рр. на землях колишніх УНР та ЗУНР функціонували 
різні, нерідко протилежні за ідеологічним спрямуванням, волонтерські рухи. 
З одного боку, в УСРР / УРСР діяло своєрідне освітнє волонтерство в рам-
ках руху за ліквідацію неграмотності (протягом 1920-х років він співпадав 
із  політикою українізації). З іншого боку, за прикладом радянської Росії в 
Україні запроваджували практику «комуністичних суботників», перший з 
яких відбувся 11 січня 1920 р. у столичному Харкові. Суботники як теоре-
тично добровільні роботи, спрямовані на «боротьбу з розрухою», відбудову 
підприємств, благоустрій територій, популяризували й мультиплікували, вико-
ристовуючи як засіб «комуністичного виховання трудящих». Водночас у 1930-
х роках так звані добровільні організації в радянській Україні втратили рештки 
добровільності й підпорядкувалися партійним органам. Так, до прикладу, ство-
рене в 1927 р. Товариство сприяння обороні й авіаційно-хімічному будівництву 
СРСР («Общество содействия обороне и авиационно-химическому строитель-
ству СССР», ОСОАВИАХИМ СССР), було включене в комплекс радянського 
воєнно-патріотичного виховання. У 1931 р. запроваджено загальносоюзний 
комплекс ГТО («Готов к труду и обороне» / «Готовий до праці та оборони»), 
на який орієнтували членів організації як «резерв Червоної армії й флоту». 
На кінець міжвоєнного двадцятиліття в СРСР визріла модель волонтерської 
допомоги в рамках піонерського й комсомольського руху. Її початком стала 
публікація соцреалістичної повісті Аркадія Гайдара-Голікова «Тимур і його 
команда», у центрі якої була поміщена добровільна дитяча організація, що до-
помагала сім’ям червоноармійців і старшим людям. Цей текст спричинив по-
яву піонерів-«тимурівців», які мали здійснювати добрі вчинки задля потреб 
«соціалістичної Батьківщини», беручи шефство над дитячими будинками й 
садками та школами.

Інакшу долю мала ідея (не термін) волонтерства в Західній Україні у 
1919–1939 рр. На рівні Польської держави з січня 1919 р. існувало польське 

71 Сапіга О. П. Медична та санітарна служба в Українській Галицькій Армії 
(1918–1920 рр.) Автор. дис… канд. іст. наук. Спеціальність 20.02.22. – військова 
історія. Львів, 2011.
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товариство Червоного Хреста. Його створення було ініційованим товариством 
«Польський самаритянин», а патронували Червоний Хрест аристократ Павел 
Ян Сапєга й дружина композитора Іґнація Падеревського Гелена. Польські 
громадські ініціативи, на відміну від українських, мали державну підтримку. 
Значну роль у цей час відіграли, наприклад, філантропійні проекти Греко-
католицької церкви, зокрема діяльність митрополита Андрея Шептицького, 
спрямована на підтримку незаможних верств населення. Добровільні суспільні 
ініціативи українців Галичини у 1920–1930-х роках нерідко були спрямовані 
в протилежному ідеологічному напрямі, ніж у радянській Україні. Свідчення 
цьому – прагнення галичан допомогти мешканцям радянської України під час 
Голодомору 1932–1933 рр. З ініціативи Греко-католицької церкви 23 грудня 
1933 р. в Галичині та серед української еміграції було оголошено «днем ми-
лосердя та помочи для голодуючих на Великій Україні»72. Одним із централь-
них харитатичних проектів стала побудова ще в 1903 р. амбулаторії «Народної 
лічниці», а у 1938 р. – Шпиталю імені митрополита Андрея Шептицького 
у Львові. З одного боку, цей проект став символом доброчинності (на будо-
ву лікарні було проведено масштабну збірку коштів), а з іншого – втіленням 
волонтерства лікарів, які безкоштовно надавали допомогу хворим без огляду 
на їх конфесійну й національну приналежність73. Вибух Другої світової війни 
змінив майже усе. Хоч у період німецької окупації львівський шпиталь було 
відновлено, однак внаслідок другого приходу Червоної армії в Західну Україну 
1944 року його існування завершилося.

Друга світова війна також стала поштовхом до розвитку українського 
волонтерства. Показовим був досвід одного з представників українського 
Червоного Хреста Романа Данилевича. Виходець зі священицької родини, на-
роджений у галицькій Печенії на Перемишлянщині 1903 року, Р. Данилевич 
здобув богословську освіту і до 1939 р. був молодіжним католицьким діячем, 
одним із організаторів Католицької акції української молоді (КАУМ) «Орли», 
львівського з’їзду «Українська молодь – Христові» (1933), журналістом, 
редактором часопису для молоді «Українське юнацтво» й автором інших 
видань74. Ймовірно, ця громадська активність  привела Р. Данилевича до 
участі в Червоному Хресті, де він відповідав за німецькі табори радянських 
військовополонених. Про відвідування таборів у 1941–1942 рр. журналіст 
згадував лише уривками, пунктирно75, адже це були травматичні спогади. У 
таборах він бачив «кола Дантового пекла» – страхіття, які важко описати. Ці 
табори були перенасиченими (лише у Вишнівчику біля Бялої Подляської, за 

72 Українська Молодь – Христові: пропам’ятна книга. Документальний збірник 
1933–1988. Рим; Парма, 1991. С. 147.

73 Український Шпиталь Народньої лічниці імені митрополита Шептицького. 
Пропам’ятна книга з нагоди відкриття. 2-е вид. Львів, 1938; Чікаго, 1980.

74 Українська Молодь – Христові: пропам’ятна книга.... С. 423.
75 Данилевич Р. Найбільша нагорода (Автобіографічна розповідь). Дзвони. Рим; 

Детройт, 1977. Ч. 2. С. 30–35.
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спогадами Данилевича, перебувало 136 тисяч осіб), там була висока смертність 
(«денно вмирало кількасот полонених»). Військовополонені, зауважував 
журналіст, стали жертвами політики СРСР, який не приєднався до Женевської 
конференції 1929 р., і нацистської Німеччини, що прагнула «влегшити собі 
проведення свого пляну фізичного винищення молодого людського матеріалу 
та […] здобути […] бажаний „лєбенсраум”»76. Покинуті й приречені полонені 
перебували в «мертвій зоні», з якої було дуже нелегко вибратися. Волонтер 
відзначав допомогу місцевих міщан і селян, котрі намагалися прогодувати 
військовополонених, навіть ризикуючи наразитися на поширені серед них 
епідемічні недуги. Стан військовополонених вражав. Частина з них забирала в 
інших харчові пайки, частина замість мисок для їжі використовувала власний 
одяг; ще інші були готові вдатися до канібалізму. Це спричиняло макабричні 
сцени. Журналіста просили бути обережним: «Уважайте, бо Вас з’їдять!». Він 
почував себе безсилим. Український Червоний Хрест (відновлений у Львові в 
1941 р. і знову ліквідований наступного року) мусив щоразу міняти назву, ма-
невруючи у відносинах з німецькою владою.

Романові Данилевичу теж не вдалось уникнути арештів і переслідуван-
ня з боку німецької таємної поліції. Результати роботи волонтерів (дозволи на 
звільнення інвалідів, на листування полонених і навіть на додаткове харчування) 
інколи були мінімальними, що змушувало їх усвідомлювати даремність бага-
тьох зусиль та символічність дій. Табірна антисанітарія та деморалізація утри-
муваних там людей викликали розпач: «Це було глибокої осені 1941 р. […] Се-
ред грязюки вище кісток я бачив довкруги себе оброслі та від голоду набренілі 
обличчя з благальними поглядами, зверненими на мене, як на одинокий ряту-
нок […]. Кожний прохав записати його число та добиватися його звільнення. 
Великі платки снігу падали на мій записник, майже нечитким зробили його, 
а потім спливали забрудженими від чорнила краплями на землю. Хоч я був 
певний, що немає виглядів на звільнення тих нещасливців, на яких смерть уже 
поклала свою печать, я ніяк не міг відмовити їм цієї останньої прислуги»77. На 
тлі «позначених смертю» полонених єдиною потіхою для Р. Данилевича стала 
лише вдячність одного з арештантів, який, дізнавшись, що той – представник 
Червоного Хреста, поблагословив його словами «Хай ласка Божа вас до смер-
ти не опускає». Своє покликання волонтер бачив у смисловому проміжку між 
двома висловлюваннями, кожне з яких вело до гуманістичного імперативу: 
«Оці два вискази: „смертю позначений” та „хай ласка Божа вас до смерти не 
опускає”, – стоять мені заєдно перед очима, коли згадую про страхіття в та-
борах воєннополонених. Перший, як невідкличний приказ станути на захист 
людини, коли людська злоба хоче її пожерти; другий, як нагорода за виконання 
християнського обов’язку: допомагати ближнім»78.

76 Там само. С. 31.
77 Там само. С. 33.
78 Там само. С. 35.
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Образи Другої світової війни – від ідеалізованого соціалістично-
романтичного воєнного протистояння у «Прапороносцях» (1946–1948), 
і реалістичного в «Людині та зброї» (1950) Олеся Гончара в українській 
радянській літературі до протилежного за ідеологічним спрямуванням «Ог-
ненного кола» Івана Багряного (1953) в діаспорному письменстві – були 
героїчними й трагічними водночас. Дещо відокремленою від українського 
дискурсу стала трагедія Шоа / Голокосту. Довший час його висвітлював лише 
один післявоєнний текст галичанки Ольги Дучимінської – «Еті» (1945), в яко-
му описано боротьбу за виживання єврейської жінки, змушеної переховуватися 
від нацистів. Однак 1949 року авторку заарештували, і її твір став небажаним 
для читання. Значно пізніше з’явилися мемуари Євгена Наконечного «Шоа у 
Львові» (2004) і спогади «Оглядаючись назад» (2005) Лева Біласа, що демон-
стрували жахливі обставини життя й загибелі львівських євреїв та добровільне 
й ризиковане прагнення не-євреїв, зокрема місцевих українців, їм допомогти, 
сховати й врятувати від загибелі. У перші повоєнні роки цей образ доповнився 
картиною протистояння Червоної армії та антирадянського підпілля (УПА) в 
Західній Україні – картиною героїчної боротьби зі сталінським режимом, об-
разом жорстоких розстрілів і вбивств прихильників УПА, з одного боку, та 
радянських солдат і активістів – з іншого. Водночас тоді знайшлося місце для 
медичних волонтерів, зокрема тих, кого в західноукраїнському підпільному 
русі називали представниками українського Червоного Хреста чи Службою 
здоров’я УПА79. По обох боках протистояння війна поставала трагедією, плюн-
друванням території краю, що породжувало нові жертви, яким була необхідна 
допомога й підтримка.

Після 1944 року довоєнні традиції галицького волонтерства були оста-
точно замінені радянськими уявленнями про «добровільну працю на благо 
соціалістичної Вітчизни». Лише в США продовжував існування заснований 
ще в 1939 р. «Український золотий хрест» / УЗХ («Ukrainian Gold Cross»), 
що опікувався спочатку інтернованими й полоненими, а згодом радянськими 
політв’язнями й дисидентами та видавав бюлетень. Натомість в УРСР трива-
ло утвердження радянських «добровільних» інституцій, наприклад (з 1951 р.) 
наступника ОСОАВІАХІМУ – Всесоюзного добровільного товариства спри-
яння авіації і флоту (ДТСААФ / ДОСААФ), а також відповідників світових 
організацій – зокрема, товариства Червоного Хреста, що в СРСР вело свій 
відлік з 1922 р. як радянський Червоний Хрест80. Зі середини 1950-х рр. все-
союзною добровільною ініціативою було названо освоєння цілинних земель 
Казахстану (підсилене текстом Генерального Секретаря ЦК КПРС Леоніда 
Брєжнєва «Цілина» (1978). З квітня 1970 р. щорічним стало проведення так 
само квазі- чи напівволонтерських комуністичних суботників, приурочених до 
дня пам’яті Леніна; згодом, у середині 1970-х років, добровільною акцією була 
оголошена колективна праця комсомольських будівельних загонів на Байкало-

79 Медична опіка в УПА. Літопис УПА. Торонто; Львів, 1992–1993. Т. 23.
80 Митерев Г. А. Советский Красный Крест. 2-е изд. Москва, 1962.
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Амурській магістралі (БАМі), а на рівні шкільних піонерських організацій – 
обов’язок опіки («шефства») над ветеранами Другої світової (у радянському 
дискурсі – Великої вітчизняної) війни, а також збирання макулатури й метало-
брухту. Однак у цих випадках йшлося не про «волонтерство», а про «примусо-
ву, формальну добровільність».

Після 1991 року в Україні поступово почали засвоюватися західні моделі 
волонтерства. Водночас зазнало структурування й саме це поняття, його зв’язок 
з категоріями милосердя та філантропії; уявлення про різні види волонтерської 
діяльності, методи спілкування волонтерів тощо81. Волонтерство охоплювало 
щоразу ширший діапазон суспільного життя: від боротьби за екологічну чи-
стоту довкілля, допомоги бідним – до проектів, які пов’язані з історичною 
пам’яттю. В Україні почали функціонувати світові благодійні організації, 
держава стала й залишається об’єктом міжнародного волонтерства («Сaritas 
Ukraine», «Peace Corps Ukraine», «Salvation Army Ukraine», «European Volun-
teer Service Ukraine», «Greenpeace Ukraine»). У частинi таких проектів були 
задіяні представники лише окремих країн, наприклад, волонтери з Польщі за-
ймалися відновленням польських культурних пам’яток на території України 
(від костелів до Личаківського та інших цвинтарів), започаткували щорічну 
меморіальну акцію «Światełko dla cmentarza Lyczakowskiego», «Zapal znicz na 
lwowskich cmentarzach», «Znicz dla Kresów» (яка, втім, викликає неоднознач-
ну реакцію в Україні). Їх частковим аналогом став «Магурич» – ініціатива з 
відновлення українських кладовищ і місць пам’яті в Польщі. Водночас, напри-
клад, до опіки над покинутими єврейськими кладовищами залучаються волон-
тери не лише з європейських (від Німеччини до Сербії, і від Чехії до Франції), 
а й з азійських (Японія) держав82.

Волонтери почали масово фігурувати на сцені українського суспільного 
життя в дуже різних іпостасях і на тлі дуже різних подій: від візиту папи Івана-
Павла ІІ 2001 року до футбольного чемпіонату Євро-2012. Вони ж стали геро-
ями й вузлових подій української історії початку ХХІ ст. – Помаранчевої рево-
люції 2004–2005 рр. та Євромайдану / Революції гідності 2013–2014 рр. Саме 
в такому контексті українське волонтерство зіштовхнулося з досвідом нової 
війни. Уже Євромайдан виявив потенційну силу й можливості українського во-
лонтерства в екстремальних ситуаціях. Збройне протистояння, що триває на 
сході України з 2014 р., сформувало драматичний образ «гібридної війни», а 
також оборони Донецького аеропорту, трагедії Іловайського котла, Волнова-
хи, Дебальцевого. Вони стали сюжетами літературно-публіцистичних творів 
і кінокартин: від «Іловайська» (2015) Євгена Положія та «Аеропорту» (2015) 

81 Менеджмент волонтерських груп від А до Я: навчально-методичний посібник / 
за ред. Т. Лях. Київ, 2012.

82 Див. напр.: Волонтери з усього світу приїхали прибрати єврейське кладовище у 
Чернівцях. Жити в Чернівцях. 2016. 25 серпня. URL: https://changeua.com/cv/volonteri-
z-usogo-svitu-priyihali-pribrati-yevreyske-kladovishhe-u-chernivtsyah/.
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Сергія Лойка, «Чорного сонця» (2015) Василя Шкляра, «Укрів» (2015) Богдана 
Жолдака – до «Савур-Могили» («Воспоминания о Саур-Могиле», 2016) Андрія 
Пальваля та Максима Музики, «Іловайського щоденника» («Иловайский днев-
ник», 2016) Романа Зіненка, «То АТО. Щоденник добровольця» («То АТО. 
Дневник добровольца», 2016) Дмитра Якорнова, «Воєнного щоденника» («Во-
енный дневник», 2016) Олександра Мамалуя, збірника «Добробати» (2017). 
Ці твори показують загалом трагічну картину війни, але водночас формують 
оптимістичний образ мужності, витримки, невтомності людей, які захищають 
свої переконання та Батьківщину.

Волонтери стали активними персонажами театру воєнних дій. Вони 
сформували уявлення про «волонтерів без кордонів» – людей, які допомага-
ють, незважаючи на перешкоди, перетинають кордони АТО. Вони активно й 
пасивно формують власний імідж та передають досвід з допомогою писемної 
культури. Так, наприклад, з’явилася газета «Волонтер» та супутні видання – 
посібники для волонтерів, альманах-довідник «Волонтер». Ці видання демон-
струють практичний бік проблеми. Збірка есеїв «Волонтери: мобілізація до-
бра» (2015) конструює образи непомітних і публічно активних волонтерів на 
фронті, у шпиталях та поза ними. Книга-сповідь Валерія Макєєва «100 днів по-
лону, або позивний „911”» (2015), навпаки, показує світ страждань ув’язненого 
в підвалі волонтера.

Поруч з активістами волонтерського руху допомоги українським військо-
викам, що об’єднує ряд організацій (від «Повернись живим» до «Сombat-Ua») 
тут діють також добровольці з міжнародних організацій (зокрема Червоного 
Хреста). Загальний контекст діяльності українських і міжнародних волонте-
рів дуже непростий: поруч з харизматичною харитативною іпостассю волон-
терства (благородство, милосердя, самопожертва) виникають суттєві ризики 
деформування й маніпуляції його суттю83. На тлі поразок та жертв формуєть-
ся образ війни як простору не лише героїзму, а й жорстокості, холоду, голоду, 
болю, приниження слабших, знущання над полоненими, наруги над живими 
й загиблими, війни як справедливого захисту від ворога і водночас вигідного 
бізнесу: «Війна з її тотальним знеціненням життя не належить до […] величних 
станів. Вона є чи не найбільшим приниженням людської гідності, бо викликає 
тривогу, перетворює людину на жалюгідного втікача… Людина більше не є во-
лодарем власного майна, життя, і, що вкрай небезпечно, не відчуває душі, наче 
вона випарувалась. Цю порожнечу не можна нічим заповнити, лише жахливи-
ми снами… Подібні сни бувають навіть у тих, хто не пережив війни»84.

Критики «воєнного безумства» переконують, що війна – це простір без-
законня, який радикально змінює людину, робить її безпощадною, збуджує 
інстинкти, зводить до рівня біологічної істоти: «ти – лише тіло, одягнене в 

83 Горєлов Д. М., Корнієвський О. А. Волонтерський рух: світовий досвід та 
українські громадянські практики: аналітична доповідь. Київ, 2015. С. 30.

84 Пагутяк Г. Жорстокість існування. Львів, 2017. С. 32.
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уніформу». Відчуття психологічної травми в колективному та індивідуальному 
досвіді фіксує й сучасне українське письменство. Так, наприклад, вважає 
львівська письменниця Галина Пагутяк, порівнюючи досвід Другої світової 
війни та сучасного воєнного протистояння на сході України у пам’яті та 
свідомості галичан: «У серпні 44-го в моєму Урожі двоє людей вчинило само-
губство в дуже страшний спосіб […]. Майже в один […] день, у різних кінцях 
села, двоє людей не змогли впоратися з абсурдом війни […], хоч та, Друга 
світова, нам видається чорно-білою, але повернення Червоної армії після того, 
як на її початку енкаведисти розстріляли біля каплиці св. Антонія увесь світ 
інтелігенції – сорок чоловік, а посеред села наповнили криницю тілами се-
лян […], – означало знову терор і вбивства. […] Якщо ми думаємо, що нам 
минуться оті всі смерті, втрачені домівки, Іловайськ, Дебальцево, після того, 
як здолаємо ворога, то ми помиляємось. Навпаки, притлумлена свідомість 
звільниться, туман розвіється, і ми побачимо не кольоровий, гібридний образ 
цієї війни, а образ чорно-білий […], де фронтом є вся країна, а не Донбас і 
Крим. І онуки […] переживатимуть цю війну значно глибше»85.

Воєнний досвід АТО – це також і мартирологія сучасності. В уяві Романа 
Іваничука війна – це довгий список жертв: «Розкажуть свідки про бездомних 
біженців […], і будуть то осиротілі й зрозпачені батьки та вчителі; учителі, 
на очах яких загинули від вибухів школярі; скатовані й замерзлі на бетонних 
долівках у камерах смертників в’язні; душі розстріляних полоняників, котрі 
знайшли вічний спокій у братських могилах; поранені бійці, що рятувалися від 
смерті у валках біженців під білими прапорами, жертви знищеного – заборо-
неним міжнародною угодою касетним снарядом – набитого людьми міського 
автобуса в Донецьку, убитий терористами швейцарський працівник Червоного 
Хреста, який повертав життя смертельно пораненим мешканцям Дебальцева»86. 
З іншого боку, воєнні дії на сході України входять у суспільний дискурс як 
приклад героїки й благородства, захисту Вітчизни: «Насичується кров’ю 
українська земля, та зростають на ній мечі обоюдні. Відродилася армія, на-
родилася готовність до самопожертв, формується громадянське суспільство»87.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що історія та ідея українського во-
лонтерства відображає еволюцію світового волонтерського руху. Її імпульсами 
були і релігійні, і світські ідеї та організаційні форми. Сьогодні у світовому рей-
тингу волонтерства та благодійності Україна посідає лише 90-те місце – після 
Казахстану, Перу, Афганістану88. Такий стан спричинений історією країни: 
сприйнята як «Брама Європи» (Сергій Плохій), вона впродовж ХХ століття 

85 Там само. С. 220.
86 Іваничук Р. Голоси з-над вод Генісарета: колаж. Я ще не писав про Донбас: 

рефлексії. Львів, 2016. С. 130.
87 Там само. С. 123.
88 CAF World Giving Index. A global view of giving change. Р. 36. URL: https://www.

cafonline.org/docs/default-source/about-us-publications/cafworldgivingindex2017_2167a_
web_210917.pdf?sfvrsn=ed1dac40_10.
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залишалася «сірою» буферною міжцивілізаційною зоною або ж частиною 
«Кривавих земель» (Тімоті Снайдер), де зіштовхувались імперії та тоталітарні 
режими. Після здобуття незалежності та на початку ХХІ століття Україну су-
проводжували економічні й політичні кризи, що виснажували суспільство 
матеріально й дезорієнтували культурно. Це не могло не позначитися на стані 
доброчинності та волонтерства в державі. Збройне протистояння на Донбасі 
тільки підсилило ці тенденції.

У вирі подій, що тривають з 2014 р., на сході України зустрілися дві 
історичні вітки волонтерства: воєнні добровольці-солдати і мирні волонте-
ри-помічники. Територія їхньої зустрічі у свідомості сучасного соціуму ста-
ла землею насильства, ненависті, страху та смерті, але водночас територією 
взаємодопомоги, милосердя, добра й мужності. Представники різних регіонів 
України, російсько- та україномовні волонтери та добровольці, які потрапили в 
екстремальні умови ведення бойових дій, – це люди, дуже різні за мотивацією 
та характерами. Їх звів разом важкий воєнний досвід: фізичні страждання од-
них, психологічний шок інших і діяльне співчуття тих, хто взявся їм допомага-
ти. Об’єднані війною, всі вони прагнуть одного – миру.

Роман ГОЛИК
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Війна завжди була додатковим (і сильним) поштовхом до активної добро-
чинної, зокрема волонтерської, діяльності. У ХХ ст. війни наче випробовували 
людей, національні й державні спільноти, політичні сили, релігійні громади 
на міцність і готовність об’єднатися задля спільної справи. Тому волонтерство 
стало невід’ємною частиною історії двох світових війн. Цей текст має на меті 
показати прояви доброчинних ініціатив серед українців у світових війнах пер-
шої половини ХХ ст., висвітлити напрями і форми благодійної діяльності, а 
також ставлення в той час суспільства до різних волонтерських практик. У час 
збройних конфліктів українці/-ки віддавали час, знання, працю, кошти, прові-
зію або просто приєднувалися до заохочувальної поведінки. Вони використо-
вували благодійні зусилля, аби зробити патріотичний внесок у перемогу (діяли 
задля перемоги держави, громадянами якої були, чи про яку мріяли), хотіли до-
сягти відчуття комфорту через виконання соціальних очікувань, а також знайти 
своє місце в суспільстві, утвердити соціальний статус. Волонтерський досвід 
українців у двох світових війнах різнився контекстами, можливостями, очіку-
ваннями, розумінням самого поняття допомоги, однак спільним було бажання 
допомогти, керуючись уявленнями про людяність.

Поняття волонтерство й волонтер в Україні почали використовувати 
щойно в 1990-х роках, а офіційно волонтерську діяльність регулює закон «Про 
волонтерську діяльність» від 19 квітня 2011 р. (з наступними змінами)1. Нато-
мість під час Першої й Другої світових воєн на означення безкорисної роботи 
для нужденних послуговувалися іншими поняттями: філантропія, благодій-
ність, харитативна діяльність. Відповідно таких діячів називали філантро-
пами й благодійниками. Філантропія й благодійництво різнилися між собою 
не так формами, як мотивами діяльності2. Філантропія мала організований і 
загальний суспільний характер (була спрямована на задоволення суспільних 
потреб), а благодійництво зосереджувалося на конкретних особах, які потре-
бували допомоги. Поняття волонтер у першій половині ХХ ст. застосовували 
в прямому значенні тільки щодо осіб, які добровільно йшли на фронт. Тобто 

1 Закон України «Про волонтерську діяльність» (від 19 квітня 2011 р., з 
наступними змінами). Верховна Рада України. Офіційний сайт. URL: http://zakon1.rada.
gov.ua/laws/show/3236-17.

2 Сербин Р. А. Особливості співвідношення детермінатів «благодійництва» та 
«філантропії», «спонсорства» та «меценатства». Вісник Чернівецького факультету 
Національного університету «Одеська юридична академія». Чернівці, 2015. Вип. 4. 
С. 248.
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воно мало військове, а не соціальне смислове значення3. Однак під час воєн про 
терміни говорили найменше, тоді йшлося насамперед про конкретну допомогу. 

В умовах війни філантропами й благодійниками були люди переважно 
тилу, які працювали для забезпечення цивільних і військових потреб. Харита-
тивна діяльність не мала вікових, соціальних і статевих обмежень. На практиці 
допомогова діяльність під час збройних конфліктів у першій половині ХХ ст. 
була здебільшого жіночою сферою, оскільки чоловіків мобілізовували на фронт. 
Організація більшості благодійних ініціатив і товариств відбувалася за допомо-
гою священнослужителів (особливо в роки Першої світової війни), інтелігенції, 
у віковому плані до цієї діяльності долучалися переважно старші люди й діти. 
Доброчинність передбачала, головним чином, безоплатну працю. З початком 
Першої світової війни в Російській імперії «тисячі людей безкорисливо віддава-
ли свою працю й свої кошти на благу справу»4. Деяка допомога потребуючому 
населенню й військовослужбовцям під час двох світових воєн надходила з-за 
кордону, головно від української діаспори США і Канади5. Для українців, які 
перебували на території воєнних дій, це був один зі способів виживання, а для 
діаспорян – можливість консолідуватися, заявити національну позицію, інсти-
туціалізуватися й почати діалог з урядами держав, у яких вони проживали.

Під час двох світових воєн волонтерська або благодійна діяльність не 
була предметом спеціального законодавства. В Австро-Угорській монархії від-
повідно до закону про загальні права громадян (від 21 грудня 1867 р.) підда-
ним було надано свободу об’єднань і зборів6. Тому тут (у Галичині, на Буко-
вині й у Закарпатті) українці могли майже безперешкодно ініціювати створен-
ня благодійних товариств і проводити доброчинні заходи. Під час російської 
окупації Галичини в 1914–1915 рр. харитативна діяльність опинилася поза 
законом, оскільки російська адміністрація забороняла будь-які об’єднання й 
товариства7. Галицькі українці працювали в еміграції, головно у Відні, де діяла 

3 Горєлов Д., Корнієвський О. Волонтерський рух: світовий досвід та українські 
громадянські практики (аналітична доповідь). Київ, 2015. С. 3; Козакевич Л. К вопросу 
об эволюции термина «волонтерство». Социальная работа в России: образование и 
практика: Сб. научных трудов / под ред. Н. Грика. Томск, 2009. С. 64.

4 Курлог П. Гибель императорской России. Москва, 1992. С. 183.
5 Сухобокова О. Перша світова війна як чинник консолідації української діаспори 

США. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2014. 
№ 4 (122). С. 51–54; Гуцал П. Українська еміграція Канади і США та національно-
визвольний рух на західноукраїнських землях (1914–1923). Автореф. дис. … канд. іст. 
наук. Львів, 2005; Вронська Т., Лисенко О. Тепло братерської руки: допомога діаспори 
українському народу в роки Другої світової війни (1941–1945 рр.). Краєзнавство: 
науковий журнал. Київ, 2010. № 1/2. С. 42–53.

6 Шандала О. Правове регулювання громадянства та правовий статус 
громадян в Австро-Угорській імперії. Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. Серія Право. Ужгород, 2015. Вип. 32. Т. 1. С. 90.

7 Малицька К. На хвилях світової війни: 1. Львів за російської окупації. Діло 
(Львів). 1937. Ч. 67. 27 березня.
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Голов на (пізніше Загальна) українська рада. Українськими військовополонени-
ми, колишніми солдатами російської армії, на території Австрії й Німеччини 
займався Союз визволення України8. В українських губерніях Російської імпе-
рії, за словами історика Олександра Доніка, благодійна діяльність була тісно 
пов’язана з органами місцевого самоврядування і стала прикладом згуртуван-
ня суспільства в кризовий час9. Активною учасницею допомогових акцій у Ро-
сійській імперії була імператриця Олександра Федорівна, яка відіграла важли-
ву роль в організації медичної служби й намагалася стати прикладом для всіх 
жінок10. Попри це, головна доброчинна діяльність у Російській імперії під час 
Першої світової війни була пов’язана з опозиційними щодо царизму громад-
ськими організаціями (багато з них діяли під егідою земств)11. У міжвоєнний 
період українці зосередилися на питаннях допомоги полоненим, інвалідам, 
вдовам, сиротам у межах Республіки Польщі й почасти в СРСР.

Початок Другої світової війни дав новий поштовх до активної доброчин-
ної (волонтерської) діяльності. Радянська влада пропагувала тезу про самопо-
жертву, патріотизм і героїзм «усіх радянських людей»12. Микита Хрущов, на 

8 Патер І. Просвітня діяльність Союзу Визволення України серед 
військовополонених українців у таборах Австро-Угорщини та Німеччини (1914–1918). 
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 2010. 
Вип. 19. С. 559–571.

9 Донік О. Громадська благодійність в Україні в роки Першої світової війни. 
Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Київ, 2005. Вип. 9. С. 83.

10 Бурмага В., Світич К. Роль жінки в організації допомоги фронту в роки Першої 
світової війни (на матеріалах України). Питання німецької історії. Долі людей на війні 
та в тилу. Дніпро, 2015. С. 60.

11 Реєнт О., Сердюк О. Перша світова війна і Україна. Київ, 2004. С. 412–423.
12 Гриневич В. Суспільно-політичні настрої населення України в роки Другої 

світової війни: історіографічні нотатки. Проблеми історії України: факти, судження, 
пошуки. Київ, 2007. № 16. C. 405.

Ілюстрація 1. Шпиталь 
у Станиславові (сучас-
ний Івано-Франківськ) 
під час Першої світової 

війни
(URL: http://report.if.ua/
gazeta/neformat/tyurma-
i-vijna-zhyttya-vyazniv-
stanyslavova-pid-chas-

pershoyi-svitovoyi-vijny/)
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якого було покладено завдання творити нові патріотичні символи радянської 
України13, намагався привнести в радянську ідентичність українське забарв-
лення, давав розпорядження про організацію воєнних парадів, вшанування по-
леглих, допомогу жертвам війни. На «радянський народ» покладали завдання 
всіма способами сприяти перемозі у війні – насамперед жертовно працювати 
на воєнну економіку; на жінок додатково покладено обов’язок заохочувати чо-
ловіків до самопожертви на фронті, займатися збором речей першої необхід-
ності для солдатів тощо. Історики розходяться в думках щодо того, як ця діяль-
ність вплинула на настрої населення. Амір Вайнер вважає, що перемога СРСР 
у війні була результатом співпраці партії й народу і посилила позиції влади 
в суспільній думці14. Натомість Сергій Єкельчик стверджує, що в Радянсько-
му Союзі не вдалося примирити багатонаціональні народи, а ця «спільність» 
трималася винятково на тиску й репресіях15. На західних українських теренах, 
де населення виявляло опір і підпільно діяло в національних інтересах, добро-
чинність йшла врозріз з державними намірами16. Після Другої світової війни 
радянська влада заборонила створення громадських і благодійних організацій, 
не кажучи вже про право на політичну свободу і волевиявлення17.

Утворення доброчинних товариств під час воєн було пов’язано з не-
здатністю або обмеженими можливостями урядів самостійно організувати всі 
галузі суспільного життя для забезпечення населення необхідними ресурсами 
для виживання. Наслідком цього стало посилення впливу громадських органі-
зацій на ведення соціальної політики. Доброчинні комітети розвивали діяль-
ність у різних сферах: створювали медичні заклади, виготовляли ліки й ме-
дичне обладнання, збирали пожертви для військових і цивільних цілей (гроші, 
одяг, продукти харчування), займалися освітою дітей і неписемних осіб, опі-
кувалися постраждалими на фронті та їхніми родинами, допомагали вдовам, 
засновували сиротинці, піклувалися біженцями й військовополоненими тощо. 
Чіткої структури доброчинних організацій у воєнний час не було, вони різ-
нилися за сферами діяльності й зазвичай працювали розрізнено. Ініціаторами 
громадської благодійності могли бути як уже наявні до війни товариства18, які 

13 Гриневич В. Хрущов як творець українського радянського патріотизму у роки 
німецько-радянської війни 1941–1945 рр. Проблеми історії України: факти, судження, 
пошуки. Київ, 2004. № 11. C. 483–493.

14 Weiner A. Making Sense of War: The Second World War and the Fate of Bolshevik 
Revolution. Princeton, 2001.

15 Yekelchyk S. Stalin’s Empire of Memory. Russian-Ukrainian Relations in the Soviet 
Historical Imagination. University of Toronto Press. Toronto, Buffalo, London, 2004.

16 Гриневич В. Суспільно-політичні настрої… C. 417.
17 Іщук О., Ніколаєва Н. Ставлення українського населення до діяльності ОУН і 

УПА. Український визвольний рух. Львів, 2007. Вип. 11. С. 209.
18 Головко М. Громадські організації УРСР напередодні Другої світової війни. 

Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Київ, 2000. 
№ 1. С. 116–124.
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на час війни коригували напрями роботи, 
так і спеціально засновані об’єднання19.

У матеріальному плані забезпечення 
діяльності доброчинного товариства за-
звичай було турботою винятково його за-
сновників, приватні об’єднання не мали 
фінансової підтримки від влади, а іноді їх 
роботу навіть забороняли. У 1914 р. воєн-
ний комендант Львова Сергій Шереметьєв 
відмовив у дозволі на діяльність україн-

ським товариствам, бо вважав їх загрозою для нового порядку20. Під час Дру-
гої світової війни влада також прагнула контролювати доброчинну діяльність. 
Радянські керівники ретельно стежили й доповідали про кампанії збору хліба, 
грошей тощо21. Відомості з західних областей України подавали у вигідному з 
ідеологічної точки зору світлі (говорили про підтримку населенням радянської 
влади й одночасно про повстанців), аби уникнути покарання за бездіяльність. 
Історик Микола Головко вважає, що «радянська влада та німецько-румунський 
окупаційний режим намагалися контролювати будь-які вияви самоорганізації 
українського народу, вбачаючи в ній потенційну небезпеку опозиційності»22. 
Однак повністю знищити добровільні вияви громадської самодіяльності у сфе-
рі доброчинності, взаємодопомоги та в релігійному житті таки не вдалося.

Організаторами доброчинної діяльності під час воєн великою мірою були 
на теренах України священнослужителі й церковні (греко-католицькі та право-
славні) громади. У воєнні роки церкви часто ставали для багатьох прихистками 
перед ворогами, бомбардуваннями. Чимало священиків були активними націо-
нальними діячами. Для людей (особливо в сільській місцевості) заклики духів-
ництва мали авторитет. Митрополит Андрей Шептицький, який упродовж двох 
світових воєн патронував доброчинну діяльність, звертався до українців: «тре-
ба лучитися разом, заводити по наших селах крамниці християнські, шпихліри 

19 Донік О. Громадська благодійність в Україні… С. 62.
20 Мазур О., Патер І. Львів у роки Першої світової війни. Львів: історичні 

нариси. Львів, 1996. С. 310.
21 Іщук О., Ніколаєва Н. Ставлення українського населення… С. 169.
22 Головко М. Суспільно-політичні організації та рухи України в період Другої 

світової війни. 1939–1945 рр. Автореф. дис… д-ра іст. наук. Донецьк, 2005. С. 4.

Ілюстрація 2. Соціальний плакат періоду 
Першої світової війни. Общество борьбы с 
детской смертностью «Помогите детям 

воинов». 1914 р. Російська імперія
(URL: http://academia.in.ua/навчальні-

матеріали/перша-світова-війна-плакати-та-
листівки-російської-імперії)
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громадські та всякі інші доброчинні установи. Що до багатства суспільства не 
дійде без правдивої просвіти, та що дочесним добром є те, що цілий нарід за 
спільне явне добро уважає, і що заховати й примножити добро є обов’язком 
патріота»23. Зазвичай церкви опікувалися родинами солдатів, які залишилися 
без матеріального забезпечення, утримували медичні заклади, створювали си-
ротинці та опікунсько-виховні заклади для дітей24, закликали людей складати 
пожертви на користь війська, підтримували голодуючих тощо. Під час Першої 
світової війни церковні установи лише вчилися налагоджувати благодійну ме-
режу. Їх діяльність не завжди мала успіх, бо «для грандіозної благодійності, 
яка била б в очі, у самого духовенства немає коштів: йому ні з чого благодіяти в 
особливо широких розмірах»25. Більш осмисленою й ефективною доброчинна 
діяльність церков стала вже в роки Другої світової війни26.

Важливу (а в деяких випадках – головну) роль у благодійництві під час 
двох світових воєн відіграли жінки. Через масову мобілізацію чоловіків на 
фронт саме на жінок покладали завдання реагувати на військові потреби. У 
громадських організаціях співпрацювали жінки з різних соціальних верст, які 
могли різнитися фінансовим становищем, релігійними й політичними вподо-
баннями. У роки Першої світової війни перед українками визріли питання, 
які вимагали конкретних дій і були обмежені в часі. Насамперед належало за-
безпечити речами першої необхідності чоловіків, яких відправляли на фронт, 
пізніше деякі з них поверталися пораненими, потрапляли в полон і теж по-
требували допомоги. Завдання активних жінок щодо вояків полягали в наданні 
матеріальної, медичної й психологічної підтримки. З іншого боку, була потреба 
в підтримці дружин і дітей загиблих на фронті. Тоді ж активістки зіткнулися з 
новим явищем – військовими вдовами і сиротами. До потребуючих належали й 
ті, котрі не втратили рідних, але через економічну нестабільність не мали змо-
ги забезпечити себе найпростішими засобами до життя, зокрема продуктами 
харчування. Актуальною залишалася культурно-освітня діяльність, однак брак 
кадрів і часу не давав змоги займатися нею системно. Громадська діяльність 
жінок охоплювала різні сфери, не мала чітких територіальних меж, національ-
них обмежень. Аби працювати для народу, від жінок не вимагали обов’язкового 

23 Цит. за: Панфілова Т. Греко-католицька церква як морально-етичний чинник 
консолідації громадянського суспільства Західної України (1914–1939). Гілея: науковий 
вісник. Історичні науки. Київ, 2015. Вип. 93. С. 56.

24 Гнот С. Доброчинна діяльність греко-католицької церкви у 1921–1939 рр. (за 
матеріалами Галицької митрополії). Автореф. дис. … канд. іст. наук. Львів, 2003.

25 Степаненко Г. Православне парафіяльне духовенство на українських землях 
Російської імперії в роки Першої світової війни (1914 – лютий 1917 рр.). Український 
історичний журнал. Київ, 2004. № 5. С. 62.

26 Сурмач О. Митрополит А. Шептицький і український національно-визволь-
ний рух у період німецької окупації (1941–1944 рр.). Військово-науковий вісник. Львів, 
2015. Вип. 23. С. 101–113; Геник Л. Діяльність митрополита А. Шептицького в Га-
личині в період Другої світової війни. Карпати: людина, етнос, цивілізація. Івано-
Франківськ, 2012. Вип. 4. С. 129–136.
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членства в допомогових товариствах, а навіть навпаки – заохочували індивіду-
альні ініціативи, головним був конкретний результат.

Важливим напрямом жіночого волонтерства була медична допомога. На-
приклад, у Галичині в 1916 р. жінки організували «Українську самаритянську 
поміч». Організацію очолювала вчителька Павлина Гладилович27. Товариство 
опікувалося військовим шпиталем, який жінки самостійно організували у 
Львові на вул. Коперника. До роботи запрошували дівчат і жінок без огляду 
на те, чи пройшли вони підготовчий курс28. На постійній основі в лікарні пра-
цювало 18 санітарок (був і список жінок, які за потреби могли замінити їх)29. 
Жінки не могли проживати в шпиталі, не отримували платні (лише інколи ви-
нагороду), але мали змогу харчуватися на місці праці. «Українська самаритян-

27 Українське житє в освобожденім Львові. Свобода. 1915. Ч. 91. 5 серпня; 
Українська Самаританська Поміч. Українське слово. 1915. Ч. 50. 31 серпня.

28 Новинки. Вступайте до Української Самаританської Помочи! Дїло. 1915. Ч. 56. 
7 жовтня.

29 З Української Самаританської Помочи. Дїло. 1915. Ч. 74. 25 жовтня.

Ілюстрація 3. Українська секція Ліги миру і свободи.
У першому ряду з правого боку – Харитя Кононенко

(Наше життя. Філадельфія, 1954. Ч. 9. С. 3)
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ська поміч» не була національною інституцією (опікувалася вояками різних 
національностей, які були австрійськими підданими), але роботу в шпиталі ви-
конували лише українки30. 

У Російській імперії допомогові товариства були контрольовані держа-
вою й мали чітку структуру. Активною була участь жінок у діяльності товари-
ства Червоного Хреста (воно діяло ще від середини ХІХ ст.). У Російській імпе-
рії представництва Червоного Хреста були в кожній губернії31. На українських 
теренах Російської імперії жінки займалися не так медичною допомогою, як 
збирали кошти на діяльність самого товариства, потреби солдатів і їхніх сімей. 
Як і в підавстрійській Галичині, на Наддніпрянщині жінки збирали подарунки 
для військових на Різдвяні й Великодні свята. Акції на підтримку війська про-
водили на найбільших залізничних станціях (у Києві, Харкові, Одесі), а участь 
у них брали жінки, діти, літні люди32. Санітарні та медичні загони створювали 
студенти київських вищих навчальних закладів, зокрема комерційного інститу-
ту, університету Святого Володимира, політехнічного інституту. До їх роботи 
долучалися дружини професорів33. Деякою вадою всіх цих ініціатив був брак 
налагодженої співпраці з військовим командуванням, тому нерідко це призво-
дило до того, що на фронт до адресатів допомога надходила з запізненням.

Початок Другої світової війни актуалізував перед українцями подібні 
виклики. Радянська влада понад усе поставила завдання налагодити воєнну 
економіку, тому всіх кваліфікованих працівників було евакуйовано в тилові 
райони держави. Всього було переселено близько 3,5 млн осіб34. Це зумовило 
гостру потребу в забезпеченні евакуйованого цивільного населення житлом, 
продовольством, роботою тощо. Соціальним забезпеченням сімей військово-
службовців займалася держава. Від початку війни їм гарантували грошову до-
помогу, а з 1943 р. родини загиблих і тих, хто пропав безвісти, отримували 
пільги. Влада декларувала також допомогу пораненим, створюючи комітети 
для підтримки хворих і поранених солдатів. Однак зусилля влади були не-
достатні. Важливу роль у медичній сфері продовжував відігравати Червоний 
Хрест, який готував і відправляв на фронт медичних сестер, сандружиниць і 
санінструкторів35. 

30 Українська Самаританська Помїч. Українське слово. 1915. Ч. 45. 26 серпня. 
31 Бурмага В., Світич К. Роль жінки в організації допомоги фронту в роки Пер-

шої світової війни (на матеріалах України). Питання німецької історії. Долі людей на 
війні та в тилу. Дніпро, 2015. С. 60.

32 Там само. С. 61.
33 Чуткий А. Перша світова війна як каталізатор трансформацій у житті насе-

лення України: аналіз крізь призму змін у житті київських ВНЗ. Часопис української 
історії. Київ, 2014. Вип. 30. С. 52.

34 Попович Г. Соціальна робота в Україні і за рубежем: Навчально-методичний 
посібник. Ужгород, 2000. С. 104.

35 Поліщук В., Янкович О. Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи. 
Курс лекцій. Тернопіль, 2009. URL: http://www.info-library.com.ua/books-text-5143.html.
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У Галичині з приходом німецької влади було створено єдину громадську 
організацію – Український центральний комітет, яку очолив Володимир Ку-
бійович. Серед завдань товариства було налагодження культурного, громад-
ського й господарського життя українців краю, який став частиною так званої 
Генеральної губернії з центром у Кракові36. Український центральний комітет 
створив кілька відділів. Волонтерськими справами займався відділ суспільної 
опіки і праці. У газеті «Львівські вісті» писали, що цей сектор «обіймає дуже 
обширну ділянку суспільної помочі: опіка над вдовами, сиротами, немічни-
ми, інвалідами українських і інших армій, організує поміч репатріянтам і по-
лоненим, веде захоронки, захисти, дитячі садки, бурси, гуртожитки, дешеві 
харчівні, організує опіку над дитиною і матір’ю, дбає про охорону народного 
здоров’я (поширення гігієни, санітарної опіки, санаторій, відпочинкових домів 
і т. п.), організує антиалкогольну акцію, несе матеріяльну поміч потребуючим 
(погорільцям, повенянам, жертвам большевицького терору), організує лікарів, 
фармацевтів, гігієністів і т. п. Організує правну пораду і оборону для україн-
ського населення. Співпрацює з органами державної влади в справі таборів 
праці і Служби Батьківщині. Веде опіку над виїжджаючими до Німеччини ро-
бітниками. Організує всякого роду курси для фахового досконалення і переви-
школу фахівців. Інформує українське громадянство про державну організацію 
праці в Г. Губернаторстві. Творить жіночі гуртки (Жіноча Служба Україні) для 
успішної організації суспільної опіки»37.

Українці надавали допомогу (продукти, одяг, житло та ін.) не лише спів-
вітчизникам, а й представникам інших національностей – полякам, росіянам, 
євреям. У роки Першої світової війни міжетнічна допомога була найбільш 
зримою, коли йшлося про забезпечення всім необхідним біженців38. Під час 
Другої світової війни така благодійність проявилася передусім у порятунку єв-
реїв. У цьому напрямі активно діяв митрополит Андрей Шептицький, який у 
посланні «Про милосердя» закликав рятувати людські життя: «Тоді видається 
безхосенним про ті терпіння говорити, а говоріння видається в порівнянні з 
ділами чимсь таким марним, що той, який говорить про це, мусить просто до 
себе примінювати слово святого Йоана: «Хто мав би достатки сього світу і 
бачив свого брата, що в потребі, а замкнув би своє серце перед ним, як пере-
буває в нім любов Бога? Не любіть словом, ані язиком, а ділом і правдою»39. 

36 Турчин Т. Опіка Українського центрального комітету над українцями, виве-
зеними з дистрикту «Галичина» в Німеччину під час Другої світової війни. Наукові 
виклади. 2013. Вип. 1. С. 36.

37 Український Краєвий Комітет. Єдина українська організація в Галичині. Львів-
ські вісті. 1941. 21 грудня.

38 Жванко Л. Процес формування етнічних комітетів допомоги біженцям на 
українських землях у роки Першої світової війни. Український історичний журнал. 
Київ, 2014. № 3. С. 47–64.

39 Шептицький А. Про милосердя. Комісія УГКЦ. Справедливість і мир. 2016. 
27 вересня. URL: http://www.iupax-ugcc.org.ua/article-details.php?id=65&lang=1.
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Митрополит Андрей організував близько 240 греко-католицьких священиків, 
які переховували євреїв, видавали їм фальшиві свідоцтва про народження, на 
проповідях засуджували антисемітизм і закликали надавати допомогу40.

Показовим прикладом того, що доброчинні заходи українців не мали 
вузько національного виміру, може бути історія порятунку пізнішого Нобелів-
ського лауреата єврея Роальда Гоффмана та його сім’ї українським учителем з 
с. Унів на Перемишлянщині Миколою Дюком. У 1943 р. родина Дюків погоди-
лася надати притулок сім’ї Роальда. Микола Дюк з дружиною й трьома дітьми 
проживав у приміщенні школи, єдиному на той час цегляному будинку в селі. 
У цій будівлі на даху вчитель облаштував схованку для єврейської сім’ї. Тут 
Роальд Гоффман з матір’ю та іншими родичами жили протягом 15 місяців – з 
січня 1943 до червня 1944 р. У селі ніхто не знав про це, адже існувала смер-
тельна небезпека як для родини Гоффмана, так і для сім’ї Миколи Дюка. Після 
війни, у 1949 р., їм вдалось емігрувати до США. У 1981 р. Р. Гоффман став лау-
реатом Нобелівської премії «за розробку теорії протікання хімічних реакцій». 
У 2006 р. вчений відвідав місто дитинства й зустрівся з сином свого рятівника – 

40 Слободинськй Д. Порятунок євреїв українцями у роки Другої світової війни. 
Київ, 2015. С. 150.

Ілюстрація 4. Митрополит Андрей Шептицький
з членами Українського центрального комітету. Праворуч від нього – 
Володимир Кубійович (голова УЦК), ліворуч – Василь Сімович. 1943 р.

(URL: https://www.ar25.org/article/chy-pidtrymuvav-mytropolyt-andrey-sheptyckyy-
stepana-banderu.html)
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Ігорем Дюком41. Роальд писав, що 
це було дарунком долі – вижити в 
той жахливий час і знайти добру 
людину-вчителя, яка допомогла42.

Індивідуальні благодійні практики набули поширення серед українців ще 
з кінця ХІХ ст. На Наддніпрянщині прикладом приватної доброчинності була 
родина Терещенків. Її представники засновували й утримували лікарні, давали 
кошти для жертв війни, фінансували навчання медичних працівників тощо43. У 
галицькій пресі часто з’являлася інформація про матеріальні пожертви жінок 
на користь різних товариств. У Галичині на військові потреби кошти збира-
ли молоді дівчата (без офіційних прохань) під час Різдвяних свят: «Українські 
дівчата в [селі] Різдвянах пов. Рогатин (а іменно: Анастазія Андріїц, Олена 
Казимирів, Анна Казимирів, Анастазія Шанців, Зофія Корминська, Юліянна 
Корчинська та Татіянина Серновська) заколядували 216 корон на дохід для ра-
нених і інвалідів українського легіону (полку УСС)»44. Приватним ініціативам 
жінок відводили важливу роль у діяльності Організації українських націона-
лістів та Української повстанської армії. Ці ролі знаходилися в широкому діа-
пазоні: від повсякденно-побутових питань до підтримки збройних операцій45.

Волонтерство стало справою всього життя для галицької вчительки Оль-
ги Ціпановської (1861–1941). Вона очолювала Український жіночий комітет 

41 Українець, який врятував від смерті Нобелівського лауреата. Допис на сторінці 
спільноти Локальна історія в соціальній мережі Facebook. 24 червня 2017 р.

42 Якель Р. Роалд Гоффман: «Необхідно популяризувати науку». URL: http://
elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/6127/2/ProcNTShTB_2010v5_Iakel_R-Roald_
Hoffmann_We_need_to_277-280.pdf.

43 Донік О. Громадська благодійність в Україні… С. 63–64.
44 Діло. 1917. Ч. 11. 19 сїчня.
45 Пустомітенко О. Жінки у підпіллі ОУН (Б) у роки німецько-радянської війни 

та у повоєнний час. Acta studiosa historica. 2014. Ч. 4. С. 77–83.

Ілюстрація 5. На фото посередині 
сидить Микола Пилипович Дюк, 
зліва Марія Дюк (у дівоцтві 

Нудик), решта невідомі, с. Унів 
Перемишлянського повіту 
Тернопільського воєводства, 
1930-ті рр. Світлина з особи-
стого архіву Любомири Дюк, 
с. Унів Перемишлянського р-ну 

Львівської обл.
(Архів Західно-Українського цен-
тру історичних досліджень. Ф. 1. 

Оп. 11. Од. зб. 4. Арк. 4)
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для допомоги пораненим воякам у Відні, брала активну участь у діяльності 
самаритянської секції Горожанського комітету у Львові. Під час перебуван-
ня в таборі в Баранові й Домб’ї (після арешту польською владою у 1918 р.) 
організувала українську школу для інтернованих. Після повернення до Пере-
мишля вона заснувала комітет «Брат братові», який мав на меті допомагати 
дітям вояків Армії УНР. З початком Другої світової війни О. Ціпановська як 
член українського Червоного Хреста опікувалася хворими на тиф полоненими 
з Червоної армії в концтаборі на Цитаделі у Львові46. Її колега й подруга Марія 
Барагура вважала, що бажання допомагати іншим Ольга винесла з родинного 
дому, оскільки після смерті сестри й виселення її чоловіка в 1914 р. жінка за-
опікувалася їх п’ятьма дітьми47. Померла О. Ціпановська також, як тоді казали, 
«на стійці»: «у 1941 р. працюючи в захисті для полонених у Львові, вона на-
бралась плямистого тифу. Серце 80 літньої не видержало, і вона померла, не-
сучи поміч українському воякові. Відійшла світла жіноча постать, яка служила 
своєму народові понад півстоліття»48.

Показовим прикладом особистої самопожерви в роки Другої світової ві-
йни була волонтерська діяльність Хариті Кононенко (1900–1943), яка займала-
ся доброчинною, медичною допомогою, а також культурно-освітніми справами 
українців49. Від 1941 р. Х. Кононенко очолювала «Жіночу службу України» й 
організовувала діяльність українського Червоного Хреста в Рівному. Письмен-
ник Улас Самчук згадував про неї як про відважну й віддану своїй справі жінку. 
Її поява на Великдень у рівненській в’язниці була для чоловіка великою від-
радою. Він писав: «Пані Харитя була невтомною, вічно занятою, вічно повною 
гарячого бажання помогти тим, що допомоги потребують. І таких було тоді 
безліч. І от вона й тут, у цей час, між цими особливо бідними людьми. Вона 
роздає їм той шматок паски, їхні руки тремтять, їхні уста вимовляють подяку. 
Ми за своїми гратами дякуємо тій жінці, тій дорогій, благородній людині. Дя-
куємо за тих людей, бо їх становище було тяжчим, ніж наше, не дивлячись, що 
ми в’язні, а вони всього лиш полонені»50. За допомогу повстанцям і полоненим 
Х. Кононенко було ув’язнено в 1943 р. і невдовзі розстріляно.

Дві світові війни стали каталізаторами добровільної доброчинної діяль-
ності серед українців. У полі зору доброчинних товариств та індивідуальних 

46 Заброварний С. Ольга Ціпановська. Наукове товариство імені Шевченка. 
Онлайн-журнал товариства. 2013. 11 лютого. URL: http://ntsh.org/content/olga-
cipanovska-18-grudnya-1861-10-grudnya-1941-r.

47 Барагура М. Ольга Ціпановська – «Тітка Оля». Наше життя (Ню Джерсі). 
1978. Ч. 9. С. 5.

48 Демидчук М. Опікунка полонених (памяті Ольги Ціпановської). Наше життя 
(Ню Джерсі). 1959. Ч. 2. С. 6.

49 Скорих О. Діяльність Хариті Кононенко в Рівному (1941–1943). URL: http://
biog.in.ua/diyaleniste-hariti-kononenko-v-rivnomu-1941-1943.html.

50 Самчук У. Великодний гість (пам’яті незабутньої Хариті Кононенко). Наше 
життя (Філадельфія). 1951. Ч. 4. 
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дій було військове й цивільне населення, яке потребувало медичної, матеріаль-
ної допомоги й психологічної підтримки. Щоправда, українці в роки воєн не 
виробили єдиної системи волонтерських центрів, не налагодили співпраці між 
ними. Національні організації не мали фінансової підтримки з боку держави, 
однак українці долучалися до загальнодержавних доброчинних організацій (до 
прикладу, товариство Червоного Хреста діяло на українських теренах у скла-
ді різних держав протягом двох воєн). Державні (фактично імперські) органи 
ставилися до волонтерської активності українців стримано, вбачаючи в добро-
чинних організаціях осередки опозиційних настроїв. Українська діаспора до-
помагала, іноді координувала й контролювала доброчинну діяльність україн-
ців. Значну частку обов’язків з доброчинної діяльності українці покладали на 
жінок, а для останніх це було способом підкреслити свій соціальний статус. 
Громадська, зокрема доброчинна, діяльність була для них шляхом до еманси-
пації (особливо під час Першої світової війни). Благодійність українців у роки 
воєн мала дві особливості: була спробою вирішити власні повсякденні пробле-
ми й водночас мала віднайти шляхи громадської злагоди. Для українців добро-
вільна доброчинна діяльність була тісно пов’язана з традиціями громадської 
діяльності, що мали глибокі історичні корені й були як частиною традиційної 
культури, так і формою новочасного національного руху. Водночас доброчин-
на діяльність українців у двох світових війнах не обмежувалася національним 
простором, вона мала загальний гуманітарний вимір.

Мар’яна БАЙДАК
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Війни та повоєнна реальність супроводжувалися кризовими психологіч-
ними явищами, для подолання яких не завжди вистачало внутрішніх ресурсів. 
Потреба зовнішньої підтримки й розуміння часто приводили людей до пере-
осмислення ролі церкви та релігії, пошуку пояснень довколишніх руйнувань 
і втрат крізь призму віри. Закономірним явищем під час війн ставало форму-
вання інституту капеланства. Ця окрема категорія священиків взяла на себе 
завдання релігійної опіки та духовного супроводу військових як у процесі 
бойових дій, так і під час повоєнної адаптації до мирного життя. Занепоко-
єння й активність духовенства були зумовлені не лише потребою виконувати 
обов’язок служіння, а й необхідністю протистояти руйнівному досвіду війни та 
його впливу на сприйняття церкви й Бога. Небезпека поширення радикальних 
рухів та атеїстичних переконань підштовхувала духівників до переходу в пло-
щину співпраці й спілкування з людьми, що мало зупинити стрімке розширен-
ня простору «невіри». Однією з ключових характеристик військового духівни-
ка була універсальність, що проявлялася в умінні швидко пристосовуватися до 
навколишньої дійсності, вести діалог із представниками різних конфесій, бути 
поруч і «подекуди іти навпомацки, виставивши вперед руки, з яких пішли віра 
і дух»1.

Аби зрозуміти специфіку діяльності капеланів, варто визначити, у яких 
реаліях їм доводилося працювати. Потрапивши у вир війни, людина часто від-
кидала попередній релігійний досвід і змінювала структуру мислення. Зре-
штою, вона виробляла для себе більш зрілий варіант релігійності, в якому її 
очікування не завжди збігалися з реальністю2. Війну порівнювали з «пеклом, 
у якому нервова система людини була напруженою до крайності»3. Саме в та-
ких драматичних умовах капелани допомагали військовим прийняти віру через 
діалог-союз, від участі в релігійному переживанні до актуалізації вже усвідом-
леного зв’язку з Богом. Водночас духівники в період воєнних дій переходили 
із площини винятково релігійної в сімейну, дружню. Їх присутність у військо-
вих частинах асоціювалася з рідною домівкою, уособлювала батьківську під-
тримку. Завданням капеланів було не намагатися перенести військових в іншу 
реальність, де війни немає, а пояснити їм, що будь-який конфлікт завжди за-
кінчується, хоч і не без людських та матеріальних втрат. Емоційна та фізична 

1 Калениченко Т., Коханчук Р. Бути поруч. Основи військового капеланства для 
військових і волонтерів. Київ, 2016.

2 Хлевінський З. Релігія та людська особа. Релігія в сучасному світі: матеріали 
до курсу релігієзнавства / під ред. Г. Зімоля. Львів, 2007. С. 94.

3 Венгринович О. Добровільно (Спогади). Мельбурн, 1989. С. 24.
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присутність, терплячість і щоденна праця виточили з військових священиків 
окрему силу, очевидний вплив якої спостерігався під час обох світових воєн.

Тематика вивчення військового священства знайшла відображення в до-
слідженнях Дмитра Забзалюка4, Павла Ткачука5, Олега Єгрешія6, Ганни Степа-
ненко7, Андрія Лозинського8, Володимира Борщевича9, Руслана Делятинського 
та Ігоря Пилипіва10, Василя Футулуйчука11, Миколи Карпенка12. У монографії 
Д. Забзалюка «Душпастирська служба українських військових формацій пер-
шої половини XX століття» подано не лише інформацію про священиків у кон-
тексті їх служіння капеланами, а й відтворено їх біографії та введено в науко-
вий обіг велику кількість маловідомих документів. Схожої тематики стосується 
наукова розвідка П. Ткачука «Капелани УГА на фронтах українсько-польської 
війни 1918–1919 рр.», у якій автор відтворив діяльність військових священиків 
окресленого періоду, аналізуючи їх мемуари. Дослідження І. Пилипіва та Р. Де-
лятинського присвячене вивченню капеланства в УПА. Науковці наголошують, 
що офіційного інституту військового служіння у 1944–1945 рр. не існувало, 
тому необхідно ретельно зважати на дослідження біографій священиків, котрі 
перебували в УПА як капелани. Г. Степаненко та В. Борщевич приділили увагу 
вивченню становища українського православного духовенства в першій по-
ловині XX ст. Історики наголошують, що авторитет православних священиків 

4 Забзалюк Д. Душпастирська служба українських військових формацій першої 
половини XX століття. Львів, 2012. 188 с.

5 Ткачук П. Капелани УГА на фронтах українсько-польської війни 1918–1919 рр. 
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 2008. 
Вип. 17. С. 123–129.

6 Єгрешій О. Греко-католицьке духівництво в умовах ЗУНР: роль у формуван-
ні органів влади, творенні українського війська. Україна: культурна спадщина, націо-
нальна свідомість, державність. 2009. Вип. 18. С. 199–208.

7 Степаненко Г. Православне парафіяльне духовенство на українських землях 
Російської імперії в роки Першої світової війни (1914 – лютий 1917 рр.). Український 
історичний журнал. 2004. № 5. С. 45–65.

8 Лозинський А. Військове духовенство в часи Першої світової війни. Украї-
нознавство. 2017. № 1–2. С. 89–97; Великий Р., Лозинський А. Становлення інституту 
українського військового душпастирства у збройних силах Австро-Угорської імперії. 
Богословсько-філософські пошуки людини в історичному контексті: український век-
тор. Львів, 2014. С. 204–210.

9 Борщевич В. Православне духовенство Волині у міжвоєнний період: етапи 
формування, тенденції розвитку. Україна: культурна спадщина, національна свідо-
мість, державність. 2008. № 17. С. 249–256.

10 Делятинський Р., Пилипів І. До питання про греко-католицьких капеланів в 
Українській Повстанській Армії (1942–1946 рр.). Галичина. Івано-Франківськ, 2008. 
Вип. 14. С. 303–319.

11 Футулуйчук В. Украї нська Галицька Армія: вій ськово-патріотичне виховання 
та вишкіл (1918–1920). Донецьк, 2000. 152 с.

12 Карпенко М. Душпастирська опіка галицьких вояків-українців у 1848–1918 рр. 
Військово-історичний альманах. Київ, 2008. Ч. 1. С. 4–13.



138

С. Предка

був послаблений через низький рівень доходів і недостатньо сильні позиції у 
вирішенні національного питання. Греко-католицька церква в період Першої 
світової війни стала об’єктом дослідження Андрія Заярнюка і Василя Расеви-
ча13. Науковці розглянули духовенство не лише як окремий соціальний стан, 
а й як ключовий чинник кристалізації національної ідентичності в Галичині. 
Наголошуючи на важливості та впливовості капеланів, дослідники зазначили, 
що подекуди їх кількості було недостатньо для забезпечення духовних потреб 
українського війська.

Процес зародження системи нового військового капеланства припадає 
на XIX століття. «Весна народів» активізувала національне питання, вирі-
шення якого передбачало забезпечення духовних потреб військових у складі 
імперської армії14. У березні 1848 р. було утворено Національну гвардію, де 
о. М. Білинський став капеланом українського загону в Тернополі, а о. Іван 
Яворівський та о. Григорій Гинилевич очолили духовний супровід гвардійців у 
Львові15. Релігійну опіку як греко-католицьких, так і православних священиків 
отримали й утворені на західноукраїнських землях військові загони селянської 
самооборони. Окрім цього, з ініціативи Головної руської ради було засновано 
«Батальйон руських гірських стрільців», у якому духовний провід забезпечува-
ли о. Яків Геровський та о. Онуфрій Криницький16.

Новий етап в історії українського капеланства припав на період Першої 
світової війни. На особисту участь священиків як капеланів у ході воєнних дій 
впливали довоєнні обставини їх життя. Греко-католицькі парохи часто були 
учасниками українського національного руху на теренах Галичини, тож сприй-
мали обов’язок долучитися до підтримки українських військовиків також і під 
таким кутом зору17. Капеланським служінням вони не лише демонстрували 
особистий подвиг, а й виступали відображеннями церкви як інституції, яка по-
силювала власні позиції через активну участь у воєнних подіях. Не останню 
роль у цьому процесі відіграв митрополит Греко-католицької церкви Андрей 
Шептицький, котрий висловлював підтримку прагненню галицьких українців 
вирішити національне питання. У жовтні 1917 р. у с. Розвадів митрополит зу-
стрівся з Українськими січовими стрільцями, освятив прапор Легіону УСС та 
пам’ятник загиблим зі словами: «Ідіть витривало по вибраній вами дорозі, і я 

13 Заярнюк А., Расевич В. Галицьке греко-католицьке духовенство у Першій сві-
товій війні: політичні, культурні та соціяльні аспекти. Ковчег. Науковий збірник з цер-
ковної історії. Львів, 2012. Ч. 6. С. 160–192.

14 Великий Р., Лозинський А. Становлення інституту українського військового 
душпастирства… С. 206; Кривенко Ю. Визначення статусу капелана: історія та сучас-
ність. Актуальні проблеми держави і права. Київ, 2008. С. 93–97.

15 Коханчук Р. Духовна опіка воїнів греко-католиків у ХІХ – на початку ХХ ст. 
Департамент Патріаршої курії УГКЦ у справах душпастирства силових структур 
України. URL: http://www.kapelanstvo.org.ua/xix/.

16 Там само.
17 Заярнюк А., Расевич В. Галицьке греко-католицьке духовенство у Першій сві-

товій війні... С. 161.
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благословлятиму ваші діла»18. Серед капеланів січового стрілецтва були о. Ан-
дрій Пшепюрський, о. Микола Їжак, о. Юліан Фациєвич, о. Анатоль Бази левич19.

У січні 1919 р. Державний секретаріат ЗУНР ухвалив рішення про фор-
мування структури служби капеланів Української галицької армії. Під керів-
ництвом о. Миколи Їжака 1 січня 1919 р. було утворено вищий орган польо-
вого духовенства – Зарядче преподобництво, яке перебрало на себе функції 
Фельдвікаріату австрійської армії20. До компетенції цього органу входило ке-
рівництво всією структурою військового духівництва, питання матеріального 
забезпечення, правового захисту, кадрові справи21. Одночасно о. Андрій Каля-
та очолив Польове преподобництво при Начальній команді Галицької армії, 
якому підпорядковувалися всі капелани. До новоствореної структури органів 
духовної опіки у війську входили також утворені у складі штабів галицьких 
корпусів референтури, які обслуговували окремі курені, сотні і батареї фрон-
тових частин22. До капеланів УГА належали о. Андрій Бандера, о. Іван Лебедо-

18 Лазарович М. Легіон Українських Січових Стрільців: Формування, ідея, бо-
ротьба. Тернопіль, 2005. С. 167.

19 Забзалюк Д. Душпастирська служба українських військових формацій першої 
половини XX століття… С. 46.

20 Футулуйчук В. Українська Галицька армія: військово-патріотичне виховання 
та вишкіл… С. 60.

21 Забзалюк Д. Служба капеланства в Галицькій Армії (1918–1919). Вісник На-
ціонального університету «Львівська політехніка». 2006. № 571. С. 276–279.

22 Ткачук П. Капелани УГА на фронтах українсько-польської війни… С. 123.

Капелан Легіону УСС
Андрій Пшепюрський

Капелан Легіону УСС
Микола Їжак
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вич, о. Омелян Ковч, о. Іван Кипріян та інші. Загалом, чисельність військових 
священиків УГА становила близько двох сотень. Кожний третій з них у ході 
буремних подій того часу загинув23.

У складних обставинах напередодні Першої світової війни опинилися 
православні священики, які були покликані здійснювати служіння в армії Ро-
сійської імперії. На них було покладено обов’язок не тільки підтримувати ре-
лігійність солдатів та офіцерів, а й підкреслювати відданість імператору в умо-
вах «священної війни»24. Скрутне матеріальне становище, недостатня кількість 
прибічників національної ідеї та порівняно слабший авторитет православно-
го духовенства утруднювали капеланське служіння25. Проте значна частина з 
них долучилася до виконання обов’язків військових священиків у регулярних 
відділах російської армії, зокрема о. Іван Левчук, о. Володимир Новицький, 
о. Василь Собуцький, прот. Карп Закидальський , прот. Стефан Чирський26. Ор-
ганізаційна структура православних капеланів Російської армії передбачала 
приналежність до військового й церковного відомств27.

Перелік обов’язків для військових священиків передбачав проведен-
ня молебнів перед боєм, уділення Сповіді та Причастя, надання матеріальної 
допомоги воякам через пожертви, ведення обліку загиблих та облаштування 
місць для поховань. Водночас капеланові доводилося справлятися з місією 
військового психолога, допомагати військовим у кризових ситуаціях. Про те, 
наскільки змінилися обставини діяльності капеланів з початком бойових дій, 
згадував о. Василь Лаба: «Крім воєнної поневірки та загрози для життя і по-
шести, болючим обов’язком полевого духовника було піддержувати бойового 
духа в вояків своєї частини»28.

Отриманий військовими капеланами в ході буремних подій 1914–1921 рр. 
досвід став основою для їх подальшої діяльності під час Другої світової вій ни. 
Особисті навички служіння та усвідомлення системи роботи з військовими до-
помогли координувати працю духівників. Щоправда, значна кількість записів і 
розробок із часів Першої світової війни, які могли б знадобитися при підготов-
ці молодих священиків-капеланів, були втрачені через воєнні дії, що усклад-
нювало творення системи релігійного супроводу військовослужбовців. На 
функціонування інституту капеланства впливали й особливості ведення вій ни, 
зокрема партизанської, у якій забезпечувати духовні потреби вояків було вкрай 

23 Єгрешій О. Греко-католицьке духівництво в умовах ЗУНР: роль у формуванні 
органів влади, творенні українського війська… С. 205.

24 Степаненко Г. Державна служба і пастирське служіння православного духів-
ництва міст Правобережної України в роки Першої світової війни. Проблеми історії 
України ХІХ – початку ХХ ст. Київ, 2014. Вип. 23. С. 247.

25 Лозинський А. Військове духовенство в часи Першої світової війни... С. 90.
26 Цап М. Волинське православне духовенство в Першій світовій війні. Волин-

ський благовісник. 2014. № 2. С. 98–99.
27 Лозинський А. Військове духовенство в часи Першої світової війни... С. 91.
28 Лаба В. Українські полеві духовники наших пам’ятних днів… С. 71–73.
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важко. Зважаючи на це, затягувався процес створення умов для постійного пе-
ребування капеланів на війні, адже існував занадто високий ризик небезпеки 
для священиків29.

Завдання, які ставили перед собою капелани в ході Другої світової вій-
ни, не відрізнялися від тих, які вони виконували раніше. Проте в міжвоєнний 
період частково змінилося ставлення до самих священиків у суспільстві. Воно 
зазнавало корекції через активне поширення нових ідеологій. Митрополит Ан-
дрей Шептицький у своїх настановах духівникам зазначав: «Ваше призначення 
дуже важке і відповідальне, маєте дбати про душі ідейних людей і хоронити 
їх перед впливом агностиків»30. Першими капеланами українських військових 
формацій Другої світової війни стали греко-католицькі священики о. Іван Гри-
ньох та о. Іван-Всеволод Дурбак, які продовжили традицію служіння в УГА31. 
Із початком німецько-радянської війни забезпечити перебування капеланів у 
військових формаціях було вкрай непросто. Історики І. Пилипів та Р. Делятин-
ський зазначають, що, зокрема в УПА, присутність капеланів мала ситуатив-
ний характер. Окрім цього, церква наполягала на дотриманні християнських 
принципів державотворення, що суперечило особливостям ведення боротьби у 
підпіллі32. Першим духівником УПА став православний священик о. Михайло 
Симонович. Функції духівників під час Другої світової війни виконували гре-
ко-католицькі священики о. Ісидор Нагаєвський, о. Йосиф Кладочний, о. Ва-
силь Шевчук, о. Рафаїл Хомин та багато інших.

29 Забзалюк Д. Душпастирська служба українських військових формацій першої 
половини XX століття… С. 150–151.

30 Нагаєвський І. Спогади польового духовника. Торонто, 1985. С. 45.
31 Забзалюк Д. Душпастирська служба українських військових формацій першої 

половини XX століття… С. 124.
32 Делятинський Р., Пилипів І. До питання про греко-католицьких капеланів в 

Українській Повстанській Армії…

Фрагмент фрески, виконаної капеланом УПА Рафаїлом Хомином
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Ким були капелани для армійців в умовах війни? Насамперед вони ви-
ступали як посередники між церквою та людьми. Особиста присутність свя-
щеника, незважаючи на попередні релігійні переконання військовиків, сприяла 
поширенню серед них відчуття приналежності до свого дому й родини. Вояк 
УПА із сотні «Громенка» Омелян Цилюпа, відомий під псевдонімом «Груш-
ка», писав, що відсутність священика «в декого викликала таке враження, ніби 
з його відходом віддаляється і Божа опіка»33. Про одного з найвідоміших капе-
ланів УПА о. Василя Шевчука («Кадила») армійці згадували, що його «дуже 
любило військо, до всіх він ставився з розумінням, вміло сполучуючи христи-
янські основи віри з патріотичними і вояцькими законами. Був дуже рухливий, 
дружний у поведінці, охоче з кожним розмовляв. Можна було б сказати, був 
веселої вдачі чоловік, хоча й помічалося, що це священик глибоко віруючий»34.

Капелани могли донести та роз’яснити багато речей, пов’язаних із цер-
ковним та щоденним життям. Вони також пояснювали необхідність боротьби 
як вимушеної необхідності для відстоювання національних інтересів35. Образ 
капелана в уяві військовослужбовця часто наділявся взірцевістю. Його сприй-
мали не лише крізь призму релігійної діяльності, а й помічали у священи-
ку звичайні людські риси, які допомагали здобути довіру військових36: «Він 

33 Цилюпа О. Із спогадів про о. Кадила. Венгринович О. Добровільно (Спогади). 
Мельбурн, 1989. С. 24.

34 Там само. С. 20.
35 Кривуцький І. Отець Василь Шевчук. Венгринович О. Добровільно… С. 40.
36 Дем’ян Г. Повстанський капелан В. Шевчук – о. «Кадило». Капелан УПА 

о. Василь Шевчук – «Кадило» / упоряд. Р. Пастух. Дрогобич, 1998. С. 8–14.

Великодня літургія серед бійців УПА, 1947 р.
Священик – капелан УПА Андрій Радьо
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(о. Василь Шевчук. – С. П.) був такий жва-
вий, активний, веселий... Не так веселий, 
як людяний, дружний. Люди його всі ша-
нували. Він відправляв Служби Божі під 
час свят різним сотням [...]. Як про людину, 
можу сказати про нього тільки найкраще. 
Населення його дуже шанувало, всі люби-
ли. У сотнях – тим паче. Розраджував час-
то стрільців».

Одним із найболючіших момен-
тів у спілкуванні капеланів та військових 
було тлумачення поняття смерті. У ході 
воєнних дій та через масове поширення 
захворювань, чисельність загиблих була 
колосальною. З однієї сторони, такий роз-
виток подій мав негативний вплив на ар-
мійців, які на полі бою часто втрачали то-
варишів і важко це переживали. Водночас 
війни дали в руки зброю людям із різним темпераментом та характером, що 
могло спроектувати отриманий травматичний досвід у площину поза полем 
бою. Для церкви наслідком могла стати зневіра та захоплення атеїзмом, пошук 
людьми пояснень навколишніх подій винятково в контексті ідеологій. Завдан-
ням для духівників стало проводити бесіди з військовими, мотивувати їх та 
роз’яснювати, як змиритися з втратами на війні. За спогадами вояків УПА, ду-
хівник о. Василь Шевчук «повчав грішника про Божу ласку і прощення гріхів, 
пояснював різницю у значенні божої заповіді „Не убий” з кримінальним вбив-
ством і конечністю виконання військових обов’язків на службі Батьківщині»37. 
Під цим оглядом капелани допомагали командному складу підтримувати дис-
ципліну: «Намагання священика повинні зосереджуватися на здобуті довір’я 
вояків […], щоб у критичний момент мати на них відповідний вплив та допо-
могти командирові частини осягнути його мету»38.

Непростим випробуванням для капеланів cтавало служіння в таборах 
для інтернованих. Їх особиста присутність становила чи не єдине джерело під-
тримки для ув’язнених. Проблема прийняття смерті в таких реаліях становила 
особливу складність, і найчастіше саме капелани перебували з засудженими 
перед виконанням вироку. Пригадуючи розстріл одного зі стрільців УПА в та-
борі Нойєнгамме, о. Ісидор Нагаєвський писав, що пробув із засудженим усю 
ніч перед смертю. Цей час видався дуже складним для обох, «вояка огортав 
жаль за своїм життям», а капелан «сів біля нього, підніс його гарну голову і 

37 Цилюпа О. Із спогадів про о. Кадила… С. 21.
38 Колісник Р. Військова Управа та українська Дивізія Галичина. Торонто, 1990. 

С. 88.

Капелан УПА Василь Шевчук 
(«Кадило»)
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притиснув її до своїх грудей та поцілував його в чоло»39. Згодом, коли після цих 
подій минуло багато років, духівник писав: «Я фізично відчував, що у моєму 
серці щось обірвалося, наче якась невидима струна, і це враження залишилось 
у мене на довгі роки, бо й досі товчеться моє серце, коли, замкнувши очі, бачу 
у своїй уяві мертве тіло молоденького друга. Після того трагічного випадку я 
кілька днів не міг з ніким говорити, ані заснути, ані їсти»40.

У мемуарній літературі капелани найчастіше описували переживання 
та емоції людей, поруч із якими перебували. Набагато рідше, у моменти най-
більшого відчаю, вони згадували про власні почуття. Священики апелювали до 
«вищих сил», яким завдячували вдалі військові операції, порятунок власного 
життя під час епідемій чи різного роду загроз. Допомога іншим вимагала від 
капеланів особливої жертовності. Показовим є приклад Омеляна Ковча (бла-
женного священномученика і заступника душпастирів УГКЦ з 2008 р.), який 
продовжив справу батька і став військовим священиком. Армійці характери-
зували його як дуже активного та уважного капелана, який «завжди знаходив 
час для вояків та полагодити їх жалі – радше своїм авторитетом та здібністю, 
як правним реґуляміном»41. Він помер у концентраційному таборі Майданек, 
де до останніх днів життя сповідав і причащав в’язнів. Зусиллями митропо-
лита Андрея Шептицького о. Омелян Ковч мав шанс бути врятованим, проте 
відмовився від допомоги, аби до останнього служити людям і бути поруч з 
ув’язненими.

Діяльність капеланів під час світових воєн стала виявом активної пози-
ції церкви у процесі підтримки українських військовиків. Інститут військових 
капеланів у збройних частинах, де служили українці в ході Першої та Другої 
світових війн, не був організаційно та системно завершеним. Однак історія за-
лишила чимало прикладів жертовного служіння священиків, їх допомоги вої-
нам у перервах між боями, приймання на себе тягаря їх сумнівів, болісного пе-
реживання втрат і руйнувань, які несла з собою війна. Капелани забезпечували 
духовну опіку й опору в ситуаціях, коли їх було важко віднайти з будь-якого 
іншого боку.

Софія ПРЕДКА

39 Нагаєвський І. Спогади польового духовника. С. 67.
40 Там само. С. 69.
41 Лебедович І. Полеві духовники Української Галицької Армії: У 45-річчя учас-

ти у Визвольних Змаганнях (матеріяли до історії). Вінніпеґ, 1963. С. 137.
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Призупинений процес підготовки і не підписана 29 листопада 2013 р. 
на Вільнюському саміті східного партнерства Угода про асоціацію між Укра-
їною та Європейським Союзом зумовили вуличні акції протесту громадських 
активістів, студентської молоді, небайдужих громадян, які – після жорстокого 
побиття бійцями «Беркуту» протестувальників – переросли в масовий спротив 
українського суспільства владі. На зміну сподіванням на євроінтеграційний 
курс України прийшло усвідомлення загрози українській незалежності. Про-
тестні акції осені-зими 2013–2014 рр. об’єднали сотні тисяч людей з високою 
соціальною самоідентифікацією та вмінням виділити пріоритети, прихильни-
ків різних політичних сил і тих, хто раніше був цілком аполітичним, у численні 
волонтерські ініціативи «знизу» та масову добровільну суспільно корисну ді-
яльність без входження до будь-якого об’єднання, що з розгортанням війни на 
сході України переросло в масштабну допомогу Українській армії. Результати 
роботи волонтерів і обсяги матеріальної допомоги небайдужих були настільки 
вагомими, що визначили хід протестів і успіх революції.

Феномен Євромайдану – це неконтрольовані, добре зорганізовані люди, 
які не лише витрачали свій час, ризикували здоров’ям і місцем праці, а й були 
внутрішньо готові віддати своє життя. Наприкінці 2013 р. журнал «Фокус», 
уперше в історії свого рейтингу, назвав найвпливовішою людиною року не 
когось конкретного, а збірний образ «Людина Майдану». Євромайдан порів-
нювали з живим організмом, який постійно вдосконалювався, вигадував нові 
методи протидії, ставав сильнішим – «такий собі мурашник, в якому кожна му-
раха виконує соціально значиму функцію, а всі разом утворюють колективний 
розум, який неможливо знищити, вилучивши кілька десятків мурах»1. Револю-
ція гідності стала рушієм процесів у всіх сферах суспільного життя. Вона від-
булася в суспільній свідомості, змінила спосіб мислення частини людей, незва-
жаючи на те, що більшість не брала в ній активної участі. Люди переступили 
страх перед владою, коли критична маса кинула «свій коктейль – не в міліцію, 
а у фігуру влади у своїй власній свідомості»; владу почали сприймати не як ці-
лісну, тотальну, персоніфіковану в особі лідера, а «як щось функціональне, що 

1 Інтерв’ю зі Скопом Андрієм, 1975 р. н., записане в м. Львові 10 серпня 2015 р. 
Інтерв’юер Галина Боднар. Запис зберігається в архіві Центру усної історії та біогра-
фістики при кафедрі новітньої історії України ім. Михайла Грушевського Львівського 
національного університету ім. Івана Франка.
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можна контролювати й змінювати»2. Як Майдан був горизонтальним – без по-
літичного лідера, так і визначально важливими були горизонтальні зв’язки між 
учасниками протестів. Це був час актуалізації спільної дії, взаємодопомоги, 
солідарності, час «усвідомлення волі до дії і моральних меж, які ніколи не пе-
ретнеш у майбутньому і не дозволиш нікому перетинати в ставленні до тебе»3. 
Люди відкрили в собі позитивні риси, навчилися співчувати і піклуватися про 
спільне благо більше, ніж про власний комфорт.

Євромайдан без перебільшення став точкою відліку українського во-
лонтерського руху як оригінальної форми всезагальної низової перманент-
ної допомоги, що досягла свого піку в 2014–2015 рр. і набула нових форм у 
2016–2017 рр., відмінної від загальноприйнятих форм вираження в розвинутих 
країнах світу. Налагоджене успішне функціонування протесту на основі гро-
мадянської активності, свободи й індивідуальної відповідальності сьогодні дає 
неординарні приклади заміни неефективних державних структур спільнотами 
допомоги Українській армії і переселенцям, лікування й реабілітації воїнів та 
важкохворих дітей, догляду за сиротами, пристарілими і людьми з особливими 
потребами. Звістки про надання такої допомоги стали постійними в повсяк-
денні через інформаційні повідомлення в ЗМІ, дописи в соціальних мережах, 
розмови з друзями. Розвиток волонтерського руху, пов’язаний із військовими 
діями, масштабний і більш структурований тому, що опирався на раніше на-
бутий досвід Майдану, зокрема перенесення системи роботи його служб на 
волонтерські ініціативи для допомоги армії; на якісний злам суспільної свідо-
мості, без яких результати військових операцій Української армії були б менш 
успішними.

У революції визначальну роль відіграло середовище активістів, які 
«приходили і відходили – й забезпечували життя всього цього організму», але 
не «народжених Майданом» – тих, хто вже чогось досягли у своєму житті, з 
більшим чи меншим досвідом добровільної суспільної діяльності4. Знаними 
майданівськими ініціативами стали створені відразу або незадовго після по-
биття студентів 30 листопада 2013 р. для надання правової допомоги «Євро-
майдан SOS», мобільний підрозділ «Автомайдан», творче об’єднання кінема-
тографістів «Babylon’13», ініціативи медиків «Швидка медична допомога Єв-
ромайдану» і «Майдан. Медики», «Відкритий університет Майдану» (з метою 
навчати мітингувальників),  ІТ-спільнота (надавати їм технічну підтримку), а 
після перших смертей у січні 2014 р. – координаційні групи «Народний гос-
піталь», «Допомога постраждалим у Києві», «Варта в лікарні» (займалися за-
безпеченням медичних мобільних бригад, медпунктів і підпільних госпіталів, 

2 Злобіна Т. Перехід. Українська правда. Життя. 2014. 13 жовтня. URL: http://
life.pravda.com.ua/columns/2014/10/13/182114/.

3 Ємець-Доброносова Ю. Зберегти висновки. Критика. 2014. 24 лютого. URL: 
https://krytyka.com/ua/community/blogs/zberehty-vysnovky.

4 Тарас Прохасько, 1968 року народження, літератор. Майдан від першої особи. 
45 історій Революції гідності / упоряд. Т. Ковтунович, Т. Привалко. Київ, 2015. С. 202.
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лікарняних потреб та багато ін.). Підтримкою і відновленням здоров’я учасни-
ків протесту постійно займалися медики й волонтери, які їм допомагали, через 
профілактику, діагностику, лікування захворювань і травм, а в часі масових 
розстрілів – самовідданою працею в мобільних медичних бригадах і в підпіль-
них шпиталях. Окремі середовища на Майдані формували священики і митці.

Сила Євромайдану полягала в тому, що звичайні люди, які ніколи не 
займалися громадською діяльністю, докладали зусиль, щоб бути чимось ко-
рисними. Волонтерська участь для більшості була першим таким досвідом, 
стихійним проявом небайдужого ставлення до перебігу подій і нагальних по-
треб. Практично кожний учасник відразу чи з ескалацією подій долучався до 
суспільно корисної добровільної діяльності, робив це безпосередньо в столиці 
(приїжджі та кияни) чи допомагав у регіонах. Яким був шлях до волонтерської 
діяльності на Майдані та завдяки Майдану? Як (не)змінювалося бачення без-
корисної допомоги й участь у ній? Волонтери-активісти аргументували допо-
могу кожного тим, що однаково важливою для спільної перемоги була будь-яка 
поміч – від участі у протистояннях до поширення інформації в соціальних ме-
режах удома, від фізичної допомоги в забезпеченні життєдіяльності наметово-
го містечка до передачі речей і коштів з регіонів. Кого називати волонтером під 
час загального протесту? Як самі протестувальники трактують свою участь у 
революції та чи бачать свій внесок? Чи волонтери, які розгорнули діяльність 
на Євромайдані, розрізняють волонтерство до і під час війни на сході України? 
Створення волонтерських об’єднань громадськими активістами і трансформа-
ція їхньої діяльності з розвитком подій; участь медиків, священиків, митців 
у протесті й трактування їхньої допомоги; шлях до суспільно корисної праці 
пересічного мітингувальника і (не)осмислення ним / нею своєї участі – ці пи-
тання поставлено в центр даного дослідження.

Точкою відліку участі в протесті багатьох майданівців і зародження не 
однієї волонтерської ініціативи став розгін і побиття студентів на Майдані Не-
залежності в ніч на 30 листопада 2013 р. Поблизу Михайлівського собору зі-
бралося чимало людей, громадських активістів, які почали розподіляти між 
собою обов’язки забезпечення ліками і продуктами, розселенням, юридичною 
допомогою, формувалися загони самооборони. В перші дні грудня життєза-
безпечення протестувальників було стихійним. Самоорганізовані активісти 
спершу налагодили задоволення необхідних побутових потреб – харчування, 
поселення, медичні пункти. Це робилося за рахунок натурального постачання 
(здебільшого киянами) і пожертв. «Pозмістила в Інтернеті оголошення: «Ве-
зіть, будь ласка, на Михайлівську чай, лимон, імбир» […]. Мені дзвонив весь 
Київ, питав, що і куди везти. Лимонами ми просто завалили Михайлівську», – 
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пригадувала 30 листопада Олександра Дубічева, згодом одна з організаторок 
волонтерської ініціативи «Народний госпіталь»5.

На очах розросталося наметове містечко: учасники акцій розбивали по-
льові кухні, встановлювали намети з металевими обігрівачами, формували 
медпункти, консультували постраждалих. У дерев’яних будиночках організу-
вали допоміжні служби. 1 грудня учасники протестів зайняли будівлю КМДА 
і Будинок профспілок (тут створили Штаб національного спротиву), 3 груд-
ня – Жовтневий палац, але приміщень для обігріву людей бракувало. До складу 
штабу входили координаційний центр, комендатура, юридична, медична і пси-
хологічна служби, громадський сектор (поселення, інформування, харчування 
протестуючих, запис волонтерів, організація акцій, агітаційні матеріали), прес-
центр та ін. Штат постійних волонтерів штабу налічував близько 80-ти осіб. 
Тут записували у волонтери, збирали кошти, приймали й видавали теплий одяг, 
готували і роздавали їжу, допомагали знайти житло чи потрібних людей, фіксу-
вали киян, які були готові надати житло. Намети для запису розташовувалися 
на вулиці й у Будинку профспілок. При реєстрації записували особисті дані й 
контакти, з’ясовували скільки часу зможуть бути задіяними ті, хто зголошував-
ся, видавали бейджі. Охочих допомогти скеровували в найбільш затребувані 
сектори: кухню, охорону, наведення порядку. Підрозділ штабу в Київраді пра-
цював як нічліг і медичний пункт.

Практично кожен з учасників чи спостерігачів протестів вказував на по-
див від стрімкості горизонтальної самоорганізації людей, їх здатності налаго-
дити інфраструктуру Євромайдану за лічені дні. Вражали простота, чіткість, 
організація, злагодженість, доброзичливість. У кожного була своя ділянка ро-
боти. Волонтерські служби поставали з ініціативи кількох людей і швидко роз-
росталися завдяки залученню нових активістів і розширенню напрямів допо-
моги:

Нашу команду започаткувало троє друзів. Подружжя киян – власниця відо-
мої івент-агенції […] та двоє айтішників – її чоловік та його товариш з Доне-
цької області […]. І от весь грудень ми, відмовившись від усіх своїх новоріч-
них проектів і корпоративів, працюємо волонтерами. Протягом найближчих 
2–3 наступних днів ще з’явилися волонтери. Наразі в нашому імпровізова-
ному штабі працює більшість киян або з Києва, котрі зараз у діаспорі. У 
кол-центрі є люди з Бельгії, Канади, США, Москви, Кривого Рогу (анонімна 
співорганізаторка волонтерської ініціативи «Житло для Євромайдану»)6.

5 Олександра Дубічева, 1985 року народження, маркетолог. Майдан від першої 
особи. 45 історій Революції гідності… С. 272.

6 Клімович С. З чого складається Майдан. Дослідження груп, котрі забезпечують 
життя Майдану. Тексти.org.ua. 2014. 3 cічня. URL: http://texty.org.ua/pg/article/editorial/
read/50821/Z_chogo_skladajetsa_ Majdan_Doslidzhenna_grup_kotri.
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Ми на Андріївській вулиці відкривали перший медичний пункт […]. Нам 
дали голі стіни. Але вже наприкінці дня ми мали оргтехніку, чітко могли 
контролювати кількість і якість мобільних медичних груп, які працюють 
на Майдані, склали розклад […]. Поряд із нами була фірма, що займається 
продажем оргтехніки. Працівниця цієї фірми, прочитавши наше прохання у 
«Фейсбуці», дала нам три ноутбуки […]. Можу з упевненістю сказати, що 
обласні лікарні набагато менше забезпечені порівняно з тим, що ми мали в 
резерві на 3-ій день відкриття7.

Люди добровільно й масово надавали допомогу протестувальникам, не 
очікуючи винагороди. На Євромайдані був вислів «Я – крапля в океані»;  кожен 
вкладав у революцію, що міг, не очікуючи нічого взамін. Фахівці знаходили-
ся для кожної справи. Більшість виконували волонтерську роботу, не входячи 
до жодних організацій, зазвичай це був їх перший такий досвід. Допомагали 
постійно або час від часу, з початку протестів восени 2013 р., або з якогось 
конкретного моменту: «Перший раз ми попали 19 січня, тоді людей поливали 
водою, тоді всі замерзли, з того дня, напевно, й почалася наша волонтерська 
діяльність. Ми були підприємцями і торгували одягом, і ми взяли позбирали 
по знайомих теплий одяг людям, так як вони були мокрі, холодні, роздіті, і 
перший раз приїхали з тою ціллю, щоб допомогти цим […]. А потім ми почали 
їздити вже кожного дня, а потім залишатися на ніч і так до закінчення Майдану, 
коли хлопці поїхали на схід»8.

Волонтери особисто працювали для забезпечення функціонування Єв-
ромайдану й / або були організаторами збору коштів і закупівлі потрібних ре-
чей, амуніції. Волонтерство на Євромайдані вирізнялося індивідуальною до-
помогою – люди давали свої кошти, використовували власні ресурси. Така собі 
мозаїка індивідуальних внесків. Як засвідчив аналіз спогадів про Революцію 
гідності9, її сприймали як масове й особистісне явище водночас, коли бажання 
докластися до загальної справи відсувало на задній план все раніше актуальне. 
Майданівці були на піднесенні та й спроможність допомагати була вищою, ніж 
згодом.

7 Олександр Ладний: «Ми надавали першу допомогу всім – і майданівцям, і ан-
тимайданівцям». Хірург-травматолог, працює у Львівській залізничній лікарні. Май-
дан. Свідчення. Київ, 2013–2014 роки / за ред. Л. Фінберга та У. Головач. Київ, 2016. 
С. 266.

8 Інтерв’ю з Мазур Ярославою, 1978 р. н., записане в м. Козятин Вінницької обл. 
16 липня 2017 р. Інтерв’юер Максим Мальцев. Запис зберігається в архіві Центру усної 
історії та біографістики при кафедрі новітньої історії України ім. Михайла Грушев-
ського Львівського національного університету ім. Івана Франка.

9 Боднар Г. Революція гідності в усних свідченнях львів’ян і жителів Львівської 
області: події, пережиття, осмислення. Усна історія (не)подоланого минулого: по-
дія – наратив – інтерпретація: Матеріали міжнар. наук. конф., м. Одеса, 8–11 жовтня 
2015 р. / упоряд. Г. Грінченко. Харків, 2016. С. 7–34.
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Якщо порівняти із Майданом і діяльністю, яка відбувається зараз, є трішки 
відмінність, тому що там ми працювали більш фізично, жінки працювали і 
на кухні, і прибирали, робили щось, а зараз тут ми просто збираємо якісь 
жилети, речі, зимою це якісь теплі речі, якщо літом то просто одяг, також 
якісь продукти харчування, гроші ми стараємось переважно не збирати. А 
якщо збираємо, то купуємо якісь речі та показуємо чеки. І намагаємось від-
правляти це на схід нашим хлопцям […]. Тобто є відмінність між тією ді-
яльністю, яка була на Майдані і яка є зараз10.

Волонтерська діяльність пересічного мітингувальника / ці на київському 
чи локальному Євромайдані починалася здебільшого зі штабу й пропозиції до-
помогти. Люди керувалися бажанням бути чимось корисним, діяли за ситуаці-
єю: «Пам’ятаю ніч на 30 листопада, коли розігнали студентів, – пригадувала 
Василина Думан, координаторка креативного відділу «Громадського сектору 
Євромайдану». – Я тоді пробувала знайти собі заняття і волонтерила спочатку 
на поселенні»11; «Ми приїхали на Майдан, і перша реакція – це пошук, що 
ми можемо зробити. Ми забрели у Профспілки, де я схопилася за листочки, – 
ділилася Євгенія Янченко, волонтерка мобільних медичних бригад, – почала 
записувати волонтерів. Чоловік мій побіг на Інститутську»12. Типовим шляхом 
до волонтерської участі була допомога на локальному Євромайдані, а після за-
гострення ситуації – переїзд до столиці: «Просто прийшов і допомагав, з еска-

10 Інтерв’ю з Карпасюк Тетяною, 1971 р. н., записане в м. Шепетівка Хмельниць-
кої обл. 27 червня 2017 р. Інтерв’юер Ірина Балаховцева. Запис зберігається в архіві 
Центру усної історії та біографістики при кафедрі новітньої історії України ім. Михай-
ла Грушевського Львівського національного університету ім. Івана Франка.

11 Імена Революції. Українська правда. 2014. 21 листопада. URL: http://www.
pravda.com.ua/photo-video/2014/11/21/7044957/.

12 Євгенія Янченко: «Мы ходили по Майдану и оказывали первую доврачебную 
помощь». 29-річна киянка, за фахом – юрист. Майдан. Свідчення… С. 261.

Плакат об’єднання «Страйкплакат» 
у відповідь на силовий розгін 

студентського протесту 30 листопада 
2013 р.

Популярний під час Революції гідності 
образ «крапля». Флеш-моб «Я – крапля в 
океані» в м. Дніпрі, 2 лютого 2014 р.
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лацією подій поїхав на Київ. Волон-
терство почалося в принципі з того, 
що я підійшов до штабу (львівського 
Євромайдану. – Г. Б.) і спитався, чи 
необхідна якась моя допомога […]. 
Мені сказали, що потрібна там […], 
прибрати шось там. В них були якісь 
там […], такий певний безпорядок, бо 
завезли якісь певні речі і потрібно було 
це перенести […]. А потім необхідна 
була якась певна охорона, і я долучився 
до певної організації, яка забезпечувала 
цю охорону, і допомагав»13.

Спільні ініціативи поєднували різних людей, нерідко були ділом подруж-
ніх пар; діти виступали і спільно, й нарізно з батьками, що відображено в на-
ступних свідченнях: «хлопчик Богдан, з яким ми познайомилися […]. Дзвоню 
й кажу: „Богданчику, ти все-таки пам’ятаєш, що ти в мами один?” А він: „А 
мама поруч. Б’є бруківку, розливає „коктейлі”. А мамі – 65. З дуже інтелігентної 
родини»14; «Колись спостерігав суперечку матері й сина: син ломом вибивав 
з дороги бруківку, мати кинулася йому допомагати, а він їй забороняв. Але 
вона все одно наполегливо рвалася тягати ті важкі камені. У підсумку вони 
посварилися, образилися та не розмовляли одне з одним, але продовжували 
працювати»15. Багато батьків долучилися до протесту за дітьми.

13 Інтерв’ю з Леськів Андрієм, 1992 р. н., записане в м. Самборі Львівської обл. 
20 липня 2017 р. Інтерв’юер Катерина Маковей. Запис зберігається в архіві Центру 
усної історії та біографістики при кафедрі новітньої історії України ім. Михайла Гру-
шевського Львівського національного університету ім. Івана Франка.

14 Леся Литвинова: «Финальную оборону держала такая горстка». 38-річна ки-
янка, за освітою – режисер телебачення. Майдан. Свідчення… С. 54.

15 «Майдан стал настоящим рождением Украины». Юрий Марченко, главный ре-
дактор platfor.ma, во времена Майдана – заместитель главного редактора «Коммерсантъ

Пункти прийому і видачі теплих речей та поселення на Євромайдані в Києві

Список закладів, у яких можна 
зігрітись і безкоштовно випити
чай, в Інформаційному центрі
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Окрема проблематика – ґендер на Євромайдані. Розподіл обов’язків во-
лонтерів був традиційним: жінок скеровували працювати на кухню, а чолові-
ків – в охорону особливо вночі, коли бракувало людей. Однак, зважаючи на 
забезпеченість людьми, організаційні якості жінок, які цілеспрямовано йшли 
на кухню, їм пропонували різні інші тимчасові чи постійні обов’язки:

Я підійшла в нашу (Львівську. – Г. Б.) обласну раду, там, де записували, і 
кажу: «Ви знаєте, я буду мити посуд, я буду цей, бо маю потребу, щоби при-
наймні приїхати і там бути». І я собі пішла купила рукавички гумові, от для 
миття посуду, якийсь там фартушок взяла […]. Біля будинку Профспілок 
зупинилися […]. Заходимо, там столик і на першому поверсі Інформаційний 
центр […]. Тут якраз підійшов координатор, Ромчик його звали […]. Поки 
ми з хлопцями ходили, хлопці вже дивляться на мене, я вже кажу хлопці 
пішли туди, і я тут вже прихожу на тій хвилі і кажу: «[…] мені десь мити 
посуд». На що мені той Ромчик сказав: «Я думаю, чи не хочете Ви попра-
цювати у нас в Інформаційному центрі, і я думаю, якщо Ви в нас попрацю-
єте в Інформаційному центрі, то Ви знайдете того, кому потрібно буде мити 
посуд»16.

Щоб бути корисною, я пішла на кухню у Профспілки. Я прийшла, мені ска-
зали: «Місць немає, волонтерів повно, постійте тут, ми вас покличемо». Тоді 
кажуть: «Ви знаєте, на кухні все-таки немає місць, а чи не хочете роздати 
пресу?» Я погодилася17.

Погляди жінок на свою участь у протестах різняться – від активного про-
тистояння ґендерній політиці на Майдані до схвалення перебування жінки в 
тіні чоловіка, попри твердження про рівноцінність і свою не менш важливу 
участь18. Традиційні ролі мітингувальникам накидалися. Утім, як випливає зі 
спогадів, жінки, особливо з регіонів, не скаржилися на маргіналізацію жіно-
цтва та роботу на кухні. Активніші ж, щоб потрапити на передову, приховували 
стать, а не підкреслювали її: «Це правда, що жінок не впускали на передові 
позиції. Я постійно перевдягалася, вдягала шолом, окуляри, балаклаву, просто 
вдавала хлопця […]. Ті, хто хотіли кудись попасти, вони могли туди попасти. 

Украина». Специальный проект «Нового времени» #remembermaidan. Новое время. 
2014. 11 ноября. URL: http://nv.ua/project/story-of-maidan-by-marchenko.html.

16 Інтерв’ю з Булкою Світланою, 1964 р. н., записане в м. Львові 5 липня 2017 р. 
Інтерв’юер Михайло Запотоцький. Запис зберігається в архіві Центру усної історії та 
біографістики при кафедрі новітньої історії України ім. Михайла Грушевського Львів-
ського національного університету ім. Івана Франка.

17 Наталка Сердюк: «Щоб бути корисною, я пішла на кухню у Профспілки». 
Художниця із Запоріжжя. Майдан. Свідчення… С. 307.

18 Детальніше див.: Хромейчук О. Ґендер і націоналізм на Майдані. Historians.
in.ua. 2015. 27 жовтня. URL: http://historians.in.ua/index.php/en/dyskusiya/1673-olesia-
khromeichuk-gender-i-natsionalizm-na-maidani-a.
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Це проблема в тому, що вони туди хотіли попасти як дівчата»19. Згадки про 
допомогу чоловіків на кухні устами жінок наголошені, виділені їхні особливі 
обов’язки чи професійні навики, ці сюжети значно яскравіше, аніж розповіді 
про жінок, висвітлені в публікаціях журналістів:

Зранку був сніданок, на 7.30. Щоб його зготувати, наша куховарка Іра вста-
вала о 5-й ранку. В неї був помічник, звали його Влад. Зранку він працював 
на своїй роботі, а на кухню в КМДА приходив на ніч. Для нього 5 чашок 
кави на день були звичною справою. Ми готували на вулиці, у величезних 
каструлях, нам хлопці їх носили […]. Вечеря у нас була о 6–7-й вечора. Піс-
ля вечері ми все збирали, мили, і десь о 23–24-й годині я їхала додому. Нам 
на зміну приходила дівчинка, яка куховарила разом із Владом […]. Був у нас 
Федя, який мив посуд, бо нам ліньки було. Він пробув два місяці, потім теж 
поїхав, бо в нього родина, робота. Тут він зустрів свою наречену Ірину. У 
нас дуже багато пар склалося на Майдані […]. І ще в нас були два білоруси, 
які нам допомагали. Вони приходили до нас і розповідали, що сталося на 
Майдані20.

Подаючи руку, він відвертає долоню вбік, пропонуючи потиснути тільки 
зап’ясток. Він не встиг вимити рук: на кухні постійно горить робота. У ньо-

19 Інтерв’ю з Димид Климентією, 1993 р. н., записане в м. Львові 11 листопада 
2015 р. Інтерв’юер Галина Боднар. Запис зберігається в архіві Центру усної історії та 
біографістики при кафедрі новітньої історії України ім. Михайла Грушевського Львів-
ського національного університету ім. Івана Франка.

20 Олена Гречанюк, 1992 р. н., редакторка, громадська активістка. Майдан від 
першої особи. Мистецтво на барикадах / упоряд. Т. Ковтунович, Т. Привалко; Укр. ін-т 
нац. пам’яті. Вип. 2. Київ, 2016. С. 177–180.

Волонтери на кухні Євромайдану
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го тонкі риси обличчя, худорлява статура та 
чарівна, майже дитяча посмішка: на вигляд 
Олександрові не більше тридцяти21.

Зазвичай волонтери спочатку долучалися 
до забезпечення первинних побутових потреб 
(поселення, кухня) і далі з розвитком подій пе-
реходили до більш вторинних, які відразу не 
були першочерговими, вели їх до самоствер-
дження чи реалізації в якійсь сфері.

Якось, пам’ятаю, підходить до мене знайо-
ма волонтерка і каже: «Юля, хлопці голодні. 
Давай їм якихось бутербродів зробимо». Ми 
пішли в магазин, склалися скільки в кого було 

грошей, купили що треба. І в нас ці бутерброди розібрали за лічені секунди. 
Це було десь на початку грудня […]. Потім дуже багато дівчат почали кухні 
організовувати […]. Я зрозуміла, що треба робити щось інше. 11 грудня під 
час спроби штурму я була на барикаді, на Інститутській, і знепритомніла від 
газу. Тоді подумала, що треба чогось такого навчитися, бо хтось знепритом-
ніє, а я не знатиму, що робити22.

З cамого початку, оскільки я закінчила Академію мистецтв, я завжди за-
ймалася різними креативними акціями. І в перший тиждень (львівського. – 
Г. Б.) Євромайдану креативного відділу як такого ще не було. Тобто я розумі-
ла, що я маю робити різноманітні акції, малювати плакати, долучати різно-
манітних людей на допомогу – своїх художників та дизайнерів, і все. А потім 
згодом, буквально після п’яти днів Євромайдану, зрозуміли, що оскільки ми 
створюємо різні відділи, треба створити ще креативний. Треба створити ко-
манду людей, яка б також допомагала і працювала ще якраз на цю складову, 
щоб відбувалися якісь речі, які б залучали людей більше до Євромайдану, до 
цієї проблематики і привертали їхню увагу23.

Кожен за наявності найменшого бажання міг знайти собі роботу – за-
йти в Будинок профспілок чи КМДА і запитати, де потрібні волонтери; під-
мінити дівчат, які розливали гарячі напої в морозяну погоду; зайти в будь-який 
намет і запитати про потреби, щоб допомогти коштами; охочих драйву при-

21 Огаркова Т. Революція. Вихід із кухні. Українська правда. Життя. 2014. 
12 лютого. URL: https://life.pravda.com.ua/society/2014/02/12/151991/view_print/.

22 Юлія Пішта, 1983 року народження, волонтерка, громадська активістка. Май-
дан від першої особи. 45 історій Революції гідності… С. 186–187.

23 Інтерв’ю з Якимів Соломією, 1992 р. н., записане в м. Львові 5 липня 2016 р. 
Інтерв’юер Олена Лукачук. Запис зберігається в архіві Центру усної історії та біогра-
фістики при кафедрі новітньої історії України ім. Михайла Грушевського Львівського 
національного університету ім. Івана Франка.

Символом кухні Євромайдану 
стала волонтерка з вродженим 
фізичним обмеженням рук

Ліза Шапошник
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ваблював «Автомайдан», а неохочих – можливість поширення інформації за 
комп’ютером удома24. Можна було зголоситися до волонтерської ініціативи і 
кожного ранку протягом кількох тижнів телефонувати чи писати СМС: «До-
брого ранку, я чекаю, які від вас будуть завдання», – пригадувала анонімного 
волонтера Антоніна Юрченко з «Народного госпіталю»25.

Дуже багато розпочинали з кухні й, почасти відчувши нелегку працю 
там, змінювали діяльність. З ескалацією протестів волонтери переходили в 
якусь вужчу сферу, не обов’язково ту, що відповідала або була дотичною до 
фаху. Вони пробували себе в кількох справах і залишалися робити те, що най-
більше імпонувало, але у вільний час могли долучатися також до інших напря-
мів: «Я входжу до волонтерської організації Молодіжно-інформаційна спіль-
нота „Сіль”. Вона заснована у 2011 році […], – зазначила журналістка Тетяна 
Моцак. – Здебільшого перебували у прес-центрі, на другому поверсі Будинку 
профспілок […]. Після прес-конференції ми могли піти на кухню допомагати 
дівчатам готувати. До того ж я належала до 16-ї сотні»26. Деякі волонтери не 
зголошувалися «ні до яких ініціатив на повний строк»27.

Почалися мої пошуки того, чим я можу бути корисна Майдану, що я можу 
зробити для тих людей, які небайдужі, і, взагалі, для цієї ідеї. Мені подо-
балося це гасло: «Не словом, а ділом!». Тому я шукала для себе конкретної 
справи […]. Мені хотілося показати, що те, що відбувається, залежить від 
кожного. І я знайшла для себе Бібліотеку Майдану28.

Я ж значно більше можу зробити розумом, аніж руками. Руками також мож-
на, але ж потрібно з усіх сторін працювати. З часом почали виникати інші 
питання: а давайте щось робити не тільки там, тому що захищати своїми 
грудьми і своїм тілом, звісно, добре, але потрібно ще якось конструктив-
но працювати в інших напрямах. До того часу вже почали організовуватись 
якісь групи, і я почала їх потрохи вивчати29.

24 Забава Путятишна. Как-то плохо вы там на Майдане за нас стоите, 17 січня 
2014. Літопис самовидців: Дев’ять місяців українського спротиву / автор проекту 
О. Забужко, упоряд. Т. Терен; передм. С. Алексієвич. Київ, 2014. С. 60–61.

25 Гук Н. Євромайдан. Звичайні герої. Київ. 2015. С. 103 (Антоніна Юрченко, 
40 років, івентор, волонтерка ініціативи «Народний госпіталь»).

26 Тетяна Моцак, 1991 року народження, еколог, журналістка. Майдан від першої 
особи. 45 історій Революції гідності… С. 181–182.

27 Олексій Сігов: «Я долучався до різних ініціатив. Був одним із прес-секретарів 
Майдану». Випусковий редактор видавництва «Дух і Літера», вчений секретар видав-
ництва «Дух і Літера». Майдан. Свідчення… С. 157.

28 Анжеліка Зозуля. Про Бібліотеку Майдану. Майдан. Свідчення… С. 167.
29 Марина Фролова: «Защищать своей грудью и своим телом – конечно, хорошо, 

но надо было еще как-то конструктивно работать и в других направлениях», 31 рік, 
народилася в Санкт-Петербурзі, вже 15 років мешкає у Києві. За освітою – філолог-
перекладач, працює маркетологом. Майдан. Свідчення… С. 293.
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На морозі мінус 16–18 градусів хлопці, облиті «Беркутом», раптово обмер-
зали і покривалися льодом. Я нарешті знайшла свою місію. Виловлювала 
героїв, які не вміють казати, що їм погано, змушувала сідати біля бочки, роз-
зуватися, переодягати шкарпетки і робила їм стєльки з жіночих прокладок30.

Характерною рисою Євромайдану було не стільки вимагати, скільки 
досягати. Протестуючі не задовольнялися повсякденною допомогою, а вису-
вали нові ідеї, в реалізації яких могли проявити свої вміння. «На „другому” 
Майдані, – розмірковувала Ірина Коваль, співзасновниця Центру зайнятості 
вільних людей, – люди хотіли вже не просто волонтерити, мастити канапки й 
чергувати біля сцени, а більше займатися тим, у чому вони зможуть задіювати 
свої сильні сторони»31. Кожний і кожна, хто приєднувалися, робили інстинк-
тивно те, що вміли найкраще. «Долучився я до проекту («Babylon’13». – Г. Б.) 
десь в кінці листопада – на початку грудня, – зазначав Дмитро Сухолиткий-
Собчук, режисер і сценарист. – Логіка була така – просто стояти на Майдані 
для мене надто романтично, хотілось чогось практичного, взятись за те, що 
вмію»32; «Я не була надто активною протестувальницею, тобто не збирала 
бруківку і допомагала з „коктейлями”, від мене було більше користі, бо я це 
все могла показати, розповісти, тому скоріше моя роль на Майдані була інфор-
маційною», – ділилася Ірина Вовк, журналістка, волонтерка33. Робили те, що 
вважали за необхідне й важливе саме в даний момент, а вже у процесі роботи 
ставало зрозуміло що і кому вдається краще, з ким можна організувати щось 
додатково34.

Увесь цей час я почувалася людиною, що намагається робити те, що в неї 
виходить, і вчитися в тих, хто це робить краще за мене (Марія Пономарьова, 
режисер)35.

Зідзвонилися, питаємо одне одного: «Що робити?». Так, ми можемо ходи-
ти, стояти, співати, бутерброди нарізати, але ж ми можемо ще щось робити, 
щось більше – як театральна спільнота […]. Звісно, кожен з нас на Майдані 

30 Olga Zhuk, 25 січня 2014. Літопис самовидців… С. 78.
31 Прокопишин Т. Ірина Коваль. Розмова з громадською активісткою, співзас-

новницею Центру зайнятості Вільних людей. The Ukrainians. 2015. 19 лютого. URL: 
https://theukrainians.org/iryna-koval/.

32 Обличчя #ВABYLON’13. Люди, які творять кінопротест. Ч. 2. Українська прав-
да. Життя. 2014. 4 березня. URL: http://life.pravda.com.ua/culture/2014/03/4/155363/
view_print/.

33 Як це було: волонтери, активісти та добровольці про Революцію Гідності. Ди-
вись.info. 2017. 21 листопада. URL: http://dyvys.info/2017/11/21/yak-tse-bulo-volontery-
aktyvisty-ta-dobrovoltsi-pro-revolyutsiyu-gidnosti/.

34 Леся Литвинова: «Финальную оборону держала такая горстка». 38-річна ки-
янка, за освітою – режисер телебачення. Майдан. Свідчення… С. 51.

35 Обличчя #ВABYLON’13. Люди, які творять кінопротест. Ч. 2…
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займався чимось своїм. Час від часу ми й бруківку розбирали, і чай робили, і 
в госпіталі їздили, і гроші збирали […]. Але зараз я розумію: головне, що ми 
зробили – це ось ця п’єса «Щоденники Майдану», документальна 36.

Не лише стояла, а й стрибала, махала стрічкою, щось скандувала. У 2004-му. 
Під час другого Майдану збирала інтерв’ю, працювала над п’єсою і вважаю 
цю практику значно продуктивнішою. Кожен має робити свою справу (Тетя-
на Киценко, драматург)37.

Під час кривавих подій багато дівчат і жінок надавали медичну допомо-
гу без жодного попереднього досвіду. В січні постала волонтерська ініціатива 
«Варта в лікарні», яка налічувала понад 700 учасників, але зголошувалися до 
надання допомоги не тільки через цю службу38. Волонтери цілодобово чергу-
вали в лікарнях – доглядали поранених, сортували й купували медикаменти, 
відповідали на дзвінки, інформували про розшукуваних «Євромайдан SOS», а 
головне – не допускали силовиків до поранених, при потребі перевозили їх до 
інших лікарень і були корисними як для потерпілих, так і для лікарів. Чергу-
вання наприкінці січня в одній із лікарень повністю координували «афганці».

Ми побачили у Фейсбуці повідомлення від «Варти в лікарні», що в них дуже 
бракує людей […]. Ми туди подзвонили, нам сказали, що є потреба у волон-
терах […]. Для мене це був дуже специфічний і унікальний досвід. Я була 
координатором у той день. Мені весь час телефонували люди, запитували, 
що привезти […]. Потім почали приносити їжу потерпілим і нам бутерброди 
з навколишніх будинків. Медикаменти просто такими величезними торбами 
приносили […]39.

Я приходив на Майдан з самого початку, бо відчував, що мав там бути. При-
ходив, щоб підтримати своєю присутністю всіх, хто протестував, був тією 
краплею в океані […]. Я побачив (одну з бригад Червоного Хреста на Гру-
шевського, 20 січня. –  Г. Б.) і подумав, що це саме те, чого мені не вистачає. 
Якщо я приходив і просто стояв й чекав, то тут є реальна робота: ти надаєш 
допомогу тим, хто цього потребує. Я підійшов до них і сказав, що хочу при-
єднатися (Роман Котляревський, біолог і менеджер з логістики, працівник 

36 Наталя Ворожбит, 1975 року народження, драматург, сценарист. Майдан від 
першої особи. Мистецтво на барикадах… С. 188, 190.

37 Киценко Т. Від початку до кінця автор має змінюватися. Критика. 2017. Бе-
резень. URL: https://krytyka.com/ua/articles/vid-pochatku-do-kintsya-avtor-maie-zminyu-
vatysya.

38 Нічна варта в лікарні: протестувальника без насильства забрали у міліції 
(Репортаж учасника). Тексти.org.ua. 2014. 25 cічня. URL: http://texty.org.ua/pg/news/
textynewseditor/read/51257/Nichna_varta_v_likarni_ protestuvalnyka_bez_nasylstva.

39 Анна Прохорова, 1987 р. н., соціолог. Майдан від першої особи. Мистецтво 
на барикадах… С. 258.
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Червоного Хреста під час революції, зазнав важкого поранення в часі роз-
стрілів 18–19 лютого 2014 р.)40.

Євромайдан називають революцією в соціальній комунікації. Якщо у 
2004 р. головним засобом мобілізації й поширення інформації були дзвінки, 
текстові повідомлення, то «нетерпеливість і спрага до нового – ознаки поко-
ління Інтернету». Для молоді Інтернет став «невід’ємним правом», дозволив 
«мислити поза рамками обмежень»41. Уперше позначений у Twitter 21 листо-
пада хештег #Євромайдан до 22 листопада був використаний 21 тис. разів42. 
Офіційні медійні дискурси поступилися місцем налагодженому потоку інфор-
мації через соціальні мережі. Спроби ізолювати суспільство від отримання 
об’єктивної інформації через заборону трансляцій, атаки хакерів були марни-
ми – «тієї зими Інтернет став одним із головних ворогів влади»43.

Залучення соціальних мереж та інформаційних технологій створювало 
умови для комунікації однодумців, пришвидшило реалізацію волонтерських 
проектів. Facebook був основним майданчиком пропозиції й обговорення ідей, 
мережа інформувала й допомагала зібрати людей. Користувачі, журналісти 
масово надсилали відеоматеріали до «Євромайдан SOS» для їх подальшого 
використання в судах44. Ініціатори майбутньої волонтерської справи нерідко 
писали допис у Facebook й за декілька днів організовувалися. Поширювали 
інформацію спочатку через персональні новини, згодом розробляли логотип 
і розгортали діяльність. Для конкретної ініціативи заводили офіційний номер 
телефону, пропонували заповнити спеціальну форму. Відтак до громадських 
ініціатив долучалися переважно молоді люди. Хороший менеджмент і логіс-
тика вирішували нерідко все. Працювали інтерактивні карти потреб Євромай-
дану, інформація на яких постійно оновлювалася. Сайти www.maidanhelp.org, 
www.helpmaidan.org.ua, euromaidan.eu/#/map, maidanhelp.com, www.galas.org.
ua стали майданчиками протесту.

«Права людини понад усе!»: «Євромайдан SOS». З метою надання право-
вої допомоги потерпілим учасникам Євромайдану після незаконних дій влади 

40 Акришора Л. Волонтер Червоного Хреста: «Наш Майдан проходив між двох 
вогнів». Vidia.ua. 2014. 4 грудня. URL: http://vidia.org/2014/30906.

41 Мороз В. До чого призводять фейсбуки? Критика. 2013. 23 листопада. URL: 
https://krytyka.com/ua/community/blogs/do-choho-pryzvodyat-feysbuky.

42 European Square: Hashtag of Ukraine protest. BBC News. 2013. 22 November. 
URL: http://www.bbc.com/news/blogs-trending-25050141.

43 Соня Кошкіна. Майдан. Нерозказана історія. Київ, 2015. С. 128.
44 Демчук С. Ангели революції. Євромайдан SOS прикривав тили і давав упев-

неність. Тексти.org.ua. 2014. 6 березня. URL: http://texty.org.ua/pg/article/editorial/
read/52320/Angely_revoluciji_Jevromajdan_sos_prykryvav_tyly_i.
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при розгоні мирної акції в Києві та в інших містах, а також збору й аналізу 
інформації для захисту учасників мирного протесту й надання проміжних оці-
нок розвитку ситуації 30 листопада 2013 р. виникла ініціативна група «Євро-
майдан SOS». Її організатори відразу ж створили сторінку в Facebook і ого-
лосили номери трьох «гарячих ліній». До кінця дня сторінка зібрала близько 
10 000 учасників, надійшло 300 телефонних дзвінків від потерпілих і свідків. У 
Facebook одночасно розмістили два дописи – пропозицію правової допомоги і 
прохання до адвокатів зголошуватися для її надання постраждалим. Волонтери 
збирали інформацію, заповнювали первинні документи й перенаправляли до 
відповідних фахівців. За відсутності людських і матеріальних ресурсів запла-
новане на початках видавалося ризикованою пригодою: «Це була група людей, 
яких ми не знали, бо зібралися вперше. Усі були розгуб лені. Ми почали дума-
ти, що можемо зробити, окрім просто вийти на вулицю. Нагадаю – тоді аре-
штували 34 людини, багатьох побили. І досить швидко ми зрозуміли, що зараз 
потрібен такий механізм, який зможе поєднати людей, яким потрібна правова 
допомога, і людей, які готові надавати цю допомогу […]. Нам вдалося перейти 
із правого рівня – на символічний. І як не дивно, це було важливішим. Бо всі 
знали, що є Євромайдан SOS, який не кине і буде боротися до останнього за 
кожного. Це створювало ілюзію безпеки, яка, у свою чергу, допомагала людям 
долати страх», – пригадувала Олександра Матвійчук, правозахисниця, голова 
організації «Центр громадянських свобод» та координаторка громадської ініці-
ативи «Євромайдан SOS»45.

Самоорганізована група об’єднала правозахисників, громадських акти-
вістів, адвокатів, журналістів та інших небайдужих людей на чолі з О. Мат-
війчук. Серед волонтерів – PR-директорка гурту «ТІК» Таміла Ташева, юрист 

45 П’єцух М. Премійована за відвагу. Як Олександра Матвійчук здобуває пере-
моги на правозахисному фронті. Українська правда. 2017. 13 червня. URL: http://www.
pravda.com.ua/articles/2017/06/13/7146199.

Логотипи ініціативи та «Волонтерської премії»
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благодійного фонду Ірина Думич, директор компанії Альберт Заславський, сту-
дентки Марія Іваник та Марія Берлінська, координаторка курсів «Безкоштовної 
української мови» Анастасія Розлуцька та ін.46 Для багатьох із них порушення 
прав людини було негативним життєвим досвідом. Таміла Ташева, кримська та-
тарка, яка народилася в Самарканді (Узбекистан), згадувала про бідність після 
повернення у Крим, відчайдушне доведення однокласникам свого права жити 
тут, розповіді бабці про жахливі умови виселення кримських татар, коли під 
впливом цього вже виробився «такий характер, що коли я відчуваю опір, у моїх 
очах запалюється ще більше енергії, і я намагаюся протидіяти. Якби в моєму 
житті все було радісно й не було бідності в нашій сім’ї, я не сформувалася б 
такою людиною, яку ви бачите зараз»47. Основу групи становили близько трьох 
десятків осіб, які згуртовано працювали, кожен маючи свою ділянку роботи48.

Упродовж революції «Євромайдан SOS» збирав інформацію про по-
страждалих і тих, хто брав участь у мітингах, знайомив їх із юристами, які 
надавали правову допомогу; займався справами про тілесні ушкодження вна-
слідок дій представників силових структур, незаконними затриманнями учас-
ників мирних зібрань, їхнім захистом у разі порушення адміністративних чи 
кримінальних справ, а також проявами тиску на студентів з боку керівництва 
навчальних закладів, фактами втрачених чи пошкоджених речей протестуваль-
ників. Волонтерська ініціатива працювала цілодобово, у період від 30 листопа-
да до 11 грудня «гаряча лінія» приймала близько ста дзвінків на день. Роками 
сформовану до Євромайдану систему незаконного насилля з боку правоохо-
ронних органів, добре відому правозахисникам, тепер побачили всі. Група гро-
мадського спостереження «ОЗОН» Центру громадянських свобод (добровіль-
не об’єднання активних громадян, насамперед молодих активістів, юристів, 
журналістів) забезпечила моніторинг мирних зібрань і судових засідань (від-
стежувала правопорушення під час здійснення мирних акцій, на судових про-
цесах). «Євромайдан SOS» ініціював кампанію «Не биць скотам!» (назва пісні 
білоруського гурту «Ляпіс Трубецкой») по фіксуванню злочинів представників 
правоохоронних органів і посадових осіб49.

Цілодобова гаряча лінія фіксувала звернення людей з будь-якими питан-
нями, тому самоорганізована група виконувала ще й координаційну функцію, 

46 Документальний фільм «Євромайдан SOS. Право на гідність». Відеоматеріа-
ли. URL: https://www.youtube.com/watch?v=JpMSvDJg0OI.

47 Тамила Ташева: Наша инициатива будет существовать до возвращения Крыма 
Украине. INSIDER. 2015. 26 березня. URL: http://www.theinsider.ua/lifestyle/tamila-
tasheva-krym-sos-budet-sushchestvovat-do-vozvrashcheniya-kryma-ukraine/.

48 Тарас Гаталяк: «Адвокати від одного до іншого підзахисного бігали, нена-
че фельдшери на полі бою». Правозахисник, член Асоціації українських моніторингів 
за діяльністю правоохоронних органів і громадського об’єднання «Опора». Мешкає у 
Львові. Майдан. Свідчення… С. 140.

49 Ініціативна група Євромайдан SOS. URL: http://euromaidansos.org/uk/node/20; 
https://www.facebook.com/EvromaidanSOS/.
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перенаправляючи заявки до відповідних майданівських організацій. Завдяки 
поширеним телефонним номерам до групи часто зверталися з проханнями роз-
шукати людей: «Допоможіть знайти», «Мені потрібна допомога», «Загубився 
родич, не знаю, що робити», – так виник окремий напрям роботи – служба 
порятунку, а згодом ще додалися робота в лікарнях, допомога активістам у пів-
денних і східних областях50. «Але коли не діють закони, не діють жодні прави-
ла, тоді намагатися застосувати ці правила – це абсурдно, і, можливо, навіть 
трохи смішно, – стверджувала І. Думич. – І були випадки, коли людей б’ють чи 
в них стріляють, і до нас телефонують, і про це говорять, а ми не можемо з цим 
нічого зробити тому, що міліція не діє»51.

Після 18 лютого «Євромайдан SOS» документував загиблих у лікарнях 
і моргах. Так для волонтерів організації почався ще один чи не найважчий 
етап – «дзвонити і казати, що ваш чоловік, син загинув». Волонтери першими 
систематизували інформацію про загиблих і обставини їхньої смерті, передали 
матеріали в Міжнародний кримінальний суд. «Ми ніколи не могли собі уявити, 
що через наші руки пройдуть ще сотні й сотні заарештованих і побитих, 
катованих, – зазначала О. Матвійчук. – Тоді, тобто 30 листопада, ми взагалі 
це не могли уявити […]. Ми з моєю коліжанкою, журналісткою […]. В нас є 
інформація, по кожному є папка з убитих. І ми з нею зійшлися, що ми не можемо 
там (по місцях убивств. – Г. Б.) ходити […]. Каже, я про них всіх все знаю […]. 
Я не можу там ходити […]»52. Надалі «Євромайдан SOS» здійснює моніторинг 
розслідування злочинів на Майдані й порушення прав людини, насамперед на 
окупованих територіях Криму та Донбасу, а також моніторинг українського 
законодавства на дотримання вимог міжнародного права; займається пошуком 
зниклих на Майдані; ініціював рух «Let My People Go Ukraine» для звільнення 
українських політичних в’язнів у Росії та Криму; веде активну міжнародну 
діяльність. У базі «Євромайдан SOS» нараховувалося чотириста адвокатів 
та дві тисячі волонтерів по всій країні, за час діяльності вони опрацювали 
близько 16 тис. дзвінків53. Після закінчення протестів учасників поменшало 
(11 працівників і 50 волонтерів на початку 2016 р.)54, багато з них перейшли 
до інших ініціатив, зокрема Т. Ташева стала співорганізаторкою ініціативи 
«Крим SOS».

У 2014 р. «Євромайдан SOS» заснував «Волонтерську премію» «не для 
того, аби відзначити найкращих, адже це просто неможливо. Але для того, аби 

50 Гук Н. Євромайдан. Звичайні герої… С. 57 (Саша Романцова, 28 років, банків-
ський співробітник, волонтерка гарячої лінії «Євромайдан SOS»).

51 Документальний фільм «Євромайдан SOS. Право на гідність»…
52 Там само.
53 П’єцух М. Премійована за відвагу…; Документальний фільм «Євромай-

дан SOS. Право на гідність»…
54 Кравець Р., Хомей О., Пасічник А., Лопатіна В. Виросли на Майдані. Волон-

терські ініціативи два роки потому. Українська правда. Життя. 2016. 8 лютого. URL: 
http://life.pravda.com.ua/society/2016/02/6/207741/.
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усім людям, які займаються волонтерством в країні та поза її межами, сказати 
величезне дякую»55. Нагородження відбувається 30 листопада, в день заснуван-
ня ініціативи. Серед переможців, зокрема, психолог, волонтер Психологічної 
служби Майдану Валерій Постоловський, засновник волонтерської організації 
«Захар» для адресної доставки посилок бійцям на передову Андрій Захаров, 
Ксенія Бикова, яка виїздила з допомогою військовим у місця боїв (2014), ко-
ординатор місії «Чорний тюльпан» Ярослав Жилкін, доброволець батальйо-
ну «Айдар» М. Берлінська (2015), волонтер Антон Дубішин, який попри стан 
здоров’я допомагає іншим, волонтерка Людмила Глондар (2016) та багато ін. 
У червні 2015 р. відбулася презентація документального фільму «Євромай-
дан SOS. Право на гідність» (режисерка Світлана Ліщинська) про створення і 
діяльність ініціативи під час Революції гідності, яка об’єднала не лише людей, 
готових ризикуючи собою захищати учасників протесту, а й сотні волонтерів у 
різних регіонах України та за кордоном.

«Зміни можливі! Їдь з нами!»: «Автомайдан». Створений 30 листопада 
2013 р. мобільний підрозділ Євромайдану (з 7 квітня 2014 р. громадська ор-
ганізація «Всеукраїнське Об’єднання „Автомайдан”») патрулював територію 
навколо Майдану, блокував транспортний рух, пікетував маєтки представни-
ків влади, евакуйовував активістів із місць поранень і лікарень, стежив і зне-
шкоджував тітушок. «Коли до Михайлівського собору прийшла більша кіль-
кість людей, громадські активісти зібралися і почали розподіляти між собою 
обов’язки: хтось відповідав за забезпечення ліками та продуктами, хтось – за 
проведення мітингів, – пригадував про зародження ініціативи Олексій Грицен-
ко. – Я обрав напрямок активних акцій. Зібрав друзів, і разом ми вирішили, 
що машина буде найефективнішим засобом проведення протестів, тому що ма-
шинами можна значно більше звузити територію, підвезти техніку та ін. Ми 
обдзвонили друзів, вивісили на Facebook інформацію і почали об’єднувати на-
вколо себе людей. У результаті близько тисячі людей і трьохсот автівок активно 
залучилися до організації Автомайдану»56. Першими акціями були блокування 
урядового кварталу, резиденцій міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка 
і генерального прокурора Віктора Пшонки, а найбільшою – поїздка 29 грудня 
у Межигір’я 2–3 тис. автомобілістів. За короткий час «Автомайдан» став само-
достатньою організацією, яка не тільки проводила масштабні акції протесту, 
автопробіги, а й забезпечувала функціонування Євромайдану – постачання 
дров, шин, продуктів, нічні чергування, підвезення людей та ін.

В інформаційному просторі ініціативу створення волонтерської групи 
приписують відразу кільком особам. У буклеті ГО зазначає як відправну точку 

55 Допис на сторінці «Євромайдан SOS» у соціальній мережі Facebook. 1 грудня 
2015 р.

56 За лаштунками Євромайдану: Олексій Гриценко, «Автомайдан». [Коцюба О. 
Інтерв’ю з О. Гриценком, записане 16 грудня 2013 р.]. Критика. 2014. Квітень. URL: 
https://krytyka.com/ua/articles/za-lashtunkamy-ievromaydanu-oleksiy-hrytsenko-avto-
maydan.
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заклик Василя Гацька до проведення автопробігу на підтримку Євромайдану 
в соціальній мережі Facebook57. Лідери й відомі активісти «Автомайдану» – 
Олексій Гриценко, Сергій Хаджинов, Сергій Поярков, Андрій Дзиндзя та ін. 
Дмитро Булатов, Сергій Коба, Катерина Кувіта і ряд інших учасників зараз 
віднесені до «чорного списку» (BlackList) ГО. Лідери руху мали вже досвід 
громадської діяльності та організації протестів. Так, О. Гриценко, заступник 
директора ІТ-компанії, організовував акції проти незаконної забудівлі, протест 
автомобілістів проти Укравтодору й мав розуміння того, що «50 осіб і 50 авто-
мобілів – це небо і земля». Будучи цілодобово залученими до ініціативи, її відо-
мі активісти призупинили основну діяльність, працювали дистанційно, маючи 
підтримку керівництва, або ж розраховували після перемоги розпочати власну 
справу заново.

Учасників акцій не фіксували, долучатися міг кожен охочий. Активісти 
гуртувалися вечорами на Європейській площі. Кістяк організації формувало 
близько 20 осіб58. Середній вік учасників становив 20 років, багато було осіб 
віком до 50 років. За підсумуванням учасників протесту, пересічний автомай-
данівець – це «середній клас», «небайдужі та самодостатні», «яких неможливо 
нікому й нікуди повести – вони тільки самі можуть кудись і за кимось піти», 
«з внутрішнім стержнем тому, що автомайданівцем бути небезпечно»59. Спо-
чатку як водії переважали чоловіки. Після формування штабу в Українському 
домі до організації активно долучилося жіноцтво, запрацювала гаряча лінія, 
постала потреба моніторингу. «Я мала автівку, і вже через два тижні, коли ор-
ганізувався Автомайдан, я до них долучилася. Спочатку в Автомайдані у мене 
не було жодного знайомого. Люди просто під’їжджали в якесь місце, ставали в 

57 Звіт про діяльність ГО «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан» за 2014–
2016 рр., опублікований на офіційній сторінці організації. URL: http://www.automaidan.
org.ua/aboutus.html.

58 Кравець Р., Хомей О., Пасічник А., Лопатіна В. Виросли на Майдані. Волон-
терські ініціативи два роки потому…

59 Береза А. Все будет Автомайдан: активисты становятся лидерами. Українська 
правда. Життя. 2014. 22 січня. URL: http://life.pravda.com.ua/society/2014/01/22/149322/.

Логотип мобільного підрозділу 
Євромайдану

Автопробіг до резиденції президента 
В. Януковича



164

Г. Боднар

колону, брали прапорці і їхали. Зазнайомилися дуже швидко – люди відкриті, 
було дуже-дуже приємно», – розповідала К. Кувіта, юрист, громадська акти-
вістка60. Спочатку учасники руху проводили акції протесту на власні кошти, 
але практично відразу ж вони здобули підтримку суспільства: перекази грошей 
на відкритий рахунок, внески, які особисто приносили на Європейську площу, 
допомагали технічним забезпеченням та ін. Найбільші суми коштів йшли на 
бензин, ремонт умисно пошкоджених автомобілів, допомогу затриманим ак-
тивістам.

Резонансні акції автомайданівців викликали невдоволення, а відтак і 
протидію тогочасного керівництва держави, що виливалося в арешти, позбав-
лення водійських прав, підпали авто, викрадення, погрози тощо. Закон Вер-
ховної Ради від 16 січня 2014 року ввів заборону на рух колон, у складі яких 
знаходилося понад п’ять транспортних засобів. Десятки автомайданівців були 
затримані, «Коли опинився в чужій машині з мішком на голові, – пригадував 
С. Хаджинов, генеральний директор представництва закордонної компанії, 
один із лідерів руху, – думав, що от так, напевно, і Гонгадзе вбивали»61. З ін-
шого боку, це радикалізувало дії автомайданівців і виробляло в них готовність 
«йти до кінця»: «Я раціонально подумав, якщо зараз зупинитися, то вони пере-
можуть. Отже, в жодному випадку не можна показувати ворогові, що ти боїш-
ся. Потрібно продовжувати йти вперед»62.

Сформована цілісна субкультура мобільного протестного руху користу-
валася довірою й підтримкою суспільства. Завдяки спеціальній системі кому-
нікації Zello в екстремальних ситуаціях автомайданівці миттєво виходили на 
телефонний зв’язок і виїжджали на допомогу. Доступність і практично постій-
на присутність лідерів, злагодженість їхніх рішень знімали можливі затримки 
з розв’язанням організаційних питань, а регулярні інформаційні дописи в со-
ціальних мережах робили діяльність «Автомайдану» прозорою і популярною. 
Швидкість реакції давала змогу автомайданівцям налагодити патрулювання 
міста, а під час нічних чергувань вони нерідко отримували доступ до інфор-
мації першими. Мобільний підрозділ Євромайдану відразу заявив про свою 
аполітичність. Автоколони принципово не містили символів і прапорів полі-
тичних партій, попри партійну приналежність частини лідерів. Однак події 
вимагали визначитися з єдиним політичним лідером. З ескалацією протесту 
«Автомайдан» усе більше схилявся до підтримки кандидатури Віталія Кличка.

Протягом грудня 2013 р. – січня 2014 р. в багатьох містах України сфор-
мувалися регіональні осередки «Автомайдану». Учасники руху пікетували ре-
зиденції місцевих очільників-регіоналів обласного й районного рівнів, влашто-
вували автопробіги на підтримку та підвищували безпеку активістів локальних 

60 Невідомий майдан. Революція гідності в історіях очевидців. Спільний спец-
проект ТСН.ua та Українського інституту національної пам’яті. URL: https://tsn.ua/
special-projects/maidanunknown/.

61 Береза А. Все будет Автомайдан…
62 Там само.
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Євромайданів, забезпечували функціонування наметових містечок, супрово-
джували автобуси з мітингувальниками, збирали підписи про відкликання ре-
гіональних підрозділів «Беркуту» з Києва63, допомагали в зборі й постачанні 
необхідного протестувальникам у столиці: «Я в Автомайдан приєднався, бо 
приходив якось колега, просив, треба складати […]. Прийшов, тут дуже багато 
з прапорами нас ходило на Майдані, а до роботи завжди менше людей. Про-
сті речі починалися спочатку, люди приносили продукти харчування, давали ті 
різні речі допомоги, то складали, грузили то, я тоді ще в [20]14 році, я на схід 
не їздив, така моя була робота, скажімо, проста – гружчик»64. У Львові створе-
ні для автопробігу і нічних чергувань внутрішні канали спілкування активіс-
тів стали основою для формування ініціативи і з березня 2014 р. громадської 
організації «Варта–1». Закритий доступ до персональних даних інформаторів; 
миттєвий збір свідчень небайдужих про правопорушення, ДТП, надзвичайні 
ситуації та інше; залучення громадськості зробили «Варту–1» популярним ре-
сурсом таким необхідним у постреволюційний період65.

Після закінчення Євромайдану автомайданівці відкрито заявили про пе-
рехід в опозицію до нової влади. Активісти допомагали армії, їздили в східні 
області України, однак пріоритетом у їх діяльності стали боротьба з корупцією 
й реформування судової влади, органів прокуратури і МВС. «Ворог атакує нас 
не лише на фронті, а й в тилу. Кабінетні щурі, які себе чудово почували за ча-
сів Януковича, із останніх сил намагаються вхопитися за будь-яку можливість 
лишитися у владному кріслі, і саме тому відбувається надпотужний спротив та 
саботаж у проведенні реформ! І наше головне завдання на сьогоднішній день – 
це проведення «кабінетного АТО», яке завдяки закону „Про очищення влади” 
та нашим спільним зусиллям нарешті покладе кінець владі корупціонерів та за-
лишків радянської номенклатури!», – зазначено в цілях діяльності громадської 
організації «Всеукраїнське об’єднання „Автомайдан”66. Була оформлена чітка 
структура, створена Радою правління у складі шести осіб на чолі з О. Грицен-
ком. Раз на півроку передбачалося проводити загальні збори. У 2015–2016 рр. 
організація діставала фінансову підтримку «Європейського фонду за демо-
кратію», «Канадського фонду підтримки місцевих ініціатив», «Національного 
фонду на підтримку демократії», на її рахунок надходили благодійні внески 

63 Звіт про діяльність ГО «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан»…
64 Інтерв’ю з Олійником Володимиром, 1970 р. н., записане в м. Червонограді 

Львівської обл. 28 червня 2017 р. Інтерв’юер Оксана Гірчак. Запис зберігається в архіві 
Центру усної історії та біографістики при кафедрі новітньої історії України ім. Михай-
ла Грушевського Львівського національного університету ім. Івана Франка.

65 Кар’єрні практики в сучасній Україні (публікація інтерв’ю з Ігорем Зінке-
вичем). Підготовка до друку Олени Лукачук. Історичні та культурологічні студії / 
відп. ред. М. Литвин; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. 
Львів, 2014–2015. Вип. 6–7. С. 407–428.

66 Офіційна сторінка ГО «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан». URL: http://
www.automaidan.org.ua/aboutus.html.
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та ін. Профільною в діяльності «Автомайдану» залишилася справа належної 
організації розслідування злочинів, що були скоєні проти учасників Євромай-
дану: участь у процесах, проведення акцій, співпраця з групами, що супро-
воджують такі розслідування. Організація провадить громадський нагляд над 
реформуванням правоохоронних органів та судів, з літа-осені 2015 р. зайня-
лась поїздками до місць нелегального видобутку бурштину і розробки піщаних 
кар’єрів67. «Автомайдан» реалізує проекти «PROSUD» – публікує інформацію 
про професійну діяльність суддів (7 766 осіб) і їхні доходи68 та «ЕкоМайдан» – 
«проект, який викриває злочини знищення українських надр, парків, лісу та 
озер»69, тісно співпрацює з антикорупційними ініціативами, зберігає широку 
мережу активістів у регіонах, зокрема в Тернополі, Черкасах, Житомирі.

Змінювати уявлення людей: «Babylon’13». Громадське об’єднання 
«Babylon’13» розпочало діяльність з відзнятого 30 листопада 2013 р. на Ми-
хайлівській площі відео «Вавилон’13 Пролог», присвяченого протестуваль-
никам70. «Babylon’13» об’єднав режисерів, операторів і кінематографістів, які 
майже щодня знімали кіноісторію Євромайдану, щоб «показати народження 
й перші рішучі кроки громадянського суспільства». Вони стверджували, що 
«через документальне кіно можна змінювати уявлення людей про навколишню 
дійсність та стан речей»71. Творчу основу проекту сформували кінорежисери 
Володимир Тихий (продюсер і художній керівник), Іван Сауткін, Крістіан Же-
рєгі, Лариса Артюгіна, Юлія Гонтарук, Роман Любий та інші, а також кіно-
оператори Юрій Грузінов, Ярослав Пілунський, Андрій Котляр, Ігор Іванько, 
Євген Козеко й ін. Назва ініціативи виникла не відразу й була викликана різни-
ми асоціаціями – «фільмом «Вавилон ХХ» [Івана] Миколайчука, людьми, які 
говорять різними мовами, і з тим, що «Йолка – як вавилонська вежа», – зазна-
чив кінознавець Володимир Войтенко72.

Почалося все на Михайлівській площі, зранку після побиття студентів. Ми 
зустрілися своєю професійною тусовкою та погодилися, що хочемо брати 
участь у тому, що відбувається, активно. Нічого, крім своїх професійних на-
виків, ми запропонувати не можемо – у політичних питаннях ми не надто 
компетентні, у стратегічних також – тому вирішили знімати маленькі філь-
ми та з їх допомогою впливати на громадську думку. Підбадьорювати, весе-
лити, змушувати думати, пропонувати якісь думки […]. #ВABYLON’13 – 

67 Звіт про діяльність ГО «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан»…
68 PROSUD. URL: http://prosud.info/#/.
69 Сторінка проекту «ЕкоМайдан» в соціальній мережі Facebook. URL: https://

www.facebook.com/ecomaidan.org.
70 Вавилон’13 Пролог / Babylon’13 Prologue. Відеоматеріали. URL: https://www.

youtube.com/watch?v=QzHznGeMFfs.
71 #Babylon’13. Офіційний сайт. URL: http://babylon13.com/.
72 BABYLON’13: 35 фільмів про життя Євромайдану. Українська правда. Жит-

тя. 2013. 24 грудня. URL: http://life.pravda.com.ua/culture/2013/12/24/146923/.
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насамперед громадянська ініціатива, а не творчий проект, так що можна 
вважати його нашим способом боротьби (І. Сауткін, режисер, оператор-
постановник)73.

Ідея ініціативи «Babylon’13» захоплювала можливістю не просто фіксу-
вати події, а «знімати кіно» з акцентом на донесенні думок і образів, уникаючи 
критичних оцінок. Команда не обмежувалася документальним і художнім кіно, 
а знімала музичне відео та роботи в рекламному жанрі. Орієнтувалися, насам-
перед, на глядача перед екраном комп’ютера, тому завданням були невеликі ро-
боти. Завдяки концентрації на образах та емоціях, доробок волонтерської гру-
пи став ефективним і вагомим внеском у революцію: «Першочергове в нашій 
роботі – це мотивування глядача долучитися до важкої роботи над майбутнім. 
Другорядною функцією #ВABYLON’13 є хроніка, що має суттєвий історичний 
інтерес і не є сухою хронікою, а унікальною у своєму роді, бо кожна окрема 
робота, кожен окремий фільм – це щонайменше спроба занурити глядача у пев-
ний емоційний стан, а всі роботи разом – це велика історія змін у суспільстві» 
(режисер монтажу Р. Любий)74; «Ми допомагаємо подивитися на себе – хто ти, 
що ти, на якому місці, порівняй себе з іншими» (кінооператор Ю. Грузінов)75; 
«У жодному нашому фільмі немає ні однієї людини з обличчям медійним. Ні 
одного політика, ні одного депутата. Для нас це принципово. Ми знімаємо про 
людей. Про людей, які жертвують своїм життям заради цієї країни» (режисерка 
Ю. Гонтарук)76. «Акцент має бути, – зазначила режисерка Марія Пономарьо-
ва, – завжди на одних і тих самих трьох китах – на чесності із собою, силі дум-
ки та художній виразності. Все інше вирішить найкращий режисер – життя»77.

За три місяці активісти зняли більше вісімдесяти короткометражних до-
кументальних фільмів громадянського протесту. Події розгорталися настільки 
швидко, що «тільки встигай фільмувати». Невеликі фільми-історії розміщува-
ли з субтитрами англійською. Роботи «Babylon’13» збирали десятки тисяч пе-
реглядів на YouTube. «Нашими роликами більше Аль-Джазіра цікавиться, аніж 
вітчизняні канали, – коментував ситуацію грудня 2014 р. В. Тихий. – Це звісно, 
жарт, але вони їх транслювали. Турецькі канали просять ролики без субтитрів, 
про нас написав Hollywood Reporter, а в Україні крім «Громадського ТБ» кана-
ли нас ігнорують»78.

73 Титиш Г., Береза А. Обличчя #ВABYLON’13. Люди, які творять кінопро-
тест. Українська правда. Життя. 2014. 13 лютого. URL: http://life.pravda.com.ua/
culture/2014/02/13/152023/.

74 Там само.
75 Кравець Р., Хомей О., Пасічник А., Лопатіна В. Виросли на Майдані. Волон-

терські ініціативи два роки потому…
76 Babylon’13: «Наша зброя – камери». Hromadske. 2015. 4 cерпня. URL: https://

hromadske.ua/posts/babylon13-nasha-zbroia-kamery.
77 Обличчя #ВABYLON’13. Люди, які творять кінопротест. Частина 2…
78 BABYLON’13: 35 фільмів про життя Євромайдану…
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Відчуті через роботи 
«Babylon’13» атмосфера Євро-
майдану, мотиви і вчинки його 
учасників змінювали уявлен-
ня людей, спонукали багатьох 
долучатися до протесту: «Я 
стараюся передати „відчуття 
погруження” в ситуацію, у по-
дію, – зауважив Крістіан Жерє-
гі, режисер та оператор-поста-
новщик. – Покликати за собою 
глядача й дати йому відчути 
все так, нібито він там був. 
Пам’ятаю, дівчинка одна піді-
йшла з чаєм, розговорилися, 
а вона ролики з Грушевсько-
го бачила. Каже: „Я в нови-
нах дивилася – жах, страшно, 
а ваші ролики побачила – то 
ніби й не так все страшно, і 
прийшла допомогти”»79. Акти-
вісти зазначали, що дуже легко 

«з режисера перетворювалися на режисера-громадянина України», хотіли за-
фіксувати якомога більше, нерідко ризикуючи собою: «Мене багато що вра-
зило […], – зізнавався Д. Сухолиткий-Собчук. – Весь цей час я відчував себе 
„флешкою” на певну кількість гігабайт, якій випала можливість записати щось 
з величезного простору в тисячу зета байт собі в пам’ять маленький шматок 
інформації, передати в простір шматок часу, в якому живе»; «Був смішний мо-
мент, – пригадував К. Жерєгі. – коли я знімав на Грушевського, а все горіло. 
Йду разом з атакуючими, вони за щитами, а мені обличчя потрібні, облич не 
видно. […]. Обходжу їх спереду і вже спиною розумію, що опинився між ними 
та Беркутом […]. Незатишне таке почуття – якраз звідти стрілянина йшла»80.

З початком війни на сході України знімальна група «Babylon’13» продо-
вжила роботу. Команда зайнялася відразу кількома напрямами – Євромайда-
ном, добровольчими батальйонами й АТО. На початку 2016 р. в кінопроекті 
працювало більше 50 осіб, які за два роки діяльності зняли понад 500 робіт81, 
зараз цей доробок значно більший. За внесок у розвиток українського кіно-
мистецтва «Babylon’13» отримав «Скіфського оленя» на 44-му Міжнародному 
кінофестивалі «Молодість». Невеликі фільми-історії об’єднують у тематичні 

79 Обличчя #ВABYLON’13. Люди, які творять кінопротест. Частина 2…
80 Там само.
81 Кравець Р., Хомей О., Пасічник А., Лопатіна В. Виросли на Майдані. Волон-

терські ініціативи два роки потому…

Команда творчого об’єднання «Babylon’13»

Кадр з фільму «Сильніше, ніж зброя» (2014) 
творчого об’єднання «Babylon’13»
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цикли. У квітні 2014 р. презентували серію документальних фільмів «Зима, 
що нас змінила» про події на Євромайдані, приурочену сороковинам убивств 
на вул. Інститутській. Проект включив сім фільмів: «Небесна сотня» (в травні 
2014 р. презентований на Канському кінофестивалі), «Перша смерть», «Кок-
тейлі Грушевського», «Межигір’я. Батіна хата», «Самооборона», «Пожежа у 
Будинку Профспілок», «Автомайдан». Наприкінці листопада 2014 р. на екра-
ни українських кінотеатрів вийшов перший повнометражний документальний 
фільм «Сильніше, ніж зброя», який «показує еволюцію українських реалій від 
стихійної спроби захоплення Адміністрації Президента 1-го грудня до кри-
вавих боїв у руїнах донецького аеропорту»82. Кінокартина отримала премію 
Націо нальної спілки кінематографістів України в номінації «Найкращий не-
ігровий фільм». У 2015 р. фільм внесли до короткого списку художнього фес-
тивалю «Passion For Freedom» у Лондоні. До третьої річниці розстрілу Небес-
ної Сотні активісти зняли фільм «Небо падає. Три місяці з життя Устима Голо-
днюка» про внутрішній світ 18–20-річної молоді Євромайдану:

Майже все, що робиться в нас у фільмах / телепрограмах про Героїв Не-
бесної сотні та й Героїв війни є кондовим наслідуванням радянського соц-
реалізму – такий шматок граніту, на який дивишся задерши голову […]. Цей 
фільм змусить пошкодувати глядача не тільки за тим, що три роки тому на 
Інститутській трагічно загинув дев’ятнадцятирічний хлопець, а й відчути 
розкаяння за власні змарновані надії та безініціативність […]. Ми до цього 
часу знаходимося в точці «ранок 20-го лютого 2014 року», і одиниці йдуть 
на гору по Інститутській, в той час, як сотні тисяч кажуть: я що дурний лізти 
під кулі (режисер фільму В. Тихий)83.

«Відкритий університет Майдану». Освітній проект «Відкритий універ-
ситет Майдану» (з липня 2014 р. однойменна громадська організація) запра-
цював 10 грудня 2013 р. в результаті об’єднання кількох спільнот працівни-
ків, викладачів і випускників київських бізнес-шкіл та громадських активістів, 
які мали спільний намір – навчати людей, які зібралися на Євромайдані. Біля 
витоків проекту стояли Юлія Кочерган і Наталія Шаповал з Київської школи 
економіки, Олександр Стародубцев і Остап Стасів з Києво-Могилянської біз-
нес-школи, Роман Тичківський, Олександр Положинський з ініціативи Інфор-
маційного центру «НЕ ЗЛИй Майдан»:

ВУМ виник через сукупність ідей, які з’явилися на Майдані в кількох го-
ловах. На початку грудня Київська школа економіки почала викладати на 
Майдані, першим викладачем був Павло Шеремета […]. Паралельно з цим 

82 #Babylon’13. URL: http://babylon13.com/.
83 «Ми у точці «ранок 20-го лютого». Фільм Тихого до 3-ї річниці розстрілу Не-

бесної Сотні. Українська правда. Життя. 2017. 18 лютого. URL: https://life.pravda.com.
ua/society/2017/02/18/222648/.
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в Жовтневому палаці планували запустити якісь лекції, були активності в 
Парламентській бібліотеці […], а спільнота Києво-Могилянської бізнес-
школи прийняла рішення, що вона також хоче робити щось подібне […]. 
Паралельно уже активно працювала ініціатива «НЕ ЗЛИЙ Майдан» […]. В 
результаті всього цього, протягом двох діб, виникла ідея вчити на Майдані84.

Розуміючи потребу інтелектуального наповнення Євромайдану («рево-
люція має відбуватися не лише на площах і вулицях, але і в головах, у свідо-
мості людей») для тих людей, які «можливо не зможуть відповісти на питання, 
чому вони там стоять, але вони щось відчувають усередині та чітко розуміють, 
чого вони НЕ хочуть»85, було створено альтернативний майданчик («де гово-
рять про майбутнє і не буде місця політикам»), на якому ділилися досвідом, 
розповідали про свої ідеї та переконання вчені, успішні бізнесмени, громадські 
діячі, літератори, митці: президент Київської школи економіки Павло Шере-
мета, президент Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
Сергій Квіт, генеральний директор «Майкрософт Україна» Дмитро Шимків, 
режисер і засновник фестивалю «ГогольFest» Владислав Троїцький та багато 
інших. Тематика лекцій охоплювала широке коло питань суспільних і гумані-
тарних студій. Популярністю користувалися лекції з українського державотво-
рення, проблем суспільної моралі, традиційної та сучасної української куль-
тури. Волонтери вели переговори з потенційними доповідачами, модерували 
заходи. Різною була аудиторія проекту: від постійно присутніх киян до пересіч-
них майданівців, окремо вирізнялося студентство. Спочатку лекції відбувалися 
під відкритим небом на сцені поруч Лядських воріт, через яку пройшло близь-

84 Остап Стасів про Відкритий університет Майдану. IDEALIST.media. 2016. 
23 березня. URL: http://idealist.media/index.php/ostap-stasiv-pro-vidkritiy-universitet-
maydanu/.

85 Гриценко К. Open People: Юлія Кочерган (Відкритий університет Майдану). 
Open.ua. 2014. 10 січня. URL: http://open.ua/openpeople/interview/Open-People-Yuliya-
Kochergan-Vidkritiy-universitet-Maydanu/.

Сцена «Відкритого університету 
Майдану» біля Лядських воріт у 
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ко 180 доповідачів з 295 публічними лекціями86, у січні 2014 р. університет 
запрацював в Українському домі.

Невдовзі після закінчення протестів ВУМ відновив роботу на імпровізо-
ваній сцені біля монументу Незалежності, а далі перейшов «з фізичного місця 
у мережу, в проектний процес взаємодії з різними органами влади», запрошу-
ючи кожного до самоосвіти й саморозвитку задля змін. До ініціативи долучи-
лися Дмитро Савочкін (дистанційне навчання, vum online), Олена Хіль (PR), 
Максим Сабєльніков (маркетинг)87. ГО ВУМ, як всеукраїнський рух громадян-
ської освіти, має на меті розвивати громадянське суспільство України через 
неформальну освіту, створення умов для (спів)праці активістів у місцевих гро-
мадах, упровадження проектів соціальної дії для покращення та сталого роз-
витку громад різного рівня. О. Стасів залишається лідером і координатором 
освітньої ініціативи, є керівником проекту ВУМ-онлайн. Головою ГО ВУМ, 
керівником напряму Active Citizens з тренінгів соціальних проектів і пітчин-
гів з фінансування проектів, роботи з регіональними громадами стала О. Хіль. 
Діють 22 регіональних осередки. Основою діяльності ГО є публічні лекції, 
навчальні та просвітницькі телевізійні програми. Серед лекторів – досвідчені 
викладачі та науковці, бізнесмени-практики, керівники. Успішно реалізується 
ініційована ще в січні-лютому 2014 р. навчальна програма «Школа свідомого 
громадянина» – проект, який «дозволяє людям зрозуміти, що таке інтегральна 
динаміка […], соціальний капітал, як контролювати органи влади і управляти 
соціальними проектами […], – зазначив О. Стасів. – Це все дуже розкидані 
речі, але якщо ці пазлики скласти в єдину картинку, вдягнути на них рамку і 
навести різкість, то виходить дуже зрозуміле полотно, яке демонструє нам, що 
ми можемо робити у своїх спільнотах та громадах»88.

«IT#намет на Євромайдані». ІТ-спільнота забезпечила інформаційну 
й технічну підтримку протестувальників (передусім безперервний доступ до 
мережі Інтернет), організувавши 14 грудня 2013 р. ініціативу «IT#намет на 
Євромайдані». Ініціатором ІТ-пітримки був Юрій Чайка, засновник першої 
електрон ної платіжної системи в Україні MoneXy, який розмістив допис у со-
ціальній мережі Facebook. Від оголошення ідеї до її втілення минула лише 
доба – за лічені години знайшли кошти, намет і обладнання. В ІТ-наметі учас-
ники акцій отримували консультації (щодо мобільних пристроїв, підключен-
ня до мережі Інтернет та ін.), користувалися планшетами, заряджали теле-
фони, зголошувалися в ІТ-волонтери. Координували роботу Максим Плахтій, 
Alex Inerren, Сергій Гуров, Макс Карасик, Наталя Куцька та ін.89 Почергово 
працювало близько сотні ІТ-волонтерів, обслуговуючи одночасно 10–20 про-

86 ВУМ. Відкритий університет. Про проект. URL: https://vum.org.ua/about/; 
Остап Стасів про Відкритий університет Майдану…

87 Допис на сторінці ВУМ online, Відкритий Університет Майдану в соціальній 
мережі Facebook. 7 грудня 2015 р.

88 Остап Стасів про Відкритий університет Майдану…
89 ІТ#намет на Євромайдані. URL: http://it-namet.com.ua/aboutus.
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тестувальників у наметі90. Ініціатива мала сторінку в мережі Facebook. Після 
пожежі в ІТ-наметі волонтери продовжили роботу в приміщенні КМДА.

Наприкінці грудня 2013 р. відбувся хакатон «Інструмент суспільної 
взаємодії» – марафон серед ІТ-фахівців з метою «запропонувати суспільству 
проекти, що зможуть виконувати важливу роль для вибудови нових суспіль-
них взаємовідносин, горизонтальних зв’язків та надати для цього практичні 
інструменти». Переможцями стали проекти сервісу для волонтерів, редизайн 
спільнобачення для розширення можливостей громадянської журналістики, 
версія програми-кнопки SOS (координація існуючих проектів і груп, які за-
ймаються громадською безпекою) з можливістю розвитку в систему безпеки, 
альтернативну державній. Інші проекти стосувалися ресурсу, який би відобра-
жав заходи, що організовуються неподалік, з можливістю їх фінансування чи 
покращення; сайту з інформацією про діяльність органів влади, які пов’язані з 
господарськими справами; проект громадських петицій і кампаній та ін. Хака-
тон «Прозорість – інструмент громадянина» (24–25 лютого 2014 р.) мав завдан-
ням розробити ІТ-інструменти в перехідний період. Серед запропонованих 
проектів були сервіс з відстеження розподілу бюджету, електронний паспорт, 
ресурси з «візуальними біографіями вчинків політиків», недопущення корупції 
та ін.91

З огляду на ескалацію протестів 21 січня 2014 р. координаційна рада 
«ІТ-намету» запропонувала створити неполітичне Громадське професійне 
об’єднання «ІТ-спільнота». Серед його головних завдань були забезпечення 
згуртованості й галузевої комунікації, захист інтересів і безпеки членів спіль-
ноти, започаткування й підтримка проектів суспільного значення. Учасником 
об’єднання міг стати кожен охочий, пройшовши попередню реєстрацію92. При 
обговоренні подальшого розвитку ІТ-руху пропонувалося трансформувати 
«IT#намет на Євромайдані» в популярну ресурсну соціальну мережу, структу-
роване об’єднання та ін.:

Метою подальшої діяльності ІТ-намету могло б бути впровадження техно-
логій у розв’язання соціально-громадських проблем, які не вирішені. Як? 
ІТ-ком’юніті могло б «нав’язати», подарувати і впровадити ряд технологій у 
проектах, як роблять владу й політиків більш прозорими, підзвітними людям 

90 Юзич М. «IТ-кратія» на Євромайдані. Координатор «найпросунутішого» на-
мету Максим Плахтій: «Ми хочемо конвертувати „лайки” в конкретні рішення… Мож-
на, наприклад, розробити програми щодо розподілу бюджету». День. 2013. 18 грудня. 
URL: http://m.day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/it-kratiya-na-ievromaydani.

91 Її ж. IТ-шники запропонували свої реформи в Україні. П’ять кращих ідей. День. 
2014. 27 лютого. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/it-shniki-zaproponuvali-
svoyi-reformi-v-ukrayini.

92 Пропонується створити неполітичне Громадське професійне об’єднання «ІТ-
спільнота». 21 січня 2014 р. URL: http://it-namet.com.ua/news/proponuyetsya-stvoriti-
nepolitichne-gromadske-profesijne-ob-yednannya-it-spilnota.



173

Волонтери на Євромайдані

в Україні […]. Я б хотіла бачити майбутнє ІТ-намету, клієнтом якого буде не 
програміст, а загалом громадянське суспільство України. ІТ-технології по-
винні служити іншим людям […]. Для максимального успіху та ефектив-
ності всіх дій після успішного пілотування проектів у цього руху повинна 
з’явитися якась структура – неурядова організація, компанія, партія чи ще 
щось […] (Ольга Бєлькова, політик і економіст) 93.

Важливим досягненням ІТ-руху став проект «Інноваційна Україна» – 
проведення реформи у сфері оподаткування ІТ-сфери, електронної комерції, 
ІТ-освіти, ІТ в державних органах та ін. В ІТ-наметі відбулося кілька інформа-
ційних лекцій і семінарів. Ініціатива стала стартовим майданчиком для втілен-
ня низки цифрових і громадських проектів: «Саме на Євромайдані народився 
проект Центр зайнятості Вільних людей – громадська організація, яка поста-
вила собі за мету змінити корінні підходи до розуміння ринку […], – зазначила 
Ірина Коваль, співзасновниця ГО. – Наша перша „приймальня” почала роботу 
фактично ще в ІТ-наметі. До нас зверталися і сотники, і прості волонтери, і 
кримчани, яким було нікуди повертатися. Намагалися допомогти усім […]»94. 
Чимало розробок використав у своїй діяльності «Автомайдан». Із закінченням 
протесту ініціатива продовжила своє існування в Facebook-спільноті ІТ-намет, 
однак активісти поступово розпорошилися по інших проектах і тематичних 
об’єднаннях, час від часу влаштовуючи спільні непересічні заходи.

«Народний госпіталь» та «Допомога постраждалим у Києві». Успіш-
ним проектом самоорганізації суспільства через співпрацю менеджерів, які 
випадково зустрілися в одній із київських аптек, стала ініціатива «Народний 
госпіталь», волонтери якої (Дарія Крікунова, Олександра Дубічева, Роман 
Зінченко, Антоніна Юрченко та ін.) з другої половини січня 2014 р. стали ко-
ординаційним центром по забезпеченню медичних бригад, медпунктів і неле-
гальних госпіталей медикаментами й медичним обладнанням. Організаторами 
спільноти були тендерний продюсер, маркетолог, event- і PR-менеджер, IT-
спеціаліст, інноватор, тобто люди не пов’язані з медициною. «А зайнятися ме-
дициною, – пригадувала О. Дубічева, – мене змусила тільки внутрішня агресія. 
Це таке тунелювання емоцій: тобі дуже погано, дуже страшно, і, щоб не нудити 
і не боятися, стискаєш зуби і йдеш нести добро і робити щастя»95. Волонтерів 
згуртувало розуміння критичної важливості медицини під час появи нових по-
терпілих і перших смертей. «Була класична горизонтальна самоорганізація – 
протягом трьох діб я випадково познайомилася з волонтерами-одиночками (в 

93 Що далі? Ольга Бєлькова. 19 грудня 2013 р. URL: http://it-namet.com.ua/dumki-
fahivciv/olga-byelkova.

94 Прокопишин Т. Ірина Коваль. Розмова з громадською активісткою, співзаснов-
ницею Центру зайнятості Вільних людей…

95 На Євромайдані створили «Народний госпіталь» з дефібриляторами і навіть 
кисневою станцією. Українська правда. Життя. 2014. 29 січня. URL: https://life.pravda.
com.ua/society/2014/01/29/150300/.
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черзі в аптеку, на Фейсбуку, приваблена енергійним і рішучим стилем комен-
тарів)», – пригадувала Д. Крікунова. – Так склався кістяк «Народного госпі-
талю» – ми знайшлися випадково, і ця випадковість виявилася щасливою»96.

«Народний госпіталь» збирав чималі кошти, й волонтери робили суттєві 
закупки медичних та побутових товарів, реагуючи на потреби кожного дня. 
«Основний принцип нашої роботи, – зазначав Р. Зінченко, – полягає в тому, 
що людині, яка могла б купити упаковку чи десять упаковок ліків, ми даємо 
важіль для того, щоб своїми зусиллями, зусиллями інших людей можна було 
придбати серйозну техніку»97. Кошти збирали не централізовано, без єдиного 
рахунку, що вимагало високого рівня довіри: «Моя довіра абсолютно ірраціо-
нальна, адже до минулої неділі я ні з ким не була особисто знайома. Тільки 
віртуально», – зауважила А. Юрченко. Волонтери жартома називали себе гру-
пою «імені дефібрилятора й канцтоварів», звітували про чергові поповнення: 
«дефібрилятори та операційні безтіньові лампи, електрокардіографи та пуль-
соксиметри, киснева станція та апарат штучної вентиляції легенів, каталки для 
пацієнтів та штативи для крапельниць, стерилізатор та стерилізаційні розчини, 
балістичні окуляри та бронежилети […], інфрачервоні обігрівачі UFO та бахі-
ли, більше сотні найменувань медичних препаратів, засоби гігієни»98. «У вас 
тепер є хрещеник, життя якого ви врятували», – так розпочав допис на сторін-
ці в соціальній мережі Facebook Р. Зінченко після врятованого життя одного 
з протестувальників у польовому шпиталі в Жовтневому палаці, куди вчасно 
привезли потрібний дефібрилятор99. Одним із напрямів роботи була «превен-

96 10 уроков волонтерской деятельности. О том, как опыт Майдана поменял 
взгляды украинок на работу и жизнь. Беседовала Елена Таранская. WoMo. Спецпроект. 
URL: http://womo.ua/10-urokov-volonterskoy-deyatelnosti/.

97 Роман Зінченко в програмі «На слуху». Програма телеканалу EraTV. 2014. 
5 лютого. Відеоматеріали. URL: https://www.youtube.com/watch?v=jc8kh1thTz4.

98 На Євромайдані створили «Народний госпіталь» з дефібриляторами і навіть 
кисневою станцією. Українська правда. Життя. 2014. 29 січня. URL: https://life.pra-
vda.com.ua/society/2014/01/29/150300/view_print/-.

99 Допис на сторінці Романа Зінченка (Roman Zinchenko) в соціальній мережі 
Facebook. 25 січня 2014 р.

Польовий госпіталь на Євромайдані з обладнанням «Народного госпіталю»
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тивна медицина» – закупівля засобів захисту для медиків: бронежилетів, шо-
ломів, захисних окулярів.

Наприкінці січня «Народний госпіталь» опікувався медпунктами в Жов-
тневому палаці, на Грушевського, 1 і 4, в Українському домі та мобільними бри-
гадами. Волонтери організації, за твердженням медиків Євромайдану, досягли 
забезпечення польових госпіталів на рівні районних лікарень з перспективою 
росту до обласного рівня. «Це був, я думаю, найуспішніший волонтерський 
проект Майдану, підсумувала О. Дубічева. – Ми відзвітувалися більш, ніж на 
мільйон гривень! Ми просто «купили» (медпункт. – Г. Б.) Жовтневий, «купи-
ли» Грушевського, можна сказати. Тобто ці точки ми забезпечували власноруч. 
Нас було шестеро […]. Ми були дуже ефективні, тому що в нас була звітність 
дуже відкрита, регулярна і абсолютно прозора. Був Рома, який забезпечував 
зв’язки з громадськістю. І саме завдяки його праці про нас дізналися ЗМІ. Про 
нас написали, і це ще збільшило потік коштів»100. Служба займалася перемі-
щенням і лікуванням середньо- та важкопоранених у лікарнях, акумулювала 
кошти на їхнє лікування за кордоном.

Була сто одна ситуація, коли «потрібно за дві години червоненьку квіточку» 
і немає цілком ніяких шансів на реалізацію цього завдання. Але практично 
щоразу все складалося так, що виходило.  […] Одного дня на мене вийшла 
якась волонтерка Катя, яка приютила в себе чотирьох хлопців з інших міст 
із різними травмами та виходжувала їх у міру своїх сил. Одному з них було 
потрібно терміново робити дуже складну операцію на кисті руки – пласти-
ка з протезуванням частини кісток, сухожилля, шкіри. Інакше ампутація. За 
5 днів ми з нуля через знайомих і знайомих-знайомих знайшли австрійську 
клініку, яка була готова зробити це безкоштовно, людей, які погодилися при-
ютити хлопця, й посольство нам прискорено зробило візи. Нам залишалося 
тільки купити квиток» (Д. Крікунова)101.

З розгортанням війни на сході України волонтери «Народного госпіталю» 
не припиняли роботи, акумулюючи кошти на медичні потреби. «Відкритий збір 
коштів» ще „на вчора” необхідні медикаменти і обладнання, коли «#потікдобра 
за останні 2 місяці перетворився на ріденькі краплі, а потік жертв, на жаль, 
збільшується», – такими були нові реалії досвідченої ініціативи102. «Народний 
госпіталь» згорнувся в листопаді 2014 р., відзвітувавши про свою діяльність103.

З допомоги пораненим майданівцям, які не проживали в Києві, в одній 
з київських лікарень 19 січня 2014 р. зародилася група «Допомога постражда-

100 Олександра Дубічева, 1985 р. н., маркетолог. Майдан від першої особи. 45 іс-
торій Революції гідності… С. 274.

101 10 уроков волонтерской деятельности…
102 Допис на сторінці «Народного госпіталю» (Народний Госпіталь) в соціальній 

мережі Facebook. 27 травня 2014 р.
103 10 уроков волонтерской деятельности…
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лим у Києві». «І в мене виникла ідея, 
що поки чоловіки виходять на май-
дан, жінки могли б зорганізуватися 
й допомагати: відвідувати хворих, 
постраждалих або іншим чином ді-
яти залежно від необхідності […], – 
розповідала засновниця і координа-
торка групи Ірина Панченко, юрист 
за фахом. – Зустрілися з тими, хто 
відгукнувся, в магазині. Придбали 
предмети першої необхідності, як ми 
називаємо „стартовий пакет”: капці, 
білизна, сік, мінеральна вода, чашка, 
ложка, постільна білизна, прости-

радло, плед. Все, що необхідно людині, яка перебуває в палаті. Вартість тако-
го „стартового пакета” становить 450–600 гривень»104. Кістяк команди з шести 
осіб працював до квітня 2014 р.

Невдовзі організація переключилася на координацію лікарняних потреб. 
Волонтерські групи збирали дані про потреби кожного потерпілого, передава-
ли диспетчерам організації, які працювали на їх забезпечення, а «стрілянина в 
лютому вже була повтором, – ми знали, що робити […], – наголосила І. Пан-
ченко. – Головним завданням було не дублювати зусиль […]. У цих умовах, 
ураховуючи ще додатковий стрес і ризик для самих волонтерів, яких могли 
звинуватити або й покарати, якщо влада посилить репресії, найбільше ціну-
валася здатність до розсудливості, стресостійкість і здатність координувати, 
діяти продумано»105. Досвід юридичної практики допоміг уникати ризиків з фі-
нансовою звітністю, безпекою постраждалих та ін.

Навесні 2014 р. волонтери продовжували збір коштів на потреби поране-
них майданівців. Постреволюційна хвиля потерпілих змушувала більш при скіп-
ли во приглядатися до прохачів, розпізнавати випадки шахрайства, а внутріш-
ній потенціал вичерпувався. «Мене мучить один і той самий кошмар, – зізна-
лася І. Панченко. – Що мені на рахунок переказують дуже велику суму грошей, 
кілька десятків мільйонів доларів. І я розумію, що це буде вічна праця і вічне 
волонтерство, мене виженуть з роботи, я піду по світу»106. Нерідко після першої 
допомоги й згасання ентузіазму потерпілі залишалися наодинці зі своїми про-
блемами. Далеко не всі з них наважувалися попросити про допомогу: «для цьо-
го треба зняти якийсь свій фільтр гордості. А та категорія людей, що вийшла 

104 Будівська Г. Після Майдану. Волонтери і далі допомагають пораненим. Їх зна-
йти часом непросто Тексти.org.ua. 2014. 24 квітня. URL: http://texty.org.ua/pg/article/
editorial/read/53177/Pisla_Majdanu_Volontery_i_ dali_dopomagajut_poranenym.

105 Гук Н. Євромайдан. Звичайні герої… С. 23–28 (Ірина Панченко, 40 років, 
юрист).

106 Будівська Г. Після Майдану. Волонтери і далі допомагають пораненим…

Координаторка ініціативи «Допомога 
постраждалим у Києві» Ірина Панченко
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на Майдан, як правило, просити не вміє не може і не хоче»107. Навіть незначна 
фінансова підтримка мала психологічний ефект. Декому доводилося робити 
додаткові обстеження і повторні оперативні втручання. Спільнота старалася й 
надалі допомагати своїм підопічним. Усього ініціатива допомогла 76 особам на 
суму більше півмільйона гривень (дані на 10 квітня 2014 р.). «Знаєте, я думала, 
що в мене не вийде, – згадувала засновниця спільноти. – Якби мені три місяці 
тому сказали, що буду цим займатися, ніколи не повірила б. Тому що вважала, 
що надто слабка, надто розхитана, нервова, що в мене не вистачить сил. Перед 
тим, як відкрити сторінку у Facebook, прочитала, що Всевишній не вибирає 
сильних людей, а дає силу тим, хто береться щось робити»108.

Медики були однією з найбільш організованих професійних служб на 
Євромайдані. Перші волонтери й небайдужі учасники протесту гуртувалися 
біля Михайлівського Золотоверхого собору – надавали допомогу постраж-
далим у ніч на 30 листопада, сортували принесені медикаменти, а на марш 
1 грудня підготували набори медикаментів, трафаретом на закуплених білих 
футболках намалювали червоні хрести, поділилися на пари-трійки109 і, «якщо б 
не сутички на Банковій, обійшлися б наданою допомогою лише двом людям»110. 
З організованих медичних груп 1 грудня веде відлік волонтерська ініціатива 
«Майдан. Медики», яка спеціалізувалася на першій медичній допомозі й спер-
шу розташувалася на території Михайлівського монастиря. Координаторами 
групи були колишній міський голова міста Нетішина Ольга Омельчук111 і гро-
мадський активіст Дмитро Дробот. «Я не був готовий до такого повороту подій. 
У мене були куплені квитки на вечір неділі, я збирався повернутися в Харків, 
оскільки мене там чекала робота, але так і не сів на поїзд. У підсумку з роботи 
довелося піти назавжди», – пригадував Дмитро Дробот112. Після захоплення 

107 Там само.
108 Там само.
109 Клімович С. Лікарі на революції. Більшість медичних служб на Майдані 

організувалися самі. Тексти.org.ua. 2013. 9 грудня. URL: http://texty.org.ua/pg/article/
editorial/read/50259/Likari_na_revoluciji_Bilshist_ medychnyh_sluzhb_na?a_srt=2.

110 Сергацкова К. Самоорганизация превыше всего. Українська правда. Життя. 
2013. 6 грудня. URL: http://life.pravda.com.ua/society/2013/12/6/144416/view_print/.

111 Ольга Омельчук, юрист за професією, після Євромайдану проходила службу в 
складі добровольчого батальйону територіальної оборони «Київ–12», у 2016 р. нагоро-
джена Президентом України орденом «За мужність» III ступеня, ризикуючи життям, 
надавала медичну допомогу 20 пораненим військовикам (Указ Президента України 
№ 80/2016 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Міжнародно-
го жіночого дня». Офіційний сайт Президента України. 2016. 4 березня. URL: http://
www.president.gov.ua/documents/802016-19825).

112 Сергацкова К. Самоорганизация превыше всего…
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протестувальниками Будинку профспілок і КМДА там відразу організували 
медичні пункти. Згодом головний медичний пункт розташували на третьому 
поверсі в Будинку профспілок. З 2 грудня запрацювала цілодобова гаряча лінія 
медичного штабу Євромайдану, її працівники реєстрували також заявки від лі-
карів й медичного персоналу про змогу допомагати.

Після сутичок мітингувальників з «Беркутом» на вулиці Банковій 1 груд-
ня Юрій Дмитришин, львівський стоматолог-хірург відділення щелепно-ли-
цевої хірургії Львівської обласної клінічної лікарні, засновник клініки «Сто-
матологія майбутнього», ініціював проект «Швидка медична допомога Євро-
майдану», який запрацював уже 5 грудня. Ю. Дмитришин згуртував лікарів 
і студентів медичних вищих навчальних закладів з різних міст, насамперед 
Львова, перших півсотні волонтерів-медиків приїхали до столиці 4 грудня. В 
організованих на початках десяти бригадах працювало по п’ять-сім осіб: два 
лікарі (один з них лікар-хірург) і три волонтери113, яких було легко впізнати за 
білими футболками із зображенням білого серця всередині червоного хреста. 
Зі Львова медиків скеровували постійно, вони змінювали своїх колег; важко 
поранених реанімобілями відвозили до Львова, а за потреби – на лікування за 
кордон. Медичний координаційний штаб у Львові знаходився у приміщенні 
обласної ради і в підземеллі Преображенської церкви. В багажниках автобусів, 
що їхали з людьми до столиці, щодня доправлялися ліки, а також необхідні речі 
та обладнання (термобілизна, хімічні обігрівачі, щільно прилягаючі до обличчя 
окуляри, каски, ліхтарики та ін.).

На Євромайдані діяло кілька медичних ініціатив, переважна більшість  
яких підпорядковувалася Медичній службі Штабу національного спротиву. 
Активну участь в організації медичної служби брали Олег Мусій, Ольга Бо-
гомолець, Андрій Гук, Максим Іонов та ін. Добровольці-медики формували 
Медичну сотню (6-та сотня Самооборони Майдану) як підрозділ Самооборони 
Майдану. Мережу осередків медичної допомоги складали медичні пункти й 
мобільні медичні бригади. За різними даними, постійно діючих було вісім-де-
сять медпунктів, при загостренні ситуації їхнє число зростало, а з ескалацією 
подій вони стали польовими госпіталями. Цілодобова робота лікарів, провізо-
рів, медичних сестер, фармацевтів і волонтерів була чітко налагоджена: «Це 
були кияни і лікарі із Західної України. Було багато стоматологів, що здивувало 
мене. Це були також і прості медики, і лікарі з кандидатськими дисертаціями, 
професори. Дивно і приємно. Професор допомагає тобі, а коли йому потрібна 
допомога – ти допомагаєш. Без жодних претензій, всі питання вирішувалися 
швидко і легко»114. Одночасно сотня людей могла виконувати різні функції. У 

113 Огуз А. Лікарі Євромайдану. Допомога всім, незалежно від політичних пе-
реконань. Незалежне бюро новин. 2013. 16 грудня. URL: http://nbnews.com.ua/ua/
tema/108117/.

114 Олександр Ладний: «Ми надавали першу допомогу всім – і майданівцям, і 
антимайданівцям». Хірург-травматолог, працює у Львівській залізничній лікарні. Май-
дан. Свідчення… С. 265–266.
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медичних бригадах працювало троє-четверо, рідше – п’ятеро осіб, серед яких 
один-два лікарі, фельдшер або медсестра і двоє помічників. У медичних пунк-
тах чергували по дванадцять годин, у мобільних бригадах – по вісім, але працю-
вали й довше. За статистикою, до медпунктів зазвичай зверталося 120–150 осіб 
у мирний час і до 500 потерпілих у періоди сутичок115. У час спокою зі штабу 
в Будинку профспілок у кожну сотню скеровували по три медики (якщо ви-
стачало людей), їх супроводжували один-двоє самооборонівці116. Медики тісно 
співпрацювали зі Самообороною: одні лікували, а інші охороняли від нападів і 
провокацій. Бригади ділили на терапевтичні та для надання першої хірургічної 
допомоги. Волонтери у складі мобільних медичних бригад надавали долікар-
ську допомогу, доправляли постраждалих до найближчих медичних пунктів чи 
карет швидкої допомоги.

Завжди знаходилися біля барикад і ефективно надавали медичну допо-
могу постраждалим мобільні бригади «Червоного Хреста»117. Ще однією спіль-
нотою медиків була Мальтійська служба порятунку. Чергували бригади швид-
кої допомоги. Нерідко лікарі, відпрацювавши чергування, приходили згодом 
як волонтери. Згадки про допомогу медиків карет швидкої допомоги в місцях 
кривавих протистоянь суперечливі, на їх діях позначався людський фактор, за-
лежність від керівництва та інше, однак у спогадах неодноразово наголошува-
лася їхня ефективна робота.

Киянка, випускниця Львівського медуніверситету, прийшовши на Єв-
ромайдан 8 грудня, дивувалася скільки однокурсників там зустріла, майже в 
повному складі були викладачі118. Зі Львова, Тернополя, Івано-Франківська при-
їжджали хірургічні бригади119, їх важко було відірвати від роботи: «Я приїхав 
до Києва на два дні. Я два дні працюватиму, не відходячи від столу»120. Ліка-
рі-волонтери брали відпустки, приходили, коли мали вільний час. Працювали 

115 Середа С. Медики-волонтери Майдану лікують завдяки згуртованості і 
підтримці людей. Радіо Свобода. 2013. 14 грудня. URL: https://www.radiosvoboda.
org/a/25200304.html; Медицина Євромайдану: як діє система допомоги постраждалим 
активістам. 24 канал. 2014. 10 лютого. URL: http://24tv.ua/meditsina_yevromaydanu_
yak_diye_sistema_dopomogi_postrazhdalim_aktivistam_n407586.

116 Ольга Стрельцова: «Говорят, что лучших Бог забирает на небо, но от этого не 
легче». 42-річна киянка, медичний працівник. Майдан. Свідчення… С. 44.

117 Тарас Логгінов, 1959 р. н., командир загону першої допомоги Національного 
комітету Червоного Хреста України. Майдан від першої особи. 45 історій Революції 
гідності… С. 269.

118 Галя: «Больницы раненых майдановцев не брали». Ця молода жінка не на-
звала свого прізвища. Їй 30 років, вона закінчила Львівський медичний університет, 
працює стоматологом у Києві. Майдан. Свідчення… С. 259–260.

119 Руслан Добровольський, 1968 р. н., лікар. Майдан від першої особи. 45 істо-
рій Революції гідності… С. 261.

120 Гук Н. Євромайдан. Звичайні герої… С. 115 (Марія Назарова, 17 років, пред-
ставник громадської організації «Мобільні бригади медиків Майдану „Білі янголи”», 
студентка філософського факультету КНУ ім. Т. Шевченка).



180

Г. Боднар

безоплатно, незважаючи на втому, часто ризикуючи місцем праці, приносили 
на Майдан інструменти, медикаменти, пожертви від себе, друзів і колег. Київ-
ські медики працювали до і після роботи – протягом дня виконували основ ні 
професійні обов’язки, а ввечері знову приїжджали на Майдан; їм доводилося 
протистояти керівництву, за надану допомогу майданівцям вони могли бути 
звільненими.

На Євромайдані було багато студентів-медиків, для яких волонтерство 
стало випробовуванням і неоціненним практичним досвідом водночас, дало 
можливість відчути себе у професії й переконатись у правильності її вибору. 
В основному студенти працювали волонтерами не в медпунктах, а в мобіль-
них бригадах. Андрій Андрушків, PR-менеджер, згадував, як надавали допо-
могу потерпілому, якому відірвало руку: «Там були студенти-медики, їм усього 
років було по дев’ятнадцять, там не було якогось супермена старшого, вони 
йому якось перебинтували, зупиняли кров, кололи лідокаїн, цей хлопець кри-
чав дуже голосно. Я навіть не бачив його обличчя. Я бачив, ці студентки […]. 
Як вони це все самовіддано роблять»121.

Неоціненною була праця медиків і волонтерів під час кривавих лютне-
вих протистоянь. 18 лютого в медпункті у Будинку офіцерів перебувало понад 
150 поранених, з них 30 з важкими травмами, до закладів охорони здоров’я за 
медичною допомогою звернулось 221 учасників масових заходів, госпіталізо-
вано 114 осіб. У Будинку профспілок облаштували хірургію на другому і тре-
тьому поверхах, а згодом ще десяток хірургічних столів на першому поверсі122. 
У ніч на 19 лютого Будинок профспілок майже повністю згорів, досі до кінця 
не відомо, чи вдалося евакуювати всіх з верхніх поверхів. У протистояннях 

121 Андрій Андрушків: «Я бачив жертовність людей, які хотіли змін». 28 років, 
родом із села Корчів Сколівського району Львівської області. Тепер мешкає в Ірпіні. 
За освітою – богослов. Працює PR-менеджером у Києві. Майдан. Свідчення… С. 32.

122 Скрипник О. Олег Мусій: «Медична служба Майдану надавала допомогу 
всім, у тому числі й пораненим беркутівцям». Дзеркало тижня. 2014. 28 лютого. URL: 
https://dt.ua/HEALTH/oleg-musiy-medichna-sluzhba-maydanu-nadavala-dopomogu-vsim-
u-tomu-chisli-y-poranenim-berkutivcyam-_.html.

Мобільна медична бригада на 
Євромайдані
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19 лютого зафіксували близько півсотні поранених. У приміщенні на вулиці 
Трьохсвятительській запрацював «Шпиталь Майдану», в якому були лікарі з 
усієї України і з-за кордону, сюди ж перебралася медична служба Майдану. 
Низку підпільних госпіталів облаштували в офісах, приміщеннях церков різ-
них конфесій. Деякі приватні клініки дозволяли оперувати на своєму облад-
нанні. Госпіталь «Червоного Хреста» розмістився в готелі «Україна»123.

У нас було в Михайлівському (соборі. – Г. Б.) розгорнуто 8 операційних сто-
лів, які були зайняті весь час. Було на кожен стіл по 1–2 хірурги. Намагалися, 
щоб було 2 хірурги, 2 медсестри. Роботи вистачало всім, тому що було по-
ранених багато, поранення були різні. Хірургія працювала на повну. Взагалі, 
це був час хірургів. Знімали одного хворого з операційного столу, і на його 
місце зразу лягав інший хворий. Я з операційної вийшов на другу добу124.

Ніч з 18-го на 19 лютого. Було дуже багато людей. За моїми підрахунками, 
десь близько 50 пацієнтів ми прийняли. Питання не в тому, що їх багато, а 
що в нас три столи. Доки людина на тому столі лежить, ти не можеш туди 
іншу покласти. А пацієнти різні. Комусь треба невеличку рану обробити, 
а когось заносять учотирьох, та людина навіть рухатись не може. Хтось із 
переламаними ногами […]. Відповідно, коли знімаєш зі столу, треба кудись 
покласти. Не пам’ятаю вже, скільки було ліжок […]. А люди приїжджають і 
приїжджають, їх треба кудись подіти. В лікарню не можна […]125.

Медичні бригади надавала допомогу всім, хто її потребував, у тому числі 
й пораненим беркутівцям. Коли ставало «гаряче», невідомо звідки з’являлися 
люди в футболках зі саморобним зображення хреста і словами: «Де потрібна 
допомога?»126. Червоний хрест на одязі не гарантував його власникові захисту. 
Медичні волонтери ризикували так само, як інші учасники, більше того, в них 
прицільно стріляли, зумисне нападали. Медики (як і журналісти) інколи на-
віть воліли зняти розпізнавальні знаки. Поранених і вже неживих виносили 
з-під куль, ризикуючи власним життям: «На руки ми вдягали по 10 пар одно-
разових рукавиць, щоб з кожним працювати чистими руками. Це дозволяло 
зекономити час, зняв брудні рукавиці і знов продовжуєш працювати. Пам’ятаю 

123 Руслан Добровольський, 1968 року народження, лікар. Майдан від першої 
особи. 45 історій Революції гідності… С. 265; Тарас Логгінов, 1959 р. н., командир за-
гону першої допомоги Національного комітету Червоного Хреста України. Там само. 
С. 270.

124 Анатолій Нечай: «Це був час хірургів». 38-річний киянин, хірург-офтальмо-
лог, родом із Бердянська. Майдан. Свідчення… С. 627.

125 Олексій Соловйов: «Було створено цілу мережу підпільних госпіталів». 
53-річний киянин, лікар, родом із Донецька. Там само. С. 641.

126 Гук Н. Євромайдан. Звичайні герої… С. 116 (Марія Назарова, 17 років, пред-
ставник громадської організації «Мобільні бригади медиків Майдану „Білі янголи”», 
студентка філософського факультету КНУ ім. Т. Шевченка).
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першого вбитого, коли почався відстріл снайперами. Усюди крики: „Медика, 
медика!”. Несемо пораненого на щиті, ноги заплутуються у дротах, які залиша-
ються після згорання шин»127. Волонтери старалися забезпечити максимально 
сприятливі умови праці для медиків київських лікарень і цілодобовий догляд 
за постраждалими: «Якими б ми не були „класними” лікарями, але це наша ро-
бота, нас не потрібно героїзувати. Я точно можу сказати, що без волонтерської 
допомоги ми б не справилися», – визнавав Олександр Лінчевський, хірург від-
ділення політравми Київської міської клінічної лікарні № 17128.

Основним місцем прихистку потерпілих на початку й наприкінці про-
тестів став Михайлівський Золотоверхий монастир. Потерпілі там ночували, 
слухали молитви; не всі з них мали попередній досвід релігійних практик. У 
ніч з 10 на 11 грудня диякон Іван Сидор скликав дзвонами киян на Євромайдан, 
який штурмували спецпризначенці. Під час лютневих подій собор став одним 
із головних шпиталів, де зібралося «багато фахових лікарів, ще більше волон-
терів, гори медикаментів. Є два корпуси і кілька відділень […], у центральній 
частині – первинний огляд хворих, вглиб лазарету – до вівтаря – імпровізовані 
„палати”»129.

5 грудня на Євромайдані неподалік від стели Незалежності встановили 
каплицю-намет, щоб протестувальники, незалежно від конфесійної приналеж-
ності, могли молитися. Ініціатива належала о. Ігорю Онишкевичу, декану Київ-
ському Української греко-католицької церкви. Священики проводили Богослу-
жіння по черзі. Тоді ж почав діяти молитовний намет неподалік Головпоштам-

127 Допис на сторінці «Майдан 18–19 лютого. Як усе було» в соціальній мережі 
Facebook. 30 травня 2016 р. (Спогади Василя Галамая, опубліковані в книзі «Україн-
ський Євромайдан: прикарпатський вимір: науково-документальне видання» / за ред. 
М. Кугутяка. Івано-Франківськ; Львів, 2016).

128 Зайцева О. А. Линчевский: «Общественность помогла и предоставила сво-
им гражданам идеальное лекарственное обеспечение». Голос.ua. 2014. 10 марта. 
URL: http://ru.golos.ua:8081/suspilstvo/ 4_03_10_o_linchevskiy_gromada_dopomogla_ta_
nadala_svojim_gromadyanam_idealne_medika.

129 Roman Lebed, 19 лютого 2014. Літопис самовидців… С. 110.

Волонтер мобільної медичної бригади 
Євромайдану на вулиці Інститутській

Польовий шпиталь у Михайлівському 
Золотоверхому соборі
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ту. Внутрішній простір Євромайдану стирав міжконфесійні розбіжності, коли 
«таке молитовне піднесення рідко вдається навіть у храмі під час служби пере-
жити […]. Ніколи не забуду молитву в наметі […]. Там було двоє протестантів, 
здається, хтось із католиків, ну і я, православний. І ми по колу, кожен своїми 
словами, але це була така хвиля щирості, такого справжнього, не надуманого 
екуменізму»130. Церковні конфесії поєдналися як у спільній Літургії на сцені 
Майдану, так і в середовищі майданівців: «Дуже важливо було і правильно ті 
всі молебні […]. В той час ніхто не думав чи хтось православний, чи греко-
католик, чи хтось римо-католик. Всі як один стояли і молилися, особливо коли 
почалися вже ті гарячі події. То було дуже потрібним […]. Не було конфесійних 
розбіжностей. Це був наш майданівський священик»131.

На Євромайдані Церква постала в іншому для людей образі – не як ін-
ституція, а як «простір людей, які молилися»: «Майдан показав, що є таке по-
няття як „жива церква”, – зазначав письменник Тарас Прохасько. – Для мене 
символом Майдану стала природня присутність там священиків. Вони були 
там на своєму місці. І те все було дуже доречно… Це було дуже справжнім. І 
як на мене, ці священики, ці сповіді перед штурмами, якісь сповіді просто там, 
на камінні, на цій бруківці – це страшенно символічно»132. Там «якось так від-
чувалося – таке християнство, позбавлене шкаралупи, оголене християнство, 
якщо можна так сказати»133, – зауважував викладач УКУ Василь Рудейко.

Одним із завдань церкви було зупиняти насильство, «трансформувати – 
у любов до ближнього, до своєї землі, у почуття обов’язку». Щогодинна мо-
литва нейтралізувала скупчення негативу. «Священики – це, знаєте, був такий 
елемент гармонізації, – зазначав о. Петро Жук, ректор-протоієрей Київської 
Трьохсвятительської духовної семінарії УГКЦ, – як лужний розчин нейтралі-
зує кислоту, так вони знімали напруження»134. Священики опікувалися пора-
неними в закритих відділеннях лікарень, куди не могли потрапити волонтери. 
Для потерпілих зустріч з ними була єдиним зв’язком із зовнішнім світом та 
способом отримати необхідні речі. Їх поява в критичній ситуації ставала поря-

130 Роман Коляда: «Це теж фантастика: коли тут війна, а тут люди продовжують 
творити», диякон Української Православної Церкви Київського патріархату, журналіст, 
директор радіо «Промінь». Майдан. Свідчення… С. 433.

131 Інтерв’ю з Мальківим Андрієм, 1982 р. н., записане в м. Львові 25 серпня 
2015 р. Інтерв’юер Галина Боднар. Запис зберігається в архіві Центру усної історії та 
біографістики при кафедрі новітньої історії України ім. Михайла Грушевського Львів-
ського національного університету ім. Івана Франка.

132 Тарас Прохасько, 1968 року народження, літератор. Майдан від першої особи. 
45 історій Революції гідності… С. 207.

133 Василь Рудейко: «Там панувало християнство неконфесійне». Ієрей Україн-
ської Греко-Католицької Церкви, доктор богослов’я, викладач Українського католиць-
кого університету. Майдан. Свідчення… С. 673.

134 Отець Петро Жук, 1978 року народження, ректор-протоієрей Київської Трьох-
святительської духовної семінарії УГКЦ. Майдан від першої особи. 45 історій Револю-
ції гідності… С. 122–123.
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тунком для слабшої сторони – його звернення відвертало від самосуду, а при-
сутність уберігала від убивства:

Весь нарід побіг вперед, я забіг вправо на якусь вуличку. За ним побіг «Бер-
кут», почали появлятися люди лежачі, когось могли затоптати, а хтось міг 
дістати кулю. А потім інших добивали […]. Бачу, що наші люди оточи-
ли одного, то був тітушка. Не знати, що вони з ним хочуть робити […]. Я 
кажу: «Залишіть його!». Щоб вони не чинили якийсь самосуд […]. Якісь 
пані мене ловлять, кажуть: «Батюшка, батюшка ходіть сюди, тут тітушки 
добивають тих, які вже ранені. Ви станьте, а ми будемо збирати тих довкола 
вас […]». І вони дійсно прибігали з тими батогами. А я ставав своїм тілом пе-
ред ними […]. То були літнього віку киянки, які повиходили зі своїх будинків 
рятувати людей135.

Духовенство часто ставало «живим щитом» між протестувальниками і 
силовиками, даючи приклади мужності. Спостерігаючи за духовними отцями, 
які не ховалися від небезпеки й розділяли людські страждання, багато людей 
переосмислювали своє ставлення до релігії: «(Революція гідності. – Г. Б.) по-
вністю змінила. В мене не те, що якісь погляди на життя змінила, на державу. 
В мене змінилися погляди на церкву. Тому, що я бачив священиків, які кидали 
разом з нами коктейлі. Я бачив священиків, які разом з нами йшли під кулі. 
Священик з перебитою ногою відспівував померлого прямо на Інститутській. 
Я багато чого поміняв у своєму житті»136. Ймовірно, про нього ж згадав і інший 
учасник протестів: «Друзі! Потребую вашої допомоги! Після вчорашнього за-
валу на Інститутській, де загинуло чимало людей, був присутній священик, 

135 Інтерв’ю з о. Димидом Михайлом, 1959 р. н., записане в м. Львові 27 липня 
2015 р. Інтерв’юер Галина Боднар. Запис зберігається в архіві Центру усної історії та 
біографістики при кафедрі новітньої історії України ім. Михайла Грушевського Львів-
ського національного університету ім. Івана Франка.

136 Інтерв’ю з Мальківим Андрієм.

Люди ховаються у Михайлівському 
монастирі від нічного побиття бійцями 

«Беркуту», 30 листопада 2013 р.

Отець Михайло Димид благословляє в 
каплиці-наметі на Євромайдані
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який, незважаючи на побиття „Беркутом”, намагався нас рятувати […]. Я, дитя 
СССР, нарешті прийшов до Бога і щиро хочу, щоб саме ця людина мене охрес-
тила. […] допоможіть мені його знайти!..» 137. В умовах невизначених ситуацій, 
стрімкого плину подій священики також проходили складне випробування на 
людяність і професійність. «Ціль моя була, щоб Служба Божа була на великій 
сцені Майдану. Я чотири дні готував ту Службу Божу, – pозповідав о. Михайло 
Димид. – Ви знаєте, Служба Божа, то виглядає так просто […], але то є тисячу 
деталей […]. Це була екуменічна Літургія – Літургія, якої в принципі не буває, 
бо в нормальному житті є заборона, щоби була спільна Літургія євхаристійна, 
скажімо греко-католиків з православними»138. Отець Михайло поставив завдан-
ня щодня писати, виголошувати й популяризувати «Проповідь для Майдану».
Так він створив 96 християнських настанов139.

У священику на Майдані протестувальники насамперед бачили духів-
ника – того, з ким можна вилити душу в розмові чи сповіді: «Це просто люди, 
якими я захоплююся, деякими з них дуже. Це люди, які знаходили слова три 
місяці, – зазначав один із випускників-богословів. – І це не однакові були 
слова»140. На Євромайдані духовенство постало перед потребою надавати пер-
шу психологічну допомогу після пережитих травм: «Вночі я розмовляв із хлоп-
цем, із села якого вбили 13-х осіб. Він не знає що казати людям. Зранку розмов-
ляв із одним сотником. У його сотні було 25 осіб, у живих залишилося тільки 
троє. Сотник не спить 5-ту добу», – ділився о. Микола Мишовський, головний 
редактор католицького часопису «CREDO»141. Василіянський монастир «став 
лікарнею, навіть, своєрідною психотерапією для людей у тому часі, – зазначав 
о. Пантелеймон (Михайло) Саламаха. – […] Людям, які приходили до наших 
монастирів від Львова аж до Донецька надавалась в особливий спосіб, окрім 
гарячої їжі, теплих речей та нічлігу, духовна підтримка, оскільки вони постійно 
запитували у священнослужителів: „Чому таке відбувається в державі? Чим і 
як це можна зупинити?”, і мої співбрати розмовляли з ними й пояснювали, як 
могли, про те, що відбувається довкола»142. Священик, як і кожний у той час, 

137 George Tuka, 19 лютого 2014. Літопис самовидців… С. 114.
138 Інтерв’ю з о. Димидом Михайлом…
139 Михайло Димид: «Чудо Майдану, що таки більшість людей відкривали свої 

серця одночасно». Протоієрей Української Греко-Католицької Церкви. Народився в 
Бельгії в українській родині, доктор богослов’я, перший ректор Львівської богослов-
ської академії. Майдан. Свідчення… С. 35.

140 Андрій Андрушків: «Я бачив жертовність людей, які хотіли змін». 28 років, 
родом із села Корчів Сколівського району Львівської області. Тепер мешкає в Ірпіні. 
За освітою – богослов. Працює PR-менеджером у Києві. Майдан. Свідчення… С. 32.

141 Священики потрібні на Майдані. CREDO Україна. 2014. 21 лютого. URL: 
http://credo.pro/2014/02/111053.

142 Інтерв’ю з о. Пантелеймоном (Михайлом) Саламахою, 1972 р. н., записане в 
м. Львові 20 липня 2015 р. Інтерв’юер Олена Лукачук. Запис зберігається в архіві Цен-
тру усної історії та біографістики при кафедрі новітньої історії України ім. Михайла 
Грушевського Львівського національного університету ім. Івана Франка.
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усвідомлював небезпеку свого перебування на лінії зіткнення, «свою обмеже-
ність, власну маленькість» та водночас «момент Божого провидіння, Божого 
покрову»143.

Я як священик мав тоді вибір: чи ставати у лаву, десь там триматися за руки, 
чи йти спілкуватися з беркутівцями. Я пішов з ними говорити, пробував їх 
переконувати. Розмовляв із «Беркутом», ВВ-шниками […]. Я їм відповідав, 
що коли був суд у Нюрнберзі, коли судили нацистів – вони так само говори-
ли, що в них був наказ. Та їх стратили – за те, що вони порушили людський 
і Божий закон: «Не вбий!». За те, що вони знущалися над беззахисними, 
порушили саме ці людські норми. Беркутівцям дуже не подобалися такі сло-
ва. Я намагався стримувати себе, щоб мене не побили, а в голові у цей час 
крутилася настирлива думка: хто на ранок буде моє тіло нести? Бо я важу 
125 кілограмів […]. Була така картина перед очима, що до ранку нас усіх тут 
переб’ють. Що нас уже не просто поб’ють, а поб’ють до смерті144.

І потім люди почали казати: «Отче, благослови», – підходили під благосло-
вення. Я спочатку намагався благословляти, вони кажуть «дякую», а самі 
витягають цеглину чи «коктейль», і біжать їх кидати […]. Люди приходять 
до священика, невіруючі […]. Але коли вони відкривають свій стан душі, то 
ти бачиш таку обгорілу-обгорілу пустелю […]. І от цей стан такого якогось 
внутрішнього спустошення відображався в готовності бігти під кулі й кида-
ти «коктейлі» […]. Я не знаю, як бути з ними. Тобто вони підходять, кажуть: 

143 Budivska H. Священик про Євромайдан та життя в еміграції. Еastbook. 2014. 
8 січня. URL: http://www.eastbook.eu/ua/2014/01/08/sviaschenyk-mykola-buriadnyk-pro-
euromaidan/.

144 Отець Микола Мишовський, 1979 року народження, священик Римо-като-
лицької церкви, головний редактор часопису «CREDO». Майдан від першої особи. 
45 історій Революції гідності… С. 122–123.

Пастор Ральф Хаска з лютеранської церкви Святої Катерини
намагається зупинити протистояння  на Євромайдані
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«Отче, скажіть, що мені робити? Так і зроблю». І що їм сказати? «Хлопці, 
тут не треба кидатись, це погано, йдіть додому», – не можу це сказати145.

Я пройшов стадію роздвоєння. Удома шестеро малих дітей […]. Є речі, за 
які мені соромно як священику. Щоб ви зрозуміли, я був серед тих людей, 
яких показували в чергах у магазині, які […]. Просто я розумів, що, якщо 
завтра буде припинено постачання, треба буде просити милостиню, щоб 
якось нагодувати тих дітей. І замість того, щоб турбуватися і підтримувати 
хиткий баланс у сторону перемоги Майдану, щоб він вистояв, я турбувався 
про елементарний життєвий припас. Я здався, бо розумів, що почнуться ре-
пресії, почнуться різні тиски, або почнеться силове протистояння, або там 
партизанщина чи що завгодно. У тому відношенні я не виявився зразковим, 
не виявився суперменом146.

Церква виступала однією з основ регіональних майданів. Священики різ-
них конфесій відправляли Божественні літургії, виголошували проповіді, мо-
лились за учасників протестних акцій. Церква долучилася до збору продуктів, 
теплих речей, медикаментів. У Львові Євромайдан зі студентського пісенного 
став духовним, коли «без молитви Майдан був не Майдан»147. Релігійне спря-
мування Львівського майдану відразу кидалося в очі приїжджим148. 17 лютого 
2014 р. на площі львівського Євромайдану ініціювали Молитовний майдан – 
щогодинну спільну молитву за Україну.

Від початку Євромайдану його невід’ємною частиною стали плакати і 
листівки аматорів і відомих ілюстраторів. Дизайнери й художники організували 
об’єднання «Страйкплакат». Ресурс став відкритою, популярною й успішною 
платформою, де кожний охочий міг виразити ставлення до протестів, скопіюва-
ти вподобаний образ для розповсюдження без обмежень авторського права, що 
перетворило його на «справді громадську ініціативу». Якщо в перший тиждень 
переважали роботи організаторів, то далі розгорнулася «народна творчість», 
яку сортували за художнім рівнем, відповідністю настроям протесту, що зараз 

145 Богдан Огульчанський: «Ми не маємо права мовчати, коли Божі правила по-
рушуються», протоієрей Української православної церкви московського патріархату. 
Майдан. Свідчення… С. 671.

146 Костянтин Пантелей: «Де народ страждає, там і Церква», протоієрей Укра-
їнської греко-католицької церкви, відповідальний за в’язничне капеланство УГКЦ у 
межах пенітенціарної служби. Майдан. Свідчення… С. 426.

147 Інтерв’ю з Мороз Уляною, 1981 р. н., записане в м. Львові 4 серпня 2015 р. 
Інтерв’юер Олена Лукачук. Запис зберігається в архіві Центру усної історії та біогра-
фістики при кафедрі новітньої історії України ім. Михайла Грушевського Львівського 
національного університету ім. Івана Франка.

148 Інтерв’ю з Навроцькою Олександрою, 1986 р. н., записане в м. Львові 15 квіт-
ня 2016 р. Інтерв’юер Галина Боднар. Запис зберігається в архіві Центру усної істо-
рії та біографістики при кафедрі новітньої історії України ім. Михайла Грушевського 
Львівського національного університету ім. Івана Франка.
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дає змогу простежити динаміку настроєвих образів. «Спочатку виникли пла-
кати про йолку, про розгін, про кров, а потім уже більше про єднання, ціннос-
ті, – зауважив Володимир Кадигроб, ініціатор і учасник проекту. – Наприклад, 
спершу були популярні тези «Нас б’ють за наші гроші». Можна сказати, що ми 
формулювали дух часу через формат плакату. Події дуже швидко змінювались, 
і плакати теж почали змінюватись – ми робили їх, що називається, „на злобу 
дня”»149. На перших етапах революції автори ініціативи пильно стежили за роз-
гортанням протесту, реагували на кожну знакову подію й продукували прак-
тично щодня новий образ. Серед загальновідомих «кривава ялинка» – реакція 
на силовий розгін студентів, Янукович за ґратами, засніжена мармурова голова 
пам’ятника Леніну та багато ін. Але найтривкішим і масовим став образ крап-
лі, втілений у плакаті «Я – крапля в океані, який змінить Україну» й видозмі-
нений у багатьох інших варіаціях. Максимально просте виконання – блакитна 
крапля на жовтому фоні, асоціація кожного з частинкою протесту робили цей 
плакат близьким для всіх майданівців, зміцнювали мотиваційну складову.

За принципом «Страйкплакату» (open source) загальнодоступні образи 
«Йолка», «Ленінопад», музикант, який грає перед кордоном «Беркуту» та інші, 
що набули великої популярності, створив книжковий дизайнер Ілля Стронґов-
ський. «Це не робота. І не колективна робота […]. Це перетворення на графіку 
моїх особистих реакцій на події. Саме цього мені в кожен конкретний момент 
Майдану не вистачало, – пригадував автор. – Це якісь людяні, гуманістичні, 
позитивні заклики. Тут і натхнення шукати не треба, все саме народжується у 
вигляді тексту, далі просто перетворюєш його на якусь зручну для сприйняття 
форму»150. Образи майданівських плакатів настільки тонко поєднували іронію 
і протестний настрій, що до певної міри виконували терапевтичну функцію.

Місцем гуртування письменників, поетів, художників став «Мистецький 
барбакан» – оригінальний мистецький об’єкт, «маленька фортечка, яка стоїть 
перед входом до великої фортеці, першою зустрічає ворога». Ідея Барбакану 
належала архітектору Дмитру Жилі, який розробив проект і спільно з однодум-
цями встановив споруду навпроти станції метро «Хрещатик». Об’єкт знахо-
дився в зоні активних дій беркутівців, на плані штурму означувався трикутни-
ком з номером 92 й був у секторі обстрілу відразу трьох снайперів151. Упродовж 
революції там вирувало мистецьке життя: постійною була виставка, проходили 
лекції, літературні читання. Pепродукції робіт художників Олекси Манна, Іва-
на Семесюка, Андрія Єрмоленка та інших авторів доповнювали інсталяції, зо-
крема «Мішені» Єжі Коноп’є. Імпровізований майданчик задумувався як місце 
зібрань і презентацій, спочатку без накриття і обігріву, «для того, щоб було де 

149 Володимир Кадигроб, 1982 р. н., менеджер у сфері культури та комунікацій. 
Майдан від першої особи. Мистецтво на барикадах… С. 131.

150 Славінська І. Ілля Стронґовський: Позаземний агент. Українська правда. 
Життя. 2014. 17 січня. URL: http://life.pravda.com.ua/society/2014/01/17/148861/.

151 Документальний фільм Антона Мухарського «Майдан. Мистецтво спроти-
ву». Відеоматеріали. URL: https://www.youtube.com/watch?v=JudEEhp4pf4.
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випити чаю, провести літературний батл, поетичну зустріч», але згодом пе-
ретворився на важливий об’єкт протесту, де розливали «коктейлі Молотова», 
«перевалочну базу всіляких корисних речей, були пічка, каністри з бензином, 
коли про культурну складову, чесно кажучи, не йшлося»152. Популярним в ін-
формаційному просторі є образ революції, «яку запалили митці».

Створена в Українському домі «Мистецька сотня» стала координаційним 
центром, що гуртував художників, музикантів, поетів та активних творців з 
інших культурних сфер, які хотіли проявити себе в протесті. Серед проведених 
акцій – фотосесія на барикадах на вулиці Грушевського «Митець = борець», у 
якій взяли участь міми, балерини, музиканти, художники і поети в костюмах 
з революційними атрибутами (одним з образів, наприклад, стала балерина в 
касці та бронежилеті на фоні барикади), «щоб силовики, які стоять по ту сто-
рону барикад, побачили, що тут не тільки люди зі щитами, а представники різ-
них професій – різні люди, і тут дійсно вся країна». Акція «Щитопис» зібрала 
сотників Самооборони, які розповідали художникам про те, заради чого вони 
стоять на Євромайдані, а ті через своє бачення відтворили ідею на їхніх щитах. 
В Українському домі розмістили виставку іконописця Лева Скопа з метою про-
ведення благодійного аукціону.

На запитання арт-критика Ольги Балашової «Що художник може запро-
понувати революції? На ваш погляд таке професійне самовизначення якось 
впливає на участь в протестних рухах?» думки опитаних п’ятнадцяти худож-
ників з різних регіонів України розділилися: будь-яка форма діяльності добре 
зроблена доречна (не обов’язково мистецька), бачення свого місця на Євро-
майдані насамперед як митця (фото / відео документування, створені образи 

152 Іван Семесюк, 1979 р. н., художник, письменник. Майдан від першої особи. 
Мистецтво на барикадах… С. 110.

Плакат об’єднання 
«Страйкплакат» із серії 
«Я – крапля в океані»

«Богородиця» Олексан-
дри Годяєвої, створена 
після перших смертей 
учасників протестів

Листівка «Йолка» Іллі 
Стронґовського
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на потребу дня й менше переосмислення, 
яке потребувало часу)153. «„Коли пушки го-
ворять – музи мовчать”, – це не зовсім спра-
ведливо, – підсумував думки мистецького 
середовища письменник, активний учас-
ник революції Антін Мухарський, – митці 
мають доєднуватися. Якщо в них є запал, 
якщо в них є хист, якщо вони відчувають 
себе громадянами. Друге – фіксування по-
дій в усталених мистецьких формах. Я не 
беру тільки музикантів. Художників, кіне-
матографістів, які мають фіксувати. Зараз 
не час для дослідництва, а час для фіксуван-
ня. Тому що це явище, яке трапляється раз 
на сто, а в українській історії раз на триста 
років»154.

Євромайдан став майданчиком для 
розгортання нових форматів літературного 
життя, взаємодії літераторів і читачів, по-
ширення книг. Літератори на Євромайдані 
організовували нічні читання під час піке-
тів. Звичною справою для митців була до-
помога в побуті Майдану. Знані літератори, 
як правило, не бачили можливостей своєї 

153 Детальніше див.: Балашова О. Художники и революция. Ч. 1. Українська прав-
да. Життя. 2014. 4 лютого. URL: http://life.pravda.com.ua/culture/2014/02/4/151225/; Її 
ж. Художники и революция. Ч. 2. Українська правда. Життя. 2014. 11 лютого. URL: 
http://life.pravda.com.ua/culture/ 2014/02/11/151985/.

154 Ушиніна Т., Аврамчук К. Музичний тил Майдану, або Пісні цієї револю-
ції. INSIDER. 2014. 31 січня. URL: http://www.theinsider.ua/art/muzichnii-til-maidanu-
abo-pisni-tsiyeyi-revolyutsiyi/?fb_action_ids=788788777800477&fb_action_types=og.
likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582.

Картина 
«Небесна сотня» 
Юрія Журавля, 
музиканта і 

художника, лідера 
гурту «Ot Vinta»

Плакат «Свобода» художника 
Андрія Єрмоленка. Один з 

чотирьох плакатів, надрукованих 
для інтерактивної інсталяції 
«Мистецький барбакан на 

Майдані»
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мілітарної участі в протесті. Розу-
міючи, що «в цій ситуації я маю 
робити те, що вмію робити най-
краще», письменники, музиканти 
були активними дописувачами і 
промовцями насамперед для за-
кордонного інформаційного про-
стору, особливо ж тоді, коли після 
перших смертей «здавалося, що 
ми самотні у своїй боротьбі, нас 
не розуміють», щоб «звернути-
ся до світової спільноти текстом, 
який зможе привернути до нас 
більше уваги»155. Через потребу 
доносити європейцям інформа-
цію про українські події їхньою 
мовою виникла ініціатива письменника Андрія Бондара (надалі куратора про-
екту) зі створення веб-сайту eurolution.info з українськими і перекладеними 
різними мовами (англійською, французькою, німецькою, італійською, поль-
ською, російською, іспанською) актуальними публікаціями, над якими працю-
вала група волонтерів. Для багатьох у щоденну практику ввійшла підготовка 
репортажів для європейської преси. «Давати коментарі нашим і не нашим ЗМІ, 

які ні біса не тямили в тому, що 
відбувається, особливо західні. І 
пам’ятаю, я тоді віденській жур-
налістці вперше написала: „Це ві-
йна”. Вона мені у відповідь: «Що 
Ви маєте на увазі, кажучи: “Це 
війна”?” І таке відчуття розпу-
ки […], – зізналася Оксана Забуж-
ко. – Як же я тобі поясню, коли 
ти нічого не розумієш?!»156; «У 
готелі „Україна” ми разом з Во-
лодею Шерстюком, нашим басис-
том, давали дуже багато інтерв’ю 
польським каналам. Оскільки ми 
знаємо польську мову і часто га-
стролюємо в Польщі, то ми були 

155 Українські письменники розказують Німеччині про Майдан та революцію 
гідності. Gazeta.ua. 2014. 14 березня. URL: https://gazeta.ua/articles/culture/_ukrayinski-
pismenniki-rozkazuyut-nimechchini-pro-majdan-ta-revolyuciyu-gidnosti/547203.

156 Оксана Забужко, 1960 р. н., письменниця. Майдан від першої особи. 45 істо-
рій Революції гідності… С. 300.

Художник Олександр Мельник зі своєю 
картиною «Бачу справи твої, людино!» не 

розлучався з початку протесту.
З цією картиною, єдиною його «зброєю»,
був поранений на вул. Інститутській 

18 лютого 2014 р.

Український мистецтвознавець,
художник-реставратор, іконописець

Лев Скоп малював ікони на дощечках з 
Майдану
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ніби кореспондентами польсько-
го те ле бачення, – пригадував Іван 
Леньо, вокаліст гурту «Kozak Sys-
tem». – Ми щоранку приходили 
на Майдан […], ішли під готель. 
Там стояли вже автобуси з апа-
ратурою, і ми звідти виходили в 
ефір»157. Майданчиком для висту-
пів і спілкування стала сцена Від-
критого університету Майдану. 
Всупереч бажанню влади митці 
не скасовували запланованих 
культурно-мистецьких заходів у 
Києві та регіонах158.

На початку лютого 2014 р. письменники Сергій Жадан, О. Забужко, Ан-
дрій Курков та екс-міністр охорони здоров’я Василь Князевич започаткували 
благодійну програму «Гуманітарна солідарність». Активісти засудили на-
сильство по обидва боки барикад й ініціювали адресну допомогу на лікуван-
ня та реабілітацію постраждалих. С. Жадан на сторінці в соціальній мережі 
Facebook закликав підтримати та по-
ширити звістку про новий проект до-
помоги всім потерпілим, незалежно 
від їх позиції у протесті, що мало на 
меті «довести, що солідарність є для 
українців невід’ємною й принципо-
вою світоглядною складовою»159. За 
півроку діяльності благодійна програ-
ма налагодила роботу з волонтерами в 
лікарнях і сформувала власну волон-
терську мережу, зібрала чималу суму 
коштів, витрачену на медичне облад-
нання й адресну допомогу160.

157 Іван Леньо, 1971 р. н., вокаліст гурту «Kozak System». Майдан від першої осо-
би. Мистецтво на барикадах… С. 75.

158 Андрухович Ю. Сім днів у лютому: МИ (28 лютого 2014 р., tsn.ua). Євромай-
дан: Хроніка відчуттів [колекція есе Тараса Прохаська, Івана Ципендюка, Юрія Ан-
друховича, Сергія Жадана, Юрія Винничука]. Брустурів, 2014. С. 80; Оксана Забужко, 
1960 р. н., письменниця. Майдан від першої особи. 45 історій Революції гідності… 
С. 305.

159 Допис на сторінці Сергія Жадана [офіційна сторінка] в соціальній мережі 
Facebook. 6 лютого 2014 р.

160 «Гуманітарна солідарність»: звіт про роботу програми. Міжнародний фонд 
«Відродження». 2014. 29 липня. URL: http://www.irf.ua/allevents/news/gumanitarna_
solidarnist_zvit_pro_robotu_programi/.

Юрій Андрухович читає поезію
«Вольф Мессінґ. Вигнання голубів»

на «Вечорі при діжках», грудень 2013 р.

Анастасія Дмитрук, авторка вірша 
«Никогда мы не будем братьями»
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Ініціативами, що під-
силили літературну складову 
революції, стали знані на Єв-
ромайдані акція буккросингу – 
передача прочитаних книг ін-
шим людям, ініційована жур-
налісткою Те тяною Терен, та 
Бібліотека Майдану. «Якщо ми 
прямуємо до Європи з музи-
кою та кіно, – зазначила Т. Те-
рен у дописі на Facebook, – 
добре було б не забути й про 
книжки. Бо ж європейська 
країна має бути „книжковою” 
та „читаючою”. Принаймні я її 
собі такою уявляю»161. На заклик журналістки багато охочих приносили книги 
(журнали, газети) й обмінювалися ними, залишаючи підписи на форзаці: «На 
згадку про Євромайдан». До проекту приєдналося чимало видавців, ЗМІ та 
волонтери. Ідею підхопили майданівці у Львові та Тернополі. Після звільнення 
Українського дому подружжя волонтерів з Дніпропетровська Віктор та Інна 
Бісовецькі започаткували бібліотеку – майданчик для морального відпочин-
ку і спроб осмислення та один із найбільш успішних громадянських проектів 
Майдану. Чимало зібраних читачами і видавцями книг передали до сільських 
бібліотек різних областей України. За відомостями волонтерів, кожного дня 
читачами бібліотеки було до сотні осіб. Тут проходили літературні читання, 
презентації книг і зустрічі з літераторами.

Центром і рупором протестних акцій була головна сцена. Актор Націо-
нального театру ім. Івана Франка і театру «Сузір’я» Євген Нищук, «голос Май-
дану», став ведучим і модератором на сцені Євромайдану «з самих початків 
на громадських засадах, а потім вже став заручником сам собі». Співачка та 
громадська діячка Руслана Лижичко, з грудня одна з активісток Євромайдану, 
організувала «Нічну варту». Їм допомагали ведучі Володимир Гонський, Ро-
ман Липинський та ін.162 Є. Нищук був на сцені майже кожного вечора і ночі, 
в найзапекліші моменти координував дії протестувальників через володіння 
інформацією з передової, забраних у беркутівців 18 лютого рацій. Після цього 
друзі назвали його «полководцем, а не ведучим Майдану». Модератори сцени 
намагалися вловити плинну внутрішню емоцію протесту й корегували запла-

161 Якимчук Л. Iз книжкою на барикадах. Чим пожертвував Юрій Андрухович, 
щоб приїхати на Євромайдан, та чому Артем Полежака присвячує вірші російським 
ЗМІ. День. 2013. 12 грудня. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chitayte/iz-
knizhkoyu-na-barikadah.

162 Євген Нищук, 1972 р. н., актор, громадський діяч. Майдан від першої особи. 
45 історій Революції гідності… С. 88.

Бібліотека Майдану в Українському домі
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новані до виголошення на сцені меседжі політиків163. Через них просили пере-
дати інформацію політикам, попереджали про можливі небезпеки, тому часу 
морально відпочити поза сценою практично не залишалося. Важко було справ-
лятися з відчуттям напруження і гніву натовпу, які доводилося пригашувати 
(про це згадують координатори як столичного, так і локальних майданів164) або 
спрямовувати в потрібні моменти до рішучих дій. У ночі штурмів зі сцени не 
сходили взагалі – майданівці відбивались, а ведучий закликав і координував 
людей. «Найважче для мене, чесно кажу, – зізнався Є. Нищук. – Так, найстре-
совіше були ці штурми, але найважче для мене було якось збалансувати ситуа-
цію, не випустити її, скажімо, з рук, це було […] момент очікування. Я відчував 
цей градус нетерпіння людей, як люди втомилися вже стояти»165.

Широкий медійний розголос отримала низка мирних мистецьких акцій 
ініційованих «Громадським сектором Євромайдану»166: «Піаніно на Майда-

163 Інтерв’ю з Фединою Софією, 1984 р. н., записане в м. Львові 22 березня 2016 р. 
Інтерв’юер Галина Боднар. Запис зберігається в архіві Центру усної історії та біогра-
фістики при кафедрі новітньої історії України ім. Михайла Грушевського Львівського 
національного університету ім. Івана Франка; Інтерв’ю з Шивалою Юрієм, 1988 р. н., 
записане в м. Львові 29 березня 2016 р. Інтерв’юер Галина Боднар. Запис зберігається 
в архіві Центру усної історії та біографістики при кафедрі новітньої історії України 
ім. Михайла Грушевського Львівського національного університету ім. Івана Франка.

164 Інтерв’ю з Мороз Уляною.
165 Найстресовішими були штурми, а найважче було відчувати градус на-

пруженості серед людей – Нищук. Міністр культури України Євген Нищук в студії 
Громадського. 2014. 21 листопада. Відеоматеріали. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=BZoaJSsW07c.

166 Зорганізований 30 листопада «Громадський сектор Євромайдану» координу-
вав роботу активістів і волонтерів, які забезпечували життєдіяльність та інфраструк-
туру протестів, до певного часу «формував Майдан» з місією «змінити систему, а не 
обличчя!». Ініціатива мала кілька неформальних лідерів-модераторів без чіткої струк-
тури, роботу різних напрямів координували окремі особи. Основу організації складали 
близько 30 осіб (серед них Ігор Луценко, Ганна Гопко, Володимир В’ятрович, Ольга 
Галабала та ін.), яким допомагало 80 організаторів-волонтерів переважно з досвідом 
роботи в громадських організаціях. Важливою ділянкою роботи було поселення при-
їжджих і організація великих пунктів поселення в приміщеннях «Експоцентру» та 
«Патріаршому соборі УГКЦ». У лютому 2014 р. «Громадський сектор Євромайдану» 
організував пункт волонтерської допомоги при Михайлівському монастирі, в якому 
до 26 лютого здійснювали «поселення, відправку людей додому, лікарський, харчо-
вий і побутовий склади, кухня, медслужба і операційна, теплі речі, інфоцентр та прес-
центр, сюди подавали інформацію про загиблих і зниклих та ін.» (Громадський сек-
тор Євромайдану. Про нас. URL: https://www.facebook.com/pg/hrom.sektor.euromaidan/
about/?ref=page_internal; Титиш Г. «Я дівчинка. Я не хочу сукню, я хочу змінити цю 
систему»: молодь, яка творить мирний протест. Українська правда. Життя. 2013. 
19 грудня. URL: https://life.pravda.com.ua/society/2013/12/19/146507/;  Луценко І. Пункт 
допомоги на Михайлівському завершив свою місію. Звіт. Українська правда. 2014. 
3 березня. URL: http://blogs.pravda.com.ua/authors/lutsenko/53147f4d4affd/).
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ні», «Не дамо забути 30.11» з дзеркалами перед бійцями внутрішніх військ, 
протест під Адміністрацією Президента 17 січня 2014 р., романтичні наліп-
ки «Euromaidan is…», «Інструмент свободи» – встановлені в дев’яти містах 
України пофарбовані в жовто-блакитний колір піаніно, похід на Антимайдан з 
табличками «Посміхнись, будь ласка!» та ін. Принципом об’єднання був нена-
сильницький спротив, конструктивність і позитивність протесту. «Я зрозумів, 
що ми багато де воювали з міліцією і що нам насправді треба було б переконати 
міліцію, що ми не з ними ворогуємо, а із владою, з Януковичем […], – поясню-
вав ідею акції «Піаніно на Майдані» Маркіян 
Мацех. – Виникла ідея з цим фортепіано […]. 
Ідея моя тоді консолідувалась так: що я хочу 
поставити фортепіано в кольорах України на 
фоні кордону міліції, щоб на ньому грали люди 
цілий день […], щоб показати нас з іншої сто-
рони – мирної»167. Задум «лавізок» полягав у 
тому, щоб зобразити Євромайдан у доступній, 
«навіть попсовій, але всім зрозумілій формулі». 
Сюжетом більше двох десятків листівок були 
історії з життя мітингувальників – «пригостити 
„тітушку” чаєм з печеньком», «коли ти тікаєш 
від людей з бутербродами», «світло мільйонів 
сердець», «коли прикрасив ялинку, прикрась і 
силовика», «коли беркут є живою декорацією 
до твоїх фото» та ін. Широковідомою стала 
листівка «Євромайдан – це коли саме ти зміню-
єш світ»168.

167 Інтерв’ю з Мацехом Маркіяном, 1991 р. н., записане в м. Львові 20 квітня 
2016 р. Інтерв’юер Галина Боднар. Запис зберігається в архіві Центру усної історії та 
біографістики при кафедрі новітньої історії України ім. Михайла Грушевського Львів-
ського національного університету ім. Івана Франка.

168 Інтерв’ю з Навроцькою Олександрою.

Маркіян Мацех виконує 
64-й опус Ф. Шопена 
(другу частину) перед 
шеренгою «Беркуту», 

7 грудня 2013 р.

Робота «Котипокришко» 
графічного дизайнера 
Олександра Ком’яхова
зі серії «Учасники»
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За більше чи менше знаними координаторами волонтерських служб сто-
яли десятки людей, яких не знали в обличчя, але які зробили свій (інколи чима-
лий) внесок у революцію. Різними були можливості допомагати – «хтось має 
там принести, я не знаю, там дві буханки хліба […], а хтось має можливість 
там оплатити операцію на лікування». Кошти надходили через соціальні ме-
режі, скриньки на Євромайдані, благодійні рахунки громадських організацій, 
краудфандингові платформи («Велика ідея», Gofundme та ін.). За статистикою 
початку лютого 2014 р., щодня майданівські скриньки наповнювали на 180–
350 тис. грн.169 Сплеск допомоги був особливо відчутний на початку та в пі-
кові моменти революції: «Тоді був шалений сплеск активності населення […]. 
Отримувала до сорока дзвінків за день із незнайомих номерів від людей з усієї 
України, іноді з-за кордону. Усі цікавилися, що потрібно, воліли надати будь-
яку допомогу»170. Частими були коментарі, репортажі з подивом щодо рівня 
забезпечення протесту – довгі столи з їжею і постійна її роздача, гори теплого 
одягу, медикаментів і консервації. «Я була вражена складами цієї їжі, скільки 
її наносили. На першому поверсі Профспілок, пам’ятаєте, скільки метрів була 
там стеля, але ці стоси пачок чаю і домашньої консервації під стелю справляли, 
звісно, враження», – пригадувала Наталка Сердюк, художниця зі Запоріжжя, 
волонтерка на кухні в Будинку профспілок171.

Волонтери забезпечували життєздатність сотень Самооборони – одягом, 
харчами, засобами особистої гігієни, амуніцією та ін. При сотнях були орга-
нізовані служби постачання, які співпрацювали «з різними волонтерами, які 
приходили, питались, які в нас є потреби, ми збирали список потреб […], і 
ці волонтери намагались це забезпечити  Шукали, купували» (Андрій Бень, 
волонтер, громадський активіст, сотник 14-ї сотні Самооборони Майдану, ке-
рівник ГО «Інститут громадського лідерства»)172. Як правило, всі потреби за-
довольняли.

169 Мандрик П. Політичний краудфандинг: як і скільки можна заробити на на-
родному фінансуванні? Збираючи гроші з українців, можна профінансувати армію, по-
літичний рух і навіть Євромайдан. Forbes Україна. 2014. 1 квітня. URL: http://forbes.
net.ua/ua/business/1368324-politichnij-kraudfanding-yak-i-skilki-mozhna-zarobiti-na-
narodnomu- nansuvanni#3.

170 Гук Н. Євромайдан. Звичайні герої… С. 115 (Марія Назарова, 17 років, пред-
ставник громадської організації «Мобільні бригади медиків Майдану „Білі янголи”», 
студентка філософського факультету КНУ ім. Т. Шевченка).

171 Наталка Сердюк: «Щоб бути корисною, я пішла на кухню у Профспілки». 
Художниця із Запоріжжя. Майдан. Свідчення… С. 307.

172 Інтерв’ю з Бенем Андрієм, 1983 р. н., записане в м. Львові 23 червня 2017 р. 
Інтерв’юер Іван Фацинець. Запис зберігається в архіві Центру усної історії та біогра-
фістики при кафедрі новітньої історії України ім. Михайла Грушевського Львівського 
національного університету ім. Івана Франка.
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Волонтерами, незалежно від віку, статі й статусу, насамперед були кия-
ни, які протягом дня працювали, а ввечері приходили на Майдан, пропонували 
допомогу і надавали матеріальну підтримку. Відчергувавши, наприклад, ніч у 
Самообороні й поспавши годинку-дві під ранок, кияни знову йшли до праці. 
Робота зазвичай «не йшла», всі «сиділи в Інтернеті». Кияни приносили про-
дукти, надавали притулок, удома організовували лазні та пральні173, безоплат-
но підвозили людей зі спальних районів до центру під час нічних загострень. 
Були дні, коли пропозиція житла перевищувала попит: «люди телефонували і 
казали: „Я залишала свій номер, ніхто мені не дзвонить. Якщо потрібно допо-
могти – дайте знати”»174. У сім’ях з’явилася традиція «сумка для Майдану». 
Допомога киян продуктами була особливо потрібною і відчутною на початку 
революції, коли ще не була налагоджена робота майданівської кухні:

Уже після побиття студентів почала брати активну участь у Майдані – так, 
як я це бачила. Майже кожного дня приходила туди. В мене було власне за-
вдання – я годувала. Була робота, студенти, ще різні події, то я щодня купу-
вала продукти, гарячі пиріжки, ходила і обносила. В мене були одні й ті самі 
хлопці, й деякі з них досі мене пам’ятають. Вони не знали, хто я, і називали 
мене «киянка з косами», бо я ходила тільки з косами – не було часу приводи-
ти себе до ладу. І коли мене не було, хтось інший приходив, то вони питали: 
«А де „кияночка з косами”?» – вже звикли до мене. Спочатку їх організовано 
не годували, і наші пиріжки просто розліталися175.

173 Величко Л. Один намет на Майдані. Люди приїхали самі, самі зробили 
житло, самі організовують побут (спецпроект Механізм Майдану). Тексти.org.ua. 
2014. 10 cічня. URL: http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/50949/Odyn_namet_na_
Majdani_Ludy_pryjihaly_sami.

174 Титиш Г. «Я дівчинка. Я не хочу сукню, я хочу змінити цю систему»…
175 Євгенія Більченко, 1980 р. н., культуролог, викладачка, письменниця. Майдан 

від першої особи. Мистецтво на барикадах… С. 25–26.

Допомога протестувальникам на Євромайдані
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Коли згадую отих перших бабусь, які тащили на Михайлівську оті перші 
свої пиріжки. Або Будинок профспілок 2 грудня, коли кухня відкрилась. Там 
були різні пакети. Були великі з супермаркетів, мішки з крупами […]. А були 
кульочки маленькі, там було півбатона або кусочок вареної ковбаси […]. А 
воно все в такому пакетику. Або ще шматочок домашнього пирога з яблук. 
Ти цей пакетик береш – розумієш, бачиш людину, яка його принесла, і в тебе 
все стає в голові, що не хочеться втратити176.

На запитання «Яким є у Ваших спогадах образ волонтера на Майдані?» в 
пам’яті протестувальників постають дві візії – насамперед «ті, хто допомагали 
з харчуванням», «жінки, які носили нам їсти» та «другі – це були медики»177. 
Образ волонтера визначали різні чинники, але насамперед їхнє перебування 
«в полі зору» на Євромайдані. Бійці Самооборони згадували волонтерів, які 
розносили продукти, і тих, хто забезпечував їх засобами захисту. «У моїх спо-
гадах – це жінки, які носили нам їсти», – ділився Любомир Ходань, учасник 
Євромайдану у Львові, боєць четвертої сотні Самооборони в Києві, співзаснов-
ник громадської ініціативи «Волонтерський полк»178. Про волонтерів-медиків 
у першу чергу згадували ті, хто звертався до них за допомогою. Самовідда-
ність, відсутність страху перед небезпекою медичних працівників захоплюва-
ли зблизька і на відстані:

Шестеро хлопців побігли в атаку по Інститутській […]. Троє хлопців від-
разу загинули […], я і ще один залишилися лежати […]. Але тут з’явилася 
дівчина-медсестричка […], двох дотягнути […] не могла […]. Вона знала, де 
сидить снайпер, і сіла до нього спиною: так, аби нас прикрити собою. Що 
могла, швиденько забинтувала й сиділа поруч. Постійно щось розповіда-
ла […], не давала нам відключитися. Вона навіть відганяла від нас тих сол-
датів, які, наче шакали, кружляли навколо […]. Ця дівчина була сміливішою 
за мене: так сидіти в очікуванні, прикривати собою! Не знаю, чи зміг би я179.

176 Андрій Андрушків: «Я бачив жертовність людей, які хотіли змін». 28 років, 
родом із села Корчів Сколівського району Львівської області. Тепер мешкає в Ірпіні. 
За освітою – богослов. Працює PR-менеджером у Києві. Майдан. Свідчення… С. 32.

177 Інтерв’ю з Ходанем Любомиром, 1994 р. н., записане в м. Львові 24 червня 
2017 р. Інтерв’юер Олександр Гулий. Запис зберігається в архіві Центру усної істо-
рії та біографістики при кафедрі новітньої історії України ім. Михайла Грушевсько-
го Львівського національного університету ім. Івана Франка; Інтерв’ю з Ковальчуком 
Андрієм, 1992 р. н., записане в м. Львові 1 липня 2017 р. Інтерв’юер Василь Рутар. 
Запис зберігається в архіві Центру усної історії та біографістики при кафедрі новітньої 
історії України ім. Михайла Грушевського Львівського національного університету 
ім. Івана Франка.

178 Інтерв’ю з Ходанем Любомиром.
179 Гук Н. Євромайдан. Звичайні герої… С. 136–137 (Із розмови з невідомим ді-

дусем).
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Перше, що спало на думку – це дівчинка медик, яка отримала кулеве по-
ранення в шию, спасаючи життя хлопцеві, тобто самовіддана, як то кажуть 
обезбашена людина, яка кинулась просто під кулю, аби допомогти іншій 
людині. Тобто, можливо, це – не волонтерство, це є в першу чергу прояв лю-
дяності і просто добрих намірів, ніж волонтерство, але десь вони поєднані 
між собою180.

У спогадах як учасників, так і спостерігачів протестів вимальовувався 
ідеалізований образ людини, яка готова в будь-який момент прийти на допо-
могу, здатної пожертвувати собою, власними інтересами для блага інших. «Це 
людина, яка незважаючи ні на що, ні на всякі справи, зайнятість, ні різні жит-
тєві ситуації, які є в нього в житті, погоджується, бо є пріоритет того, що відбу-
вається на Майдані, є пріоритет того, що це набагато важливіше, і це набагато, 
як кажуть, цінніше […]. Ну, це неповторно насправді […]. Хотілось жити в цей 
момент, в цей час. Ми навіть не думали, що з нами може статись і все, віддава-
лись просто на повну»,  – наголосила Леся Подоляк, активна учасниця львів-
ського Євромайдану181. «Мій спогад є, що волонтер – це така яскрава людина, 
яка все бігала», – ділилася своїми уявленнями про волонтера Євромайдану 

180 Інтерв’ю з Чорнобаєм Романом, 1988 р. н., записане в м. Львові 22 червня 
2017 р. Інтерв’юер Марія Павлусик. Запис зберігається в архіві Центру усної історії та 
біографістики при кафедрі новітньої історії України ім. Михайла Грушевського Львів-
ського національного університету ім. Івана Франка.

181 Інтерв’ю з Подоляк Лесею, 1995 р. н., записане в м. Львові 28 червня 2017 р. 
Інтерв’юер Владислав Лагута. Запис зберігається в архіві Центру усної історії та біо-
графістики при кафедрі новітньої історії України ім. Михайла Грушевського Львів-
ського національного університету ім. Івана Франка.

Допис на сторінці Євгена Будерацького, заступника головного редактора 
«Української правди», в соціальній мережі Facebook, 18 лютого 2014 р.
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Богдана Рижук, яка не брала участі в протестних акціях, але під їхнім впливом 
почала допомагати в геріатричному пансіонаті182.

Відвага, стресостійкість, жертовність, але й відповідальність, відданість 
справі, доброта, чесність – риси, які в першу чергу називають при характерис-
тиці волонтерів Євромайдану, незалежно від статі та віку. Комунікабельність і 
здатність легко встановлювати контакти були дуже затребуваними, адже щора-
зу доводилося звертатися за порадою чи допомогою183. Готовність до будь-якої 
роботи, ігнорування власних інтересів задля спільної справи, підтримка того, 
кому щось не вдавалося зробити, розвіювали ризики напруження і непорозу-
мінь у колективі. Поширеними є часто діаметрально протилежні образи ки-
ян-волонтерів, що найбільше врізалися в пам’ять: літньої жінки, яка віддавала 
протестувальникам чи не останні кошти, та молодого заможного містянина, 
який на дорогій машині привіз харчі / долучався до протесту.

Дні минали в постійній напруженій праці, що неймовірно виснажувало: 
«Годин для сну катастрофічно бракувало […]. Увечері забігала за новинами в 
офіс „Євромайдан SOS”, потім – на Майдан „подихати свіжим повітрям”, до-
дому перепочити кілька годин, на вранішнє чергування й одразу на роботу», – 
звичний розпорядок волонтерки гарячої лінії «Євромайдан SOS»184. Антоніна 
Юрченко, волонтерка ініціативи «Народний госпіталь», пригадувала, що в ті 
дні на телефон дивилися з думками: «Замовкни хоч на п’ять хвилин. Я більше 
так не можу! Я теж людина і мушу відпочити […]. Ні, треба взяти слухавку»185.

Мені під ранок, коли я можу спати 2–3 години, здається, що реальність – 
якийсь важкий і хворий сон. З вбивствами, катуваннями, загрозами, випробу-
ваннями і паралізуючими лютими морозами. Не помітила, як пронісся тиж-
день в цій колотнечі, кілька днів я не відчувала свого тіла, тільки пульсація 
мозку, який шукає вихід і рішення […]. Я майже три місяці не смакую їжу і не 
можу відчути щастя. НЕ МОЖУ ВІДЧУТИ ЩАСТЯ, ось чому все не так186.

На той момент режим роботи став автоматичним. Ми взагалі припинили 
рефлексувати. Ми стали працювати, як машини. Навіть сліз […]. Тоді сльозу 

182 Інтерв’ю з Рижук Богданою, 1997 р. н., записане в м. Львові 19 червня 2017 р. 
Інтерв’юер Анна Курило. Запис зберігається в архіві Центру усної історії та біогра-
фістики при кафедрі новітньої історії України ім. Михайла Грушевського Львівського 
національного університету ім. Івана Франка.

183 Інтерв’ю зі Шибою Олегом, 1975 р. н., записане в м. Радехів Львівської обл. 
10 серпня 2017 р. Інтерв’юер Мар’яна Корчинська. Запис зберігається в архіві Центру 
усної історії та біографістики при кафедрі новітньої історії України ім. Михайла Гру-
шевського Львівського національного університету ім. Івана Франка.

184 Гук Н. Євромайдан. Звичайні герої… С. 53 (Саша Романцова, 28 років, бан-
ківський співробітник, волонтерка гарячої лінії «Євромайдан SOS»).

185 Там само. С. 101 (Антоніна Юрченко, 40 років, івентор, волонтерка ініціативи 
«Народний госпіталь»).

186 Iryna Panchenko, 26 січня 2014. Літопис самовидців… С. 83.
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ніколи було пустити […]. Ми працювали. Це було так: 18 годин на телефоні, 
й нічого не пам’ятаєш, як воно було. Я пам’ятаю, що в мене на 18-те число 
[лютого] з їжі залишилось дві пляшки шампанського187.

Волонтерська зайнятість була в багатьох випадках способом втекти від 
стресової реальності та бездіяльності, яка ще більше емоційно виснажувала. 
Заняття ділом відволікало від переживань, страху й уберігало від необдуманих 
учинків:

День походу, той 18 лютого, був такий […]. Я пам’ятаю, як зараз, було сонце, 
так світило, як жара була […]. Ці всі колони чоловіків […] з такими щитами 
дерев’яними […]. Це було щось таке […]. Як в кіно […]. Піднесення таке 
було, прямо в повітрі було, що щось має статися […]. І перший, хто прибіг 
і сказав, що там побоїще, що там людей вбивають, що там відрубують голо-
ви […]. У мене таке враження, що навіть ніхто сильно не здивувався […]. В 
мене реакція була відключення взагалі. Я різала хліб в той момент […]. Захо-
дить хтось в нашу палатку і починає розказувати всі ці жахи, я в той момент 
просто […]. Таке відключення […]. Я настільки сконцентрувалася на тому 
хлібі, просто різала і різала, і різала […]. Кілька мішків того хліба різала до 
самого вечора. Я не відволікалася, я не виходила з намету, просто різала той 
хліб. В мене було таке враження, що чим ліпше я його наріжу, то все буде 
добре […]. Але мене це врятувало, бо я не знаю, де б я бігла, щоб я робила188.

Євромайданівські волонтери стикалися з численними труднощами і ри-
зиками у своїй діяльності: репутаційними, конфліктами в колективах, фінан-
совими промахами, потребою психологічної допомоги, фізичним насильством 

187 Олександра Дубічева, 1985 р. н., маркетолог. Майдан від першої особи. 45 іс-
торій Революції гідності… С. 276.

188 Інтерв’ю з Мороз Галиною, 1986 р. н., записане в м. Львові 11 серпня 2015 р. 
Інтерв’юер Галина Боднар. Запис зберігається в архіві Центру усної історії та біогра-
фістики при кафедрі новітньої історії України ім. Михайла Грушевського Львівського 
національного університету ім. Івана Франка.

Волонтери носять шини і готують «коктейлі Молотова», 18–20 лютого 2014 р.
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та ін. «Кожен день живеш на нервах, – пригадував Андрій Породко, координа-
тор львівського Євромайдану, комендант барикади, засновник і керівник гро-
мадської організації допомоги онкохворим дітям «САМІ», – тобто ти розумієш, 
що в тебе є сім’я, жінка, діти, що в тебе є якась робота. Ти це все відводиш у 
сторону і починаєш займатися тим, чим ти до того ніколи не займався. І ти 
розумієш, не знаєш чим воно закінчиться. Реально ти не знаєш чим воно закін-
читься взагалі […]. Може завтра арештують, не арештують, стріляють, вб’ють, 
ніхто ж не знає, що буде завтра […]. Люди є на барикадах, я за них всіх відпо-
відав. Там люди жили тижнями. Було багато людей, які приходили, а були такі, 
які жили постійно. Я ж розумів, що за них відповідаю. Якщо щось – мені то 
нічого не скажуть, але це буде моя моральна відповідальність»189. У критичних 
ситуаціях «була тривога, але страху не було. Якийсь інстинкт самозбережен-
ня, він десь зникає. Ти розумієш, що твоя ціль і мета є набагато більше»190. 
А в підсумку «люди вчилися»191. Волонтерили на Євромайдані практично всі. 
Кожен протестувальник / ця були в чомусь задіяні – в забезпеченні побуту, до-
лучалися до різних протестних акцій, допомагали фахово:

На Майдані були всі волонтери, кожен старався допомогти чим міг. На Май-
дані панувала атмосфера взаємодопомоги, розуміння толерантності, кожна 
людина дуже зібрана, дуже коректна, дуже ввічлива, ніхто не чув там гру-
бого слова […]. Коли ми збирали, робили барикади, збирали сніг у мішки 
з-під Жовтневого палацу і несли туди до Європейської площі, там робили 
барикаду, кожен старався допомогти, чим міг, ті приносили мішки, ті трима-
ли мішки, ті – лопати, бруківку як розбирали, то передавали один одному по 
камінцеві маленькому, бо, можливо, кожен камінець був у пригоді […]. Так 
що волонтерством можна назвати і тих людей, які приносили шини, і тих 
людей, які там ночами і днями стояли на кухні, і дівчат, які розносили чай, 
які канапки розносили, там всі були волонтери, і ті, що стояли на тих постах, 
так само людям ніхто не платив за це, ні заохочував, просто поклик душі192.

189 Інтерв’ю з Породком Андрієм, 1984 р. н., записане в м. Львові 2 серпня 2016 р. 
Інтерв’юер Галина Боднар. Запис зберігається в архіві Центру усної історії та біогра-
фістики при кафедрі новітньої історії України ім. Михайла Грушевського Львівського 
національного університету ім. Івана Франка.

190 Інтерв’ю з Кузло Оксаною, 1988 р. н., записане в м. Львові 28 липня 2015 р. 
Інтерв’юер Галина Боднар. Запис зберігається в архіві Центру усної історії та біогра-
фістики при кафедрі новітньої історії України ім. Михайла Грушевського Львівського 
національного університету ім. Івана Франка.

191 Інтерв’ю з Пошиваком Борисом, 1987 р. н., записане в м. Львові 11 липня 
2016 р. Інтерв’юер Галина Боднар. Запис зберігається в архіві Центру усної історії та 
біографістики при кафедрі новітньої історії України ім. Михайла Грушевського Львів-
ського національного університету ім. Івана Франка.

192 Інтерв’ю з Черленюком Володимиром, 1958 р. н., записане в смт. Делятин, 
Надвірнянського р-ну, Івано-Франківської обл. 26 червня 2017 р. Інтерв’юер Христина 
Нищей. Запис зберігається в архіві Центру усної історії та біографістики при кафедрі
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Зазвичай до прямого запитання про волонтерську допомогу майданів-
ці ніколи раніше не задумувалися, чи їхню участь можна називати волонтер-
ством. Ті, хто допомагали в щоденному функціонуванні Євромайдану, самі не 
зазначали, що їхня робота була волонтерською, погоджувалися з цим лише в 
ході розмови, коли означення «волонтерський рух» ніби накидалося їм ззовні. 
Роздумуючи про допомогу протестувальникам, вони розповідають про себе на-
самперед як про учасників протесту:

В.Ч.: Волонтерською діяльністю займаюсь неактивно, але мав такий досвід 
волонтерської діяльності як в часи Помаранчевої революції, так само в часи 
Революції гідності і тепер, коли йде війна на сході з російським агресором.
Х.Н.: У чому полягала ваша волонтерська діяльність на Майдані? У чомусь 
конкретному? Може, у вас були конкретні обов’язки?
В.Ч.: Ну як вам сказати, ми робили такі акції: виходили до Міністерства 
внутрішніх справ, під Верховну Раду, до Кабінету міністрів ще до того, як 
перекрили рух, вулицю Грушевського. Особливих таких завдань, якихось 
специфічних я не мав звичайно, але там, я кажу, кожна людина була затребу-
вана, кожна людина старалася без заклику, без якогось примусу стати, стати 
там, де її бракувало193.

К.М.: Скажіть, будь ласка, чи свою діяльність на Майдані Ви позиціонували 
як волонтерську, а себе власне як волонтера?..
Л.А.: Я це більше для себе якось називаю, шо я був добровольцем, але по-
суті це теж саме. Так само можна назвати, що був волонтером. Тому, що я 
віддавав […]. І всі люди, які там були, вони віддавали […] певну часточку 
себе, свого часу для спільної справи, для того, щоб зробити спільну справу і 
покращити стан в країні194.

На прикладі міркувань двох респонденток, що наведені нижче, добре по-
мітно як змінювалася думка від окреслення волонтерами на Євромайдані всіх 
там присутніх до категоричного заперечення своєї помітно активної допомоги 
як волонтерської. Лариса Цепух зі смт Ратне Волинської області, 1967 року 
народження, волонтерка на Євромайдані та під час війни на сході України, 
членкиня Ратнівського районного осередку інвалідів («ІНВА-Ратне»), поміч-
ниця народного депутата, розповідала: «У 2013 році 1 грудня я поїхала на Май-
дан. Ніхто мене туди не посилав, я сама особисто поїхала і приїхала з Майдану 
25 лютого [20]14 року». Л. Цепух була активною учасницею й Помаранчевої 
революції, а на Євромайдані працювала на кухні, розносила страви на віддале-
ні барикади, виготовляла коктейлі Молотова. Бейдж волонтера вона сприймала 
як необхідне означення для виконання її обов’язків, а не як символ свідомого 

новітньої історії України ім. Михайла Грушевського Львівського національного уні-
верситету ім. Івана Франка.

193 Там само.
194 Інтерв’ю з Леськівим Андрієм…
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зарахування себе до волонтерського руху. В її уявленні всі, хто приїхали на 
революцію і чимось допомагали, були волонтерами, але «я і не називала себе 
волонтером, я думала, що так потрібно всім […]. Я така проста людина, як і 
всі» 195.

Не трактує своєї діяльності на львівському Євромайдані як волонтер-
ської й Уляна Корицька зі Львова, 1996 року народження, родом з Тернопіль-
ської області, попри те, що вважала волонтерами всіх там присутніх. Будучи 
студенткою першого курсу факультету журналістики Львівського університету 
ім. Івана Франка, вона опановувала майбутню професію через залучення до 
фіксації та поширення фото- і відеоінформації, текстів, дописів про револю-
цію: «Я дописувала на сайт, я і в палатці там трішки сиділа, і взагалі просто 
бігали з моєю подругою, знімали на фотоапарат, на відеокамеру ці всі речі […]. 
Я від самого першого дня і до останнього пробула на Євромайдані, і тоді та-
кий відбувся сплеск, що дав мені наснагу якусь до волонтерства на АТО за-
йматись». З розгортанням війни на сході України У. Корицька стала активною 
діячкою громадської ініціативи «Волонтерський полк» студентів Львівського 
національного університету імені Івана Франка: «Я була просто учасником 
Майдану […], щоб щось зробити, але тоді ще волонтером не була» 196.

На запитання про попередній досвід волонтерської діяльності тепер ак-
тивні волонтери здебільшого відповідали негативно. Можна простежити також 
тенденцію зміщення до трактування діяльності як волонтерської від Революції 
гідності до війни: «Я вже на той момент не задумувалась взагалі сильно як, хто 
там себе називає, просто ходила і робила те, що я можу. Ну, скажемо, потім це 
вже було більш глобальним, там і так далі»197; на Євромайдані «я більше була 
не волонтером, а бійцем […]. Крім того, що я там готувала хлопцям якусь їжу 
[…], я була в охороні, я носила чаї, щоб хлопців зігріти. Так це було. Але так, 
щоб під час Майдану бути волонтером, то я б не сказала, що я була волонтер. 
Я була активістом198. Стриманість щодо окреслення діяльності на Євромайдані 

195 Інтерв’ю з Цепух Ларисою, 1967 р. н., записане в смт Ратне Волинської обл. 
27 червня 2017 р. Інтерв’юер Людмила Кухар. Запис зберігається в архіві Центру усної 
історії та біографістики при кафедрі новітньої історії України ім. Михайла Грушев-
ського Львівського національного університету ім. Івана Франка.

196 Інтерв’ю з Корицькою Уляною, 1996 р. н., записане в м. Львові 3 липня 2017 р. 
Інтерв’юер Наталія Колодко. Запис зберігається в архіві Центру усної історії та біогра-
фістики при кафедрі новітньої історії України ім. Михайла Грушевського Львівського 
національного університету ім. Івана Франка.

197 Інтерв’ю з Юзепчук Тетяною, 1992 р. н., записане в м. Хмельницькому 
20 липня 2017 р. Інтерв’юер Анна Мазурець. Запис зберігається в архіві Центру усної 
історії та біографістики при кафедрі новітньої історії України ім. Михайла Грушев-
ського Львівського національного університету ім. Івана Франка.

198 Інтерв’ю з Горгуль Аліною, 1994 р. н., записане в м. Черкаси 7 вересня 2017 р. 
Інтерв’юер Леся Хлипавка. Запис зберігається в архіві Центру усної історії та біогра-
фістики при кафедрі новітньої історії України ім. Михайла Грушевського Львівського 
національного університету ім. Івана Франка.
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як волонтерської пояснюється також особливим відчуттям близькості та згур-
тованості всіх учасників протесту: «Я вважаю, що Майдан можна порівняти, 
наприклад, з сім’єю, коли там відбувається якесь свято чи горе, коли всі го-
туються, допомагають один одному, це допомога рідним людям, так само на 
Майдані. Це для мене була одна велика сім’я»199. Назвати себе волонтерам не 
дозволяє також відчуття великої відповідальності, пов’язаної з цим поняттям: 
«Багато хто з людей, які дійсно допомагають, бояться того слова волонтерство. 
Не знаю чому, в принципі я десь їх розумію, бо так само я не завжди себе по-
зиціоную як волонтер. Я хотів допомогти, мав таке десь бажання і допомагаю, 
тобто там кричати я волонтер…»200.

Загалом погоджуючись із запропонованою тезою про Євромайдан як 
точку відліку волонтерського руху в Україні, опитані із застереженням наво-
дять приклади постійної допомоги онкохворим, дітям-сиротам, а також тра-
диції волонтерства, які пов’язують з діяльністю Червоного Хреста, допомо-
гою воякам українського національно-визвольного руху, котрі «в лісі воювали 
до сорок сьомого року після війни Другої світової. Щось вони їли, щось вони 
пили, в щось вони вдягалися. Забезпечення в бандерівців не було ніякого ні 
державного, ні організаційного, що забезпечували люди, то і було»201.

*   *   *
Реакцією суспільства на розгін студентів у ніч на 30 листопада 2013 р. 

стали масові вуличні акції протестів, трансформація Євромайдану в Револю-
цію гідності для підтримки якої самоорганізувався масштабний низовий во-
лонтерський рух. Громадські активісти й усі небайдужі об’єдналися в численні 
більші й менші горизонтальні ініціативи, які допомагали протесту, налагодили 
життєдіяльність і постачання протестних акцій. Фахівці в тій чи іншій сфері 
розуміли потребу гуртуватися й докластися до спільної справи своїми знання-
ми і вміннями, адже вважали, що в складний і вирішальний час кожен повинен 
займатися тим, що робить найкраще. Відразу постали ініціативи, що об’єднали 
волонтерів для надання правової допомоги потерпілим і збору інформації про 
подальші порушення («Євромайдан SOS»), організації масштабних пікетів, 
автопробігів і транспортного забезпечення («Автомайдан»), медичної допомо-
ги («Швидка медична допомога Євромайдану», «Майдан. Медики»), фіксації 
кіноісторії Євромайдану для донесення думок, образів і емоцій, а відтак ро-
зуміння того, що відбувалося, до ширшого світу («Babylon’13»), творення за-
гального лекторію, щоб революція відбулася в свідомості людей, а не лише на 

199 Інтерв’ю з Тарасюк Юлією, 1992 р. н., записане в м. Львові 9 вересня 2017 р. 
Інтерв’юер Ольга Жагаляк. Запис зберігається в архіві Центру усної історії та біогра-
фістики при кафедрі новітньої історії України ім. М. Грушевського Львівського націо-
нального університету ім. І. Франка.

200 Інтерв’ю з Чорнобаєм Романом…
201 Інтерв’ю з Черленюком Володимиром…



206

Г. Боднар

площах і вулицях («Відкритий університет Майдану»), налагодження логісти-
ки і постійного доступу до мережі Інтернет у наметовому містечку («IT#намет 
на Євромайдані») та ін. Після перших смертей постали затребувані координа-
ційні групи «Народний госпіталь», «Допомога постраждалим у Києві», «Варта 
в лікарні».

Громадянські ініціативи виникали спонтанно з волі кількох людей, ді-
яли як неформальні волонтерські групи, створені за нагальної потреби швидко 
трансформувалися відповідно до скороминущих подій, розросталися в само-
достатні проекти, заохочували нових активістів, розробляли ширші напрями 
роботи, деякі створили регіональну мережу осередків і переросли в громадські 
організації. Вміле виконання своєї справи стало способом боротьби в револю-
ції, а робота в команді професіоналів була доброю нагодою для саморозвит-
ку. В постреволюційний період волонтерські об’єднання та / чи їхні волон-
тери переключилися на потреби війни на сході України («Євромайдан SOS», 
«Babylon’13», «Народний госпіталь») і / або на впровадження і контроль за 
реформами, розвитком громадянського суспільства («Автомайдан», «Реаніма-
ційний пакет реформ») та ін.

На Євромайдан людей вело відчуття громадянського обов’язку, постійне 
перебування там мотивувало до потреби зайнятися чимось корисним. Медики 
і священики були чи не найбільше помітними середовищами, їхня присутність 
і значення стрімко зросло зі загостренням протестів, першими смертями і особ-
ливо в часі масових розстрілів 18–20 лютого. Вони виконували професійний 
обов’язок, керувалися бажанням допомогти ближньому, бути корисними своїм 
досвідом, служили на рівні з іншими волонтерами, хоча більшість не вважали 
себе ними. Згідно з аналізом поглиблених інтерв’ю, у пам’яті протестувальни-
ків виразно постає образ умілого і самовідданого волонтера-медика. До меди-
ків долучилося багато волонтерів з медичними знаннями і без них, які допов-
нювали цей образ. Євромайдан був складним і водночас важливим етапом у 
професійній кар’єрі медиків та їхньому життєвому шляху, часом професійної 
самовіддачі, щоденного героїзму і самовдосконалення. Складним випробуван-
ням протест став для Церкви і священнослужителів, які об’єднувались у слу-
жінні, надавали першу психологічну допомогу, захищали протестувальників і 
нерідко ставали «живим щитом». Люди творчих професій забезпечили «озву-
чення» і візуалізацію протесту, мистецтво допомагало висловитися, показати 
емоцію протесту Україні та світу.

Учасники Євромайдану керувалися бажанням допомогти будь-чим і 
починали з найменшого – звернення до штабу, волонтерства на кухні, посе-
ленні чи в охороні. Допомагати починали відразу або при ескалації подій, а 
волонтерська практика нерідко була першим таким досвідом. Дехто прийшов 
на Майдан з досвідом Помаранчевої революції, але більшість його не мали. 
Частина зізнавалася, що їхали на Євромайдан з острахом розчаруватися («коли 
їхала, я боялась розчаруватись, побачивши ті речі, які б не хотіла бачить, але 
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Майдан мене не розчарував зовсім, навпаки»202). Забезпечені з часом побутові 
потреби протесту і втома від рутинної фізичної роботи підштовхували волон-
терів змінювати свою діяльність, вели їх з кухні до медпункту, з поселення 
до креативного відділу і т. д. Попри накидання традиційних ґендерних ролей, 
волонтери нерідко ламали усталені стереотипи. Боротьба за цінності європей-
ської демократії стала історією приватної мужності кожного. Волонтерство ви-
магало часу й особистої участі. Багато кому довелося пожертвувати чимось 
заради спільної справи – кар’єрою, бізнесом, сім’єю. Допомога здебільшого 
тривала до закінчення протестних акцій, багато хто згодом зайнявся й волон-
терством для армії.

У спільних протестах важливою була кожна допомога – більша і зовсім 
незначна, індивідуальна і матеріальна, на відстані та зблизька, перманентна і 
непостійна, – і її кожну можна назвати волонтерською. Типовим міркуванням 
опитаних волонтерів, свідчення яких були в центрі дослідження, є твердження 
про те, що «на Майдані були всі волонтери, кожен старався допомогти чим 
міг». Ідентифікація себе як волонтера Майдану почасти  накидалася їм через 
запитання інтерв’юера. Однак більшість опитаних називали себе радше «до-
бровольцями», «активістами», «учасниками» й зазвичай уникали означення 
«волонтер / ка» як відповідального, обтяжливого обов’язками. Один із опо-
відачів, до прикладу, навідріз відмовлявся від ідентифікації себе волонтером 
Майдану і навіть війни, аргументуючи свою позицію надто вагомим значенням 
цього слова. Свою діяльність на Євромайдані не трактували як волонтерську й 
сучасні діяльні волонтери, які ведуть її відлік з допомоги українській армії піс-
ля розгортання війни на сході України. Участь у протестах була для них радше 
мозаїкою індивідуальних внесків, стихійним і масовим залученням, нерідко 
постійною фізичною працею, але не організованою системною допомогою.

Галина БОДНАР

202 Інтерв’ю з Тарасюк Юлією…
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Волонтерський рух на підтримку Української армії унікальний за своєю 
суттю. Попри те, що явище допомоги фронтовикам від цивільного населення 
не нове, в українському випадку мова йде про глибоке взаємопроникнення се-
редовищ волонтерів і воїнів. Це дає підстави говорити вже не просто про під-
тримку з боку цивільних мешканців, а про цивільних добровольців, які стали 
фахівцями військової справи. Новий феномен у житті держави і суспільства 
став викликом для гуманітарної науки. Дослідники різних «людинознавчих» га-
лузей намагаються знайти найточніші формули опису волонтерства, розглядаю-
чи його в різних предметних і концептуальних перспективах. Соціологи і полі-
тологи, звичайно, ще не дійшли до однозначних пояснень, однак напрацювання 
із залученням західних методологій і теорій є значними. З іншого боку, сучас-
ний волонтерський рух в Україні звертає на себе увагу також психологів, адже 
зрозуміти людину з мисленням, спрямованим на альтруїзм, не завжди просто.

У широкому контексті соціологічних і політологічних наук феномен во-
лонтерства розглядається в ключі соціального інституту. Саме поняття «соці-
альний інститут» є достатньо складним, серед учених досі не існує єдиного 
підходу щодо його інтерпретації. Один із класиків соціології, польський до-
слідник Ян Щепанський виділив тут чотири основні дискурси. У першому 
випадку під соціальним інститутом розуміють конкретну організовану групу 
індивідів, зусилля яких спрямовані на задоволення важливих для суспільства 
потреб. Другий дискурс ставить у центр соціальну норму як систему правил і 
уявлень, що формує специфічний шаблон поведінки. Цей шаблон розділяють 
члени соціальної групи, тобто ті особи, які об’єднані певною спільною метою. 
За третім підходом значення наріжного каменю переходить на соціальну роль, 
більш ємну за змістом ніж норма, адже вона передбачає наявність певної осо-
бистої ідентичності. Четвертий дискурс – аксіологічний, його прихильники 
вважають соціальним інститутом систему цінностей, які приймаються людьми 
і служать для них мотивацією до дії. Спільними в кожному з варіантів є харак-
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теристики явища як регулярно повторюваних протягом тривалого часу дій, що 
легітимізуються ідеологічно, політично і суспільно1.

Хоча поняття «соціальний інститут» залишається дискусійним, за кожним 
із чотирьох підходів волонтерський рух відповідає визначенню за суттю. Якщо 
брати за основу ідею про організовану групу, то об’єднання волонтерів стають 
чи не найбільш показовим прикладом. Частина волонтерських груп отримала 
статус громадської організації і виробила власний статут. Наприклад, «Крила 
Фенікса», «Армія SOS», «Народна самооборона Львівщини»2. Інші працюють 
без юридичного оформлення, зокрема «Львівський лицар», що не змінює фак-
ту функціонування групи як організації, тобто цільового об’єднання для до-
сягнення чіткої мети3. Волонтери, котрі не позиціонують себе представниками 
конкретного кола, більшою чи меншою мірою взаємодіють з організаціями, 
стаючи якщо не їх членами, то партнерами. У реалізації своїх індивідуальних 
ініціатив вони де-факто дотичні до них.

Другий підхід, орієнтований на соціальні норми, теж добре накладається 
на волонтерський рух. Соціальні норми формуються у процесі життєдіяльнос-
ті суспільства чи певного середовища людей і трансформуються в міру зміни 
умов. Революція гідності й війна на сході України стали каталізатором гли-
боких соціальних зрушень, відповідно шаблон поведінки людини, причетної 
до цих подій, зазнав змін, причому не стільки еволюційних, скільки револю-
ційних4. На практиці це означає, що в житті особи достатньо різко змінилися 
вектори мислення і повсякденні практики. Репрезентативним є період 2014–
2015 років, коли волонтерство для значної кількості людей стало основним, а 
іноді єдиним видом зайнятості, а війна – головною темою розмов і роздумів5. 
Як зазначає психолог Оксана Поліщук, «соціальні норми – це певні ідеальні 
зразки поведінки, які диктують, що людина має робити, говорити, думати. Це 
рамки поставлені навколо людини, за межі яких вона виходити не може. Якщо 
людина виходить за рамки, які поставило суспільство або вона ж сама, вона 
має можливість досягнути чогось більшого, не такого, як усі інші. Саме цим 
і зайнялися волонтери. Вони в період російської агресії проти України, коли 
українська армія потребувала підтримки (моральної та матеріальної) – вийшли 
за межі рамок стандартного волонтерства»6.

1 Szczepański J. Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa. PNW, 1972. 554 s.
2 Реєстр громадських організацій. URL: http://rgo.informjust.ua/.
3 Інтерв’ю з Салюком Андрієм, записане у м. Львові 26 липня 2017 р. Інтерв’юер 

Анна Вараниця. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту українознавства 
ім. І. Крип’якевича НАН України.

4 Горєлов Д. М., Корнієвський О. А. Волонтерський рух: світовий досвід та 
україн ські громадянські практики: аналітична доповідь. Київ. НІСД, 2015. С. 14–25.

5 Жужа Л. Перетворення громадянського суспільства в Україні під впливом Ре-
волюції. International scienti c journal. 2015. № 6. С. 41–45.

6 Інтерв’ю з Поліщук Оксаною, психологом, записане у м. Львові 1 жовтня 
2017 р. Інтерв’юер Анна Вараниця. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту 
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.
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З тлумаченням волонтерства як соціальної норми тісно переплетений 
третій дискурс: соціальний інститут – соціальна роль. Тут йдеться не тільки 
про постійно повторювані дії, але й про самоідентифікацію через них, а також 
зовнішнє ототожнення людини з видом її діяльності. Попри те, що термін «во-
лонтер» є достатньо широким7, у випадку українського волонтерства він стає 
однозначним8. Інакше кажучи, волонтером можна назвати будь-яку людину, що 
займається певною суспільно корисною працею, зазвичай безкоштовно. Але 
коли на сьогодні в Україні особа заявляє про себе як про волонтера, суспільство 
по замовчуванню розуміє, що мова йде про допомогу фронту, а не, наприклад, 
голодуючим дітям Африки. Місце волонтерства в ієрархії соціальних ролей є 
дуже індивідуальним. Це суто психологічне явище: на перше місце людина ви-
носить те, що для неї найважливіше, а найважливішим для неї є те, у що вона 
найбільше вкладається і найглибше усвідомлює. На думку Макса Вельманса 
та Сюзен Шнайдер, «усе, що ми усвідомлюємо, в той чи інший момент стає 
частиною нашої свідомості того моменту, роблячи свідоме переживання вод-
ночас найбільш звичним та найбільш загадковим аспектом нашого життя»9. 
Переважно немає підстав стверджувати, що соціальна роль «волонтера» є до-
мінантною ідентичністю. За пріоритетністю вона в основному поступається 
ролі людини в родинному житті, але нерідко опиняється вище, ніж професійна 
самоідентифікація10. Тобто місце волонтерства серед множинних ідентичнос-
тей людини якщо не перше, то одне з перших.

Волонтерський рух є певним набором ціннісних установок, що дає змо-
гу визначити його як соціальний інститут за четвертим, аксіологічним, підхо-
дом. Згідно з теорією цінностей американського психолога Мілтона Рокича, 
усі вартості поділяються на два типи – термінальні (кінцеві) та інструменталь-
ні (опосередковані, реалізація яких є елементом досягнення термінальних)11. 
Волонтерський рух характеризується наскрізним поєднанням обох типів. Так, 
кінцевими вартостями, що накладаються на українських волонтерів, є життя в 
мирі, рівноправ’я, свобода, безпека сім’ї, національна безпека, порятунок, са-
моповага, соціальне визнання. До інструментальних належать ініціативність, 
організованість, честолюбство, сміливість, допомога, раціоналізм, чесність, не-
залежність, відповідальність. Вибудувати вертикаль у цьому контексті складно, 

7 Горєлов Д. М., Корнієвський О. А. Волонтерський рух: світовий досвід та 
україн ські громадянські практики: аналітична доповідь… С. 5–13.

8 Коваль Г. В. Волонтерський рух на підтримку АТО: актуальність та специфі-
ка як об’єкту соціально-психологічного аналізу. Технології розвитку інтелекту. 2016. 
Т. 2. № 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tri_2016_2_4_3.

9 Velmans M., Schneider S. The Blackwell companion to consciousness. Oxford, 
2007. URL: https://www.worldcat.org/title/blackwell-companion-to-consciousness/oclc/74
4290306?referer=di&ht=edition.

10 Інтерв’ю з Кручак Зоряною, клінічним психологом, записане у м. Львові 
9 жовтня 2017 р. Інтерв’юер Анна Вараниця. Запис зберігається в Архіві усних історій 
Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

11 Пазенок В. Філософія: навчальний посібник. Київ, 2008.
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адже для волонтерів усі ці цінності становлять певний симбіоз, що виражається 
як патріотизм у дії. За іншою аксіологічною класифікацією, цінності можна роз-
ділити на вищі (духовні) і нижчі (матеріальні). Тут знову простежується по-
єднання. Хоча волонтерство є добровільним і безкорисливим, матеріальні цін-
ності набувають ваги в контексті духовних. У спрощеному представленні це 
виглядає так: для волонтера важливі гроші, вони становлять для нього цінність, 
оскільки їх використання на потреби армії дозволяє допомогти воїну. Тобто є 
прямий зв’язок між вартістю грошей і цінністю допомоги. Ще одна класифі-
кація пов’язана з носіями: індивідуальними, груповими і загальними12. Волон-
терство теж репрезентує повний комплекс: індивідуальні у випадку конкретної 
людини, групові у формі національних і вселюдські в якості загальних13.

Приймаючи за вихідну тезу інтерпретацію сучасного волонтерського 
руху в Україні як соціального інституту, доцільно розглядати його в категоріях 
природи цього суспільного феномену14. Становлення соціального інституту, за 
австрійським і американським соціологом Пітером Берґером, проходить у сім 
етапів15. Перший етап проявляється через виникнення нової проблеми, яку не 
здатні розв’язати існуючі раніше соціальні інститути. Революція гідності, анек-
сія Криму, початок бойових дій – усі ці обставини показали неспроможність 
вирішити нагальні потреби старими методами. Наприклад, інститут держави 
виявився зовсім неготовим виконувати прямі функції, які пов’язані із забез-
печенням війська. На другому етапі проходить формування загальних цілей: 
частина населення усвідомлює гостроту проблеми і розуміє, яким має бути ре-
зультат її вирішення. Армії бракує озброєння, амуніції, продуктів харчування, 
тому мета – зробити так, щоб у воїнів було достатньо зброї, їжі, одягу і т. д. 
Третім етапом стає визначення соціальних норм і правил. Щодо українського 
волонтерства існує певна особливість. Якщо у світі волонтерські ініціативи, 
зазвичай, є добре спланованими акціями, то в Україні рух характеризувався 
стихійністю. Інакше кажучи, норми і правила були визначені методом спроб 
і помилок, а не шляхом тривалого аналізу. За третім етапом наступає четвер-
тий – поява практичних процедур, коли рух перестає бути стихійним і стає 
організованим. На п’ятому етапі з’являється система санкцій для підтримки 
правил і норм, конкретніше – закон України № 246-VIII «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо волонтерської діяльності», підписаний Пре-
зидентом Петром Порошенком 30 березня 2015 р.16 Сюди ж можна зарахувати 

12 Там само.
13 Жужа Л. Моральні аспекти волонтерського руху на підтримку АТО. Evropsky 

politicky a pravni diskurz. 2015. Vol. 2. Iss. 2. S. 210–215.
14 Чухрай М. Інституціоналізація волонтерського руху в Україні: реалії та пер-

спективи. Соціологічні студії. 2013. № 1. С. 104–108.
15 Бергер П. Приглашение в социологию. Москва, 1996. С. 64.
16 Закон України № 246-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

волонтерської діяльності». Верховна Рада України. Офіційний сайт. 2015. 5 березня. 
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/246-19.
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статути деяких волонтерських організацій. Шостий етап пов’язаний з легіти-
мізацією волонтерства зі сторони суспільства, що надає волонтерам кредит до-
віри і схвалює їхню активність. Сьомий етап переплетений із попереднім, це 
так зване статусно-рольове оформлення. Кристалізація уявлень про те, чим є 
волонтерство, дозволила визначити таке формулювання: «волонтером є той, 
хто вважає себе волонтером і кого волонтером вважають інші». За роллю во-
лонтерів закріпився високий соціальний статус, пов’язаний із їх сприйняттям 
як етичних індивідів, «сумління народу», що ефективно вирішує поставлені 
завдання. На цьому тлі знижується авторитет інституту влади, нездатної на-
стільки швидко реагувати на нові виклики. Тому окреслення волонтерства як 
символу слабкості держави й сили людини є влучним. Сім етапів, за класифі-
кацією П. Берґера, фактично пройшли реалізацію, а отже волонтерський рух 
для допомоги фронту зараз в Україні можна вважати сформованим соціальним 
інститутом.

У питанні класифікації соціальних інститутів відомі дві основні типо-
логії: змістова і секторна17. Перша виділяє сім видів: політичний, економіч-
ний, культурно-виховний, суспільний, стратифікаційний, релігійний, родин-
ний18. Визначити місце волонтерства за змістом соціального інституту склад-
но, оскільки воно проходить через усі перелічені типи. Волонтери взяли на 
себе обов’язки по забезпеченню боєздатності війська, що апріорі знаходить-
ся у сфері відповідальності держави. Перебираючи ці функції, вони стають 
суб’єктами політичного процесу. При цьому не важливо, про яку форму во-
лонтерської діяльності йдеться і яким є рівень публічності конкретного во-
лонтера. Так, політичними суб’єктами є члени Ради волонтерів при Мініс-
терстві оборони, котрі можуть впливати на рішення оборонного відомства та 
Генерального штабу Збройних Сил19. Але одночасно суб’єктом політики є та-
кож анонімний волонтер, що займається, наприклад, плетенням маскувальної 
сітки чи доставками на фронт, бо і від його праці залежить політична доля 
України. Як економічний і стратифікаційний інститути волонтерство показує 
себе через пряме відношення до збору, розподілу і вкладення коштів та інших 
ресурсів. Культурно-виховний аспект також можна знайти на поверхні: волон-
тери транслюють свої цінності суспільству. Ілюстрацією цього впливу можуть 
служити заходи по залученню дітей і молоді до підтримки воїнів: плетення 

17 Інтерв’ю з Бень Ориславою, соціологом, записане у м. Львові 10 вересня 
2017 р. Інтерв’юер Анна Вараниця. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту 
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

18 Матусевич В. Социальный институт: функция, генезис, структура. Социоло-
гия: теория, методы, маркетинг (Киев). 2004. № 4. С. 43–56.

19 Оголошення про склад Громадської ради при Міністерстві оборони Украї-
ни. Міністерство оборони України. Офіційний сайт. 2016. 21 лютого. URL: http://
www.mil.gov.ua/diyalnist/zvyazki-z-gromadskistyu/gromadska-rada/formuvannya-novogo-
skladu-gromadskoi-radi-pri-ministerstvi-oboroni-ukraini/ogoloshennya-inicziativnoi-grupi/
ogoloshennya-pro-sklad-gromadskoi-radi.html.
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сіток у школах20, акції «Діти воїнам АТО»21 чи «Напиши листа солдату»22. При-
належність до суспільного інституту підтверджується, по-перше, добровіль-
ним характером волонтерського руху, і, по-друге, його направленістю на сус-
пільно важливі проблеми. Як релігійний інститут волонтерство проявляється 
через явище військового капеланства та участь релігійних структур у зборі й 
організації допомоги Українській армії. Інститут родини має у волонтерському 
русі різні вияви. Війна не тільки руйнує, але й породжує, тому досить популяр-
ними є випадки створення сім’ї між волонтерами або волонтерами і військови-
ми. З іншого боку, часто підтримка війська стає родинною справою. Пожертва 
людиною часу і фінансів теж впливає на її найближче оточення, тобто ресурси 
черпаються власне із сім’ї.

Зважаючи на те, що за змістовим наповненням інститут волонтерства 
є дуже містким, обрати один із типів неможливо. Певною мірою це вдається 
крізь призму політології, що в деяких дослідженнях замикається на функці-
онуванні політичного інституту. Продуктивнішим є другий підхід, тобто сек-
торна класифікація. Згідно з цією концепцією, соціальні інститути поділяються 
на три сектори: держава – бізнес – громадянське суспільство23. Волонтерство 
постає елементом громадянського суспільства, яке за визначенням становить 
сукупність недержавних організацій, діяльність котрих спрямована на реалі-
зацію волі та інтересів громадян. З точки зору класичної соціологічної теорії 
об’єднання волонтерів відповідають функціям громадянського суспільства. 
Традиційно виділяється чотири функції: самовираз індивідів, направлений на 
самостійне вирішення питань і полегшення «тягаря проблем» на інші два сек-
тори; гарант непорушності прав людини; систематизація і впорядкування про-
тестів; захист інтересів окремої групи громадян24.

Взявши на себе чималі зобов’язання по забезпеченню армії, волонтери 
фактично виконували обов’язки органів державної влади. Утім, у медіапросто-
рі траплялось окреслення волонтерського руху як «милиці» для держави. До-
слідниця Лора Клірі назвала це явище гібридизацією громадянського суспіль-
ства, оскільки в українському варіанті недержавні інститути замість того, щоб 
здійснювати контроль над виконанням державою її обов’язків, самі їх викону-

20 Дітей у школі вчать плести маскувальні сітки. 24 канал. 2014. 2 грудня. URL: 
https://24tv.ua/ditey_u_shkoli_vchat_plesti_maskuvalni_sitki_n515951.

21 Діти Київщини – воїнам АТО. Департамент освіти і науки Київської об-
ласної державної адміністрації. Офіційний сайт. URL: http://kyiv-oblosvita.gov.ua/2-
uncategorised/3617-diti-kijivshchini-vojinam-ato; Діти Данилівки – воїнам АТО. Да-
нилівська ЗОШ І–ІІІ ступенів Васильківського району Київської області. Офіційний 
сайт. URL: http://danylivka-school.edukit.kiev.ua/nacionaljno-patriotichne_vihovannya/
diti_danilivki-voinam_ato.

22 Ворона Д. Акція. Підтримай солдата – напиши листа. Червоний гірник. 2014. 
13 серпня. URL: http://girnyk.com.ua/konkurs/akciya-pidtrimay-soldata-napishi-lista.

23 Інтерв’ю з Бень Ориславою…
24 Машков А. Теорія держави і права: підручник. Київ. 2015.
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ють25. Досить крайньої позиції дотримується журналіст Остап Дроздов: «Я не 
бачу жодних підстав пишатися тим, що досі пенсіонери зі своєї африканської 
пенсії повинні здавати 10 гривень на взуття солдатам. Я цього не розумію, я за-
кликаю цього не робити. Я вважаю, що волонтерство нас погубить […]. Воно, 
по-перше, намагається популяризувати халяву як таку, по-друге, знецінюєть-
ся праця як така, це суперечить ринковій філософії»26. Попри критику, факт 
реалізації волонтерством функції громадянського суспільства заперечити не-
можливо. Щодо гарантії прав, організації акцій протесту і відстоювання по-
зиції деяких соціальних груп, то й це знаходить своє відображення. Доказом 
можуть служити гучні судові процеси, до яких причетні воїни чи волонтери. 
Так, наприклад, коли начальника управління бронетанкового озброєння ЗСУ 
генерал-майора Юрія Мельника звинуватили в організації корупційної схеми, 
волонтери, підтримуючи його, по-перше, вимагали дотримання законності, 
по-друге, організовано збиралися на демонстрації під приміщенням суду, по-
третє, захищали інтереси представника «свого» середовища27. Таким чином, 
волонтерство у взаєминах із державою виступає «замість», «разом» і «проти».

Виразною також є взаємодія з другим сектором – сферою бізнесу. Роль 
волонтера нерідко поєднується з роллю підприємця в одній особі. Представни-
ки малого і середнього бізнесу першими включились у допомогу фронту. Це 
було пов’язане з тим, що вони відносно незалежні в часі: підприємець може за-
мкнути офіс і вивільнити час для роботи на громадських засадах, чого не може 
собі дозволити найманий працівник28. Співпраця бізнесу з волонтерством про-
ходить і через фінансування, оскільки підприємці часто жертвують кошти для 
АТО. Ще одним ракурсом є надання безоплатних послуг волонтерам для задо-
волення потреб армії – безкоштовний друк карт, ремонт техніки, пошив спец-
одягу тощо. Проте взаємодія не завжди проходить у формі співробітництва, 
присутньою є також конкуренція, коли інтереси волонтерів і людей бізнесу 
розходяться. Це демонструють конфлікти навколо надання земельних ділянок 
ветеранам АТО29. Хоча такі випадки складно назвати позитивними явищами, 

25 Бурлюк О., Шаповалова Н., Зарембо К. Громадянське суспільство після Єв-
ромайдану: що змінилося? Українська правда. 2017. 15 листопада. URL: https://life.
pravda.com.ua/projects/5a0b01b1bee64/ 2017/11/15/227453/.

26 Остап Дроздов у проекті «Про війну вголос». Відеоматеріали на каналі YouTu-
be. 2016. 17 листопада. URL: https://www.youtube.com/watch?v=vRrzvEQWOKo.

27 Генерал-майора Мельника в суді прийшли підтримати бойові офіцери, Герої 
України та волонтери. Depo.Ua. 2017. 24 липня. URL: https://www.depo.ua/ukr/poli-
tics/general-mayora-melnika-v-sudi-priyshli-pidtrimati-boyovi-o ceri-geroyi-ukrayini-ta-
volonteri-20170724611042.

28 Інтерв’ю з Ланюком Євгеном, політологом, записане у м. Львові 13 жовтня 
2017 р. Інтерв’юер Анна Вараниця. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту 
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

29 Слюсарчук Т. У Винниках конфлікт між волонтерами і бізнесменами переріс у 
бійку. ZAXID.NET. 2014. 10 листопада. URL: https://zaxid.net/u_vinnikah_kon ikt_mizh_
volonterami_i_biznesmenami_pereris_u_biyku_n1329525.
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з точки зору функціонування громадянського суспільства, вони є нормою, бо 
випливають із різних завдань: бізнес спрямований на отримання прибутку, во-
лонтерський рух – на перемогу у війні30.

Волонтерство в гуманітарних дисциплінах розглядається в ключі дуже 
різних теорій. Зупинимося лише на тих, де найширше проявляються зв’язки 
між соціологічною, політологічною і психологічною наукою. Насамперед 
йдеться про теорію соціального капіталу. За визначенням Френсіса Фукуями, 
«соціальний капітал можна визначити як певний набір неформальних ціннос-
тей чи норм, яких дотримуються члени групи, що дає їм змогу співпрацювати 
один з одним. Якщо члени групи очікують, що інші будуть поводитися чес-
но і на них можна покластися, вони почнуть довіряти один одному. Довіра 
діє, як мастило, що дає змогу будь-якій групі чи організації працювати більш 
ефективно»31. Простіше кажучи, соціальним капіталом є характеристика рівня 
згуртованості суспільства, довіри по лінії «людина – людина», це так званий 
когнітивний вимір, і означення реальних показників громадської активності 
й довіри до політичних інститутів, структурний аспект. За даними ООН на 
2013 рік, рівень міжособистісної довіри в Україні становив 29 %, що є при-
близно таким самим, як середній показник у світі (29,8%). При цьому в сусідів 
України він нижчий. Зокрема, для Румунії становить 15 %, Росії – 24 %, Поль-
щі – 25 %, Угорщини – 13 %, Словаччини – 21 % та Молдови – 12 %.Окрім 
міжособистісної довіри, ООН виокремила довіру до державних інститутів та 
органів влади. Середньостатистичний світовий показник тут становить 53 %. 
Показник України суттєво нижчий за середньосвітовий – 24%32.Такий розрив, 
на думку політолога Євгена Ланюка, «вказує на гостру невідповідність полі-
тичної культури, менталітету та традицій українців і патерналістських, патро-
нажно-клієнтельних цінностей, які уособлював колишній політичний режим 
і приклад яких ми знаходимо в сьогоднішній Росії»33. Революція гідності, а 
також феномен військового волонтерства стали результатом «вибуху» раніше 
нереалізованого соціального капіталу: українці, довіряючи один одному, само-
стійно зорганізувалися, змінили владу і втримують лінію фронту.

Волонтери через свою активність отримали від суспільства «мандат на 
довіру», тобто «заробили» потужний соціальний капітал. Про це свідчать дані 
соціологічних опитувань. На питання про ставлення до волонтерського руху на 
підтримку Української армії у 2015 р. мешканці Запоріжжя (вибірка 600 осіб) 
відповіли так34: 80,8 % – «Підтримую», 10,3 % – «Не підтримую», 8,9 % – 

30 Інтерв’ю з Ланюком Євгеном…
31 Фукуяма Ф. Соціальний капітал. «Ї». Незалежний український культурологіч-

ний часопис. 2008. Ч. 53. URL: http://www.ji.lviv.ua/n53texts/fukuyama.htm.
32 Звіт ООН за 2013 рік / Human Development Report 2013. URL: http://hdr.undp.

org/sites/default/ les/reports/ 14/hdr2013_en_complete.pdf.
33 Інтерв’ю з Ланюком Євгеном…
34 Результати опитування, проведеного Л. Жужою (Жужа Л. Моральні аспекти 

волонтерського руху на підтримку АТО… С. 210–215).
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«Важко відповісти». Високий рівень довіри і схвалення зберігається досі. За 
даними соціологічного дослідження Центру Разумкова, що проводилось у пе-
ріод 6–11 жовтня 2017 р. по всій території України за винятком анексованого 
Криму, окупованих частин Луганської і Донецької областей, найбільше рес-
пондентів (вибірка з 2018 осіб) довіряють волонтерам. Зведені дані виглядають 
наступним чином: найбільшу довіру громадян мають волонтерські організації 
(66,7 %), Церква (64,4 %), Збройні Сили України (57,3 %), добровольчі баталь-
йони (53,9 %), Національна гвардія України (52,6 %), Державна служба з над-
звичайних ситуацій (50,5 %), громадські організації (48,0 %), Державна при-
кордонна служба (46,4 %), українські ЗМІ (48,3 %)35. Як стверджує політолог 
Олександр Федоренко, «це говорить про те, що рівень проведених реформ та 
„поліпшень” життя є низьким і недостатнім для українців. Вони здатні віддава-
ти останню копійку волонтерам, часто не перевіряючи відповідні витрати, але 
інститути державної влади залишаються для громадян чужими»36. Висновки 
експертів дають підстави стверджувати, що структурний аспект соціального 
капіталу в Україні повертається в латентний стан. Тому можна припускати, що 
існує певна вірогідність його повторного вибуху.

Незмінно позитивне сприйняття волонтерів у громадській думці пов’я-
зане з особливістю соціального капіталу: він зростає в міру вкладення37. На 
практиці це виглядає так, що волонтери кидають клич на збір коштів, насе-
лення, довіряючи їм, жертвує гроші, волонтери використовують їх на потреби 
армії, показують цьому підтвердження, в результаті довіра суспільства стає ще 
вищою. Тобто збільшення йде по спіралі. Шляхів використання соціального 
капіталу є багато. Один із варіантів – прихід волонтера в політику. Тут розпо-
чинається проблема неоднозначного ставлення: особа, якій довіряють, вклю-
чається в інститут, якому не довіряють. З цим пов’язаний шквал критики, в 
тому числі з боку інших волонтерів. Наприклад, в ефірі програми «Рандеву» 
на «5 каналі» Наталя Юсупова заявила: «Є волонтери, є військові. Війна не за-
кінчилась. Чому ви мали совість піти в депутатство? Війна не закінчилась. Ви 
не маєте на це права»38. Подібно висловився і Віталій Дейнега у програмі «Про 
головне»39: «Перетворити соціальну популярність у політичну владу – це озна-

35 Найбільше українці довіряють волонтерам, церкві і армії. Дзеркало тиж-
ня. 2017. 23 жовтня. URL: https://dt.ua/UKRAINE/naybilshe-ukrayinci-doviryayut-
volonteram-cerkvi-i-armiyi-257833_.html.

36 Якщо волонтери мають вищий рівень довіри за інститути держави, то це гово-
рить про політичну кризу в країні – Олександр Федоренко. Znaj.Ua. 2017. 24 жовтня. 
URL: https://znaj.ua/politics/yaksho-volontery-mayut-vyshyj-riven-doviry-za-instytuty-
derzhavy--to-ce-govoryt-pro-politychnu-kryzu-v-krayini.

37 Інтерв’ю з Ланюком Євгеном…
38 Неймовірна історія волонтера: Наталія Юсупова у «Рандеву». 5 канал. 2017. 

17 червня. Відеоматеріали. URL: https://www.youtube.com/watch?v =MHT5nFiZhds.
39 Волонтерство в Україні. Програма телеканалу UA-Перший. «Про головне». 

2016. 29 квітня. Відеоматеріали. URL: https://www.youtube.com/watch?v=drcVmjEP02o.
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ка країни третього світу». Таке судження пов’язане зі сприйняттям політич-
ної влади як чогось негативного, що не відповідає цьому поняттю. Це справа 
акцентів. Якщо ставити питання: «Чи повинна людина використовувати свій 
авторитет як волонтера, намагаючись потрапити до Верховної Ради?», то реак-
ція громадської думки буде неприхильною. Але коли запитати: «Чи при владі 
повинні бути люди, які заслуговують на довіру?», тоді відповідь напрошується 
інша. У даному випадку форма визначає дискурс. Характерно, що погляд ззовні 
може бути відмінним. Американський фінансовий і політичний аналітик Юрій 
Швець у коментарі для видання «ГОРДОН» сказав: «Саме виживання країни 
знаходиться під великим питанням. Черговий Майдан доб’є Україну. Отже, 
треба вибирати політичний шлях повної заміни політичної еліти. Я дивлюся 
на Україну через океан, з США, і бачу у вас тільки одну силу, яка потенційно 
може змінити країну еволюційним шляхом. Я говорю про волонтерів, які по-
винні об’єднатися, створити партію, йти в парламент, перемагати і створювати 
новий уряд з нових людей в іншому випадку майбутнє України безнадійне […]. 
Волонтери створили організаційну мережу, яка врятувала Україну від росій-
ської агресії. Тепер вони повинні перетворити її в партію, яка врятує країну 
від української клептократії. Це може виявитися більш складним завданням, 
ніж свого часу утримання донецького аеропорту. Але іншого виходу немає. 
Альтернатива – це документальний фільм років через 50 під назвою „Україна, 
яку ми профукали”40. Така різниця у сприйнятті випливає з різних соціальних 
стереотипів про владу.

Інша міждисциплінарна гіпотеза, що накладається на волонтерський 
рух, відома під назвою теорії мережевого суспільства. Це формулювання на-
лежить іспанському соціологу Мануелю Кастельсу41. Мережевим суспільством 
він вважає такий тип суспільної організації, у якому основу становлять не вер-
тикальні (сильні), а горизонтальні (слабкі) зв’язки, а стрижнем є не ієрархія, а 
мережа42. Щодо волонтерства, то можна говорити про мережеве співробітни-
цтво. Допомога армії стала спільною справою людей різних професій і різного 
соціального статусу. Щаблі «соціальної драбини» поламались, а середовища, 
що до війни існували в паралельних реальностях, перетнулися. У добровіль-
ній роботі волонтери апріорі рівні, оскільки не можна говорити про ієрархію 
без системи примусу. За словами української дослідниці Світлани Сидоренко43, 

40 Аналитик из США Швец: Волонтеры должны создать партию, идти в парла-
мент и побеждать. В противном случае будущее Украины безнадежно. ГОРДОН. 2016. 
29 серпня. URL: http://m.gordonua.com/news/ politics/analitik-iz-ssha-shvec-volontery-
dolzhny-sozdat-partiyu-idti-v-parlament-i-pobezhdat-v-protivnom-sluchae-budushchee-
ukrainy-beznadezh no-147607.html.

41 Войтович Р. Мережеве суспільство як нова форма соціальної організації в умо-
вах глобалізації. Політичний менеджмент (Київ). 2010. № 5. С. 3–18.

42 Там само.
43 Сидоренко С. Волонтерство як суб’єкт глобально-мережевого громадянського 

суспільства в контексті сучасних соціополітичних трансформацій. Гуманітарний ві-
сник Запорізької державної інженерної академії. 2015. Вип. 61. С. 167–174.
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«кожен з волонтерів виконує найважливішу роль». Особливістю є взаємодія 
між волонтерськими організаціями, що не конкурують між собою, а співпра-
цюють. Фактично це приклад мережі в чистому вигляді. Складнішим у цьому 
контексті постає питання лідерства серед волонтерів, що в традиційному розу-
мінні все таки передбачає вертикаль.

Лідер у волонтерських об’єднаннях формально чи неформально при-
сутній, він визначається через особисті якості та ступінь активності людини. 
Іншими словами – влада харизми, а не посади. Характеризуючи таку людину 
з позиції психології, О. Поліщук стверджує: «це переважно люди екстравер-
ти, тобто такий тип особистості, що орієнтований на зовнішній світ, на людей 
які їх оточують, для них є важливе спілкування з людьми, увага від інших, 
участь у багатьох заходах та публічних виступах. Вони наповнюються сенсом 
життя коли перебувають в активності, серед інших людей, коли мають багато 
спілкування»44. Завдання лідера спільноти активістів зводяться до менеджмен-
ту волонтерського руху в широкому сенсі, але це не передбачає формування 
вертикальних зав’язків45. Лідер волонтерського об’єднання мотивує, але не роз-
поряджається іншими членами, він інформує про потреби, але не ставить ви-
мог до їхнього виконання, йому найчастіше належать представницькі функції, 
але при цьому позиція в публічному просторі не може суперечити середовищу. 
Із запереченням ієрархічної побудови був пов’язаний скандал, що відбувся в 
листопаді 2016 р. після появи на Інтернет-сторінці Житомирської ОДА опиту-
вання «Хто, на Вашу думку, є найбільш активними і відомими серед учасників 
АТО та людей, які допомагають військовим?»46. Волонтери одноголосно засу-
дили цю спробу і змусили закрити опитування. За словами Олександра Таргон-
ського, «справа тут навіть не в списку волонтерів, який запропонували на суд 
громадськості. Кожен опитуваний міг би спокійно поставити прізвище того, 
кого він вважає достойним, але справа тут у самій ідеї. Навіщо і кому треба 
визначити самого-самого волонтера. Хіба можна якось порівняти пенсіонера, 
який віддає останні заощадження, або бабусю, яка плете маскувальні сітки чи 
шиє білизну для солдатів, зі мною або з іншим волонтером, за яким стоїть ко-
манда. Та ми всі і мізинця цих бабусь і дідусів не варті. Справа тут у тому, що 
влада запропонувала громадськості „ящик Пандори”»47.

Однак заперечення ієрархії залишає одне відкрите питання: наскільки 
стійкими є слабкі зв’язки при мережевій організації волонтерського руху і чи 
здатний він до трансформації в постійний соціальний інститут по завершен-
ню війни. На думку Ярослава Грицака, «горизонтальна енергія – величезна: ці 
люди можуть вийти на Майдан, зробити флешмоб, ефективно поволонтерити 

44 Інтерв’ю з Поліщук Оксаною…
45 Жужа Л. О. Політичний менеджмент волонтерства АТО. Грані. 2015. № 6. 

С. 127–133.
46 Волонтерів обурило опитування на сайті Житомирської ОДА. Житомир.Info. 

2016. 11 листопада. URL: http://www.pda.zhitomir. info/news_161258.html.
47 Там само.
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чи втілити інші швидкі, яскраві та красиві дії. Але всі ці дії одноразові […] 
Наслідок такої меритократичності – нехіть до ієрархії. А в чому проявляється 
ієрархія? У творенні політичних партій, у ходінні на вибори […]. Результатом 
є одна з наших найбільших сучасних проблем: Україна не може видати з себе 
політичного проекту, який відображав би цих людей»48. Проте остаточна від-
повідь стане можливою тільки з більш віддаленої часової перспективи. Значна 
частина активістів стверджує, що у повоєнному майбутньому волонтерство 
для них не припиниться, зміниться тільки напрям роботи.

Про статус йдеться також у теорії еліти та соціальних ліфтів. Під елітами 
не потрібно розуміти тільки правлячий клас. На сьогодні вчені дійшли згоди в 
дискусії про множинність цього поняття, що «визначається складним суспіль-
ним розподілом праці, різноманітністю соціальних структур». Усі інтерпрета-
ції еліти спільні у трьох тезах. Перша зводиться до того, що еліта є найцінні-
шою частиною суспільства, оскільки вона наділена відданістю справі, морал-
лю, хистом, вміннями й знаннями, здатністю об’єктивно оцінити ситуацію й 
ухвалити конструктивне рішення. Зміст другої тези полягає в тому, що панівне 
становище еліт відповідає потребам усього суспільства. Третя – становлення 
еліти відбувається не в процесі боротьби за владу, а внаслідок природного від-
бору найцінніших для суспільства індивідів49. Така елітарність походить з рів-
ності можливостей при нерівності потенціалу. Приналежність особи до сере-
до вища еліти визначається її відповідністю соціальним вимогам і виконанням 
зобов’язань, які покладає на неї суспільство50. Тобто еліта ідентифікується не 
сама собою, а власним народом і іншими існуючими елітами. На думку україн-
ського філософа Сергія Дацюка, «українська еліта – це революціонери під час 
контрреволюції, це добробати та волонтери в часи принизливого миру та три-
ваючої війни, це борці з корупцією, це виразники громадської думки, що по-
всякчас виступають на боці громади, а не олігархів та корумпованої влади»51. 
Натомість, соціолог Орислава Бень окреслює сучасний волонтерський рух як 
плацдарм для формування еліт нового громадянського суспільства52. Зв’язок 
волонтерства з поняттям елітарності заперечити складно. По-перше, визнані 
раніше представники еліти, наприклад, інтелектуальної чи мистецької, прояви-

48 «Красиве, галасливе – але імпотентне»: Ярослав Грицак про покоління моло-
дих українських політиків. INSIDER. 2017. 13 вересня. URL: http://www.theinsider.ua/
politics/59b9129dadb56/.

49 Горлач М., Кремень В.. Політологія: наука про політику. Київ. 2009; Бреге-
да А., Бовтрук А., Дворецька Г. Соціологія: Навчально-методичний посібник. Київ. 
1999.

50 Planning G. Fostering the Creative Class. Creating opportunities for social 
engagement. URL: http://georgiap lanning.org/student_reports/2008/8-Creative%20Region/
Creative_Region_report.pdf.

51 Дацюк С. Чи потрібна еліта Україні? ГЛАВКОМ. 2016. 16 листопада. URL: 
https://glavcom.ua/columns/sergiydatsyuk/chi-potribna-elita-ukrajini-382940.html.

52 Інтерв’ю з Бень Ориславою…
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ли і продовжують проявляти значну активність. По-друге, через участь у во-
лонтерському русі окремі особи, що раніше не ідентифікувались таким чином, 
отримали ззовні цей статус.

Дуже важливою в цьому контексті є концепція соціальних ліфтів, тобто 
переміщення людини в межах суспільної стратифікації. Теоретиком цього під-
ходу став російсько-американський соціолог Питирим Сорокін53. Він виділив 
ряд універсальних каналів мобільності, через які особа може проходити ви-
східний чи низхідний рух в ієрархії: армія, релігійні інститути, освіта, політич-
ні і професійні організації, організації, що створюють матеріальні блага. Фено-
мен волонтерства не вкладається у класичну теорію вченого, бо зміна статусу 
проходить за активністю в неприбутковій сфері, що не має прямого зв’язку 
з кар’єрним ростом. Так, Тетяна Ричкова стала народним депутатом не тому, 
що була успішним підприємцем, а через те, що інтенсивно й ефективно допо-
магала українським воїнам. У випадку волонтерства це не виправдовується, 
адже зміна статусу в екстремальних умовах війни проходить стрибкоподібно. 
Волонтери стають більш упізнаваними, ніж самі військові, також через медіа, 
отримуючи таким чином публічне визнання. З точки зору психології це склад-
ний процес: «Ще зовсім недавно це була звичайна, нікому не відома людина, 
а за певний період часу, після долучення до допомоги ця ж людина міняє свій 
статус, її можуть впізнавати перехожі, вона може з гордістю заявити про свої 
вчинки та досвід […]. Варіантів сценаріїв може бути безліч, кожна людина оби-
рає свій, адже кожна історія життя відрізняється. Та варто пам’ятати, що це 
двостороння віддача, коли волонтер щось дає та отримує взамін»54.

У визначеннях волонтерського руху завжди фігурує епітет «безкорис-
ливий». Справді, діяльність активістів не приносить їм матеріальних благ, а 
радше вичерпує їх. Тут виникає потреба зрозуміти, що військове волонтер-
ство дає волонтерові. Інструментом такого аналізу може послужити концепція 
американського політолога і соціолога Рональда Інґлегарта про матеріальні і 
пост матеріальні цінності55. Вихідна теза дослідника полягає в тому, що зміни 
у світогляді суспільства проходять зі зміною поколінь і віддзеркалюють якісні 
трансформації в політичній і економічній сфері56. Для нового постмодерного 
соціуму, що живе в умовах західної демократії при фінансовій стабільності, 
більш притаманні нематеріальні цінності. Таке суспільство схильне до залу-
чення у волонтерську роботу, йому характерне стирання класових меж і макси-
мізація індивідуальних прав. Натомість, коли умови життя є несприятливими, 

53 Горлач М., Кремень В. Політологія: наука про політику…
54 Інтерв’ю з Поліщук Оксаною…
55 Ручка А. Цінності і типи ціннісної ідентифікації в сучасному соціумі. Укра-

їнське суспільство: моніторинг соціальних змін (Київ). 2013. Вип. 1 (15). С. 285–297.
56 Инглегарт Р. Культурный сдвиг в зрелом индустриальном обществе. URL: 

http://iir-mp.narod.ru/books/inozemcev/page_1245.html; Рональд Інглегарт: «…Щас-
ливіші суспільства, мають вищий рівень демократії». ХайВей. 2011. 19 травня. URL: 
http://h.ua/story/330638/.
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як, наприклад, зараз у Сирії, матеріальні цінності стають для людини більш 
значущими. Війна в Україні і феномен волонтерства показали, що незважаючи 
на погіршення ситуації в державі і зниження рівня фінансових можливостей 
конкретних людей, постматеріальні цінності не були замінені матеріальними, 
інакше волонтерський рух був би у принципі неможливим. За даними опиту-
вання фонду Демократичні ініціативи спільно з соціологічною службою Центр 
Разумкова, із 2018 респондентів 14 % у 2016 р. займалися волонтерською робо-
тою, а 65 % надавали грошову допомогу57.

Це означає, що мораль для цієї групи людей належить до пріоритетів. 
Політолог Лілія Жужа відзначає, що «у багатовимірному трактуванні поняття 
„мораль”, що запропонував Ч. Тейлор, моральне мислення є сферою винесен-
ня „сильних оцінюючих суджень” (англ. – strong evaluations), становить со-
бою поєднання трьох відносно незалежних вимірювань: 1) поваги щодо іншої 
людини як суб’єкта морального ставлення; 2) прагнення жити благим життям, 
що наповнене значенням, на відміну від тривіально-автоматичного існування; 
3) прагнення заслужити повагу й шану в рамках даного суспільного простору58. 
Всі ці параметри повною мірою можна віднести до оцінки моральної свідо-
мості волонтерів. Їх поважають у суспільстві, життя їх наповнене значенням, 
адже їх діяльність украй необхідна суспільству, вони з повагою ставляться до 
об’єктів своєї допомоги, адже інакше вони навряд чи витрачали б стільки сил 
та часу на свою діяльність»59. Психолог Оксана Поліщук стверджує, що «для 
волонтера цінністю часто виступає доброта, безпека, традиції, самостійність, 
розуміння, захист ближніх, можливість вибору, а також можливість діяти без 
сторонньої допомоги. Присутні й інші цінності, але саме основне є те, що вони 
дають людині силу, наснагу і віру в те, чим вона займається і заради чого вона 
робить певні дії». Питання, про те, що дає волонтерові його діяльність, психо-
лог пояснює механізмом обміну: «У кожному окремому випадку є різні цілі. 
Насамперед залежить, з якою метою людина долучається до волонтерства та 
яку ціль переслідує. Це може бути від самого маленького до чогось більш гло-
бального. Частіше за все це відбувається як обмін, людина дає те, що має і 
може надати, як, наприклад, час, кошти, певні вміння, та взамін отримує те, 
що потребує, наприклад досвід, статус, визнання, відчуття гідності. Прийнято 
вважати, що переважно волонтерами стають з метою самореалізації. Звісно, це 
не стосується всіх волонтерів, адже є такі, хто не потребують розголосу своєї 
діяльності, роблять анонімні внески чи допомагають в інший спосіб. Деяким 
волонтерам не потрібно визнання, а лише їхні власні внутрішні відчуття за-

57 Благодійність і волонтерство – 2016: результати соціологічного досліджен-
ня. Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва. URL: http://dif.org.ua/article/
blagodiynist-i-volonterstvo-2016-rezultati-sotsiologichnogo-doslidzhennya.

58 Жужа Л. Моральні аспекти волонтерського руху на підтримку АТО… С. 214.
59 Армія залишається серед пріоритетів волонтерів – опитування. Лига.Новости. 

2017. 21 лютого. URL: http://news.liga.net/ua/ news/politics/14695651-arm_ya_zalisha_
tsya_sered_pr_oritet_v_volonter_v_opituvannya.htm.
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доволення (чи чогось іншого) від того, що вони зробили щось чи допомогли 
комусь»60.

Таким чином, волонтерський рух на підтримку Української армії став 
сформованим соціальним інститутом, який репрезентований організаційною 
мережею, власним типом соціальних норм, ролей і цінностей. Як елемент гро-
мадянського суспільства він є чинником становлення демократії. Виконуючи 
функції інституту громадянського суспільства, волонтери самостійно вирішу-
ють проблеми державної ваги, змушують владу дотримуватися законності, а 
у випадку порушень – стають протидією. Цей феномен є новим для України, 
адже громадянин отримав не теоретичну, а практичну можливість впливати 
на ситуацію в країні. Волонтерство є рейтинговим. Як показують дані соціо-
логічних опитувань, суспільство найбільше довіряє волонтерам. Соціальний 
капітал реалізується колективно під час збору допомоги, але можливим є також 
індивідуальний шлях, коли людина з «мандатом довіри» починає політичну ді-
яльність. Оцінки таких кроків неоднозначні, що випливає з негативних соціаль-
них стереотипів про владу. Особливістю сучасного українського волонтерства 
є виразна горизонтальна побудова, при якій лідерство не означає встановлення 
ієрархії. Питання про те, чи волонтерів можна вважати елітою суспільства, є 
відкритим, що пов’язано з відсутністю чітких критеріїв. Але фактом є зв’язок 
понять «волонтерство» і «еліта», особливо коли йдеться про мікрорівень. Ак-
тивна участь у допомозі фронту спрацювала для певних осіб як канал мобіль-
ності, тобто призвела до підвищення їх соціального статусу. З позиції психоло-
гії цей процес є достатньо складним для людини через стрибкоподібну зміну. 
Аксіологічний аналіз мотивів волонтерів дає підстави говорити про них як про 
етичних індивідів, котрим притаманні постматеріальні цінності. У психології 
це можна пояснити через механізм обміну.

Анна ВАРАНИЦЯ

60 Інтерв’ю з Поліщук Оксаною…
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У волонтерському русі об’єдналися люди, які не перетиналися в житті, 
мали різні мікросоціуми та стилі поведінки, погляди і плани на майбутнє. Од-
нак вони опинилися поряд: слухали, чули, розмовляли, втілювали ідеї. Пліч-
о-пліч стали до роботи студенти, підприємці, медики, журналісти, інженери, 
педагоги, пенсіонери, гості з-за кордону… Історія волонтерського руху вкотре 
продемонструвала, що єдність – це велика сила, адже «один у полі не воїн». 
Сформувавши власні правила поведінки, волонтерський рух виробив і відпо-
відні форми спілкування. Розпочинаючи волонтерську діяльність, людина ав-
томатично жертвувала недоторканістю приватного життя, ставала публічною. 
Її вислови фіксували, вчинки моніторили, зв’язки перевіряли, тож жити в па-
ралельній реальності при такому інтересі громадськості не вдавалося. Усвідо-
мивши себе як волонтера, людина ставала іншою: змінювалася постава, думки, 
коло друзів, висловлювання. На прикладі спілкування волонтерів між собою, з 
військовими, представниками ЗМІ, громадянами України та інших держав мож-
на простежити, яким чином особа обирає нову соціальну роль. Зброєю волон-
терів також виступало і слово, звернене до всіх загалом і до кожного зокрема.

Допис на сторінці Вікторії 
Мірошниченко в соціальній мережі 

Facebook 5 травня 2016 р.

Допис на сторінці Віри Прохири (Vira 
Prokhyra) в соціальній мережі Facebook 

7 липня 2017 р.
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Волонтери навчилися ба-
чити світ по-особливому: «Ми 
з самого початку АТО, широ-
кими жирними мазками малю-
вали картину реальності існу-
вання. Вояки. Чорною фарбою 
малювали стан бронежилетів, 
точніше відсутність. Червоною 
фарбою поливали медицину, 
поранених, загиблих. Зелени-
ми мазками вимальовували форму, намети, взуття. Прозорою фарбою прома-
зували очі непомічаючим… Настав час, коли ми почали розбиратись у відтін-
ках. Десь мазнути сіруватим тоном, десь пурпуровим, десь коралову підсвіт-
ку, а десь додати ультрамарин над блиском жовтого. Ми почали розбиратись 
у нюансах амуніцій, зв’язку, транспорту, звуках обстрілів, типу харчування. 
Картина війни лише малюється. Хтось приєднується і кладе жирний мазок, 
хтось уже підмальовує тонким пензликом риси. Але це загальна робота. Важка. 
Саможертовна. Хтось приєднується з новими деталями. Новими фарбами. Бо 
старі фарби скінчаться. Пензлики слід міняти. Художники цієї епопеї втомлю-
ються. Але поки ми будемо мати бажання завершити це полотно, ми будемо 
наближати фінальну мить, коли можна буде поставити підпис. І підпис цієї 
картини: „Україна”»1.

Для інформаційного простору «мова волонтерів» є поняттям новим і до-
волі популярним. Поки її доцільно сприймати радше як складову формування 
громадської думки про волонтерство, а не як усталену синтаксичну конструк-
цію, котру згодом будуть досліджувати мовознавці. Інтерв’ю, звернення у засо-
бах масової інформації, дописи в соціальних мережах, власні книги, приватні 
й публічні бесіди представників волонтерської спільноти – цінне джерело для 
фіксування інформації, що містить дані про суспільні настрої й повсякденні 
потреби на передовій і в тилу. Обрані для аналізу висловлювання мають на 
меті продемонструвати тенденції формування та сприйняття волонтерів у сус-
пільстві. У 2014 р. волонтерство – це тренд, у 2015 р. в оцінках волонтерського 
руху з’явилися негативні нотки, пов’язані зі зловживаннями та несприйняттям 
військовими і громадськістю, у 2016 р. – роздратування, що при значних за-
тратах і допомозі, фактично не видно результату, а подяки ніколи й не було, 
2017 р. – це час рівноваги, коли в строю волонтерства залишилися ті, які до-
помагають військовим усупереч усьому, що довелося пережити. Аналіз «мови 
волонтерів» проведено за трьома тематичними блоками: особисте ставлення 
до волонтерської діяльності, звернення по допомогу і способи комунікації.  Ви-
бір слів, словосполучень і окремих речень накладено на події, які переживали 
волонтери.

1 Допис на сторінці Максима Алєксєєва (Max Alexeev) в соціальній мережі Face-
book. 12 грудня 2015 р.

Банер про діяльність військових волонтерів
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Усвідомлення волонтерської сутності в більшості громадських активістів 
відбувається індивідуально. Десь за рік чи більше активної роботи вони себе з 
нею ідентифікують повністю, коли представляються, наприклад, так: «Добро-
го дня, я – волонтер-психолог, яка з Майдану плавно перейшла у війну»2, або ж 
частково, коли волонтерять у вільний від основної роботи час: «Жоден медик-
волонтер не може вплинути на кількість поранених на полі бою бійців. Ме-
дикам та санітарам тільки залишається, що оперативно, а головне, вправно та 
швидко забезпечити умови для подальшої евакуації постраждалих у шпиталі. 
У таких випадках лік іде на хвилини. Ось тому, щоб врятувати якомога більше 
життів нашим воїнам, є лише один стовідсотковий вивірений шлях – займатися 
тренінгами серед рядових бійців, вчити їх прийомів надання першої медичної 
допомоги3. У засобах масової інформації доволі часто вживають кліше «волон-
тер» після фаху громадського активіста, який не залишив місце праці й прагне 
бути корисним у власному професійному амплуа4.

Тривале перебування у волонтерстві сприяє формуванню персональних 
якостей громадського діяча, виокремленню властивих тільки йому рішень, 
вчинків, окремих фраз. На останні реагують як військовослужбовці, так і пред-
ставники громадськості чи засобів масової інформації. На четвертому році ві-
йни під лозунгом «Разом переможемо!» і «Доставка добра за призначенням!» 
про дописувачів вони висловлюються по-різному: «Моїм завданням було 
скласти пост про акцію. Він мав бути коротким і душевним. Я деколи цілу ніч 
сиділа і думала, як його таким зробити. Писати, щоб брало за живе, насправді 
катастрофічно важко. Лише як іде від серця, то в нього й потрапляє, і хочеть-
ся, аби завітало до кожного!»5; «Немає жодної проблеми поїхати на фронт і 
зробити з десяток сюжетів. Тому що так легко, як на фронті, сюжети не пи-
шуться ніде. Тут немає ані філософських роздумів, ані глибокої аналітики, все 

2 Інтерв’ю з Булкою Світланою, 1964 р. н., записане в м. Львові 5 липня 2017 р. 
Інтерв’юер Михайло Запотоцький. Запис зберігається в Центрі усної історії та біогра-
фістики при кафедрі новітньої історії України імені Михайла Грушевського Львівсько-
го національного університету імені Івана Франка.

3 Тернопільський «хірург-волонтер» Юрій Свідерський розповів про реалії 
війни на Сході України. «Газета Місто». 2015. 15 березня. URL: http://www.gazeta-
misto.te.ua/t-hirurh-volonter-rozpoviv-pro-realiji-vijny-na-shodi/.

4 Носков В., Удовиченко В. Лікар-волонтер Ростислав Зауральский: на війні я ро-
блю все для порятунку життя військових. Радіо Свобода. Аудіоматеріали. URL: https://
www.radiosvoboda.org/a/28262930.html; Пенсіонер-волонтер приготував бійцям АТО 
700 банок тушонки. Znaj.ua. 2015. 24 грудня. URL: https://znaj.ua/content/pensioner-
prygotuvav-biycyam-ato-700-banok-tushonky-foto.

5 Інтерв’ю з Корицькою Уляною, 1996 р. н., записане в м. Львові 22 червня 
2017 р. Інтерв’юер Олена Лукачук. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту 
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.
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на поверхні. Все, що є – ти показуєш. І воно вражає»6. Емоційне висвітлення 
проблем вважають типовою рисою волонтера, натомість серед особливостей 
виділяють властиві кожному з них словесні конструкції, які вже асоціюються з 
конкретним волонтером, як-от «працюємо» – у Віталія Дейнеги, «заради кож-
ного життя» – в Яни Зінкевич, «рятувати / повертати до / спонукати до / роз-
вивати життя» – в Іллі Лисенка, «неvсеремось» – у Вікторії Мірошниченко, 
«відповідальна морда» – у Дани Кузмяк тощо. Також волонтери цитують одне 
одного. Скажімо, чимало громадських активістів зі Львова згадують слова Іва-
на Радківця з «Львівського лицаря»: «Ми стільки разів думали кидати. Потім 
вирішили кинути кидати!»7, які підбадьорюють їх тоді, коли опускаються руки.

Виразним для сприйняття волон-
терського руху є словосполучення «без 
імені», оскільки доволі часто ні волон-
тер, ні військовий не бачили одне одно-
го, але орієнтуються в проблемах, які 
спільно вирішують: «Щоб ви розуміли, 
найголовніший волонтер в Україні – це 
невідомий волонтер. Ось поїдете до військових, запитаєте: хто вам допомагає? 
Скажуть: волонтери. Які? Так з якогось села скинулися і купили нам машину. 
Ось так і виходить, що більше всіх допомагає невідомий волонтер. Жодна ор-

6 Загородній О. Про війну. Війна очима ТСН. URL: http://war.tsn.u a/zagorodnii/.
7 Допис на сторінці Оксани Льоди (Oksana Loda) в соціальній мережі Facebook. 

26 травня 2017 р.

Допис на сторінці Вікторії 
Мірошниченко в соціальній мережі 

Facebook 12 квітня 2017 р.

Допис на сторінці Маріанни 
Жураковської (Marianna Zhurakovska)

в соціальній мережі Facebook 
18 вересня 2017 р.

Допис на сторінці Іллі Лисенко (Илья 
Джонович Лысенко [Хоттабыч])
в соціальній мережі Facebook

2 лютого 2017 р.
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ганізація його не переплюне. І це вселяє надію…»8. Важливим для волонтерів 
є мирне небо над головою та живі захисники, заради яких віддають кошти, об-
межують власне дозвілля тощо.

Серед волонтерів мати свій позивний є вагомим визнанням їх праці з 
боку військових, адже не в кожного він є: «Так, у мене є позивний. Заслужила. 
Лара Крофт мене називають (персонаж із фільму, жінка-археолог, яка не уявляє 
життя без пригод). Такий позивний мені дав чоловік з Індії – Бано. Він дуже 
багато нам допомагає, живе у Києві. Він сам на передову не їздить, але збирає, 
на склад все привозить. Багато атошників його знають, спілкуються з ним по 
телефону, а він часто каже: „Там десь Лара наша повинна приїхати”. Тому вони 
вже всі мене так називають»9. Окремі волонтери змінювали позивні, напри-
клад, Світлана Сидоренко з «Волонтерської сотні Львова» пригадує: «Назива-
ють мене по-різному, на Майдані всі знали спершу як Свєта-Майдан-Медики, 
оскільки допомагала рятувати людей на Майдані Незалежності та Грушевсько-
го, згодом після облаштування мобільного шпиталю в приміщенні міської ад-
міністрації стала Свєта-КМДА, а тут у госпіталі всі кличуть мама-Свєта і дуже 
дивуються, що я не маю медичної освіти»10.

Вислови волонтерів не завжди є зручними, оскільки належать людям, які 
не змогли проявити гнучкість в окремих ситуаціях, не погоджувалися змовчати 
чи дозволити свідоме приниження. З повагою до себе й інших вони кажуть 
«Ні!» та «Не допустимо!», намагаються змінити правила гри, які раніше нікому 
не вдавалось зрушити з місця11. Через це громадських активістів звинувачують 
у розповсюдженні закритої інформації, поширенні паніки, нерозумінні ситуації 
на фронті й трактуванні подій у протилежному до офіційного дискурсі. Однак 
волонтери здебільшого гідно сприймають критику й вдосконалюють звернен-
ня, звіти, інформацію про стан бійців на передовій. Вони не є залежними від 
вказівок керівництва й у моменти зовнішнього тиску на себе чи рідних часто 
повторюють типову фразу «Не дочекаєтесь! Перемога за нами!»12. Водно час 
волонтери постійно вчаться висловлюватися грамотно й результативно, контр-
олювати потоки конфіденційної інформації.

Між собою волонтери комунікують доволі стисло: «Ой, то цікава штука, 
спілкування волонтерське. На початках писали багато, пояснювали, зливали 

8 Герасимчук В., Базар О. Виталий Дейнега: «Если у нас падают поступления, 
я начинаю сбор денег на прицелы». Левый берег. 2015. 12 марта. URL: https://lb.ua/
society/2015/03/12/298275_vitaliy_deynega_esli_ padayut.html.

9 Боєць «волонтерського фронту» – Юлія Толмачова. Борислав Розенблат. 2015. 
15 серпня. https://rozenblat.weebly.com/105310861074108010851080/21.

10 Інтерв’ю з Сидоренко Світланою, 1965 р. н., записане в м. Львові 17 листопада 
2017 р. Інтерв’юер Олена Лукачук. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту 
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

11 Олійник А. Революції гідності: від Хмельниччини до волонтерського руху. 
ZBRUČ. 2016. 22 липня. URL: https://zbruc.eu/node/54126.

12 Дейнега В. Государство против волонтерских «ОП». Українська правда. Жит-
тя. 2015. 21 жовтня. URL: http://life.pravda.com.ua/columns/2015/10/21/202125/.
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інформацію один одному, а тепер все дуже коротко: питання – відповідь і в кін-
ці емоція не смайликом у чаті Facebook, а знаком плюс чи мінус і все – полетів 
далі. Якби хтось хотів в тому розбиратись, то навряд би розшифрував ці писан-
ня, але нам усе зрозуміло»13. Для них головне – привернути увагу до потреб 
бійців та волонтерської картки: «Знову прошу. Найбільше в тому Довоєнному 
житті я соромилася просити щось у людей. Війна внесла корективи – шукаю, 
прошу, віджимаю, обмінюю…»14. Саме ці дієслова є ключовими у праці волон-
тера, без них він стає недієздатним у своєму новому покликанні.

За кілька років інтенсивного розвитку волонтерського руху в Україні роз-
різняють наступні типи його представників: «нульові» волонтери, які їздять з 
передачами на позиції першої лінії оборони («під нуль»); «атошні», котрі до-
помагають військовим на передовій і в тилу; «військові», що, перебуваючи на 
службі в ЗСУ, продовжують займатися волонтерською діяльністю; «шпиталь-
ні», які опікуються пораненими; «медійні», що висвітлюють події в засобах 
масової інформації, та «професійні», котрі отримують кошти за свою роботу і 
займаються винятково нею. Такий поділ спричинений внутрішньою диферен-
ціацією у волонтерському середовищі, що не позначається на спільній спра-
ві, однак дозволяє зорієнтуватися, до кого з волонтерських «профі» потрібно 
першочергово звертатися з індивідуальними чи колективними потребами, як 
бійцям із проханнями, так і доброчинцям із пожертвами.

Події на сході України змусили чи не кожного українця вивчити назви 
населених пунктів Донецької і Луганської областей, які ввійшли у вжиток, ак-
туалізуючи індивідуальні асоціації та рефлексії: «Йдемо визволяти Попасну. 
Що воно таке та „Попасна”, не було відомо нікому… Моя буйна фантазія на-
малювала маленьке містечко з м’ясо-молочними фермами, пастухами та пас-
тушками: „Попасна” – значить треба когось випасати чи то по-пасати… Ко-
мандир розстелив карту, і стало зрозуміло, що доведеться мати справу з серйоз-
ним укріп-районом. Райцентр, залізничний вузол, та й так собі не маленький 
об’єкт»15. Водночас «на слуху» є населені пункти, під якими бійці ЗСУ зазна-
ли великих втрат, наприклад, словосполучення «ДАП», «трагічне Щастя» чи 
«Іловайський котел» відразу викликають відповідні асоціації. У час відходу 
від волонтерських ініціатив і повернення до звичного життя активістка Волон-
терського полку зі Львова Уляна Корицька підмітила16: «Напевне, щоб люди в 
черговий раз мобілізувались і почали допомагати, як у 2014 р., потрібне нове 
Дебальцево. Катастрофа із катастроф… Думаю, за кілька годин після трагедії 

13 Інтерв’ю з Іванівим Романом, 1981 р. н., записане в м. Львові 11 жовтня 2017 р. 
Інтерв’юер Олена Лукачук. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту украї-
нознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

14 Допис на сторінці Оксани Льоди (Oksana Loda) в соціальній мережі Facebook. 
9 вересня 2017 р.

15 Стеблюк В. Синдром АТО. Нотатки «Айболіта». Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2017. 
С. 77–78.

16 Інтерв’ю з Корицькою Уляною…
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волонтерські війська будуть у повному екіпіруванні, готовими приступити у 
свій бій – за життя Воїна».

Внеском волонтерів у розвиток громадянського суспільства в Україні 
можна назвати злагодженість ланцюжка дій: «знайти проблему – розібратись 
у ній – привернути увагу громадськості – вирішити / ліквідувати її», що допо-
магає продовжувати маршрут волонтерського потягу «місто в тилу – війна», а 
не вкорочувати його: «У 2014 р. він закінчувався в Ізюмі, і війна була на 100 км 
ближчою до нас. Дай Боже, щоб через рік цей потяг дійшов до Донецька. А 
ще краще, щоб через рік уже не було ніякого потягу „Київ-війна”»17. Громад-
ські активісти навчились оперувати поняттям «ціль» як найшвидшим засобом 
донесення інформації до загалу: «За традицією ми пишемо „Ціль”. Це такий 
допис, в якому ми вказуємо, для кого і для чого збираємо кошти. Це допомагає 
людям відразу зрозуміти, на що вони дають і кому»18. Важливим є слово «звіт», 
яке свідчить про прозорість роботи волонтерів: «В Україні близько 400 благо-
дійних фондів, які збирають кошти в АТО. Із реально діючих – близько ста. 
Відкриту звітність серед них мають одиниці. Однак вулицями міста пересува-
ються сотні волонтерів зі скриньками, які толком не можуть пояснить, на що 
і для кого вони збирають кошти. „Скринькарі” – нова генерація псевдоволон-
терів, які не лише обдурюють пересічних громадян, але і обкрадають Армію 
України у час війни»19.

За роки волонтерської діяльності змінювались і словесні ідентифікації 
їхньої приналежності. З-поміж інших форм вони акцентували на військовому 
волонтерстві, без якого, на їхню думку, не вистоїть Українська держава: «Що 
для мене волонтерство? Це – жити за серцем. Просто робити те, що можеш. Не 
чекаючи „ні слави, ні зарплати”. Може, тому, що довелось стати саме військо-
вим волонтером. А може, ніякі ми не волонтери, а добровольча тилова служ-
ба? Воліла б називати себе так, бо, коли під вибори повилазило, перепрошую 
стільки „волонтерів”, то якось навіть соромлюсь так називатись…»20. «Мова 
волонтерів» стає зрозумілою для осіб, котрі хочуть або ж намагаються в ній 
розібратися. На допомогу приходить також так звана «візуальна мова»21 – зо-
браження, що підкріплюють прохання чи навіть крик волонтерської душі. Не-
рідко при погляді на кадр, який відображає реальну подію, будь-які коментарі 
стають зайвими чи безглуздими.

17 Дейнега В. О чем говорят в поезде «Киев-Война». Українська правда. Життя. 
2015. 27 липня. URL: http://life.pravda.com.ua/columns/2015/07/27/197621/.

18 Не могу сказать, что война – это слишком плохая штука. Персона. 2017. 
27 августа. URL: http://person.org.ua/analytics/dejnega-ne-mogu-skazat-chto-vojna-eto-
slishkom-ploxaya-shtuka/.

19 Как бороться с бездарными генералами, жуликами-«волонтерами» и защитить 
героев. 24 канал. 2015. 25 ноября. URL: https://24tv.ua/povernis_zhivi m_tag5083.

20 Допис на сторінці Лілії Мусіхіної (Ліля Мусіхіна) в соціальній мережі Face-
book. 5 грудня 2017 р.

21 Про мову війни, м’яту і засніжений степ. Culture.pl. 2017. 10 серпня. URL: 
http://culture.pl/ru/article/pro-movu-viyni-myatu-i-zasnizheniy-step.
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Різноманітність волонтерських ініціатив та унікальні спроби їх втілення 
в життя вартують окремого дослідження. Найбільш вживаною формою про-
хань про допомогу залишається пост у Facebook, публікація якого вимагає 
мінімальних затрат та у стислі терміни забезпечує ознайомлення з інформа-
цією значної кількості людей. Часом складається враження, що персональна 
сторінка волонтера чи об’єднання є своєрідною проекцією його діяльності, яку 
можна відобразити двома словами «допоможіть / help» та «дякую». Та поміж 
ними проходить чимало інших слів та емоцій, переживань: чи вдасться зібрати 
необхідну суму, купити потрібну деталь, або ж нарікань, що люди стали бай-
дужими до потреб військових, а своїх коштів уже теж немає. Та здебільшого, 
нехай і за триваліші терміни, але необхідне таки вдається зібрати, про що свід-
чать дописи з подяками: «дякую до неба, рідний!» (Вікторія Мірошниченко), 

«люди, ви неймовірні, нам це 
вдалось!» (Роман Іванів), «Ні-
чого, я знаю: „Все буде пра-
вильно”. Ми справляємось» 
(Юлія Паєвська).

При грамотному підході, 
пости у Facebook стають по-
тужною інформаційною збро-
єю, залишаючи позаду відео- 
чи аудіозвернення: «Правиль-

Допис на сторінці Миколи Савельєва
в соціальній мережі Facebook 8 серпня 2017 р.

Фотозображення «Отвєтки» з передової
(автор Діана Макарова)

Шеврон для волонтера
(автор Роман Шоста)
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ний текст, посіяний на підготовлений ґрунт, здатний допомогти зібрати мільйо-
ни і зрушити лінію фронту. Якщо вам це здається пафосом – подивіться на „ту 
сторону”. У них немає волонтерів. Вони воюють тим, що завезли гуманітарним 
конвоєм у „військторг”. Ми вже перевершуємо їх за кількістю тепловізорів, 
приладів нічного бачення і систем управління вогнем. Все це стало можливим, 
оскільки ми навчилися писати про війну і втягнули в неї опосередковано кра-
щих людей цієї країни. І вони змогли допомогти фронту, не беручи в руки авто-
мат. На війні кожен повинен робити свою справу. Хтось стріляти, хтось управ-
ляти проектами, хтось заробляти гроші і купувати прилади, хтось повинен про 
війну писати. Чесно і пронизливо, щоб зачепити навіть самих черствих, тих, які 
вважають, що „це не їхня війна”»22.

Рецептом авторського звернення про допомогу на потреби Армії України 
доволі часто ділиться із засобами масової інформації очільник благодійного 
фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега: «Я пишу правду. Що порятунок 
потопаючих – справа рук самих потопаючих. Що серйозних санкцій з боку 
Європи і США немає і не буде. Європа занадто консервативна і боягузлива, 
щоб поставити неадекватного Путіна на місце. І нам доведеться захищати себе 
своїми ж силами. Не сподівайтеся на уряд! Тільки на себе, на особисту участь 
кожного з нас. На жаль, але події на сході країни дуже далекі від розв’язки. 
Тому – повна бойова готовність. Якщо ви чогось чекали, то час настав! Кожен 
свій пост я закінчую словом „ПРАЦЮЄМО”. Саме праця, впертість і чесність 
дозволили нам так швидко вирости з маленької особистої ініціативи у великий 
волонтерський рух»23.

У стрічці новин розміщується чимало звернень різних волонтерських 
осередків. У кожного нагальні потреби – свої хлопці та виїзди. Пересічні гро-
мадяни і жертводавці реагують на окремі запити волонтерської армії, їх мож-
ливості не безмежні, тому активістам доводиться підходити до прохань кре-
ативно, підбирати відповідний візуальний супровід, правдиву інформацію та 
мати репутацію порядного волонтера. За таких умов підтримка гарантована: 
недосяжна ввечері мрія може стати реальністю вранці.

Окремий публічний прояв волонтерського сленгу, який можна пов’язати 
з роботою громадських активістів, медиків та військових, зводиться до вве-
дення в інформаційний простір пересічного українця медичної та військової 
термінології. Спершу в ній розбиралися самі волонтери, а згодом кожен не-
байдужий до подій на сході України взнав, що популярна серед широкого за-

22 Каждая война приводит к прорывам в технологиях. В каждой войне изобрета-
ется что-то новое. Особенно оружие. 24 канал. 2015. 16 сентября. URL: https://24tv.ua/
povernis_zhivim_tag5083.

23 Копровская И. Волонтер Виталий Дейнега: «Бойцы просят: „Нас расстрелива-
ют в упор, а мы как слепые котята… Помогите!”». Факты. 2014. 30 июля.
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галу «тактична медицина» 
(ТССС) – це стандарт надання 
медичної допомоги, на полі 
бою в порядку само- та вза-
ємодопомоги24, що перша ап-
течка, укладена з сучасних, а 
не радянських медикаментів, 
називається «IFAK» і запрова-
дили її в ЗСУ офіційно лише з 
другої половини 2015 р.25 Ви-
значилися громадські активіс-
ти і з наслідками застосування 
медичних препаратів «квік-клоту» та «целоксу», пояснили, чому варто відмо-
витись від «буторфанолу», якого найбільше просили у волонтерів у 2014 р.26 
Розмови з військовими змушували вивчати їх мову, оперувати звичними для 
них словами, точно розуміючи їх зміст, інакше люди з передової просто обри-
вали діалог, і такий контакт міг стати останнім. Волонтерам довелося вивчити 
види зброї та деталі до неї, освоїти військову техніку й елементи споряджен-
ня, а слова «БТР», «саушка», «АРТА», «теплік», «кевларова каска», «бронік», 
«ситуація 4.5.0.» та багато інших увійшли в ужиток поряд із звичними для всіх 
«кава», «привіт», «трамвай» тощо.

Свідченням достатнього рівня комунікативних навиків у волонтерській 
спільноті стала поява унікальної абетки, де кожна літера символізує один із 
предметів, які волонтери передавали в зону ведення бойових дій. Вирізняє її 
те, що вона не складена, а «намальована» Анатолієм Ковбелем, котрий до мо-
білізації на військову службу працював дизайнером у креативних агенціях. Її 

зміст включав категорії речей, 
які на передову потрапляють 
винятково за сприянням во-
лонтерських об’єднань, вій-
ськове спорядження («броне-
жилет – захищає життєво важ-
ливі органи солдата»; «фліс-
ки – теплий і легкий одяг зі 
спеціального матеріалу»), тех-
нічні засоби («відеореєстратор 

24 Курс ПМД-онлайн. Загальні поняття тактичної медицини. URL: 
http://1staidplast.org.ua/tccc-тактична-медицина/concepts/.

25 Вміст аптечки (IFAK). Захист патріотів. Просвітництво через медицину. 
URL: http://patriotdefence.org/ua/news/materiali/ifak.html.

26 Інтерв’ю з Гординяком Назарієм, 1984 р. н., записане в м. Львові 27 липня 
2017 р. Інтерв’юер Олена Лукачук. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту 
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

Фотозображення звернення громадських 
активістів до українців

Допис на сторінці Юлії Паєвської
(Julia Paevska) в соціальній мережі

Facebook 9 липня 2017 р.
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фіксує найтяжчі моменти та бойові звитяги війни»; «йоржик – використову-
ється для чищення зброї»; «їжак – металева конструкція, яка наводить жах на 
ворожі танки і БТРи»; «тепловізор – використовується для спостереження за 
противником в темний час доби та в умовах поганої видимості»; «щуп – ви-
користовується для пошуку мін»), елементи польового побуту («ємність – ви-
користовується для зберігання води та облаштування „польових душових”»; 
«ноутбук – технічний банк військової інформації»), медичні препарати (хлор-
гексидин – використовується для промивання ран»; «джгут (турнікет) – тим-
часово зупиняє кровотечу»), зворотна подяка («юшка – смакота, якою бійці 
пригощають волонтерів»)27.

Серед осередків, які подавали достовірну аналітичну інформацію про 
події на сході України, можна, для прикладу, виділити групу «Інформаційний 
спротив» Дмитра Тимчука. Вони озвучували компетентну оцінку і чіткий ана-
ліз того, що відбувалося: «Як досвідчений журналіст, він відчув, що саме в цьо-
му питанні в нас панує повний інформаційний вакуум. І як тільки у Facebook 
активно запрацював його „Інформаційний опір”, багато тих, кого цікавить пи-
тання Путінської військової авантюри, можуть з перших рук дізнатися новини. 
Спочатку було багато інформації по Криму, зараз – по подіям на південному 
сході України…»28. Участь у миротворчих операціях і фах військового журна-
ліста дозволили Д. Тимчуку знайти вірний тон для подачі оперативних новин, 
яким довіряли в суспільстві.

У передачі інформації з передової до тилу першість знову ж таки на-
лежить волонтерам, вони повідомляють про втрати, потреби, мобілізовують 

27 Волонтери АТО створили власну «Абетку». Gazeta.ua. 2017. 1 вересня. URL: 
https://gazeta.ua/articles/sogodennya/_volonteri-ato-stvorili-vlasnu-abetku/790771.

28 Дмитро Тимчук, який представляє «Інформаційний спротив», родом з Берди-
чева. Житомир.info. 2014. 28 квітня. URL: http://www.zhitomir.info/news_ 133740.html.

Допис на сторінці Діани Макарової
(Diana Makarova) в соціальній мережі

Facebook 30 вересня 2017 р.

Фотозображення літери «Ф» 
волонтерського алфавіту 

Анатолія Ковбеля
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і збурюють суспільство. Спер-
шу на це ніхто не звертав 
уваги, а кадрові військові об-
межувалися традиційним «без 
коментарів», та згодом вони 
зрозуміли, що громадськість 
володіє інформацією з ін-
ших джерел, а переконати її в 
протилежному стає з кожним 
днем набагато складніше. «В 
епоху розвинених технологій 
й освічених людей, – зазначив 
екс-речник штабу АТО під-
полковник ЗСУ Антон Миро-
нович, – є волонтери, блогери, 
котрі вміють писати, користу-

ватися гаджетами, робити фото і відео. Дуже важко зробити так, щоб вони зро-
зуміли свої роль та місце. І щоб суспільство зрозуміло, наскільки компетентно 
і адекватно подають інформацію люди, котрі не причетні до певних подій. Тоді, 
на початку війни, справді інформація здебільшого надходила від людей, котрі 
не були пов’язані ні з прес-службовою діяльністю Міністерства Оборони, ні зі 
Збройними Силами зокрема. Вже декілька років існує поняття „політика єди-
ного голосу”, на західний манер це звучить „One Voice Policy”. А найголовні-
ше – зараз є чітка установка давати винятково перевірену інформацію, уникати 
її викривлення, ніколи не приховувати втрати»29.

Під цим кутом зору можна ствердити, що слово волонтера в черговий раз 
здобуло маленьку перемогу – військові заговорили. Інтерв’ю засобам масової 
інформації почали давати не лише бійці добровольчих батальйонів, а й вище 
керівництво ЗСУ та рядові військовослужбовці. Почав формуватися офіційний 
дискурс війни, який вбирає в себе свідчення з усіх сторін. Він спрямований на 
перемогу та на реабілітацію суспільства після війни, значна частина якої теж 
ляже на плечі українських волонтерів.

Олена ЛУКАЧУК

29 Коваленко А. Антон Миронович: Про цензуру, шкоду блогерів та інформацій-
ну політику в АТО. Depo.ua. 2017. 27 липня. URL: https://www.depo.ua/ukr/war/anton-
mironovich-20170725611767.

Інфографіка за 2017 р. Національної ради 
України з питань телебачення і радіомовлення 

щодо теми героїзації
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Зростання активності волонтерського руху в Україні1 було обумовлено 
двома причинами: внутрішньополітичною кризою, що призвела до розбалан-
сування системи державного управління, дефіциту якісних управлінських рі-
шень, браку ресурсних можливостей, та зовнішньою агресією, яка поглибила 
дисбаланс між здатністю держави ефективно поєднувати свої функції та за-
безпечувати основні потреби громадян2. Масова та активна підтримка гро-
мадянами України і благодійними інституціями поранених, армії, біженців, 
переселенців показала значну кількість законодавчих проблем щодо умов ді-
яльності волонтерів і волонтерського руху, які вимагали негайного вирішення. 
Волонтерська діяльність увійшла в активну фазу як суспільне явище, що по-
требує правового регулювання з урахуванням потреб, які виникають у повсяк-
денній практиці. Переломним етапом для волонтерського руху стала Револю-
ція гідності, яка продемонструвала всьому суспільству можливості й потенціал 
спільних дій на волонтерських засадах для суспільно корисної мети.

Умови функціонування волонтерського руху під час Революції гідності 
зводилися в основному до стихійних проявів небайдужості до подій, що 
відбувалися. Його подальший розвиток, пов’язаний із військовими подіями на 
сході України, був більш структурований та потужний, у тому числі й тому, що 
спирався на здобуті раніше напрацювання. Локалізація волонтерської допомо-
ги була зумовлена гострими потребами порятунку життя людей на окупованих 
територіях, підтримки бійців Української армії, допомоги вимушеним пере-
селенцям. Саме через волонтерську діяльність було реалізована мобілізація 
ресурсів громадянського суспільства в Україні у зв’язку із зовнішньою загро-
зою втрати територіальної цілісності держави. Саме цей чинник є специфічним 
для української держави та нетиповим для волонтерських практик в інших 
країнах світу. Іншою ж специфікою було те, що значна кількість волонтерсь-
ких ініціатив мала неформальний характер3. Особливістю волонтерського 
руху в період кінця 2013 – початку 2014 рр. було залучення соціальних мереж 

1 Авторка висловлює подяку Юлії Кривенко, доценту кафедри цивільного права 
Національного університету «Одеська юридична академія», учасниці волонтерського 
руху, за надані для написання статті консультації.

2 Горєлов Д. М., Корнієвський О. А. Волонтерський рух: світовий досвід та укра-
їнські громадські практики (аналітична доповідь). Київ: Національний інститут стра-
тегічних досліджень, 2015. С. 16.

3 Панькова О. В., Касперович О. Ю., Іщенко О. В. Розвиток волонтерської діяль-
ності в Україні як прояв активізації соціальних ресурсів громадянського суспільства: 
специфіка, проблеми та перспективи. Український соціум. 2016. № 2(57). С. 28.
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до підтримки й поширення громадських ініціатив. Саме обмін інформацією 
в соціальних мережах, пошук однодумців в обхід бюрократичних процедур 
за умов, коли потрібно було працювати швидко та ефективно, призводив до 
економії часу та позитивно впливав на якість волонтерських послуг. Проте з по-
чатком військових дій у Донецькій та Луганській областях місцеві волонтерські 
ініціативи перетворились у мережу потужних організацій, діяльність яких була 
спрямована на забезпечення майже всього спектру потреб як силових струк-
тур, так і громадян, які постраждали від бойових дій.

Волонтерство регулюється законами України «Про волонтерську діяль-
ність»4, «Про громадські об’єднання»5, «Про благодійну діяльність та благодійні 
організації»6, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо посилення матеріально-фінансового забезпечення обороноздатності 
держави»7, «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо дея-
ких питань оподаткування благодійної допомоги»8. До ряду цих законів були 
внесені зміни, які враховували волонтерську діяльність у зв’язку з війною на 
сході України. Оскільки до квітня 2011 р. в Україні була загалом відсутня за-
конодавча база, яка б регулювала волонтерську діяльність, це унеможливлю-
вало послідовний розвиток та підтримку волонтерського руху, який в осно-
вному мав стихійний характер. До сьогодні нормативно-правове забезпечення 
волонтерської діяльності ще залишається значною мірою невирішеним пи-
танням. Незважаючи на періодичні прояви інтересу законодавців та органів 
виконавчої влади, нормативні новації більше стосувалися загальних питань 
функціонування громадських і благодійних організацій. Перша спроба розвит-
ку волонтерського руху в незалежній Україні датується початком 90-х років 
ХХ ст., коли було створено службу «Телефон довіри», де працювали волонте-
ри, а з 1992 р. в Україні активно розвивається мережа соціальних служб для 
молоді відповідно до ЗУ «Про сприяння соціальному становленню та розвитку 
молоді в Україні». Пізніше, у 2001 р., було підписано розпорядження Прези-
дента «Про організацію проведення в Україні міжнародного дня волонтера», 

4 Закон України «Про волонтерську діяльність». Верховна Рада України. Офіцій-
ний веб-портал. 2011. 19 квітня. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236-17.

5 Закон України «Про громадські об’єднання». Верховна Рада України. Офіцій-
ний веб-портал. 2012. 22 березня. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17.

6 Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Верхо-
вна Рада України. Офіційний веб-портал. 2012. 5 липня. URL: http://zakon2.rada.gov.
ua/laws/show/5073-17.

7 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
посилення матеріально-фінансового забезпечення обороноздатності держави». Верхо-
вна Рада України. Офіційний веб-портал. 2014. 8 квітня. URL: http://zakon3.rada.gov.
ua/laws/show/1190-18.

8 Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо дея-
ких питань оподаткування благодійної допомоги». Верховна Рада України. Офіційний 
веб-портал. 2014. 2 вересня. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1668-18.
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а у 2003 р. було прийнято «Положення про волонтерську діяльність у сфері 
надання соціальних послуг»9.

Першою законодавчою спробою впорядкувати відносини, пов’язані 
із впровадженням волонтерської діяльності, був Закон України «Про волон-
терську діяльність» №3236-IV від 19 квітня 2011 р. Оскільки головною метою 
його ухвалення було залучення волонтерів до проведення в Україні чемпіона-
ту Європи з футболу «Євро – 2012», цей Закон не спричинив суттєвих змін у 
захисті прав волонтерів і тих організацій, що використовували їх працю, та не 
сприяв активізації волонтерського руху. Проте ним були встановлені основні 
принципи здійснення волонтерства, окреслено коло діяльності, що може на-
зиватися волонтерською, вимоги до волонтерських організацій, урегульовано 
відносини органів державної влади з волонтерами, закріплено їх правовий ста-
тус, джерела фінансування тощо. Виходячи зі змісту даного Закону, волонтери 
є представниками громадянського суспільства, а відтак можуть здійснювати 
діяльність у рамках його інституційних утворень – волонтерських організацій, 
тобто громадських організацій, зареєстрованих у встановленому Законом 
«Про об’єднання громадян» порядку. Найперше, про що свідчить цей Закон, – 
це визнання державою волонтерського руху як підвалини громадянського 
суспільства.

Варто зазначити, що Закон «Про волонтерську діяльність» мав і ряд 
недоліків. Ним, зокрема, було передбачене обмеження у віці для волонтера – во-
лонтерами не можуть бути особи, які не досягли вісімнадцятирічного віку. Це не 
дозволяло залучати до волонтерства школярів. Закон зобов’язував волонтерські 
організації страхувати волонтерів на час надання ними волонтерської допомо-
ги. Така умова унеможливлювала залучення великої кількості волонтерів, бо 
це призводило до збільшення витрат волонтерської організації при здійсненні 
нею своєї діяльності, або ж волонтерським організаціям доводилось офіційно 
не оформлювати відносини і не укладати договори з усіма своїми волонтера-
ми10. Спірним було і положення Закону про те, що одноразові послуги чи допо-
мога не вважаються волонтерською діяльністю. Вимога Закону про обов’язкове 
отримання статусу «волонтерської організації» також суттєво звужувала напря-
ми волонтерської діяльності, зменшувала соціальну активність неформальних 
об’єднань волонтерів, порушувала засаду доброї волі, що є головним принци-
пом волонтерства. Ця норма поставила під загрозу розвиток волонтерського 
руху серед бізнесових кіл, адже надання статусу «волонтерської організації» 
могло спричинити їх відмову від волонтерства11.

9 Кривенко Ю. Волонтерское движение в Украине: история и современ-
ность. Legea şi viaţa. 2015. Februarie. S. 55–58. URL: http://www.legeasiviata.in.ua/
archive/2015/2-2/14.pdf.

10 Правові засади волонтерської діяльності в Україні. Spektor Law Firm. 2014. 
17 лютого. URL: spektor.ua/uk/article/pravove-osnov-volonterskoy-deyatelynosti-v-ukraine/.

11 Лях Т. Л. Аналіз Закону України «Про волонтерську діяльність». Civil-rada. 
2012. 4 липня. URL: civil-rada.in/ua/?p=860.
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Першими, кому довелося мати справу з прогалинами в адміністративному 
законодавстві після початку бойових дій на сході України, стали волонтери-
медики. Щоб бути зарахованими до штату підрозділів МВС, лікарі вищих 
кваліфікаційних категорій мусили звільнятися з постійного місця праці без збе-
реження гарантованого повернення. Неможливість виконувати волонтерську 
роботу в зоні проведення АТО за суміщенням посад і за власний рахунок, під 
час відпусток на основному місці праці, призвело до скорочення присутності в 
зоні бойових дій кваліфікованих медиків-волонтерів12. Костянтин Василькевич, 
львів’янин, лікар-хірург лікарні швидкої медичної допомоги з цього приводу 
розповів: «Я їхав медиком-добровольцем у добровольчий підрозділ, який скла-
дався з волонтерів, які хотіли воювати, хотіли щось робити. А повернувшись 
із першої поїздки з’ясував: щоб офіційно бути в батальйоні лікарем, тобто аби 
МВС його працевлаштувало, – доведеться звільнитися з основного місця ро-
боти, лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова […]. Але рано чи пізно 
війна закінчиться, а я маю трьох дітей, мені потрібно буде працювати тут далі, 
у Львові. У батальйоні робочі місця передбачені тільки для фельдшерів бата-
льйону внутрішніх справ […]. Я можу працювати в батальйоні добровільно 
будь-ким, хоч і санітаром. Я подав заяву в «Азов» на 0,5 посади фельдшера за 
суміщенням посад, розраховуючи, що не втрачу при цьому своє основне місце 
роботи й їздитиму на схід під час відпусток за свій рахунок, як і робив до цього, 
але мені зателефонували з відділу кадрів МВС та повідомили, що взяти люди-
ну за суміщенням, вони не можуть. […] Але виходить, що я порушую трудове 
законодавство, фальсифікуючи документи й працюючи на двох роботах. […] В 
АТО я поїхав добровільно. Відповідно, за мною в разі звільнення з роботи на 
час АТО не залишається моє робоче місце. Невже одним наказом по МВС не 
можна на час АТО зробити виняток для лікарів-добровольців? Надрукувати 
два-три абзаци й поставити підпис»13.

Спробою виправити недоліки та вдосконалити правове регулюван-
ня діяльності волонтерських організацій став законопроект від 14 листопада 
2013 р. за №3549-1. Відповідно до Указу Президента від 2 вересня 2013 р. 
№472/2013 «Про внесення змін до деяких указів Президента України щодо 
волонтерської діяльності» центральним органом виконавчої влади у сфері 
волонтерської діяльності є Міністерство соціальної політики України. За-
конодавче визнання волонтерської діяльності як самостійної сфери та нор-
мативне закріплення відповідного напряму державної політики стало пер-
шим прогресивним кроком на шляху європейської інтеграції України. Однак 
далі декларацій справа не зрушилась. Із «недопрацюваннями» цього Закону 
якраз і зіткнулися волонтери, що збирали допомогу спочатку для учасників 
Євромайдану, а пізніше для українського війська в зону АТО.

12 Горєлов Д. М., Корнієвський О. А. Волонтерський рух: світовий досвід та 
українські громадські практики… С. 20.

13 Титиш Г. У юридичних тенетах. Історія одного медика-добровольця. Українська 
правда. 2014. 2 липня. URL: http://life.pravda.com.ua/society/2014/07/2/173771/view_print/.
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Відповідно до діючого тоді Закону України «Про волонтерську 
діяльність» волонтером могла бути лише та особа, яка заключила договір із 
волонтерською організацією на здійснення волонтерської діяльності. Будь-
які власні волонтерські ініціативи опинялися поза законом. Волонтер мав 
бути прикріплений до волонтерської організації, а організація повинна була 
отримати від Міністерства соціальної політики «ліцензію» на волонтерсь-
ку діяльність. Для законної діяльності волонтер повинен був мати договір (а 
краще – ще й посвідчення), в іншому ж випадку мав пошукати собі волон-
терську організацію14. «Коли виникла суто практична проблема поставити 
скриньки в тій же ж Рукавичці, – розповідають волонтери, – треба було мати 
зареєстровану ГО, звичайно можна було попросити якусь дружню ГО надати 
ці документи, але коли це впиралось у строки, то ми вирішили зареєструвати 
свою ГО […]. Зараз потрібно раз у рік прозвітувати по ГО, там нічого складно-
го, то вже складніше, там вже хто працює через благодійний фонд, то там вже 
ці всі процеси складніші. Там, наприклад, хто завозить гуманітарні грузи через 
Мінсоцполітики, то там все дуже складно»15.

Важливою проблемою, з якою зіткнулися волонтери за час існування 
цих норм Закону, став збір благодійних пожертв на власні банківські картки. 
Відповідно до законодавства того періоду, за будь-яку зібрану суму на рахун-
ках, яка перевищувала 1 710 гривень, вони мали на початку наступного року 
сплатити податок на дохід від 15 % до 25 % від отриманих коштів16. Катерина 
Ботанова, директорка Центру сучасного мистецтва, згадувала: «Коли 21 люто-
го я почала збирати кошти для допомоги родинам загиблих і поранених на свою 
приватну картку, звісно, я не думала про податки. Я впевнена, що ніхто тоді не 
думав. Нам усім йшлося про швидкість і ефективність допомоги. Задумалась 
уже за пару місяців, коли хотіла всі залишки віддати ініціативі „Родина Май-
дан” на приїзд родин Небесної сотні в Київ, де вони вперше мали зустрітись 
одне з одним і прийти на Майдан. Завдяки консультації з юристами, виявило-
ся, що податок на прибуток фізичної особи на ті кошти, які впродовж кількох 
місяців збиралися на моїй картці, становить кілька десятків тисяч гривень. У 
мене ніколи не буде таких власних грошей, аби сплатити цей податок. Дове-
лося залишити цю суму на рахунку. Уявляю собі, скільки коштів наступного 
року отримає держава від того, що люди віддавали й віддають на підтримку 
Майдану, армії та постраждалих»17.

14 Гулевська-Черниш А. Волонтери поза законом (Частина 2). Українська прав-
да. 2014. 17 липня. URL: https://life.pravda.com.ua/society/2014/07/17/175305/.

15 Інтерв’ю з Дідич Уляною, записане у м. Львові 19 жовтня 2017 р. Інтерв’юер 
Юлія Шелеп. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту українознавства 
ім. І. Крип’якевича НАН України.

16 Відповідно до норм Податкового кодексу, якщо зібрана сума не перевищує 
500 тисяч гривень, то податок становитиме 15 %, від 500 тисяч до 1 мільйона гривень – 
20 %, більше 1 мільйона гривень – 25 %.

17 Гулевська-Черниш А. Волонтери поза законом (Частина 2)…
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Подібні проблеми мали й благодійні фонди. Протягом лютого-липня 
2014 р. лише три з десяти тисяч зареєстрованих благодійних фондів уже спла-
тили понад 10 мільйонів гривень благодійних коштів у державний бюджет. 
Фонди обмежені як у сумах, які вони можуть надавати потребуючим, так і в 
переліку послуг, що мають право оплачувати. Якщо на лікування у вітчизняних 
медичних закладах ще можна виділити кошти, то якісне протезування є неде-
шевим, і навіть послуги вітчизняних клінік із протезування фонди не можуть 
оплатити просто так: держава вимагає від них сплатити податок. Тож фонд 
має сплатити за це податок на дохід фізичної особи. Окрім того, всі послу-
ги із реабілітації теж вважалися доходом громадян, тому якщо фонд був гото-
вий офіційно оплачувати ці послуги, то мав сплатити ще й податок на дохід 
фізичних осіб. Не менш проблемним є питання лікування та реабілітації за 
кордоном18.

Щоб вирішити ці проблеми був підготовлений Проект Закону про зміни 
до Податкового кодексу України № 4173а від 26 червня 2014 р., спрямований 
на реформування податків у сфері благодійності та яким було врегульовано 
ряд питань статусу й оподаткування неприбуткової організації. У змінах до 
статті 170.7.3 Податкового кодексу було запропоновано вирішити пробле-
ми волонтерів, що збирають гроші на картки, наступним чином: «Не вклю-
чати до оподаткованого доходу цільової або нецільової благодійної допомоги 
у будь-якій формі, що надається на користь платника податку, незалежно від 
її розміру, якщо платник податку в межах звітного податкового року викори-
став суму такої благодійної допомоги для благодійної пожертви благодійній 
організації або для надання благодійної допомоги іншим особам»19.

У березні 2014 р. українці почали масово перераховувати благодійні sms-
пожертви на номер 565 на підтримку армії. Відповідно до вимог тодішнього 
законодавства від кожної гривні, що була перерахована як sms-пожертва, 45 % 
мали бути сплачені мобільними операторами як три різних податки: 20 % – 
ПДВ, 7,5 % – збір до Пенсійного фонду України та 18 % – податок на прибу-
ток. Ці збори на армію були офіційно звільнені від сплати податків фактично в 
«ручному режимі», листами Кабінету Міністрів України. «Як показує практика 
та останній приклад збору благодійних внесків на потреби Української армії, 
послуги мобільного зв’язку, зокрема sms, є найпростішим та найдоступнішим 
засобом для перерахування коштів на благодійність. Мобільний телефон завж-
ди з тобою, відправити sms простіше і швидше, ніж витрачати час в банку, 
запам’ятовувати номери розрахункових рахунків і тому подібне. Формуван-
ня традиції взаємодопомоги у європейському суспільстві реалізоване в тому 
числі завдяки використанню мобільного зв’язку у сфері благодійності. Для 
формування такої традиції в Україні потрібне широке залучення суспільства 

18 Гулевська-Черниш А. Податок на протез, або як благодійники утримують 
державу. Українська правда. 2014. 14 липня. URL: http://life.pravda.com.ua/soci-
ety/2014/07/14/175090/.

19 Гулевська-Черниш А. Волонтери поза законом (Частина 2)…
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до масштабних благодійних проектів. Важливо створити, з одного боку, умову, 
тобто звільнити благодійні sms від оподаткування, а з іншого, розробити та 
запровадити ефективний та прозорий інструмент контролю та звітності щодо 
використання зібраних коштів», – зазначала Вікторія Рубан, начальник відділу 
зв’язків із громадськістю мобільного оператора «МТС Україна»20.

Першим кроком до вирішення цих проблем стало голосування за законо-
проекти № 229721 та № 436722. «Завдяки цьому повна сума „мобільної” пожертви 
доходитиме до адресата, процес надання допомоги стане прозорим і підзвітним, 
а стати благодійником у кілька кліків зможе кожен власник мобільного телефо-
ну», – повідомляли в Українському фонді благодійників23. Ці законопроекти 
ввели в обіг термін «благодійне телекомунікаційне повідомлення» й перед-
бачили особливості його використання в законах України «Про благодійну 
діяльність та благодійні організації», «Про телекомунікації», «Про збір на 
обов’язкове державне пенсійне страхування». Окрім того, законопроект 
№ 3467 звільнив благодійні sms від ПДВ у розмірі 20 %24. Важливою пози-
тивною складовою законодавства стало врегулювання правових відносин між 
оператором телекомунікацій і благодійною організацією, зокрема, укладення 
договору, публікація звітів, перевірка використання коштів за цільовим при-
значенням, обов’язкове використання благодійниками зібраних коштів винят-
ково за цільовим призначенням, без будь-яких додаткових адміністративних чи 
інших витрат25.

Відповідно до нового Закону України «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо волонтерської діяльності» від 5 березня 2015 р. № 246-
VII, були передбачені наступні зміни: уточнено терміни «волонтер» і «волон-
терська діяльність»; змінено термін «волонтерська організація» на «організації 
та установи, які залучають до своєї діяльності волонтерів»; уточнено їх пра-
ва та обов’язки; зняті обмеження для здійснення волонтерської діяльності 
організаціями та установами, у тому числі як з укладенням договору з волонте-

20 Там само.
21 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

створення сприятливих умов для впровадження благодійних текстових повідомлень. 
Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. 2015. 3 березня. URL: http://w1.c1.rada.
gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54266.

22 Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо ство-
рення сприятливих умов для впровадження благодійних телекомунікаційних повідо-
млень). Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. 2015. 12 листопада. URL: http://
w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57064.

23 10 важливих фактів про СМС-благодійність. Громадський простір. 2016. 
21 квітня. URL: https://www.prostir.ua/?news=10-vazhlyvyh-faktiv-pro-sms-blahodijnist.

24 Рада попередньо ухвалила закон про благодійні смс. Чому це важливо. Україн-
ська правда. 2016. 18 травня. URL: https://life.pravda.com.ua/society/2016/05/18/212503/.

25 Ставнійчук М. Парламент нарешті визначився щодо SMS-благодійності. 
UA.Info. 2016. 19 травня. URL: http://uainfo.org/blognews/1463644318-parlament-
nareshti-viznachivsya-shchodo-sms-blagodiynosti.html.
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рами про їх здійснення, так і без нього; визначено особливості відшкодування 
витрат, пов’язаних із наданням волонтерської допомоги, та впроваджено інші 
зміни, покликані сприяти волонтерській діяльності26, скасована можливість 
позбавлення в судовому порядку юридичної особи права займатися волон-
терством, замінено обов’язкове страхування волонтерів на добровільне, до 
напрямів волонтерської діяльності додано надання допомоги, зумовленої про-
веденням АТО, її обставинами та наслідками.

З березня 2015 р. для того, щоб допомагати людям, волонтерам уже не 
потрібно отримувати дозвіл у Міністерстві соціальної політики та укладати уго-
ду з волонтерською організацією. При цьому офіційні стосунки з організацією, 
яка залучає волонтерів, дають право на зарахування волонтерської діяльності 
до навчально-виробничої практики та відшкодування витрат, пов’язаних із 
волонтерством. Цей законопроект припинив суперечки довкола віку, з якого 
можна займатися волонтерською діяльністю. Відповідно до Закону, волонте-
рити можна і з 14 років, однак за згодою батьків (усиновлювачів) чи опіку-
нів. Відповідно до наполягань Уповноваженого з прав дитини, неповнолітні 
під час особливого періоду не можуть бути волонтерами в медичних закла-
дах для військовослужбовців, працівників правоохоронних структур, органів 
державної влади27. «Ми колись називалися «Волонтерський центр при Церкві 
Різдва Пресвятої Богородиці», – згадувала Людмила Урсул, – десь рік тому, там 
працювала я, такий Саша Козловський і Святослав Владика, він – художник. 
А потім, десь рік тому, я й досі не знаю, що то сталось, чи їх хтось налякав, чи 
що, бо то казали, що тих всіх волонтерів будуть брати тягати, відстрілювати, 
саджати, і хлопці буквально за дві години поміняли назву сайту з волонтерсь-
кого центру на центр допомоги героям АТО, і написали, що вони не волонтери, 
вони просто допомагають»28.

Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо волонтер-
ської діяльності» запроваджено новий напрям волонтерської праці – «надання 
волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим форму-
ванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особли-
вого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення 
Антитерористичної операції». Встановлюється, що в разі загибелі (смерті) во-
лонтера під час надання волонтерської допомоги в районі проведення анти-
терористичних операцій, бойових дій і збройних конфліктів сім’ї загиблого 

26 Волонтерська діяльність: зміни – нові гарантії. Форум переселенцев из Дон-
басса. 2015. 31 марта. URL: pereselenec.com/topic/109-volonterska-diialnist-zmini-novi-
garantii/.

27 Закон про волонтерство: доброчинність по-європейськи. Міжнародний фонд 
«Відродження». 2015. 18 березня. URL: www.irf.ua/allevents/news/zakon_pro_volonter-
stvo_dobrochinnist_poevrooeyski/.

28 Інтерв’ю з Урсул Людмилою, записане у м. Львові 1 жовтня 2017 р. Інтерв’юер 
Юлія Шелеп. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту українознавства 
ім. І. Крип’якевича НАН України.
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(померлого), його батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова 
допомога в розмірі 500 прожиткових мінімумів, що встановлені законом для 
працездатних.

У випадку встановлення інвалідності волонтера внаслідок поранення 
(контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської 
допомоги в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій і 
збройних конфліктів, залежно від ступеня втрати працездатності, йому має 
бути виплачена одноразова грошова допомога в такому розмірі: при встанов-
ленні інвалідності I групи – 250 прожиткових мінімумів, II групи – 200 про-
житкових мінімумів, III групи – 150 прожиткових мінімумів, які встановлені 
законом для працездатних осіб29. «Зараз Україна перебуває на етапі станов-
лен ня як європейська і правова держава. Прийняті зміни наблизили правове 
регулювання волонтерської діяльності до світових і міжнародних стандартів 
розвитку волонтерства. Більшість волонтерських ініціатив не виконували по-
ложення чинного Закону про волонтерську діяльність і тим самим опинялися 
„поза законом”. Прийняті зміни дозволяють фізичним особам бути самостійно 
долученими до волонтерства і не витрачати час на дотримання бюрократичних 
правил для заняття добровольчою діяльністю. Це повинно сприяти залученню 
до волонтерства ширшого кола осіб, а також вихованню в молоді таких якос-
тей, як відповідальність, активність, залучення до благодійності, і, як наслідок, 
згуртуванню та побудові довіри в суспільстві», – підсумувала Лариса Жигун, 
координаторка Українського форуму благодійників30. Було також внесено змі-
ни до Закону України «Про страхування», зокрема передбачено добровільне 
страхування життя і здоров’я волонтерів на період надання волонтерської до-
помоги організаціями та установами, які залучають їх до своєї діяльності. Для 
впорядкування процесу здійснення волонтерської діяльності та надання волон-
терської допомоги було ухвалено низку постанов Кабінету Міністрів України31.

Ще одна група людей, які щодня стикаються з проблемами правових ко-
лізій у законодавстві та єдиної державної політики щодо висвітлення теми вій-
ни на сході України, – це журналісти, особливо ті, які періодично виїжджають 
у зону АТО. Вони є безпосередніми учасниками ідеологічної війни, бо кожного 
разу, коли пишуть статті про події на Донбасі та в Криму, «ходять по лезу», адже 

29 В Україні опублікований Закон про волонтерську діяльність. 112 ua. 2015. 31 бе-
резня. URL: https://ua.112.ua/suspilstvo/v-ukrayini-opublikovaniy-zakon-pro-volontersku-
diyalnist-212760.html.

30 Закон про волонтерство: доброчинність по-європейськи…
31 Про затвердження Порядку надання гуманітарної та іншої допомоги насе-

ленню Донецької та Луганської областей: постанова Кабінету Міністрів України від 
30. 01. 2015 р. Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. URL: http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/21-2015-%D0%BF; Про затвердження Порядку надання волонтер-
ської допомоги за окремими напрямами волонтерської діяльності: Кабінету Міністрів 
України від 05. 08. 2015 р. Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. URL: http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/556-2015-%D0%BF.
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«одне неправильне речення – і мені скажуть, що я „сепарка” або навпаки»32. З 
січня 2015 р. було введено спеціальний порядок адміністративних процедур, 
що їх має пройти журналіст перед тим, як їхати в зону бойових дій. Це, у пер-
шу чергу, отримання акредитації від Служби безпеки України та прес-карти 
на виконання редакційного завдання в Міністерстві оборони України. Окрім 
того, журналісти можуть отримувати посвідчення особи відповідно до зразка, 
тобто «Посвідчення журналіста, який перебував у небезпечному відрядженні». 
Таке посвідчення не наділяє його власника певним статусом, а лише «засвід-
чує статус його пред’явника як журналіста». Посвідчення видається урядом 
держави, громадянином якої є журналіст, або на території якої він проживає, 
або в якій перебуває інформаційне агентство, де він працює. Таке посвідчення 
видається тільки в умовах міжнародного збройного конфлікту. Журналіст може 
нести відповідальність за порушення норм міжнародного гуманітарного права, 
за безпосередню участь у воєнних діях, зокрема як шпигун і найманець. Си-
мулювання володіння статусом журналіста може бути кваліфіковано як віро-
ломство. Журналіст несе відповідальність за сприяння вчиненню міжнародних 
злочинів (агресії, воєнних злочинів, геноциду, злочинів проти людства) і може 
бути суб’єктом індивідуальної кримінальної відповідальності згідно з міжна-
родним правом33.

Журналісти, які побували в зоні АТО, вже напрацювали певні прави-
ла, наприклад, перш ніж туди вирушати, варто дізнатися правила перетину 
блокпостів, не сперечатися та не провокувати військових, не варто показувати 
обличчя бійців, називати їх імена чи прізвища, знімати їх позиції, якщо вони 
просять утриматися від цього, не брати в руки зброю та не сідати під час зйом-
ки на бойові машини. «У мене був записаний стендап, коли я сиділа на тан-
ку, – згадувала журналістка Мар’яна П’єцух. – Після цього прийшла низка sms-
повідомлень, що я не мала права цього робити. Звісно, про все це дізнаєшся 
в процесі роботи. Звичайно, простіше працювати, коли є контакти з бійцями 
або волонтерами, але я не знаю, чи правильно це з погляду журналістики, бо 
професійно ти маєш бути відстороненим… Звісно, в сюжетах ми не бреше-
мо, а подаємо те, що нам розповідають бійці. Але в самій редакції кожен має 
свою позицію»34. Відповідно до Закону України «Про державну підтримку 

32 Баранівська М. Мар’яна П’єцух. «Чим більше я їжджу на Схід, тим більше 
усвідомлюю, що дорослих ми вже не переробимо». Детектор медіа. 2017. 11 верес-
ня. URL: http://detector.media/community/article/129800/2017-09-11-maryana-petsukh-
chim-bilshe-ya-izhdzhu-na-skhid-tim-bilshe-usvidomlyuyu-shcho-doroslikh-mi-vzhe-ne-
pererobimo/.

33 Короткий Т. Р., Хендель Н. В. Захист журналістів під час збройного конфлік-
ту. Українське право. 2016. 7 лютого. URL: http://ukrainepravo.com/international_law/
public_international_law/zakhyst-zhurnalistiv-pid-chas-zbroynogo-kon iktu/.

34 Карлова Л. Кореспондентка «ТСН»: Робота журналістів в зоні АТО ефек-
тивніша, якщо тримається на особистих зв’язках. Media Sapiens. 2015. 2 липня. URL: 
http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/master_clas/korespondentka_tsn_robota_
zhurnalistiv_u_zoni_ato_efektivnisha_yakscho_trimaetsya_na_osobistikh_zvyazkakh/.
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засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», журналіст 
має право перебувати в місцях воєнних конфліктів без жодних дозволів на 
підставі редакційного посвідчення, він не мусить проходити акредитацію, але 
зобов’язаний не поширювати певну інформацію, перелік якої визначений цим 
законом. Цей закон є спеціальним, у його прикінцевих положеннях зазначено, 
що всі інші закони діють лише в тій частині, в якій не суперечать цьому закону.

Верховна Рада України 12 травня 2015 р. за поданням Президента Украї-
ни прийняла Закон про «Про правовий режим воєнного стану». Він передбачає 
можливі обмеження свободи слова у випадку запровадження воєнного стану, а 
саме: регулювання роботи установ, підприємств, організацій культури та ЗМІ, 
використання місцевих радіостанцій, телевізійних центрів і друкарень для вій-
ськових потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед військ і населення; 
заборону роботи приймально-передавальних радіостанцій особистого й колек-
тивного користування та передачі інформації через комп’ютерні мережі. Важ-
ливо знати, що кожен з цих заходів має бути конкретно передбачений Указом 
Президента про введення воєнного стану, а його використання не може бути 
свавільним35.

Журналістка М. П’єцух згадувала, як одного разу під час поїздки в зону 
АТО з подругою-волонтеркою, яка звикла їздити без спеціальних дозволів, 
була затримана: «І тут раптом під’їжджає машина, в ній люди у військовій фор-
мі, питають, де наша акредитація й наш супроводжуючий прес-офіцер. […] У 
результаті нас привезли до райвідділку поліції. Туди ж під’їхав комбат однієї 
з бригад […] й почав нас звинувачувати у шпигунстві. […] Сказав, що ми по-
пали по-серйозному, бо маємо повний набір шпигуна, тобто фотоапарати. […] 
Врешті, ми вийшли з райвідділку, але тільки завдяки тому, що моя подруга до-
дзвонилася до помічника голови Авдіївської військово-цивільної адміністрації, 
контакт якого на щастя мала. І той посприяв, щоб особисто голова ВЦА по-
дзвонив у поліцію та підтвердив, що ми не шпигуни. Відтоді я без акредитації 
в зону АТО не їжджу. Але на блокпостах я все одно її не показую, а кажу, що 
я волонтер, тому що журналістська акредитація на будь-якому блокпості може 
виявитися приводом для того, щоб тебе не пустили». Складнощі для журналі-
ста породжує вимога постійно перебувати в супроводі прес-офіцера: «Тому 
мені простіше не світитися як журналісту й просто падати на хвіст волонтерам 
і за годину-дві встигнути там зробити репортаж»36. Тож робота журналістів 
по висвітленню подій на сході залишається утрудненою бюрократичними про-
цедурами, нечітким формулюванням положень про те, коли і як свобода слова 
може бути обмежена. Законотворець чітко не визначився з пріоритетами: без-
пека журналіста і відповідне зменшення обсягу інформації чи все ж повна сво-
бода донесення інформації до населення.

35 Смолінська Ю. Правове регулювання діяльності журналістів та свобода слова 
в АТО. Precedent.ua. 2015. 21 травня. URL: https://precedent.in.ua/2015/05/29/pravove-
regulyuvannya-diyalnosti-zhurnalistiv-ta-svoboda-slova-v-ato/.

36 Баранівська М. Мар’яна П’єцух. «Чим більше я їжджу на Схід…
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Проблеми у сфері законодавчого забезпечення волонтерської діяльності 
викликають закономірну критику зі сторони юристів, волонтерів і громад-
ськості. Не виконують функцію інформування про суб’єктів волонтер ської 
діяль ності та контролю за їх діяльністю реєстри, до яких мають бути включені 
волон тери й волонтерські організації. Зокрема, фактично не оновлюється Єди-
ний реєстр волонтерських організацій, який веде Міністерство соціальної 
полі ти ки України37. На сайті Державної фіскальної служби України впродовж 
2014–2015 рр. було відсутнє посилання на Реєстр неприбуткових установ та 
орга нізацій38. Відсутність санкцій за не подання відомостей для включення до 
зазначених реєстрів і реальних переваг від перебування в них призводить до то-
го, що багато волонтерів та волонтерських організацій ігнорують відповідні ви-
моги законодавства. Залишаються актуальними пошуки компромісу з во лон те-
рами й волонтерськими організаціями щодо звітування за отримані кошти, вико-
нання інших приписів через напружений режим їх роботи, який не дає фізич ної 
можливості вести таку звітність. Це виводить діяльність багатьох волон терів, 
які роблять неоціненний внесок у вирішення нагальних проблем військових та 
цивільного населення, яке страждає від бойових дій, поза правове поле39.

Про визнання з боку держави заслуг волонтерів свідчить їх відзначення 
державними нагородами. З відомостей сервісу «Законодавство України» 
випливає, що за весь період української історії державними нагородами було 
удостоєно 154 волонтери, переважна більшість з них (94,2 %) були вручені 
після Революції гідності, що свідчить про збільшення уваги держави до волон-
терського руху загалом. Волонтери отримували державні нагороди, зокрема 
ордени Богдана Хмельницького, княгині Ольги, «За мужність» та «За заслуги» 
ІІІ ступеня, медалі «Захиснику Вітчизни», «За врятоване життя», «За працю і 
звитягу», «За сприяння Збройним Силам України», «За гуманітарну участь в 
антитерористичній операції», а також від міністерств – нагородну зброю та го-
динники; від військових формувань і органів місцевої влади – подяки, грамоти 
й медалі; різноманітні відзнаки від громадських організацій та ініціативних 
груп. Утім, уважне ставлення до подібних відзначень залишає бажати кращого: 
«У мене є така знайома, Тетяна Балашова, вона з тих волонтерів першого року 
війни, так її мали нагородити годинником. – згадувала Л. Урсул. – Вона в Опер-
ний запізнилась на три хвилини, то її виключили зі списків нагородження»40.

37 Про затвердження Порядку формування та ведення Реєстру волонтерів анти-
терористичної операції: наказ Міністерства фінансів України від 30. 10. 2014 р. Вер-
ховна Рада України. Офіційний веб-портал. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
z1471-14.

38 Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових установ та організа-
цій: наказ Міністерства фінансів України від 24. 01. 2013 р. № 37. Верховна Рада Укра-
їни. Офіційний веб-портал. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0267-13.

39 Панькова О. В., Касперович О. Ю., Іщенко О. В. Розвиток волонтерської діяль-
ності в Україні як прояв активізації соціальних ресурсів громадянського суспільства: 
специфіка, проблеми та перспективи. Український соціум. 2016. № 2 (57). С. 34.

40 Інтерв’ю з Урсул Людмилою…
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Ще в 2014 р. міністр оборони Степан Полторак та міністр соціальної 
політики Людмила Денісова заговорили про можливість отримання волонтера-
ми статусу учасника бойових дій41, однак це питання залишилося не врегульо-
ваним. У березні 2016 р. Андрій Денисенко зареєстрував законопроект «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо статусу волонтерів». При цьому 
він доводив, що «волонтери, які провели на фронті набагато більше часу, ніж 
„учасники АТО” з числа міліцейського і прокурорського начальства, і справді 
ризикували життям, забезпечуючи армію всім необхідним, мають отримати 
статус учасників бойових дій та відповідні соціальні гарантії від держави»42. 
За цим проектом статус учасника бойових дій мали б отримати волонтери, які 
надавали допомогу ЗСУ, а також ті, хто допомагав іншим військовим форму-
ванням і правоохоронним органам у зоні АТО. Цим законопроектом запропо-
новано зберегти всі соціальні гарантії для членів сім’ї волонтера у випадку 
його загибелі43. Проблеми законопроекту полягали в тому, що в ньому не було 
визначено критерії надання допомоги волонтерами: часові, кількісні, якісні чи 
будь-які інші. Натомість ці критерії пропонувалося віддати на відкуп новому 
«органу, визначеному Кабінетом Міністрів України», що загрожувало новими 
корупційними схемами44. Станом на кінець 2017 р. цей законопроект не був 
прийнятий.

На засіданні Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. було при-
йнято проект постанови про внесення змін до порядку надання статусу учас-
ника бойових дій особам, які брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції та забезпеченні її проведення. Згідно з цим проектом, «передбачається 
надавати такий статус при залученні особи до проведення АТО на строк не 
менше 30 діб, у тому числі за сукупності днів перебування в районі проведен-
ня антитерористичної операції. Статус має також надаватися особам, які бра-
ли участь у виконанні службових бойових завдань в умовах безпосереднього 
зіткнення, вогневого контакту та при проведені розвідувальних заходів. Крім 
того, пропонується надавати статус тим, хто отримав поранення чи контузії або 
каліцтво – незалежно від кількості днів, проведених в АТО»45.

41 Волонтери мають право на отримання статусу учасника бойових дій. – Пол-
торак. УНІАН. 2014. 7 грудня. URL: https://www.unian.ua/politics/1018710-volonteri-
mayut-pravo-na-otrimannya-statusu-uchasnika-boyovih-diy-poltorak.html.

42 Допис на сторінці Андрія Денисенко (Андрій Денисенко) в соціальній мережі 
Facebook. 14 березня 2016 р.

43 Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо статусу во-
лонтерів URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58363.

44 Рудомський Р. УБД для волонтерів: які демони сховались у законопроекті 
Денисенка. Depo.ua. 2017. 1 червня. URL: https://www.depo.ua/ukr/war/chomu-zakon-
denisenka-pro-ubd-dlya-volonteriv-ye-shkidlivim-20170601581535.

45 Кабмін змінив умови отримання статусу учасника бойових дій. Укрінформ. 
2016. 8 вересня. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2079633-urad-zminiv-
poradok-nadanna-statusu-ucasnika-bojovih-dij.html.
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У волонтерських середовищах ідея надання волонтерам статусу УБД 
викликала багато критики46. «УБД волонтерам. Шановні, ви зовсім совість 
втратили. Я не знаю ні одного волонтера, котрий би волонтерив тільки за свої 
власні кошти. Та я знаю волонтерів, дружин олігархів, утриманок бандюків 
при владі, котрі за гроші своїх коханців світяться на ТБ, а гроші збирають у 
простих громадян. І вони „справжні волонтери котрі заслуговують УБД”. Хо-
чете УБД – підписуйте контракт, рятуйте хлопців на лініях обстрілів і тоді 
віщайте», – обурювалася волонтерка Ірина Коваленко47. Як зазначила керівник 
Служби соціального захисту добровольців ДУК – УДА Анна Демід, «звичай-
но, під час війни волонтери ризикують своїм життям, але вони йдуть на це 
розуміючи, які можуть бути наслідки. З 2015 року волонтери можуть оформи-
ти статус „інвалід війни”, а родини загиблих волонтерів – статус „члена сім’ї 
загиблого”. Усі пільги та виплати надаються згідно з чинним законодавством. 
УБД ж краще дати медикам і добровольцям – вони справді ризикують життям у 
самому пеклі війни. Запросіть їхніх командирів, визначте, яка кількість людей 
підпадає під цю категорію, та вирішуйте питання»48.

Колишній голова ВГО «Товариство ветеранів АТО» Кирило Сергєєв при-
пустив, що право волонтерів на УБД навряд чи вдасться реалізувати, адже над-
то складно відрізнити тих, хто постійно на передовій, від тих, які були в тилу: 
«Та для того, щоб їх оформити, щоб відрізнити одних волонтерів від інших, 
ще тоді, у 2014 році, їм потрібно було надати якийсь формальний статус – дер-
жавний документ, який би говорив – цей постійно на передку. Не дали! Самі 
волонтери виступили проти. А тепер... Як відрізниш одного від іншого? Чим 
доведеш, що не один раз з’їздив у тилову частину, а постійно мотався на нулі? 
Та ніяк! Немає і критерію оцінки часу перебування в АТО. Так у доброволь-
ця, такий критерій є – дні. Пробув понад 30 днів – маєш право на УБД. А во-
лонтер – приїжджав / від’їжав. Що йому ставити – кількість поїздок? Кіль-
кість сумарних годин, проведених в АТО? Як визначити місця в АТО, які він 
відвідував?»49. «Весь час мотаюся по передовій – наші підрозділи стоять у Піс-
ках, Кримському, Золотому. Допомагаю бійцям і з інших бригад та батальйо-
нів. Авдіївка, Новотроїцьке, Світлодарська дуга – мабуть, важко знайти місця 

46 Гордійчук О. «Статусні речі». Волонтери – про те, чи потрібне їм УБД і наві-
що це лобіює нардеп Денисенко. Новинарня. 2017. 26 травня. URL: https://novynarnia.
com/2017/05/26/statusni-rechi-volonteri-pro-te-chi-potribne-yim-ubd-i-navishho-tse-
lobiyuye-nardep-denisenko/.

47 УБД для волонтеров: «А нас Вы спросили?». Обзор мнений. Контракты.ua. 
2017. 24 мая. URL: http://kontrakty.ua/article/103000.

48 Допис на сторінці Анни Демід (Anna Demid) у соціальній мережі Facebook. 
24 травня 2017 р.

49 «Корочки» для перевізників старих светрів. УБД для волонтерів спричинило 
дискусію в мережі. Обозреватель. 2017. 24 травня. URL: https://www.obozrevatel.com/
ukr/news/74931-korochki-dlya-pereviznikiv-starih-svetriv-ubd-dlya-volonteriv-sprichinilo-
diskusiyu-v-merezhi.htm.
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на фронті, де мені не доводилося бувати. Без ротацій, майже без вихідних. Для 
виїздів на самий „нуль” отримую офіційні бойові розпорядження, адже вже 
давно я – боєць спецпідрозділу „Луганськ-1”. Однак досі – без статусу УБД. Бо 
у своїму підрозділі я – на цивільній посаді. І ось зараз мені телефонують, ка-
жуть, що з’явилася „лазейка” для надання мені цього статусу. Не як бійцю – те-
пер зможу отримати його, бачте, як волонтер. На таких умовах погоджуватися 
не збираюся. Тим більше, що його пропонують давати волонтерам, але й досі 
не дають добровольцям, які вже три роки захищають нашу країну», – ствер-
джує Вікторія Мірошніченко, боєць спецпідрозділу МВС «Луганськ-1», яку 
2017 року Президент нагородив Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня50.

Офіційним визнанням з боку держави волонтерської діяльності є норма-
тивно-правові акти (закони, укази, постанови, розпорядження, накази, рішення) 
та публічні виступи, звернення, заяви, а також офіційний, опосередкований та 
повторювальний характер декларування. Оскільки на сьогодні є чинні 82 нор-
мативно-правові акти, які забезпечують регламентацію волонтерської діяль-
ності, гарантування та розширення прав волонтерів, можна сміливо говорити 
про розвиток волонтерства й підвищення його суспільної ролі. Основні шляхи 
вдосконалення правового підґрунтя діяльності волонтерів у системі взаємовід-
носин суспільства та держави полягають, насамперед, у розробці та ухваленні 
концепційного документа щодо державної політики у сфері волонтерської ді-
яльності. Проте, одним із чинників, які унеможливлюють повноцінний розви-
ток волонтерства в Україні, є невизначеність, хиткість і нестійкість відносин 
між органами державної влади та волонтерськими середовищами, що виклика-
но недостатньою увагою та часто суто декларативними і формальним характе-
ром ставлення органів державної влади до питання волонтерства, повільністю 
у здійсненні демократичних реформ.

Зважаючи на складні суспільні умови та реальні виклики й загрози, 
Українська держава та громадянське суспільство узгоджено здійснили низку 
доцільних і виправданих кроків у напрямі модернізації законодавства щодо во-
лонтерства та волонтерської діяльності, для приведення його у відповідність до 
вимог суспільно-політичної ситуації та ступеня розвитку волонтерського руху. 
Належне законодавче забезпечення волонтерської діяльності є однією з ознак 
наближення правового поля України до європейських стандартів суспільного 
життя51. Прояви сучасного етапу взаємовідносин держави та суспільства у сфері 
волонтерської діяльності орієнтуються на світові тенденції набуття волонтер-
ством ознак вагомого суспільного явища та свідчать про позитивні тенденції 
держави щодо запозичення позитивного досвіду. Питання взаємовідносин 
держави та суспільства у сфері волонтерської діяльності прямо пов’язані з 
аспектами соціального становлення та розвитку молоді в Україні. Тому не вар-

50 Варвянська С. Волонтерам пропонують присвоювати статус учасника бойо-
вих дій. Трибуна. 2017. 24 травня. URL: https://tribuna.pl.ua/news/poltavski/.

51 Голуб В. Типологія відносин між державою та волонтерством. Державне 
управління та місцеве самоврядування. 2014. Вип. 3 (22). С. 28.
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то применшувати значення заохочувальних, мотивувальних та стимулюючих 
функцій держави щодо залучення молоді до волонтерської діяльності. Водно-
час існуючі проблеми щодо статусу й діяльності волонтерів АТО обумовлені 
відсутністю стратегії для їх вирішення. Ті нормативно-правові акти, які прий-
маються сьогодні, не є цілісними, системними та не мають взаємоузгодженого 
характеру; вони з’являються швидше як реакція на конкретну проблему. У 
врегулюванні правового статусу волонтерів АТО переважаючу роль відіграють 
підзаконні нормативно-правові акти, які характеризуються недостатньою 
стабільністю.

Юлія ШЕЛЕП
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Навчити відчувати і розуміти реальність – такою є головна мета освіти. 
Історичні знання від початку були пов’язані з прагненням людини пояснити ви-
токи сучасності. Розуміння реальності, своєю чергою, потребує певної відваги 
й певного рівня громадянської свідомості. В усі часи ця свідомість передбачала 
досягнення відповідної ідентичності (тобто зв’язку з визначеною спільнотою і 
культурою) й готовності цю ідентичність захищати. Історична освіта, як і осві-
та загалом, дає змогу долати обмеженість індивідуального існування. Тому-то 
історичні знання (й уявлення) набувають особливого значення в часи, коли на 
перший план виходить не тільки індивідуальна, а й колективна дія. А вона на-
буває актуальності в переломні моменти, як-от війни, революції, реформи. Під 
таким кутом зору годі переоцінити роль шкільної історичної освіти, через яку 
головним чином здійснюється зв’язок між історичною наукою і суспільством.

З ХІХ століття історична освіта спрямована на творення стратегій і про-
екцій майбутнього устрою. Ключовою проблемою у формуванні таких образів 
майбутнього є пошук гармонійного поєднання інтересів суспільства й людини. 
В українській історичній дидактиці це питання з’явилося відносно пізно. В 
умовах бездержавності українські інтелектуали й педагоги були змушені ак-
центувати на питаннях етнічної й політичної історії, зокрема визвольних про-
ектах. Схильність до вивчення минулого України в контексті етнічної й по-
літичної історії є, як пише Максим Гон, «актом історичної справедливості, а 
водночас тим компенсаційним за своєю суттю фактором, який спонукає до фік-
сації уваги передусім чи винятково на „ми”-інтересах»1. Під таким кутом зору 
спроби привернути увагу авторів підручників до потреби відійти від надмір-
них узагальнень, які маркували тільки національні й державні кордони, і звер-
нути більшу увагу на роль людини в історії наштовхувалися на несприйняття2.

Перші спроби виокремити громадянина й особистість із загального по-
току етнополітичної історії в Україні було зроблено близько 2000 р. Вони були 
пов’язані з низкою міжнародних проектів, що поставили в центр своєї уваги 
шкільні підручники. У короткий час тема шкільного підручника з історії ста-
ла надзвичайно обговорюваною. Перше таке видання під назвою «Українська 

1 Гон М. Пам’ять про Голокост: суб’єкти формування та функціонування в Укра-
їні. Сучасні дискусії про Другу світову війну: Збірник наукових статей та виступів 
українських і зарубіжних істориків / упоряд. Я. Грицак, П. Кендзьор, С. Турканик. 
Львів, 2012. С. 97.

2 Див.: Турченко Ф. Україна – повернення історії. Генеза сучасного підручника. 
Київ, 2016. Пор.: Україна Модерна. Київ, 2012. Число 19: Як (не) писати підручники з 
історії.
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історична дидактика» було реалізоване в Україні під егідою Інституту імені 
Г. Екерта з міжнародного дослідження шкільних підручників та Інституту 
політичних і етнонаціональних досліджень НАН України3. У ньому було по-
ставлено питання про аксіологічний підхід при формуванні змісту шкільної 
історичної освіти (Олександр Удод), про індивіда як предмет історії (Ніно 
Кігурадзе), про висвітлення взаємин індивідуума (особистості) й суспільства 
(Людмила Жарова, Георгій Ґонца).

Водночас твердження про історію як явище значуще для сучасної дій-
сності і про відповідальність особистості за власні дії почали входити до 
шкільних програм і стандартів. Однак пов’язаний з історією громадянський 
активізм, попри розлогу риторику, входив у шкільну практику надзвичайно 
повільно. Навіть сучасні українські освітні стандарти на цих питаннях акцен-
тують, однак не розглядають їх у взаємозв’язку. Від стандарту до стандарту, 
від програми до програми ці акценти (кожен зокрема) посилюються, але разом 
творять між собою велику прірву. Сьогодні історична освіта в Україні розрива-
ється між колективною (національною) ідентичністю, державним лоялізмом та 
моральністю людини як особистості. Окремі голоси, які говорять про цінності, 
що повинні об’єднати ці три сфери, поки що залишаються в шкільній історич-
ній практиці фактично не затребуваними.

Чинний в Україні Державний стандарт базової і повної загальної серед-
ньої освіти, який затверджено у 2011 р.4, було укладено за освітніми галузями. 
У межах галузі «Суспільствознавство» в ньому виокремлено два компоненти: 
історичний і суспільствознавчий. А загалом метою суспільствознавства визна-
чено «забезпечення розвитку учня як особистості, що керується гуманістични-
ми нормами і цінностями, усвідомлює себе громадянином України та успішно 
самореалізується в сучасному українському суспільстві». Утім, громадянотво-
рення цей стандарт розглядає винятково в нерухомій знаннєвій (не діяльнісній) 

3 Українська історична дидактика: Міжнародний діалог (фахівці різних країн 
про сучасні українські підручники з історії): Збірник наукових статей. Київ, 2000.

4 Див. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (Затвер-
джений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392). 
Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/1392-2011-п. Це другий в історії незалежної України Державний стандарт базової 
і повної середньої освіти. Перший був затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 14 січня 2004 р. № 24 (див.:  Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. 
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/24-2004-п) і не мав поділу на історичний і сус-
пільствознавчий компоненти. Як не парадоксально, але стандарт 2004 року в багатьох 
відношеннях, зокрема з точки зору підготовки учнів до взаємодії з соціальним сере-
довищем, був сучаснішим від стандарту 2011 року. Освітню галузь «суспільствознав-
ство» його укладачі розглядали як інтеграцію низки структурних компонентів: історії 
рідного краю, історії України, всесвітньої історії, права, моралі, економіки, філософії, 
громадянської освіти. Це дало змогу поставити в стандарті питання про роль ціннос-
тей в житті людини, сутність громадянського суспільства, відповідальність людини, 
соціально-культурний простір, критерії прогресу в суспільному житті тощо.
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площині. А по суті, він дає можливість (що й відбувається на практиці) доби-
рати навчальний матеріал без постановки питання: яким цілям це навчання має 
слугувати? Такий стандарт чинить з учителя пасивного виконавця програми.

Осмислити взаємодію між історичною й громадянською освітою з по-
зицій активізму в сучасній Україні намагалися тільки деякі громадські сере-
довища, які об’єднували небайдужих до результатів навчання вчителів історії. 
Всеукраїнська асоціація викладачів історії, громадянознавства та суспільних 
дисциплін «Нова Доба», що діє від 2001 р., є самостійною добровільною гро-
мадською організацією, що об’єднує за спільними інтересами викладачів іс-
торії, громадянознавства та суспільних дисциплін й інших осіб, які роблять 
внесок у розвиток історичної, громадянської освіти та науки. Метою Асоціації 
«Нова Доба» є сприяння демократизації суспільного життя в Україні засобами 
історичної, громадянської та суспільствознавчої освіти5. Взірці для діяльнос-
ті ця національна асоціація знаходить у практиці Європейської асоціації ви-
кладачів історії (EUROCLIO), що була заснована в 1992 р. за підтримки Ради 
Європи.

5 Нова доба. Всеукраїнська асоціація викладачів історії та суспільних дисциплін. 
Офіційний сайт. URL: https://www.novadoba.org.ua.

Обкладинка видання «Виховуємо 
людину і громадянина: Навчально-
методичний посібник» (Львів, 2009)

Обкладинка видання «Нова українська 
школа: Основи стандарту освіти. 
Версія 1.0» (Львів, 2016)
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Видання «Нової Доби» розглядають формування громадянина в контек-
сті антидискримінаційної освіти, виховання толерантності, уваги до культур-
ної багатоманітності6. У 2014 р. Асоціація провела низку семінарів для вчите-
лів і методистів України під загальною назвою «Історія, громадянське вихован-
ня та мова толерантності». На науково-методичній конференції «Від війни до 
миру. Історична освіта мовою толерантності», яка відбулася в Києві у вересні 
2014 р., поставлено питання про «Громадянський симбіоз патріотизму та толе-
рантності в українському освітньому просторі» (Петро Кендзьор). У 2015 р. се-
мінари були об’єднані назвою «Виховання громадянина як актуальний суспіль-
ний виклик». Вони акцентували на вихованні в молоді розуміння важливості 
громадянської ініціативи при розв’язанні актуальних питань на рівні селища, 
району, міста, регіону.

У контексті пошуку нових підходів до шкільної історичної освіти вини-
кло також питання про місце й роль військово-історичного матеріалу. Спочатку 
з’явилася стаття про потребу деромантизації історії війни7, а згодом мілітарна 
історія в школі потрапила в поле зору групи істориків, які під егідою Укра-
їнського інституту національної пам’яті зайнялися моніторингом шкільних 
підручників з історії України (робочу групу очолювала Наталя Яковенко). У 
підсумку було констатовано, що «в підручниках домінує політична та мілітар-
на історія, описана з перспективи „загального інтересу нації” – без уваги до 
людського фактору та поведінкових мотивацій різних суспільних чи локальних 
груп»8. Моніторингова група звертала увагу на те, що військово-історичний 
матеріал у шкільному курсі історії не виконує сучасних освітніх завдань: не по-
казує стратегій виживання людей, втягнутих у вир війни; акцентує на антаго-
нізмах на шкоду аналізу поведінкових мотивацій; не приділяє уваги способам 
організації суспільних груп у самоврядні спільноти й інші форми громадян-
ського суспільства.

6 Див.: Історія для громадянина. Методичний посібник для вчителів середніх 
загальноосвітніх навчальних закладів / [авт. кол.:] В. Горбатенко, П. Вербицька, А. Ков-
тонюк та ін. Львів, 2003; Виховуємо людину і громадянина: Навчально-методичний 
посібник / упоряд. С. Буров, О. Войтенко, І. Костюк. Дрогобич, 2009; Войтенко О., 
Комаров Ю., Костюк І. Я, ти, він, вона…: Посібник для вчителів з антидискриміна-
ційної освіти. Дрогобич, 2009; Разом на одній землі. Історія України багатокультурна: 
Навчальний посібник / гол. ред. П. Кендзьор. Львів, 2012; та ін.

7 Удод О. Методологічні аспекти деромантизації історії війни. Генеза: Науковий 
та громадсько-політичний журнал. Київ, 2005. № 1 (10). С. 26–32.

8 Шкільна історія очима істориків-науковців. Матеріали Робочої наради з мо-
ніторингу шкільних підручників історії України / упоряд. та ред. Н. Яковенко. Київ, 
2008. С. 43; Пропозиції до концепції історичної освіти в Україні: Матеріали ІІІ Робо-
чої наради з моніторингу шкільних підручників історії України / упоряд. Н. Яковенко. 
Київ, 2009. С. 13–14; Концепція та програми викладання історії України в школі (про-
ект). Матеріали IV та V Робочих нарад з моніторингу шкільних підручників історії 
України «Концепція історичної освіти» / упоряд. та ред. Н. Яковенко, Л. Ведмідь. Київ, 
2009. С. 13–14.



256

М. Мудрий

Під цим оглядом науково-дослідний проект «Діяльність волонтерських 
організацій як чинник зміцнення обороноздатності України та реінтеграції 
тимчасово окупованих територій», що його реалізував у 2017 р. Інститут укра-
їнознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, став доброю нагодою з’ясувати, 
як у практиці сучасного вчителя історії представлена громадянська тематика і 
як на неї впливає російсько-українська війна. А це насамперед тому, що майже 
всі дискусії навколо шкільної історичної освіти в сучасній Україні концентру-
валися навколо воєнної тематики. Тривалий час чи не єдиною точкою зістав-
лення була далека Друга світова війна9, але у 2014 р. ситуація змінилася. Ро-
сійська агресія проти України стала викликом не тільки для Збройних сил, а й 
для всього суспільства. У тому числі вона стала індикатором для ефективності 
освітньої системи загалом та історичної освіти зокрема, своєрідним її випро-
буванням на зв’язок з життям, з практичною діяльністю людини.

*  *  *
У рамках проекту «Діяльність волонтерських організацій як чинник зміц-

нення обороноздатності України та реінтеграції тимчасово окупованих терито-
рій» у вересні-листопаді 2017 р. було проведено опитування шкільних учителів 
історії. Головна його мета – визначити залежність між історичною освітою та 
громадянським вихованням, з’ясувати, як змінилося навчання історії в шко-
лі під впливом подій російсько-української війни. В опитуванні взяли участь 
20 учителів з різних регіонів України (Львова і Львівської обл., Вінниці, Одеси, 
Житомира, Кропивницького, Чернігова, Сєвєродонецька, Черкас і Черкаської 
обл., Полтави)10. Переважно це вчителі, які народилися в 1970–1980-х роках, 
тобто ті, які належать до найбільш активного працездатного покоління, уже ма-
ють достатній стаж педагогічної роботи, розуміють сучасність і визначатимуть 
характер української школи щонайменше в найближчі два десятиліття.

Результати опитування виявили як поступ, так і глухі кути україн-
ської школи, що пов’язані з формуванням особистості школяра, зокрема його 
(не) готовністю до суспільно значущих дій. У шкільній практиці поки що немає 
усвідомленого зв’язку між знаннєвим, ціннісним і діяльнісним компонентами. 
Спроба запитати самих учителів: як би вони могли визначити взаємозалеж-
ність між громадянською та історичною освітою, – ситуації не прояснила. Вчи-

9 Сучасні дискусії про Другу світову війну: Збірник наукових статей та висту-
пів українських і зарубіжних істориків / упоряд. Я. Грицак, П. Кендзьор, С. Турканик. 
Львів, 2012.

10 Це опитування стало можливим завдяки ініціативності й наполегливості 
Лесі Хлипавки, учительки історії та правознавства Черкаського навчально-виховного 
об’єднання «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів 
№ 36» імені Героїв-прикордоників, за що складаю їй велику подяку. Матеріали опиту-
вання зберігаються в архіві Центру усної історії та біографістики при кафедрі новіт-
ньої історії України імені Михайла Грушевського Львівського національного універси-
тету імені Івана Франка.
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телі визнають цю залежність у тому плані, що історична освіта є фундаментом 
громадянської освіти, «базовим засобом формування громадянської свідомості 
населення». Зворотний вплив бачить менша частина учасників освітнього про-
цесу: «громадянська освіта спонукає до поглиблення історичних знань».

У цьому зв’язку виникають питання про відношення між активністю, 
відповідальністю, патріотизмом і толерантністю. Суперечності між цими кате-
горіями в сучасній шкільній практиці вчителі здебільшого намагаються рету-
шувати, вдаючись до риторичних (малозмістовних) окреслень, як-от «форму-
вання активної громадянської позиції». Дехто, не ставлячи під сумнів важли-
вості історії як інструмента виховання, все ж вказує на її обмежені можливості 
й уважає, що завдання громадянського виховання має бути покладено на всі 
шкільні дисципліни, а не тільки історію.

Зазвичай найбільший виховний (громадянський) потенціал учителі істо-
рії пов’язують з військово-історичним матеріалом. Цей матеріал, як вони ствер-
джують, викликає інтерес учнів у зв’язку зі своєю «насиченістю, динамічністю 
та яскравістю». Однак ставлення вчителів до його змісту і спрямованості не є 
однаковим. Думки вчителів хитаються в широкому полі уявлень: від розуміння 
війни як «аномального явища в суспільному житті» до ствердження про війну 
як найважливішу частину світової (зокрема національної) історії. Водночас 
учителі хочуть бачити військово-історичний матеріал у зв’язку з процесами 
українського державотворення і з виразним місцевим (краєзнавчим) акцентом. 
Образ знеособленої війни сьогодні відходить у минуле. Навіть культивуючи 
феномен «народної війни», все одно переважає запит на «олюднення» війни і 
наближення її героїв до локального рівня. Так само є запит на баланс перемог і 
поразок, який дає можливість підтримувати відчуття реальності.

Опитування показало, що агресія Росії й російсько-українська війна, яка 
триває від 2014 р., змінила акценти у викладанні історії. Так виглядає, що не 
тільки вчителі, а й учні стали чутливіші до тих сюжетів з історії, які так чи інак-
ше пов’язані з українсько-російськими відносинами. У цій площині з’явилося 
відчуття певного розв’язку, певної однозначності, виникло прагнення до від-
межування від російського й радянського історичного (політичного, економіч-
ного й культурного) простору. Погляди учнів стали, як зауважив полтавський 
учитель, антиросійськими й антирадянськими. А за словами вчительки з Львів-
щини, «теми, пов’язані з українсько-російськими зв’язками (від Київської Русі, 
Богдана Хмельницького і т.д.), учні сприймають більш болісно та радикально, 
супроводжуючи специфічною лексикою, грубими міркуваннями».

Така ситуація, попри нібито адекватність сучасним політичним обстави-
нам, турбує вчителів. Вони ставлять питання про розвиток в учнів критичного 
мислення, вміння відрізняти пропаганду від історичного аналізу, утримуватися 
від надмірних узагальнень і вміти аналізувати вчинки конкретних людей. Не 
так учителі, як самі політичні обставини змінюють акценти шкільної історії. 
Вчителі змушені слідувати вимогам часу й ситуації. «Великі виклики чекають 
на сучасного вчителя історії (як сьогодні, так і в майбутньому). Вони тісно 
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пов’язані з подіями російсько-української війни. Дітей не сховаєш від інфор-
мації про війну. Вони є активними учасниками соціальних мереж, де можуть 
бачити різну інформацію, яка може й негативно впливати на їхню свідомість. 
Тому завдання вчителя не намагатися вберегти їх від цього, а навчити знаходи-
ти, аналізувати та фільтрувати інформацію», – каже вчителька з Черкас.

Під впливом актуальних подій зросла частка військово-історичної тема-
тики в позакласній роботі. Вона переважно включає зустрічі з учасниками АТО 
й різні форми підтримки військовослужбовців на передовій (малюнки, листи 
тощо), музейну роботу, зокрема пошуки краєзнавчого матеріалу, пов’язаного з 
військовою героїкою, волонтерську допомогу. Але назагал у шкільній практи-
ці залишається старий підхід, коли переважають інтонації постійного страж-
дання. Вчителька з Вінниці каже, що на оптимістичну історію місця майже 
не залишається. Цей стан, який супроводжує роботу багатьох учителів, вона 
називає «шлейфом вічної пам’яті». Будучи не байдужими до збереження іс-
торичної пам’яті, багато вчителів не можуть знайти для цього сучасні форми, 
потрапляють у полон «річниць» і «пам’ятних дат».

Найбільш полярними є міркування вчителів стосовно того, чи потрібно 
готувати учнів до життя в умовах збройного конфлікту: від категоричного запе-
речення до повного схвалення (у цьому зв’язку виникає приклад Ізраїлю). Од-
нак деякі вчителі вважають мілітаризацію навчального процесу історично про-
грашною. Ось деякі міркування: «Ми 70 років жили і вчилися в таких умовах. 
Учнів потрібно вчити гуманізму, толерантності, вирішення конфліктів мирним 
шляхом, а не акцентувати увагу на зброї та агресії, її й так занадто, достатньо 
лише певної невеликої ознайомлювальної інформації, а військо повинно бути 
професійним»; «З точки зору національної безпеки і патріотичного виховання 
молоді, їй потрібно дати базові знання і навички для життя в умовах війни, 
але лише в тій мірі, аби не допустити мілітаризації свідомості неповнолітніх, 
чи занурення їх в атмосферу постійного страху». Однак більшість опитаних 
учителів кажуть про корисність підготовки молоді до можливої війни. Вони ак-
центують на таких сегментах навчальної роботи, як цивільний захист, способи 
евакуації, медико-санітарна підготовка, виживання в надзвичайних ситуаціях, 
протидія інформаційній війні, вогнева підготовка, медіаграмотність, критичне 
мислення, психологічна стійкість, жива історія, волотерство, формування на-
вичок вирішувати конфлікти.

У змістовому плані шкільний курс історії також зазнає змін. З відгуків 
учителів добре видно, що навіть старі теми нині звучать по-новому. І це до-
водить залежність шкільної освіти від загального політичного контексту, за-
стерігає від абсолютизації формального (включеного до програми) змісту. Це 
дає підстави зробити висновок про вторинність змісту стосовно контексту, бо 
один і той самий матеріал у різних політичних контекстах буде сприйнятий та 
інтерпретований по-різному. Так, цілком нове звучання отримують у сучасно-
му шкільному курсі історії питання відносин між давньоруськими князівства-
ми, обставини Переяславської ради 1654 року, відносини між Гетьманщиною 
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і Московською державою, нового прочитання набуває історія Слобідської та 
Степової України (зокрема відносини з Кримським ханством), винятково на-
ціонального звучання отримує агресія більшовицької Росії проти Української 
Народної Республіки в 1917 і наступних роках, зростає у суспільній свідомості 
роль України в перемозі антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні.

Учителі історії здебільшого відзначають спрямованість сучасної шкіль-
ної історичної освіти на протидію Росії. Історичний матеріал ніби загострюєть-
ся для пояснення передумов сучасної російсько-української війни. Києвоцен-
тризм і автохтонність українців протиставляють москвоцентризму й антиукра-
їнській спрямованості російської політики впродовж століть. Дехто з учителів, 
визнаючи мобілізаційний потенціал такої націоналізації українсько-російських 
відносин і мілітаризації минулого, все ж вказує на загрозу формалізації істо-
рії, навіть втечу від глибоких інтерпретацій сьогодення. Для увиразнення цих 
тривог, пов’язаних з поверхневістю осмислення минулого і залучення його до 
сучасної політичної боротьби, один з учителів навіть навів вислів зі серіалу 
«Гра престолів»: «Скрижалі минулого вже написані. І чорнило висохло».

У світлі російсько-української війни набувають нових значень такі по-
няття, як «захист Батьківщини», «агресія», «герой», «ворог». У шкільному кур-
сі історії ці поняття стають менш соціологічними, отримують індивідуальні 
значення, опиняються на дуже вузькій межі між добром і злом. Зростає й час-
тота їх вживання школярами. Водночас багато вчителів зіткнулися з серйозни-
ми труднощами, бо не ставили питання: що таке батьківщина? коли, де й чому 
з’являється ворог? що означає бути героєм? де межа між «своїм» і «чужим»? 
Учителька зауважує, що «поняття герой тривалий час у школі на уроках історії 
взагалі не звучало». А події 2014-го і наступних років поставили питання не 
тільки про відкритого агресора, а й про того, хто «заважає твоєму успіху і про-
цвітанню».

*  *  *
Російська агресія проти України змусила українську владу розгорнути 

програму модернізації суспільства і держави. Однією з нагальних стала освіт-
ня реформа. У серпні 2016 р. Міністерство освіти і науки України оприлюдни-
ло для широкого обговорення першу версію «Концептуальних засад реформу-
вання середньої школи». Після гострих дискусій (щоправда, вони відбувалися 
головно в експертному середовищі) з’явилася доволі цілісна концепція «Нової 
української школи»11. Вона спирається на компетентнісний підхід. Однією з 
ключових компетентностей «Нової української школи» названо соціальну та 
громадянську компетентність, спрямовану, зокрема, на конструктивну участь 
людини в громадському житті, уміння працювати з іншими на результат, по-

11 Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої шко-
ли. [Ухвалені рішенням Колегії МОН 27 жовтня 2016 р.] / упоряд. Л. Гриневич та ін. 
[Львів, 2016].
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переджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів. Водночас було роз-
роблено основи нового освітнього стандарту, який у галузі громадянської та 
історичної освіти одним з результатів навчання визначав готовність молодої 
людини до солідарної та зацікавленої діяльності задля спільного розв’язання 
проблем місцевої громади та ширшої спільноти12.

Робота над стандартами в цьому напрямі триває13. Нещодавно ці зусилля 
здобули нову правову підставу: Закон України «Про освіту», що його ухвалила 
Верховна Рада України 5 вересня 2017 р. У статті 5 цього Закону, яка визна-
чає державну політику у сфері освіти, записано: «Держава створює умови для 
здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, 
пов’язаних з реалізацією особою своїх прав і обов’язків як члена суспільства, 
усвідомленням цінностей громадянського (вільного демократичного) суспіль-
ства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина»14. Аналіз до-
кументів, які регулюють освітню діяльність, дає підстави стверджувати, що 
освітня сфера в сучасній Україні, зокрема в галузі громадянської та історичної 
освіти, спрямована на «розвиток особистості» школяра і майже зовсім не ак-
центує на громадянських обов’язках.

Разом з підготовкою нового освітнього законодавства з ініціативи Мініс-
терства освіти і науки України в 2017 р. було розгорнуто роботу щодо оновлен-
ня навчальних програм на основі компетентнісного підходу. Волонтерство й 
підтримка громадських проектів та ініціатив потрактовані як засадничі став-
лення в контексті формування соціальної та громадянської компетентності15. 
Ще виразніше (у зв’язку з конкретними історичними подіями) поняття «во-
лонтерський рух» включено до нової програми історії України для 10 –11 кла-
сів. Зокрема, як одна з орієнтовних тем для навчальних проектів пропонується 
«Добровольці та волонтери: від Першої світової до сучасної агресії Росії проти 
України»16.

Одночасно з оновленням уже наявних було розгорнуто роботу над ство-
ренням нових (інтегрованих) курсів. Одним з них став курс «Громадянська 

12 Нова українська школа: основи Стандарту освіти. Версія 1.0 / ред. колегія: 
Л. Гриневич та ін. Львів, 2016.

13 МОН узгодило остаточну версію проекту Держстандарту початкової осві-
ти. Нова українська школа. 2017. 5 грудня. URL: http://nus.org.ua/news/mon-uzgodylo-
ostatochnu-versiyu-proektu-derzhstandartu-pochatkovoyi-osvity/.

14 Закон України «Про освіту». Документ 2145-19, чинний, поточна редакція –
Прийняття від 05.09.2017 (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38–39, ст. 380). 
Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/2145-19.

15 Див. Навчальні програми. 5–9 клас. 2017. Історія. Міністерство освіти і на-
уки України. Офіційний веб-портал. URL: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-
serednya/navchalni-programy.html.

16 Див. Навчальні програми для 10–11-тих класів (чинні з 1 вересня 2018 р.). 
Історія України. Міністерство освіти і науки України. Офіційний веб-портал. URL: 
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html.
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освіта» для 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Завданням грома-
дянської освіти визначено «забезпечення цілеспрямованої підготовки старшо-
класників до функціонування у системі суспільних відносин поліваріантного 
світу, глобалізації, соціальної взаємодії та активної відповідальної участі в 
суспільній діяльності»17. У програму цього курсу так само включено вивчення 
явища волонтерства. У контексті визначення особливостей навчально-вихов-
ного процесу сказано: «Навчальна діяльність учнів / учениць має включати са-
моаналіз, характеристики типових життєвих ситуацій та визначення способів 
їхнього регулювання; нагромадження досвіду спілкування; проектування про-
цесу самовдосконалення; проведення зустрічей із лідерами громад, депутата-
ми, суддями, журналістами, волонтерами тощо». Саме поняття «волонтерство» 
включене в розділ «Демократичне суспільство та його цінності». А в розділі 
«Україна, Європа, світ» серед орієнтовних тем практичних занять значиться 
тема «Молодіжні ініціативи та волонтерство в різних країнах світу».

*  *  *
Наведене вище дає підстави стверджувати, що в сучасній шкільній іс-

торичній освіті в Україні є запит на громадянське виховання, але відсутні інте-
гровані змістові та смислові блоки, які включали б історичний матеріал у поза-
часові (універсальні з позиції людських цінностей) зв’язки й образи. Шкільна 
історична освіта зосереджена головним чином на минулому, вона не розробляє 
аналітичних схем для аналізу засобами історії сучасного стану суспільства й 
майже не говорить про майбутнє. У шкільній історії зберігається дуже велика 
відстань між минулим і майбутнім. Концепція «Нової української школи», зо-
крема оновлені навчальні програми (які апелюють не до окремих знань і вмінь, 
а до інтегрованих компетентностей), є спробою цю відстань якщо не подолати, 
то принаймні зменшити.

Революція гідності й російсько-українська війна сформували нову про-
блематику й змінили акценти в історичній освіті, однак і виявили, що шкільна 
освіта відображає суспільну проблематику з запізненням. Аналіз навчальних 
програм з історії показує, що шкільна історія акцентує переважно на колектив-
них (не індивідуальних) діях. Тому можна припускати, що сучасний волонтер-
ський рух в Україні мало пов’язаний зі шкільною освітою. Він сформувався 
радше як протест щодо бездіяльності або некомпетентності влади. Волонтер-
ство, що розвинулося на ґрунті Євромайдану і російсько-української війни, 
певною мірою стало викликом і для вчителів історії, своєрідним запереченням 
маси фактографічних, відірваних від життя знань.

Чи історичні знання й історична пам’ять є достатньою підставою для 
формування настанови до активної громадянської позиції в сьогоденні? Воче-

17 Див. Навчальні програми для 10–11-тих класів (чинні з 1 вересня 2018 р.). Гро-
мадянська освіта (інтегрований курс). Міністерство освіти і науки України. Офіцій-
ний веб-портал. URL: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-
programy.html.
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видь, ні. Потреба безкорисливо допомагати іншим має переважно не-знаннєві 
спонуки. У багатьох випадках вона стає навіть своєрідним протестом проти 
асоційованої зі школою «мертвої науки». Доброчинна, зокрема волонтерська, 
діяльність спирається на внутрішню потребу людини в самоствердженні поєд-
нану з почуттям приналежності до певної спільноти. У цьому плані завданням 
шкільної історичної освіти є акцентувати не тільки на горизонтальних, а й вер-
тикальних уміннях і навичках, які ґрунтуються на певних цінностях.

Шкільна історична освіта, про що свідчать опитування вчителів, зму-
шена реагувати на актуальні політичні події й інформаційні приводи. Сучасна 
російсько-українська війна вже змінила деякі інтонації в трактуванні близьких 
і давно минулих подій. Але ця реакція радше є ситуативною – без виразно-
го розуміння того, які знання і вміння теперішні школярі потребуватимуть у 
майбутньому як дорослі люди. Творення громадсько активної особистості не-
можливе без випереджувального навчання, тобто без вміння адаптуватися до 
нових обставин. Це вміння можна досягти не так змістом навчання, як завдяки 
кваліфікованому і вільному в діях учителеві. Чим складніше і системніше мис-
лить людина, тим якісніше вона присутня й ефективніше діє в теперішньому і 
діятиме в майбутньому часі.

У жодній іншій професійній діяльності особистість не має такого вели-
кого значення, як у роботі вчителя. Його позиція в системі освіти є централь-
ною, і ця вимога, як не парадоксально, зростає мірою технологічного прогресу. 
Цілком очевидно, що історія була і в осяжному майбутньому буде належати до 
виховних предметів у школі. Відтак учитель історії не може бути байдужим, 
механічним виконавцем накинутих згори цілей і завдань. Тому важливо, аби 
освітні стандарти і програми робили самого вчителя діяльним учасником на-
вчальних ситуацій. Бо тільки таким чином (через учителя) можна інтегрувати 
виховні завдання в історичний зміст, описувати засобами історії сучасність і 
творити культуру майбутнього.

Мар’ян МУДРИЙ
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ВОЛОНТЕРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА ІНІЦІАТИВИ

ДОПОМАГАЮЧИ ФРОНТУ: МЕДИКИ, 
СВЯЩЕНИКИ, МИТЦІ ДЛЯ ЗОНИ АТО

- Здравія бажаю! Це волонтерський фонд?
- Фонд, фонд… – приречено кажу я в трубку.
- А ви можете нам допомогти? Нам треба…
З допису Діани Макарової в соціальній мережі 
Facebook, 12 листопада 2017 р.

МЕДИКИ

Вдалий старт медиків у наданні допомоги військовим був забезпечений 
завдяки запасам ліків, які накопичились у столиці під час Революції гідності. 
Після її завершення ці запаси передавали в лікарні чи дитячі притулки, однак 
цей процес було лише розпочато. Саме ці медикаменти першими були відправ-
лені на схід України. Більшість медичних працівників у спогадах визнавали, 
що поштовхом до їх діяльності стало пережите під час Революції гідності. Тоді 
виникали мобільні добровольчі бригади (здебільшого один медик і два-три по-
мічники), які надавали допомогу травмованим, згодом – евакуаційні бригади, 
до яких входили особи, котрі пройшли курс надання домедичної допомоги, 
врешті було облаштовано підпільні громадські шпиталі. За весь цей час люди, 
які прагнули допомогти, навчилися розбиратись у медичних препаратах, сор-
тувати ліки, орієнтуватись у їх фармакологічних властивостях, вести облік, 
звертатися з проханнями за необхідним, звітувати про отримане й використане, 
спілкуватись із представниками засобів масової інформації, освоїли алгоритм 
дій при будь-яких травмах тощо1.

1 Інтерв’ю з Гординяком Назарієм, 1984 р. н., записане в м. Львові 27 липня 
2017 р. Інтерв’юер Олена Лукачук. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту 
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Інтерв’ю з Дмитришиним Юрієм, 
1981 р. н., записане в м. Львові 18 серпня 2017 р. Інтерв’юер Олена Лукачук. Запис
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Отримавши «бойове» хрещення на Майдані, волонтери медичної служ-
би переключилися на надання допомоги переселенцям із Криму, а далі – на 
виконання запитів військових. Стан військової медицини на момент початку 
бойових дій був визнаний катастрофічним. Тож кожен спершу обдумував план 
змін у своїй ділянці. Професійні середовища медиків доволі мобільні, вони 
підтримують одне одного, хоч і кожен з них потребує здібного менеджера по-
ряд. Саме таких організаторів багато хто зустрів у медичному волонтерстві. 
Яскравим прикладом є життєвий шлях Світлани Сидоренко, засновниці Гро-
мадської організації «Волонтерська сотня Львова», яка опікується потребами 
Військово-медичного клінічного центру Західного регіону в м. Львові та інши-
ми запитами медичного спрямування, що надходять від підрозділів. Не маючи 
медичної освіти, вона може спілкуватись із лікарями практично на рівних2.
зберігається в Архіві усних історій Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН 
України; Стеблюк В. Синдром АТО. Нотатки «Айболіта». Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2017. 
С. 123.

2 Інтерв’ю з Сидоренко Світланою, 1968 р. н., записане в м. Львові 17 листопада 
2017 р. Інтерв’юер Олена Лукачук. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту 
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

Зустріч керівників медичного батальйону «Святого серця»
з військовими у Донецькій обл., 2015 р.
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Налагодженням контактів 
між медиками-волонтерами та 
військовими здебільшого займа-
лися колишні майданівці, які 
добровільно пішли на військо-
ву службу. Вони чітко знали, 
що потрібно робити й до кого 
звертатись у випадку відсут-
ності необхідних речей, мали 
певність у тому, що громадські 
активісти дістануть і привезуть 
усе необхідне. Військові з по-
дивом сприймали таку позицію, 
не розуміючи, на яких підставах 
незнайомі люди з Києва, Льво-
ва, Стрия чи навіть Італії можуть вирішити проблему з нестачі тактичних оку-
лярів, запчастин до техніки, противірусних препаратів чи навіть питної води. 
За словами начальника медичної служби 51 ОМБр Назарія Гординяка, «при-
гадуючи, як було на Майдані, я намагався облаштувати свій медичний пункт і 
забезпечити його усім необхідним. У пригоді стали збережені телефони нових 
друзів зі столиці. Спершу потелефонував їм. За тиждень отримав усе необхід-
не. Далі підтримували однокурсники. Я складав списки. Відсилав. Отримував 
необхідне, вів його облік. Усі сплять, а я рахую буторфанол, бинти, знеболю-
ючі. Малюю таблички. Формую чемодани з медикаментами, аби знати що де 
лежить. […] Обстріли… Усі втікають. І я біжу зі своїми чемоданами. Кричать, 
що несповна розуму, а я ж знаю, що рятувати чимось треба, собою я нікого не 
врятую. Згодом укомплектував індивідуальні аптечки, аптечки на блокпостах, 
провів навчання з надання першої медичної допомоги. Ніби прижилось усе 
волонтерське у війську»3.

Водночас волонтери забезпечували формування добровольчих медичних 
батальйонів та евакуаційних бригад, що працювали в режимі ротації лікарів 
і середнього персоналу та на добровільних пожертвах. Більшість із них за-
реєстровано як громадські організації або ж благодійні фонди. Одним із най-
більш зразкових медичних осередків став Перший добровольчий мобільний 
шпиталь (ПДМШ) ім. Миколи Пирогова, який працює на підставі Меморан-
думу між Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством оборони 
України, Генеральним штабом Збройних Сил України та благодійним фондом 
«ПДМШ ім. Миколи Пирогова» від 5 лютого 2016 року4. Порядок залучення 

3 Інтерв’ю з Гординяком Назарієм….
4 Меморандум між Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством 

оборони України, Генеральним штабом Збройних Сил України та благодійним фондом 
«ПДМШ ім. Миколи Пирогова». 2016. 5 лютого. URL: http://www.medbat.org.ua/wp-
content/uploads/2017/04/2016_Memorandum_Signed.pdf.

Надання першої медичної допомоги 
травмованому бійцю, 2015 р.
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медичного та допоміжного персоналу для роботи в зоні АТО у складі ПДМШ 
ім. Миколи Пирогова регулює наказ МОЗ України № 1254 від 18 листопада 
2016 р.5, а отже на кінець 2017 року це був єдиний медичний проект, що пра-

5 Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 1254 «Про організацію на-
правлення медичних працівників, які добровільно виявили бажання надати медичну 
допомогу в районах проведення АТО». 2016. 18 листопада. URL: http://www.medbat.
org.ua/wp-content/uploads/2017/04/Health_Minister_Order_on_Volunteers_Missions.pdf.

Інформаційний 
банер про 
діяльність 
ПДМШ 

ім. Миколи 
Пирогова

Інформаційне 
повідомлення 
в медичному 
часописі 
«Народне 

здоров’я» про 
проведення 
операції 

пластичними 
хірургами 

Р. Валіхновським 
та Н. Грицевичем 
у ВКМЦ ЗР
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цював у зоні проведення АТО відповідно до вимог чинного законодавства 
України.

Медичне волонтерство, як правило, ставало активнішим під час значних 
бойових втрат, які при продуманій логістиці могли бути меншими. ПДМШ 
ім. Миколи Пирогова – не виняток. Поштовхом до його створення стала траге-
дія в Іловайську, коли багатьом бійцям просто неможливо було вчасно надати 
першу медичну допомогу. З вересня про грудень 2014 р. тривали перемовини 
щодо облаштування мобільного шпиталю: «В середині грудня ми вирушили з 
першою місією на схід. Власне кажучи, це було дуже повчально, оскільки всі 
наші уявлення, про те, що треба ставити намети, оперувати в машинах, вияви-
лися помилкою теоретика. Коли у тебе в розпорядженні є лікарня, яка за 20–
30 км від поля, є стіни, тепло, вода, кисень, операційна, розгортатись у наметах 
недоцільно, особливо коли лінія фронту була більш-менш стабілізованою. І 
після першої такої пробної місії, наприкінці 2014 р., ми переосмислили свою 
мобільність не як можливість розгортатись у бунгах чи наметах, включаючи 
генератори, а як можливість максимально швидко доставляти потрібних меди-
ків у лікарні. Коли йдуть бойові дії, як при Дебальцево, коли потрібні хірурги, 
анестезіологи та операційні медсестри, процес оперування поранених йшов 
цілодобово. В Дебальцево, ми вже брали активну участь, на базі Бахмутської 
центральної лікарні»6.

Керівник проекту Геннадій Друзенко не є медиком за фахом. За його сло-
вами, «ми змусили державну машину формалізувати з нами стосунки. Щоміся-
ця ми отримуємо по два запити: один – від військово-цивільних адміністрацій, 
а другий – із Центрального військового медичного управління Збройних Сил 
України, де чітко говориться, що нам туди-то й туди-то потрібні такі-то лікарі. 
Звичайно, зараз конфлікт перейшов на значно нижчу фазу інтенсивності. Якщо 
під час виходу наших військових із Дебальцево були сотні поранених за день, 

6 Лукашевська А. Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через від-
сутність медиків просто стекли кров’ю. іРress.ua. 2017. 26 жовтня. URL: http://ipress.
ua/articles/genadiy_druzenko_230619.html.

Геннадій 
Друзенко, 
президент 
ПДМШ 

ім. Миколи 
Пирогова
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то нині їх, слава Богу, може бути 1–3 на тиждень. З іншого боку, з’явилися 
стимули: зарплата, забезпечення. Тобто медична служба Збройних Сил нині в 
значно кращому стані. Але на передовій медиків усе одно бракує. У шпиталях, 
розташованих на другій, третій лініях оборони, наприклад у Сєвєродонецьку, 
все більш-менш нормально. А там, де треба бути в шанцях, на сльоті, на пере-
довій – як була проблема, так і залишається. Вона не стільки в ліках, скільки у 
кваліфікованих кадрах і в машинах»7. Перший в Україні добровольчий медич-
ний батальйон перебрав на себе функції координування дій фахівців у меди-
цині практично зі всіх населених пунктів України, підбираючи для кожного з 
них зручні умови праці та забезпечуючи правові підстави їх перебування у зоні 
ведення бойових дій.

У період роботи шпиталь надав вчасну та кваліфіковану медичну допо-
могу більш як 25 000 пацієнтам. Медики-добровольці працювали в 40 локаціях 
у Донецькій та Луганській областях – у містах, селах, у польових умовах. Вони 
оновили обладнання у місцевих лікарнях, забезпечили їх вузькопрофільними 
спеціалістами, подарували життя ФАПам (фельдшерсько-акушерським пунк-
там): «Саме офтальмолог ПДМШ виявився першим фахівцем цього профіля 
в лікарні луганського містечка Білокуракине за останні 10 років, наш лікар-
гінеколог став першим після початку військових дій гінекологом у Станично-
Луганській центральній районній лікарні, там же – перший від 2010 р. уролог – 
також доброволець ПДМШ. Наявність у лікарнях вузькопрофільних фахівців, 
яких там не було роками, не тільки дає часто єдину можливість місцевим меш-
канцям підлікувати запущені було хвороби, а й вселяє в них надію, що „велика 
земля” пам’ятає та піклується про них»8.

7 Билина Ю. Геннадій Друзенко: «Це ганьба – перевозити поранених на „та-
блєтках” або „бухняцях” на четвертий рік війни». Репортер. 2017. 8 грудня. URL: 
http://rkr.in.ua/7546-gennady-druzenko-ce-ganba-perevoziti-poranenih-na-tablyetkah-abo-
buhnyacyah-na-chetvertiy-rk-vyni.html.

8 Друзенко Г. Внутрішній фронт. Korrupcia.net. 2017. 10 листопада. URL: http://
korrupcia.net/articles/vnutrishniy-front-3759.

Карта маршрутів 
відряджень 
добровольців 

ПДМШ ім. Миколи 
Пирогова у 2014–

2016 рр.
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Упродовж 2014–2017 рр. добровольцями у шпиталі попрацювало біль-
ше 400 лікарів: «Те, що роблять подвижники в білих халатах, є лікуванням не 
тільки зранених тіл, але й зранених душ. Це – те, що ми називаємо „зшивати 
Україну”»9. Медичне обладнання польового госпіталю дає змогу проводити 
найскладніші операції бійцям АТО: «Ми проводили як просте діагностування, 
так і унікальні операції з протезування судин, завдяки чому, за нашими підра-
хунками, вісім кінцівок у солдатів, які виходили з Дебальцевого, не були ампу-
товані. Харківський нейрохірург Олександр Маркін провів складну операцію 
по імплантації титанової пластини на місце пробитої частини черепа»10.

У листопаді 2014 р. був створений медичний загін швидкого реагуван-
ня (МЗШР) «Гіппократ». Це громадська організація, до складу якої входять 
професійні медики. Головою організації став Андрій Черемський, уродженець 
Харкова, лікар-анестезіолог, кандидат медичних наук, доброволець Національ-
ної гвардії. Підрозділ має модульну структуру: модуль – це три-чотири авто-
мобілі, на базі яких працюють 15–20 спеціалістів-медиків. Один із цих авто-
мобілів виконує функцію перев’язочної, в якій можна проводити елементарні 
хірургічні втручання, інші – евакуаційні (реанімобілі), які при стабілізації ста-
ну потерпілого транспортують його до лікувальних закладів «зеленої» зони11.

З березня по грудень 2015 р. волонтери «Гіппократа» перебували в лі-
карні м. Щастя: «З перших хвилин роботи в хірургічному відділенні ми були 
приємно здивовані доброзичливому і приязному ставленню до нас. Попри на-
пружений ритм роботи, тут завжди панував веселий настрій і якась невловима 
домашня атмосфера. Невеликий, але згуртований колектив, у якому кожен був 
готовий прийти на допомогу колезі, навіть у найтяжчі хвилини працював, як 
„швейцарський годинник”, подаючи приклад іншим співробітникам лікарні. 
Про все це по-батьківськи дбав завідувач відділення Володимир Іванович Кар-
пінський. Завжди енергійний і бадьорий (навіть після частих безсонних ночей), 
він постійно тримав руку на „емоційному пульсі” колективу, підтримуючи його 
„бойовий” дух то веселим жартом, то добрим словом. В операційній, навіть у 
найкритичніші хвилини, ніколи не можна було почути криків чи лайки: або 
зосереджена мовчанка, або добрий гумор. Кожну операцію він починав, за 
прикладом славетного хірурга і владики В. Ф. Войно-Ясенецького, короткою 

9 Третя річниця ПДМШ: людські життя за цифрами статистики. ПДМШ ім. Ми-
коли Пирогова. Офіційний сайт. 2017. 18 грудня. URL: http://www.medbat.org.ua/uk/
tretya-richnicya-pdmsh-lyudski-zhittya-za-ciframi-statistiki/.

10 Медики-добровольці ПДМШ допомогли семи тисячам пацієнтів. iPress.ua. 
2016. 7 липня. URL: http://ipress.ua/news/medykydobrovoltsi_pdmsh_dopomogly_semy_
tysyacham_patsiientiv_172587.html.

11 Войтик В. Андрій Черемський, ініціатор створення добровольчого медба-
тальйону «Гіппократ»: «Медична допомога у зоні АТО організована безглуздо». 
Galka.If.Ua. 2014. 9 листопада. URL: http://www.galka.if.ua/andriy-cheremskiy-likar-
anesteziolog-z-peredovoyi-initsiator-stvorennya-dobrovolchogo-medbatalyonu-gippokrat-
medichna-dopomoga-u-zoni-ato-organizovana-bezgluzdo/.
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молитвою і знаком Св. Хреста. Як же все це відрізнялося від нашого поперед-
нього досвіду роботи в інших лікарнях, де зазвичай панує дух конкуренції і 
недоброзичливості, де посмішки бутафорні, а жарти нещирі й цинічні»12.

На жаль, таке сприймання волонтерів-медиків місцевими лікарями є 
радше приємним винятком, аніж закономірним явищем. Більшість медиків, зі-
штовхуючись із персоналом лікарень сходу України, вражені їх байдужістю до 
військових. Однак, як би цинічно це не прозвучало, саме розуміння глибини 
проблем підштовхує до змін у польовій медицині: «Військову логіку збагнути 
дуже важко. Ми маємо перевагу в тому, що ми – цивільні люди, професійні лі-
карі-добровольці. Ми бачимо недоліки цієї системи. Ми знаємо, як це працює в 
цивільному житті. Я теж працював на швидкій допомозі і знаю, як це має бути 
організовано. Я думаю, що саме волонтерам, добровольцям легше щось змі-
нити. Бо ми не прагнемо чергових військових звань, зірочок. Мені не потрібні 
нагороди, ми просто хочемо зробити добру роботу. Допомогти нашим поране-
ним, забезпечити їх. Щоби кожен боєць, який іде в бій, знав: коли трапиться 
нещастя, він потрапить у руки лікаря-патріота, який направить усі свої сили, 
щоби надати йому адекватну медичну допомогу»13.

Науковий консультант МЗШР «Гіппократ» професор М. Голобородько 
розробив спеціалізовані пневматичні шини і шорти, які в польових умовах до-
зволяють швидко фіксувати вогнепальні переломи кінцівок і зупиняти крово-
течі при пораненнях таза14. За ініціативою волонтерів провідні фахівці Хар-
ківського інституту неврології, психіатрії та наркології Національної академії 
медичних наук України уклали програму виїзного семінару-тренінгу: «Діа-
гностика та експертиза алкогольного і наркотичного сп’яніння. Посттравма-
тичний стресовий розлад: сучасна діагностика та лікування». У травні 2016 р. 
курс пройшов успішну апробацію на базі шпиталю Північного територіально-
го управління Національної гвардії України у м. Бахмут Донецької області15. 
Представники «Гіппократу» намагаються долучатися до ініціатив нагальних 
змін військової медицини в умовах ведення бойових дій, проводять заняття з 
надання домедичної і першої медичної допомоги серед молоді та всіх охочих 
навчитись у м. Харкові.

12 МЗШР «Гіппократ»: вісім місяців у зоні АТО. Частина ІІ. Лікарня на пере-
довій. Snip.net.ua. 2016. 9 січня URL: http://snip.net.ua/20160109/mzshr-gippokrat-visim-
misyatsiv-u-zoni-ato-chastyna-ii-likarnya-na-peredovij/.

13 Войтик В. Андрій Черемський, ініціатор створення добровольчого медбаталь-
йону «Гіппократ»: «Медична допомога у зоні АТО організована безглуздо»…

14 Харьковские волонтеры разработали рацпредложения для спасения раненых 
в зоне АТО. Главное. Новости. Аналитика. 2014. 15 декабря. URL: https://glavnoe.ua/
news/n204871.

15 Тренінг «Діагностика та експертиза алкогольного і наркотичного сп’яніння. 
Посттравматичний стресовий розлад: сучасна діагностика та лікування». Інститут 
неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України. 
Офіційний сайт. 2016. 28 березня. URL: http://www.inpn.org.ua/page-fotodon.html.
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Існують також інші медичні об’єднання. Чимало лікарів долучаються до 
роботи на сході України у форматі двотижневих ротацій: приїздять, працю-
ють, повертаються додому. За таким принципом, наприклад, працюють у зоні 
проведення АТО пересувні стоматологічні кабінети. У медичному батальйоні 
«Святого серця», сформованому у Львові, було запроваджено чергування на 
кілька виїздів у різні місця дислокації16. Інші медики допомагають у тилу. Для 
прикладу, кілька разів на рік у відділенні щелепово-лицевої хірургії Військово-
медичного клінічного центру Західного регіону проводять безоплатні рекон-
структивні пластичні операції для відновлення функції анатомічних ділянок 
обличчя та щелепово-лицевої системи хірурги Ростислав Валіхновський і На-
зар Грицевич17.

16 Інтерв’ю з Дмитришиним Юрієм…
17 Повертаємо здоров’я нашим захисникам. Народне здоров’я. 2017. 20 лютого.

Медики з ГО «Білі берети», 2015 р.
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З початком війни в Україні багато хто усвідомив необхідність елементар-
них знань з медицини. Популярними стали курси з тактичної медицини. Лікар 
Всеволод Стеблюк пригадував: «Уляна Супрун привезла з-за океану нове сло-
восполучення – „тактична медицина” або ТССС. На сьогодні розвелося „так-
медів” усіх вікових і статевих груп, рівнів оснащеності, досвіду, а тоді – вони 
були першими! Я дивився відео, я ловив кожне слово, я повзав з усіма, накла-
дав джгути, оклюзійки, тягав на собі „поранених”. Там я засвоїв нове для мене, 
незрозуміле: „Спершу виконуй завдання, потім будеш рятувати”, „твоє життя – 
найдорогоцінніше!”»18.

Після проходження курсів з тактичної медицини українськими медиками 
було започатковано вишколи різної складності для всіх, хто хотів навчитися ря-
тувати своє життя й допомогти іншому при пораненні чи травмі. Було заснова-
но кілька об’єднань, які організовували тренінги з ТССС. Підготовка фахівців, 
які б володіли знаннями й навичками в наданні першої домедичної допомоги та 
організації медичної допомоги в екстрених ситуаціях, забезпечення керування 
мобільними медпунктами, лягли в основу роботи медичного загону спеціаль-
ного призначення «Білі берети»19. Співзасновник організації судинний хірург 
Юрій Свідерський зазначав: «На полі бою для надання допомоги пораненому 
є надзвичайно мало часу. Ми намагалися показати, як це виглядає насправді. 
За нашим сценарієм боєць отримав певну кількість поранень із різними по-
шкодженнями. Протягом 6–7 хвилин йому надали весь комплекс допомоги – 
заходи легеневої декомпресії, контроль критичної кровотечі, налагодження ве-
нозного доступу (упродовж трьох хвилин була поставлена система), боротьба з 
гіпотермією і евакуація у безпечну зону. […] Спершу головний акцент робить-
ся на виконання бойових завдань, військові ведуть вогонь, доки нема команди 
і не налагоджена димова завіса чи інші маскувальні методики, доти надавати 
допомогу не можна. Невчасні дії призведуть до більшої кількості поранених та 
втрати групи в цілому. Основа тактичної медицини – правильні дії у правиль-
ний час»20. На практиці зважитися на рішення зберегти себе чи когось іншого, 
коли людина на очах потребує допомоги, як зізнаються більшість медиків, над-
звичайно складно. Не всі йдуть за рекомендаціями тактичної медицини, однак 
при втратах лікар мусить рятувати пацієнтів, залишивши всі емоції глибоко в 
тилу.

Окремим напрямом медичних ініціатив є евакуаційні бригади. Більшою 
мірою вони складаються з парамедиків – осіб із середньою медичною освітою, 
котрі працюють у службі швидкої медичної допомоги, в аварійно-рятувальних 

18 Стеблюк В. Синдром АТО. Нотатки «Айболіта»… С. 18–19.
19 Всеукраїнський збір-вишкіл медиків волонтерів 14–16 листопада. Громадська 

організація «Медичний загін спецпризначення „Білі берети”». Офіційний блог органі-
зації. 2014. 6 листопада. URL: http://biliberetu.blogspot.com/2014/10/blog-post_26.html.

20 «Білі берети» вчать рятувати життя на полі бою. Майдан. За вільну людину у 
вільній країні. 2014. 17 листопада URL: https://maidan.org.ua/2014/11/bili-berety-vchat-
ryatuvaty-zhyttya-na-poli-boyu/.
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і військових підрозділах, володіють навичками надання невідкладної медичної 
допомоги на етапі до ушпиталення21. З часу формування першого батальйону 
Національної гвардії в с. Петрівці Ілля Лисенко (до війни – бізнес-тренер) та 
Армен Нікогосян (нейрохірург) брали участь в організації медичної служби 
підрозділу. Медична служба Штабу національного спротиву виділила їм маши-
ну швидкої допомоги. Згодом їх запрошували в різні військові частини та до-
бровольчі батальйони. Ілля Лисенко отримав позивний «Борода», який згодом 
трансформувався в «Хотабич», а його фраза «Бути добру!» стала своєрідною 
візитівкою під час евакуації мирних жителів і поранених.

У розпорядженні евакуаційної бригади «Екстрена медична служба Хо-
табича», яка в підсумку перетворилась у благодійний фонд «АСАП ЕМС Хо-
табич», – чотири реанімобілі. Фонд реалізовує кілька проектів: «Хотабич», 
«Шаман», «Вітерець», в основі яких налагодження евакуації та планово-про-
філактичного об’їзду блокпостів, що розташовані в зоні патрулювання, а також 
облаштування санітарно-гігієнічного забезпечення всіх блокпостів за ініціати-
вою «Мойдодир» і «Автобус ПАЗ» душовими кабінами та пральними машина-
ми22. Ілля Хотабич вважає, що його підопічні займаються «евакуацією на се-
редню дистанцію», тобто, з фронту в найближчу лікарню. Зараз на рахунку цієї 
волонтерської «швидкої» сотні врятованих життів. Членам команди доводило-
ся їздити і під обстрілами, мінометами, і навіть по території сепаратистів23.

21 Парамедицині в Україні бути. Кого це стосується і як працюватиме? Мініс-
терство охорони здоров’я України. Офіційний сайт. 2017. 5 грудня. URL: http://moz.
gov.ua/article/interview/paramedicini-v-ukraini-buti-kogo-ce-stosuetsja-i-jak-pracjuvatime.

22 Благотворительная организация «Благотворительный фонд «АСАП ЕМС 
Хоттабыч». Официальный сайт. URL: http://www.hottabych.org.ua/ru/.

23 Тытыш Г. Воины добра. Илья Лысенко «Хоттабыч». Українська правда. Жит-
тя. 2014. 4 грудня. URL: https://life.pravda.com.ua/volunteers/2014/12/4/185292/.

Ілля Лисенко, 
засновник 
благодійного 

медичного фонду 
«АСАП ЕМС 
Хотабич»
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Евакуацією і транспортуванням поранених також займається Юлія Па-
євська («Тайра»), яка стала тактичним медиком, залишивши працю дизайнера: 
«Війна для мене почалася з 19 січня, з „Груші”, коли я стала такмедом. На 

Інфографіка 
вмісту наплічника 

парамедика

Допис про роботу 
парамедиків 
на сторінці 

«Невидимий 
батальйон / 

Invisible 
Battalion» у 

соціальній мережі 
Facebook
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той момент ще ніхто не знав, що це тактична медицина»24. Вона самостійно 
склала курс такмеду на основі відеосюжетів натівських інструкторів і почала 
викладати – спершу на полігоні, потім на фронті. Та з появою там поранених 
зрозуміла, що буде ефективнішою як парамедик: «Я почала співпрацювати з 
Іллею Лисенком, „АСАП”, увійшла туди як підрозділ. І це неабияк просунуло 
мене, сподіваюся, „АСАП” також»25.

Юлія Паєвська сформувала підрозділ «Янголи Тайри», які, окрім ева-
куації поранених, не відмовляють у допомозі місцевим мешканцям, а за від-
сутності бойових дій прищеплюють воякам основи такмеду. Вона визнає, що 

24 «Если бы я только могла спасти всех!» Пронзительные откровение женщи-
ны-медика из зоны АТО. Donbass.UA. 2016. 9 липня. URL: http://donbass.ua/news/
region/2016/07/09/esli-by-ja-tolko-mogla-spasti-vseh-pronzitelnye-otkrovenie-zhenschiny-
medika-iz-zony-ato.html.

25 Молчанова А. «Если бы вы видели их глаза…». Кто поможет ангелам вой-
ны. Обозреватель. 2016. 20 декабря. URL: https://www.obozrevatel.com/blogs/28369-
angelyi-vojnyi.htm.

Юлія Паєвська, 
засновник 
підрозділу 
парамедиків 

«Янголи Тайри», 
біля лікарні у 
м. Бахмут

Робота 
Ю. Паєвської 
з військовими 
над картами 
при визначенні 
маршрутів 
евакуації 

поранених бійців
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«найважче на війні – зберегти постійну готовність, працездатність. Потрібно 
забезпечити побут, мінімальний комфорт, аби зберегти здоров’я та бути за-
вжди готовим до виїзду. Зберегти концентрацію. Координація – найскладніше. 
Підтримувати задовільний стан техніки, котра вивозить поранених, набрати 
правильних людей, можливо, чомусь їх навчити. Спланувати, забезпечити про-
дуктами, одягом, взуттям тих, хто приїжджає. Утримувати аптеку, дивитися, 
чого бракує»26.

У людях, які приходять до команди, Ю. Паєвська найбільше цінує адек-
ватність і розуміння того, де вони перебувають: «Я надаю перевагу тим, хто 
уже був на війні. Неважливо ким – медиками, бійцями чи мехводами. Їм не тре-
ба пояснювати елементарні речі. Будь-яка людина, яка вважає, що може бути 
корисною, не має боятися крові, має розуміти, що війна – це бруд, це незручно, 
це холодно, це спекотно, це боляче. Часом це несправедливо, тому амбіції слід 
запхати подалі. Часто амбіційність заважає. Скажімо, приїжджає інструктор 
такмеду, впевнений, що дасть раду з пораненим, а в результаті хибить в еле-
ментарній ситуації. Тому що одна справа – читати такмед, а інша – опинитися 
під обстрілом, тягнути пораненого, вивозити, стабілізувати, ставити венфлон 
під вогнем, ухвалити правильне рішення, який препарат застосувати»27. З різ-
ним світоглядом, різним минулим, «Янголи Тайри» давно стали чимось біль-
шим, аніж просто група такмедів – тими, хто дає силу протистояти загрозі, як 
зовнішній, так і внутрішній. Фраза «Тайри»: «Довезли. Вспіли. Все буде в по-
рядку. Я знаю» теж є маленькою перемогою у війні за життя.

Окремим медичним проектом волонтерів є створення в липні 2014 р. 
медичного батальйону «Госпітальєри» з ініціативи Яни Зінкевич. Про форму-
вання цієї організації вона згадувала: «Починаючи з 2014 року, коли в нашу 
країну прийшла війна, я зрозуміла, що сидіти на місці не можна, і записалася 
в лави добровольців, у ДУК «Правий сектор». Мене скерували в Дніпропе-
тровську область – готуватися до виїзду на передову. Тоді я зрозуміла одне: 
на передовій ти робиш не те, що хочеш, а те, що треба. У Пісках ми ховалися 
в підвалі під час сильних обстрілів, і так трапилося, що я опинилася поруч із 
капеланом. Він розповів про лицарський орден „Госпітальєри”, який надавав 
медичну допомогу пораненим та хворим. Тоді я вирішила, що якщо переживу 
цю ніч, то займуся створенням медичної служби і назву її на честь цього ор-
дену. Ніч я пережила і почала створювати медичну службу з двох-трьох осіб 
та однієї машини»28.

26 Максименко О. Тайра. Благодійний фонд «Повернись живим». Офіційний 
сайт. 2017. 8 листопада. URL: https://savelife.in.ua/2017/11/08/тайра/.

27 Козак Т. Медик волонтерской службы: «Благодарю войну за людей, ко-
торых встретила». INFORMATOR. 2017. 16 февраля. URL: http://informator.media/
archives/211489.

28 Галечик В. Батальйон «Госпітальєри»: три роки на фронті і 2000 врятованих 
поранених. Дивись.Info. 2017. 27 березня. URL: http://dyvys.info/2017/03/27/bataljon-
gospitalyery-try-roky-na-fronti-i-2000-vryatovanyh-poranenyh/.
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Принципи організації – боротьба до останнього, відповідальність за себе 
й пораненого, обачність, професіоналізм і швидкість, а вступ до неї залежить 
від результатів проходження вишколу з тактичної медицини: «Ми набираємо 
абсолютно всіх: цивільних, лікарів, військових. Група з 30-ти осіб проходить 
максимально складні навчання, які тільки можна уявити собі і які тільки можна 
створити в Україні. Ми навчаємо цілком з „нуля”: від того, як себе потрібно 
поводити в зоні АТО, на блок-постах, на позиціях, як потрібно діяти бійцю, як 
парамедикові, як працювати з автомобілем, як проводити евакуацію, як лікува-
ти та допомогти бійцю пройти психологічну адаптацію на фронті та вдома»29. 
Оскільки проект перебуває винятково на волонтерському утриманні, то й дис-
ципліна там інша. Кожен точно знає, що робить, і, незважаючи на всі небезпе-
ки, вони їдуть за травмованим і везуть його в лікарню, бо така в них інструкція, 
яка для них є більш дієвою, ніж наказ військового. Навіть отримавши важку 
травму, Я. Зінкевич продовжила координувати роботу госпітальєрів і здобувати 
професію лікаря.

Ініціативи медиків можна розділити на дві групи: перша – фахова допо-
мога лікарів і середнього медичного персоналу військовим і місцевому насе-
ленню у форматі ротацій або мобілізації на військову службу, друга – тактична 
медицина, транспортування поранених і забезпечення медиків на передовій 

29 Петренко А. Медбатальйон «Госпітальєри» набирає добровольців на ви-
школи. Як долучитися? Твоє місто. 2017. 25 березня. URL: http://tvoemisto.tv/news/
medbatalyon_gospitaliery_nabyraie_dobrovoltsiv_na_vyshkoly_yak_doluchytysya_
video_84702.html.

Шеврон форми бійця 
батальйону «Госпітальєри

Яна Зінкевич, засновниця 
медичного батальйону 

«Госпітальєри»
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необхідними медичними препаратами, яким займаються не завжди особи з 
медичної освітою, однак ті, які розуміються в довірених їм ділянках роботи. 
Військове медичне волонтерство як явище можна розглядати крізь призму ре-
формування медицини у Збройних Силах України, що визнають обидві сто-
рони. Волонтери спільними зусиллями допомогли запровадити зміни у стислі 
терміни, а небайдужі лікарі щодня підтримують бійців наданням допомоги, що 
спрямована на покращення їхнього життя після отриманої травми, що теж за-
лишається окремою формою медичного волонтерства. Окремі медики-волон-
тери не давали клятви Гіппократа, але вони обіцяли травмованому бійцеві, що 
він житиме. Це мотивувало їх до рішучіших дій і викладання на повну при по-
шуках необхідного фахівця, ліків, трансферу до медичного закладу, подальшої 
реабілітації тощо.

Олена ЛУКАЧУК

СВЯЩЕНИКИ

Бути священиком Христовим у контексті 
бойових дій – це бути конкретним і живим 
втіленням Божої присутності там, де дій-
сність безжалісно спотворюється кров’ю, 
насиллям, ненавистю, страхом; бути поруч 
із тими, хто відстоює саме життя, допо-
магаючи їм не втратити найважливіших 
моральних орієнтирів, залишатись людьми, 
здатними любити по-справжньому – щиро і 
щедро, вірно і до кінця.

о. Андрій (Зелінський)

Події останніх років в Україні розширили коло обов’язків священиків. 
Священик почав виступати в ролі відкритого для всіх співрозмовника, який 
знає відповіді на чимало питань, радиться з Богом, веде розмову не лише як 
священнослужитель, а й як психолог. Прихід війни в домівки українців збіль-
шив кількість осіб, які потребували допомоги й духовної опіки. Священики 
ставали іншими – відкритими, простими, без тенденції до зайвих повчань і 
суперечок щодо конфесійної приналежності. Водночас змінювалося й само-
сприйняття священика. У приватних розмовах вони зізнавались, як не могли 
звикнути, що військові в зоні бойових дій інколи уникали богослужінь, чимало 
з військових не вірили в Бога, відгороджувалися від священика, а в декого його 
поява асоціювалася з можливістю передчасної смерті.

Статус капелана дав змогу священикам прижитися в середовищі військо-
вих. Хоча вони не могли воювати зі зброєю в руках, але були присутні в ситу-
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аціях, які виникали на передовій, мали вплив на їх вирішення. Капелан – це 
священик, якому на постійних засадах доручається повна або ж часткова пас-
тирська опіка над якоюсь спільнотою або особливою групою вірних Христу, 
що здійснюється згідно з нормами універсального чи партикулярного права1. 
Спершу командирам на військових позиціях священик міг здатися тягарем, 
який породжував додаткові клопоти. Бронежилет, захисне спорядження, су-
проводжуючі особи, авто – цей перелік потреб виникав одразу після отримання 
повідомлення: «До вашого підрозділу відправлено священика – зустрічайте». 
Воїни не завжди могли відкритися душпастиреві. Здебільшого вони питали 
про смерть, яку могли заподіяти противнику і з якою мали шанс зустрітися 
самі. Такий формат спілкування не дозволяв відразу зрозуміти військового, 
який ризикує життям і має загострене відчуття віри в Бога. Священнослужи-
телі тривалий час завойовували авторитет серед підопічних, і в цьому процесі 
вони ставали універсальними душпастирями.

Введення спершу в мирному, згодом у бойовому просторі інституту вій-
ськового капеланства з різними видами та моделями служіння призвело до ла-
мання стереотипного сприйняття священика. Капеланам не рекомендують пуб-
лічно афішувати приналежність до певної конфесії, вести місійну діяльність 
у війську, натомість вони повинні бути відкритими до діалогу з усіма бажаю-
чими та до наділення їх духовною підтримкою. У спеціально виданій брошу-
рі «Бути поруч. Основи військового капеланства для військових і волонтерів» 
окреслено основні складові місії капелана на війні, серед яких: бути «там», 
бути братом, підтримати людяність у воїнах і в собі, зберегти совість людини 
у військовій формі, дати віру (надію), молитва2. Водночас зазначено, що до 
функцій капелана в жодному випадку не входить: забезпечення бойового духу, 
мотивації й духовного спокою воїнів, «духовне керівництво», робота по недо-
пущенню самогубств, донесення слова Божого. Автори намагалися пояснити, 
що капелан не повинен використовувати зброю, виконувати обов’язки офіцера 
чи лікаря, не має можливості займатися морально-психологічним супроводом 
воїнів. Ці завдання не завжди розуміють самі військові, які сприймають свя-
щеників у військовій формі як таких, що перебувають у їх підпорядкуванні за 
наказом. Певним виходом із ситуації стало впровадження щомісячної ротації 
капеланів у зоні АТО.

Нещодавно було зібрано й оприлюднено перелік очікувань воїнів від ка-
пеланів. Він відрізняється від стереотипних уявлень про священика в зоні бо-
йових дій. Серед них: капелан на війні не пропонуватиме пояснень (хоч і здій-
снює духовну інтерпретацію світу), не забиратиме їхню реальність, допоможе 
їм у питаннях прощення, буде поруч (фізично, емоційно, духовно), надовго 

1 Кодекс канонического права. Москва: Институт философии, теологии и исто-
рии св. Фомы, 2007. С. 249.

2 Калениченко Т., Коханчук Р. Бути поруч. Основи військового капеланства для 
військових і волонтерів. Київ: Київське Богоявленське Ставропігійне Братство, 2017. 
С. 11.
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запам’ятає їх, не боятиметься гніву воїнів, який може виливатись як на ворога, 
так і на капелана, вислуховуватиме їхні сумніви, буде терплячим, нагадуватиме 
їм, що життя триває3. Традиційні богослужебні дії стають не основними, а до-
датковими обов’язками в роботі капелана.

Можна виділити кілька категорій священиків, які працюють у зоні АТО. 
В основі поділу – військовий (посада і звання), церковний (парафія неподалік 
військового підрозділу) або територіальний (безпосереднє перебування у зоні 
ведення бойових дій) аспекти. Найчисельнішими серед них залишаються свя-
щеники-волонтери. Це особи, які відвідують військовослужбовців у релігійні 
свята або ж привозять допомогу. В їх середовищі також є графіки ротацій, карти 
маршрутів та виконання першочергових і другорядних заявок-замовлень. Такі 
священики не завжди мають дозвіл на перебування в зоні ведення бойових дій, 
час від часу їздять підпільно. У підрозділі вони перебувають протягом кількох 
днів, щоразу намагаються відвідати «своїх хлопців» та передати їм усе необ-
хідне. Священик Полікарп Марцелюк про такі поїздки згадував: «Коли їхалось, 
бо були властиво такі ідеї, щоб побути з хлопцями в той час, коли є свята, розді-
лити з ними ту радість і показати, що дійсно Господь є близько до них і з ними. 
В особливий спосіб про них пам’ятає. Бо це є одна з думок, яку я доволі часто 
чув від хлопців: „Дякую, що Ви про нас пам’ятаєте”, тому це робить їх більш 
пильними і вони чуються більш відповідальними. Оскільки їх не просто за-
слали в якесь село, скажімо так, що вони ніколи б тут не були, якщо б не війна, 
а що про них дійсно є пам’ять – то не дозволяє їм зламатись ні під обстрілом з 
кулемета, ні під обстрілом з града. Через то ота волонтерська допомога є дуже 
важливою. Бо коли вже я приїхав, у воїнів була сформована ота пам’ять, яка 
змусила їх мобілізуватися. Тому я кажу, що волонтерська допомога, яку вони 
отримали вже там на місці, вона дійсно переживається ними як таке маленьке 
свято. Тому ця підтримка є такою, що їх скріпляє, для них вона є чимось біль-
шим ніж просто допомога. Оця пам’ять для чоловіків, котрі ризикують своїм 
життям, котрі є відірвані від родин, і в них присутнє постійне таке відчуття 

3 Там само. С. 13.

Робочий стіл 
священика-
волонтера 
у м. Зоря 
Донецької 
області



281

Допомагаючи фронту: священики

невідомості, але вони відчувають під-
тримку, і вона їм допомагає»4.

Ставлення бійців до священика-
волонтера можна визначити за органі-
зацією його повсякденного життя. На-
скільки воно відрізняється від розпо-
рядку військових, настільки він знай-
шов підхід до бійців і запевнив їх, що 
його присутність поряд із ними потріб-
на не лише їм, а і йому самому. З роз-
повідей капеланів відомо, що військові 
сприймають їх як цивільних, котрі по-
требують опіки у військово-польових 
умовах, а важливим моментом для свя-
щеннослужителя є облаштування його 
робочого місця у формі молитовного 
стола чи каплички. Натомість самі свя-
щеники зазначають, що чим більше 
вони намагаються будувати свій роз-
порядок дня, як у військових, не ви-
магати окремих умов, виконувати всі 
обов’язки по облаштуванню побуту, 
приготуванню їжі, доставці продуктів, 
прибиранню території, допомозі меди-
кам, транспортуванню поранених, тим більше між ними й військовими дола-
ються бар’єри й вони стають «своїми на війні».

Наступною групою священнослужителів є власне священики-капелани. 
Їх рекомендують до служби у Збройних Силах України члени Ради у справах 
душпастирської опіки при Міністерстві оборони України. Серед них є особи, 
які перебувають на посаді капелана у військовому підрозділі або ж ті, чия пара-
фія розташована поряд із військовою частиною. Спілкування з військовими до 
розгортання бойових дій на сході України стало для більшості священиків ви-
рішальним при отриманні статусу капелана: «Я тут поряд із 24-тою бригадою 
вже 18 років, благословляв хлопців на всі релігійні свята, відвідував їхні домів-
ки, спілкувався з ними на рівних. У той час вже був капеланом-волонтером, бо 
не міг лишитися осторонь щоденних потреб військових. Навіть каплички зро-
били для тих, хто бажає помолитися, – пригадує капелан 24-тої окремої меха-
нізованої бригади імені короля Данила о. Володимир (Шидловський). – У час 
загострення подій на сході України не залишився осторонь. У церкві Покрови 
Пресвятої Богородиці, що в Яворові, ми збирали допомогу нашим хлопцям та 

4 Інтерв’ю з Марцелюком Полікарпом, 1970 р. н., записане в м. Львові 12 грудня 
2015 р. Інтерв’юер Олена Лукачук. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту 
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

Грамота представникам релігійної 
громади «Покрова Пресвятої 
Богородиці» УПЦ, підписана 

командиром в/ч В0116
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відправляли на схід. Згодом поїхав і сам. Працював із військовослужбовцями 
безпосередньо в зоні АТО, шукав шляхи підтримки»5.

Яскравим прикладом священика-капелана є о. Андрій (Зелінський), який 
постійно перебуває зі своїм підрозділом: «Часто кажу, що завданням капела-
на також є „прихилити небо до військовослужбовця”. Він має бути людиною 
молитви, таїнства. Духовність сприяє поверненню до людяності, а осмисле-
на людяність – це те, що робить воїна захисником, формує певні засади його 
духов ної єдності. […] Для мене стало важливим і змістовним займатися ду-
ховною „мікрохірургією”, повертати людей до людяності в умовах етичних 
та екзистенційних викликів, характерних для військового середовища. Одне 
з найважливіших завдань капелана в умовах військової дійсності – допомогти 
людині залишитися людиною. Для того, щоб військові могли ефективно ви-
конати завдання за призначенням, бути не просто військовослужбовцем, а вої-
ном, справжнім захисником. В українській культурі історично сформувався об-
раз військового як захисника, і цей елемент військової ідентичності – зовсім не 
очевидність для армій Європи або Сполучених Штатів. Для нас воїн – завжди 
захисник. Відтак, Збройні сили перетворюються на ціннісний інститут і впли-
вають на формування суспільства певної якості. Але позбавлені його – можуть 
стати загрозою для людини та держави. Тому військовий капелан має маленьку, 
але важливу функцію в забезпеченні життєдіяльності цілого організму»6.

5 Інтерв’ю з Шидловським Володимиром, 1968 р. н., записане в м. Яворові 
Львівської обл. 12–15 серпня 2017 р. Інтерв’юер Олена Лукачук. Запис зберігається в 
Архіві усних історій Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

6 Руденко А. «Для мирного повсякдення характерна боротьба за статуси та стат-
ки, а на війні цінність – життя», – військовий капелан. День. 2017. 18 серпня. UPL: 
http://kapelanstvo.org.ua/dlya-myrnogo-povsyakdennya-harakterna-borotba-za-status y-ta-
statky-a-na-vijni-tsinnist-zhyttya-vijskovyj-kapelan/.

Ротація 
військового 
капелана 

о. Володимира 
(Шидловського) 
в зоні АТО, 

квітень 2018 р.
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Окремі священнослужителі беруть участь у бойових діях. Їх не багато. 
Але вони стають найближчими для військових, бо розуміють їхні відчуття і 
знають, коли необхідна в першу чергу духовна підтримка: «Служив у ЗСУ в 
якості солдата два роки. Повернувшись додому, не зміг прилаштуватися до 
мирного життя, до того ж дружина залишила. Не впав у відчай і вирішив по-
вернутися до друзів, зібрав певну літературу і вирушив велосипедом на схід. 
Дорогою проповідував і роздавав книгу „Молитва матері”, роз’яснюючи сол-
датам, що за кожного з них хтось вболіває, молиться. Що, попри усі страш-
ні випробування, він, солдат на передовій, не наодинці. Що його люблять і 
пам’ятають. Що варто жити й працювати далі, навіть якщо ти був скалічений 
ворогом. Проїхавши п’ять областей, прочитав в Інеті, що йде набір до медбату 
„Госпітальєри”. Одразу ж зрозумів, що здатен не лише рятувати душі, але й 
брати активну участь у рятуванні фізичному. Пройшов курси парамедиків. І 
потім ще рік прослужив у районі Мар’їнка – Красногорівка. На щастя, або ж, 
як вважає Сергій, за волею Божою, у цей час смертей і важких поранень на цій 
ділянці фронту не сталося»7.

Більшість таких капеланів виконують місію священнослужителя як 
додаткову, у вільний від бойових завдань час. «Мій день може минати по-
різному, – розповідає отець Дмитро з Дніпра. – Все залежить від того, де зна-

7 Любавський Р. Повернення на війну з миром у серці: розповідь кропивниць-
кого капелана. Допис на сторінці Армія FM у соціальній мережі Facebook. 9 вересня 
2017 р.

о. Андрій (Зелінський), військовий капелан
36-ї Окремої бригади морської піхоти (м. Миколаїв)
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ходиться підрозділ – чи на „бойових”, чи виведений на ротацію; чи розкиданий 
він, чи скупчений в одному місці. Звичайно, служба військового священика 
відрізняється від служби священика в мирний час. Якщо згадати 2014–15-й, 
то мій батальйон був розкиданий на багато кілометрів один від одного, і я про-
сто відвідував хлопців на тих місцях і опорних пунктах, де вони знаходились. 
Бесідував, хрестив, якщо треба було, сповідав, причащав. В основному служба 
складається з нормального людського спілкування»8.

Капелани не лише допомагають іншим, а й самі доволі часто потребують 
допомоги від місцевих священиків, котрі залишилися в зоні бойових дій, або ж 
тих, хто приїхав і фактично безперервно працює з бійцями окремих підрозділів 
без ротації. Вони теж є окремою групою священнослужителів, які перебувають 
у зоні ведення бойових дій. Налагодження контактів із місцевими священика-
ми – важливе завдання кожного капелана-новачка в підрозділі, бо часом можна 
щось забути чи втратити під час обстрілів із церковного начиння, необхідного 
для проведення Богослужіння чи інших обрядів. Втрачене можуть віддати або 
позичити місцеві капелани.

Підготовка до роботи у стані війни на теоретичному рівні виглядає до-
сить злагоджено, оскільки священик-капелан отримує ряд інструкцій, як діяти 
в різних ситуаціях і куди звертатись по допомогу. На перший погляд, капелани 
озброєні інформацією й мають почуватися захищеними. Однак перебування в 
польових умовах дуже часто коригує ці навички та справді вимагає від капе-
лана витримки і спокійної реакції, бо саме він виступає прикладом утримання 
рівноваги для воїнів.

Олена ЛУКАЧУК

Зародження капеланської служби у Львові.
Оцінка подій на сході України

представниками різних конфесій

Євромайдан, а згодом російська агресія на півдні та сході України, ак-
туалізували потребу душпастирської опіки цивільних громадян і військових, 
які перебувають в екстремальних умовах. Вибух громадсько-політичної актив-
ності населення у 2014 р. мав чималий вплив і на церковно-релігійні структу-
ри, які розпочали волонтерські ініціативи, спрямовані на допомогу учасникам 
АТО, їхнім сім’ям, переселенцям. Справжніми духовними подвижниками в час 
російської агресії стали священики українських церков, які за волею обста-

8 Максименко О. «В окопах задумуєшся над тими речами, над якими не думаєш 
в час мирного життя», – Капелан. Цензор.НЕТ. 2017. 4 серпня. UPL: https://censor.net.
ua/blogs/1105954/v_okopah_zadumushsya_nad_timi_rechami_nad_yakimi_ne_dumash_v_
chas_mirnogo_jittya_kapelan.
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вин долучились до капеланського руху початку ХХІ століття. Загалом, явище 
капеланства в Україні має давні традиції: душпастирська опіка мала місце в 
козацькому війську, легіоні УСС, Галицькій армії, Армії УНР, Українській по-
встанській армії. Щоправда, в незалежній Україні правове формування інсти-
туту капеланства затягнулося.

Особливу активність щодо творення капеланських структур проявляла 
Українська греко-католицька церква. У 2005 р. було відновлено та освячено 
храм Архистратига Михаїла в м. Львові, який знаходився на території Націо-
нальної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. При ньому по-
чалося формування львівського осередку капеланів, який за кілька років роз-
рісся до Центру військового капеланства при Львівській архиєпархії УГКЦ. 
Його очолив отець Степан (Сус). Для кращого розуміння армійського життя 
священик почав проходити всі навчальні програми з солдатами. Найбільш 
пам’ятним для нього став марш-кидок на 72 км з десантниками. Завдяки спіль-
ному проходженню всіх труднощів солдатського життя його авторитет ріс з 
кожним днем. До храму все частіше почали приходити як звичайні курсанти, 
так і керівництво. Важливу роль в успіху львівського капеланства відіграв на-
чальник Академії – генерал-лейтенант, доктор історичних наук Павло Ткачук, 
з яким о. Степан (Сус) потоваришував.

Ідея відкрити Гарнізонний храм у Львові, як згадує о. Степан, зароди-
лась ще у 2008 р. Позаяк «вільних» церков не було, вибір впав на приміщення 
колишнього костелу єзуїтів, який уже виконував функцію «військового» храму 
зі середини ХІХ до кінця 30-х рр. ХХ ст. Вагомою перепоною на шляху вті-
лення цієї ідеї стало перебування в його приміщенні більше мільйона книг зі 
сховищ Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника 
НАН України. Спільними зусиллями Президії НАН України, Церкви, Львів-
ської міської ради та військових протягом жовтня–листопада 2011 р. вдалося 
знайти розв’язання й перемістити книги в інші сховища. 6 грудня того ж року 
його посвятили як Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла. У ньому, 
крім військових капеланів, служать ще в’язничні, студентські та капелани ді-
тей-сиріт. За останні роки налагоджено співпрацю з кількома навчальними та 
військовими центрами, зокрема призначено «штатних» капеланів для Ліцею 
ім. Героїв Крут, 184-го навчального центру та ряду інших структур. Урізно-

Похідна каплиця Мобільний іконостас
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манітнилася духовна праця з курсантами Національної академії сухопутних 
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного – був організований релігієзнавчий 
гурток, у рамках якого курсанти вивчали богослов’я, організовували екскурсії 
в музеї Львова та області. Традиційним стало паломництво до Чудотворної іко-
ни в Крехівському монастирі на Жовківщині9.

Діяльності церковно-релігійних волонтерських ініціатив під час війни 
сприяла Координаційна рада з питань душпастирства УГКЦ, завдяки якій у 
фронтові частини та прифронтову зону скеровувалися капелани, діяла семіна-
рійна програма вишколу медичних капеланів. Проблеми волонтерського руху 
в січні 2017 р. розглянув Синод єпископів Києво-Галицького верховного ар-
хиєпископства УГКЦ10. Організаційну та фінансову підтримку волонтерству 
надавала всеукраїнська мережа благодійної організації «Карітас» Української 
греко-католицької церкви, яка організовувала збір коштів, ліків і медичного об-
ладнання в Україні та за кордоном, допомагала облаштовувати побут, навчання 
та відпочинок.

Патріарх УГКЦ Святослав в інтерв’ю «Радіо Ватикану» (2017 р.) розпо-
вів про катастрофічну ситуацію у прифронтовому Донбасі й назвав три катего-
рії людей, які повинні перебувати в центрі уваги міжнародного співтовариства: 
«Перша категорія – це люди, які опинилися в так званій сірій зоні, – ми говори-
мо про територію, що пролягає вздовж лінії розмежування між окупованою те-
риторією і теренами, контрольованими урядом України, де населення вже три 
роки поспіль живе під постійними обстрілами. Ідеться про майже 200 тисяч 
осіб (переважно це літні люди та матері з маленькими дітьми). Друга категорія 
стосується людей, які опинилися на окупованій території. Туди допомога між-
народної спільноти не доходить. Єдиною можливістю УГКЦ надати підтримку 

9 Учні ліцею ім. Героїв Крут разом із капеланом звершили паломництво до Кре-
хова. Капеланство. info. Інформаційний портал капеланського служіння. 2016. 7 жовт-
ня. URL: kapelanstvo.info/index.php?mod =news&cmd=details&id=1778.

10 Церква в Україні. Патріярхат. 2017. Число 1. С. 30.

Екскурсія-па-
ломництво з 
курсантами 
Національної 

академії сухопут-
них військ імені 
П. Сагайдачно-
го, учасниками 
АТО святинями 
та історичними 
пам’ятками При-
карпаття та Закар-
паття, 2016 р.
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людям на цих територіях є священики, 
які там залишилися разом із місцевим 
населенням. Вони часто повертаються 
на території, які контролюються укра-
їнським урядом, завантажують свої ав-
томобілі речами першої необхідності 
і везуть їх людям. На окупованих те-
риторіях люди страждають від голоду. 
Третю категорію формують переміще-
ні особи, які з окупованих територій і з 
сірої зони переселилися в центрально-
західні регіони України. За офіційними 
даними, їх є 1 мільйон 700 тисяч осіб, 
але реальна цифра набагато більша і 
налічує понад 2 мільйони чоловік»11. В 
УГКЦ працює Благодійний фонд «Ка-
рітас», який є чи не єдиним «інстру-
ментом» пошуку цих людей та для по-
дання їм відповідної допомоги. Святос-
лав Шевчук неодноразово зустрічався з 
українськими вояками, а 6 січня 2017 р. розділив Святвечірню трапезу із пере-
селенцями з Донецької та Луганської областей, Криму (110 осіб). Цей вечір 
організував БФ «Карітас-Київ».

За активної допомоги парафіян гарнізонного храму св. Петра і Павла у 
Львові вдалося зібрати близько 4 млн грн., які були витрачені на найнеобхід-
ніші речі для учасників Євромайдану, захисників України та переселенців12. 
Особливо енергійно збиралися гроші на закупівлю засобів особистого захисту 
вояків: бронежилетів, касок, берців тощо13. Окремо вели облік пожертв на лі-
кування поранених. Храм акумулював велику гуманітарну допомогу з-за кор-
дону: від одягу, іграшок для дітей до різноманітних запчастин для автомобілів. 
Теплі речі (термобілизна та ін.) привозили від українських організацій Італії, 
карети швидкої допомоги надіслали українці з Іспанії та Бельгії. У Канаді зі-
брано кошти для купівлі позашляховика, який освятили капелани перед від-
правкою до зони АТО у 2015 р. Масштабною акцією за участі діаспори ста-
ло перевезення до Військово-медичного клінічного центру західного регіону 
180 ліжок із Німеччини.

11 Там само.
12 Степан Сус, настоятель храму св. апостолів Петра і Павла у Львові, військовий 

капелан. the UKRAINIANS II: історії успіху / упор.: Тарас Прокопишин, Володимир 
Бєглов, Інна Березніцька. Львів: Видавництво Старого Лева, 2016. С. 202–215.

13 Сергацкова Е. Капеллан Степан Сус: Наши бойцы – защитники. Нет мини-
стерства убийства, есть – обороны. Українська правда. Життя. 2015. 14 вересня. URL: 
life.pravda.com.ua/person/2015/09/14/200204/.

Допис на сторінці о. Степана (Суса) 
(Stepan Sus) в соціальній мережі 

Facebook. 27 січня 2017 р.
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До храму часто зверталися й окремі бійці з проханнями придбати їм не-
обхідні речі, посприяти в добиранні до місць дислокації, лікуванні тощо. Не 
обмежуючись лише матеріальною допомогою, капелани цього храму органі-
зовували дозвілля військових. Частими були екскурсії як у самому Гарнізон-
ному храмі, так по Львову чи інших містах. Прикладом таких поїздок були 
паломництва до чудотворних ікон Закарпаття. Капелани взяли активну участь 
в організації поїздок до Зарваниці на Тернопільщині, а також до Люрду (Фран-
ція). Стосовно Зарваниці, то в щорічних процесіях, не зважаючи на складні 
обставини часу, брали участь кількасот військових, члени їх сімей, волонтери. 
Регулярним стало сприяння у відвідинах бійців діячами культури, серед них – 
колектив «Сестри Тельнюк», який виступав на Яворівському полігоні. Там 
само капелани організували змагання з шахів для військових. Окрема робота 
велася й серед поранених у госпіталях14.

14 Друздєв О. Душпастирська опіка. Між війною і соборністю. Соціокультурна 
інтеграція та адаптація переселенців з Донбасу та Криму. Західноукраїнський век-
тор / відп. ред. М. Литвин. Львів, 2017. С. 236–237.
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Петра і Павла, 

2017 р., м. Львів

Березовий хрест із 
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м. Львів
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У Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагай-
дачного на засіданнях релігієзнавчого гуртка та на інших заходах організовува-
ли бесіди на релігійні й громадсько-політичні теми. Для військовослужбовців 
у зоні АТО щороку в Академії збирали святкові «кошики» на свято Покрови, 
день св. Миколая, Різдво Христове, Великдень. Одним із прикладів таких захо-
дів є акція «Святвечір для захисників у зоні АТО». Не обмежуючись релігійни-
ми святами, отці Гарнізонного храму організовують й інші заходи, серед яких 
варто згадати заклик до дії «Подаруй вишиванку Захиснику», в рамках якого 
було передано 35 вишиванок для бійців на передовій. Кілька разів у прифрон-
тових містечках бував студентський театр «САД», яким опікуються душпасти-
рі Центру студентського капеланства. Регулярно вирушали на схід і самі капе-
лани храму. Зокрема, у 2015 р. там побував капелан 184-го навчального центру 
та священнослужитель храму о. Тарас (Михальчук). Кожен священик, який від-
відав зону АТО, майже дослівно передає одну й ту ж думку: «капелан повинен 
допомогти своєю присутністю людині відчути, що Бог опікується нею»15.

15 Михальчук Т., о. Священикові за честь бути там, поруч з військовими. Капе-
лан. 2016. № 1 (2). С. 7.
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Для сімей воїнів АТО та героїв Майдану в цьому храмі організовано 
реколекційні та відпочинкові табори в Карпатах, центри надання психологіч-
ної допомоги тощо. Проводився збір коштів для дітей загиблих військових. У 
цьому активно допомагали й окремі організації. Зокрема, в рамках фестивалів 
польсько-українського партнерства було зібрано 9 500 грн, благодійну допо-
могу надала й Громадська організація «Форум видавців». Чимало локальних 
акцій на підтримку поранених відбулись у формі концертів, на яких збирали 
кошти для лікування, зокрема на допомогу бійцю 80-ї аеромобільної бригади 
Сергію Загасайлу (зібрано близько 17 тис. грн)16. Діти приносили в храм ма-
люнки та інші подарунки для воїнів. У грудні 2014 р. свою лепту в підтрим-
ку армії внесли учні 4-В класу Львівської спеціалізованої загальноосвітньої 
школи № 53, згодом їх приклад наслідували інші. Капелани гарнізонного хра-
му проводили благодійні концерти й для потреб дітей-переселенців зі сходу 
України. Своєрідним визнанням важливості їх роботи стали все частіші візити 
перших осіб держави до храму, серед яких були представники Міністерства 
оборони України, а також Президент України Петро Порошенко, який уперше 
завітав до храму восени 2016 р.

Відвідували храм і закордонні високопосадовці, серед яких був коман-
дувач Збройних сил Канади генерал-лейтенант Пол Винник. Під час спільних 
зустрічей із капеланами інших держав, зокрема Канади й країн Балтії, неодно-
разово порушувалося питання співпраці та обміну досвідом душпастирювання 
серед військових НАТО. Робота українського капеланства пропагується також 
на міжнародному рівні. У 2015 р. о. Степан (Сус) представляв звіт про діяль-
ність військових священиків на спільних україно-американських навчаннях 
«РепідТрайдент». 20 грудня 2016 р. він відвідав засідання української дипло-

16 Благодійний концерт на підтримку бійця Сергія Загасайло зібрав понад 
17 000 грн пожертв. Капеланство.info. Інформаційний портал капеланського служін-
ня. 2014. 2 грудня. URL: kapelanstvo.info/index.php?mod=news&cmd=details&i d=222.

Виставка малюнків дітей воїнів АТО в 
гарнізонному храмі святих апостолів 
Петра та Павла, м. Львів, 2017 р.

Молитва-оберіг, знайдена учасниками 
пошукової групи «Евакуація-200» під 

Іловайськом
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матичної місії при ООН в Нью-Йорку; за сприяння місцевої громади українців 
у 2016 р. разом із військовими побував у Дубаї, а на запрошення українців Чи-
каго розповів про благодійну діяльність волонтерів храму в радіо-ефірі.

Гарнізонний храм долучався до організації поховань військових, які за-
гинули в зоні АТО. Зокрема там прощалися з всесвітньо відомим оперним спі-
ваком Василем Сліпаком, який пішов на війну добровольцем. На пам’ять про 
полеглих у храмі встановлено дошки з їхніми фотографіями, а самі капелани 
щосуботи здійснюють молебень на місці їх поховань на Личаківському кладо-
вищі Львова.

У 2016–2017 рр. збір допомоги для військових не припинявся. Волонтери 
гарнізонного храму доставляли зібрані речі на передову й опікувалися сім’ями 
загиблих. Розширювалася співпраця з організаціями українців у діаспорі. З 
нагоди Дня Захисника України Союз українських жінок у Великобританії на-
діслав понад 300 пакунків із подарунками для військових. Союз українських 
жінок у США постійно допомагав дітям загиблих. Щороку під час зустрічі з 
українською діаспорою в США о. Степан (Сус) домовлявся про різноманітні 
акції для учасників АТО та членів їх сімей. Завдяки широкій «партнерській 
мережі» вдалося налагодити співпрацю між різними професійними осередка-
ми. До підтримки військових долучилися митці, зокрема іконописці. Завдяки 
художнику Леву Скопу організовано проект «Для бійців від митців», у рамках 
якого кожен бажаючий міг придбати унікальну ікону, виконану на гонті. Зі-
брані кошти скеровано на потреби армії. Львівські капелани також ініціювали 
будівництво військового храму в м. Сєверодонецьку17.

17 Друздєв О. Душпастирська опіка. Між війною і соборністю… С. 238–240.

о. Степан (Сус), настоятель гарнізонного храму
святих апостолів Петра та Павла, м. Львів
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Чималу харитативну роботу проводив відділ соціальног о служіння та 
благочинної діяльності УПЦ КП, який мав філії по всій Україні. Презентація 
відділу відбулася 8 липня 2014 р. в Михайлівському монастирі м. Києва. Но-
востворену інституцію очолив о. Сергій (Дмитрієв)18. На презентацію тоді за-
вітали також 30 дітей біженців зі сходу України, котрі залишилися без житла, 
ними заопікувався новостворений відділ19. Останній став своєрідним коорди-
наційним центром для сотень парафій та вірних УПЦ. Капелани УПЦ КП нині 
діють у Збройних Силах України (45), Національній гвардії (36), Державній 
прикордонній службі (30). Штатні посади капеланів у силових структурах було 
запроваджено лише з 2017 р.

За сприяння Церкви у 2016 р. у цьому ж монастирі відкрито Центр прак-
тичної допомоги захисникам України AXIOS (керівник О. Магілецький), який 
за перший рік роботи допоміг порадами 900 ветеранам, членам їхніх родин і 
волонтерам; з них 250 – працевлаштовані, 200 – навчалися, зокрема в рамках 
проектів «Бізнес-інкубатор», «Знайди себе в ІТ». Діяльність Центру було уза-
гальнено 15 листопада 2017 р. в Києві під час Форуму взаємодії з питань реінте-
грації захисників України, що об’єднав для діалогу представників влади, Церк-
ви, бізнесу, громадськості, демобілізованих. Особливо конструктивними були 
виступи патріарха Київського і всієї Русі-України Філарета, муфтія Духовного 
управління мусульман України шейха Саїда Ісмагілова, начальника Головного 
управління морально-психологічного забезпечення ЗСУ генерал-майора Оле-
га Грунтковського, керівника Офісу Уповноваженого Президента з питань ре-
абілітації учасників АТО Наталії Зарецької, волонтерки, народного депутата 
України Тетяни Ричкової. На базі Центру планується відкриття партнерських 
філій у Дніпрі, Вінниці та Краматорську, Асоціації з питань реінтеграції, адап-
тації та соціалізації учасників російсько-української війни, щоб залучити всі 
сили для вироблення стратегії розумного виходу з війни20. Капелансько-волон-
терську працю в Церкві координувало Синодальне управління військового ду-
ховенства, яке очолював митрополит Черкаський і Чигиринський Іоан; завдяки 
йому десятки вояків отримали медалі «За жертовність і любов до України»21.

Нечіткою є позиція Української православної церкви (Московський па-
тріархат), яка офіційно не засудила російську агресію в Україні, а оголосила, 
що вона перебуває «понад конфліктом» на Донбасі та в Криму. У зв’язку з цим 

18 Священник в армии – это «пограничник». Он служит для людей, которые 
находятся на границе веры и безверья. Eleos-Ukraine. 2017. 28 июля. URL: http://
www.eleos.com.ua/index.php/2016-03-09-13-52-08/news/item/1701-sviashchenykva 
rmiitsepohranychnyk.

19 В УПЦ відкрили відділ соціального служіння і благодійності. УНІАН. Інфор-
маційне агентство. 2014. 9 липня. URL: https://religions.unian.ua/orthodox y/937679-v-
upts-kp-vidkrili-viddil-sotsialnogo-slujinnya-i-blagodiynosti.html.

20 Перший форум взаємодії з питань реінтеграції захисників України в мирне 
суспільство. Голос православ’я. 2017. № 22. Листопад. С. 6.

21 Вітання бійців 72-ї бригади з поверненням із зони бойових дій. Голос 
православ’я. 2017. № 22. Листопад. С. 7.
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Патріарх УГКЦ підкреслив: якщо йдеться про факт, що саме Росія є агресором 
супроти України, а Російська православна церква позиціонує себе як така, що 
послідовно обстоює її державні інтереси, то уявляти себе «понад конфліктом» 
означає заперечувати очевидне; а отже вказана церква прагне інкорпорувати 
Україну в «російський світ», що є порушенням міжнародного права22. Зафіксо-
вані випадки, коли священнослужителі РПЦ, зокрема на Львівщині, відмовля-
лися виконувати обряд поховання загиблих вояків АТО. Утім, попри позицію 
керівництва, окремі священики УПЦ (Московського патріархату) все ж здій-
снюють свій духовний обов’язок у військових частинах на лінії зіткнення.

Представники римо-католицьких парафій були серед учасників Євромай-
дану в Києві та в регіонах України. РКЦ постійно збирає допомогу для біженців і 
поранених вояків. Однак, неоднозначним є ставлення до російської агресії керів-
ництва Римо-католицької церкви в Україні. Як відомо, Львівський митрополит 
Римо-католицької церкви Мечислав Мокшицький в інтерв’ю польсько-україн-
ському тижневику «Niedziela» 17 травня 2017 р. зауважив, що війна на Донбасі – 
це божий знак про те, що українцям потрібно покаятися за Волинську трагедію 
1943 р.: «Я впевнений, що поки цей народ не визнає своєї провини, не визнає 
правду і не очиститься від цього гріха, у нього не буде благословення», – відзна-
чив митрополит23. З одного боку, ця емоційна заява загалом не суперечить чинно-
му законодавству України, оскільки ст. 5 ЗУ «Про свободу совісті та релігійні ор-
ганізації» дозволяє релігійним організаціям «брати участь у громадському житті, 
а також використовувати нарівні з громадськими об’єднаннями засоби масової 
інформації». Проте в умовах, коли Україна відстоює державний суверенітет та 
територіальну цілісність, такі акценти не йдуть на користь добросусідським від-
носинам між Польщею та Україною та не сприяють примиренню обох націй, 
натомість підживлюють ґрунт для праворадикальних настроїв у Польщі, Україні 
та Росії. Водночас чимало священиків РКЦ, зокрема із Запорізької єпархії, душ-
пастирською службою у фронтових частинах підтримують захисників України. 
Важливою є також допомога Папи Римського Франциска, який 25 грудня 2016 р. 
оголосив про виділення Україні гуманітарної допомоги в розмірі 6 млн євро24.

У прифронтових частинах також працюють представники протестант-
ських конфесій. Пастор Церкви «Добра вістка» Петро (Дудник) за час війни 
разом зі своєю командою евакуював із зони бойових дій більше 16 тис. ді-
тей, жінок та людей похилого віку, провадив активну місіонерську роботу в 
Слов’янську та інших прифронтових містах; очолив проект національного уси-
новлення «Ти будеш знайдений», а сам став батьком для шести дітей-сиріт25.

22 Церква в Україні. Патріярхат. 2017. Число 1. С. 31.
23 Мосюкова Н. Римо-католицька церква України під час революційних подій 

на Майдані та воєнних дій на сході України (2013–2016 рр.). Історія релігій в Україні. 
Львів, 2017. Вип. 27. Ч. 2. С. 539–547.

24 Там само.
25 Дописи на сторінці Петра Дудника (Петр Дудник) в соціальній мережі Face-

book. Листопад 2016 р. – грудень 2017 р.
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Військове капеланство як галузь душпастирства є відносно новим на-
прямом суспільно-культурної праці в силових структурах незалежної України. 
Однак правове поле його діяльності є невизначеним. Усе це дає підстави спо-
діватися, що Верховна Рада України та уряд якнайшвидше узаконять інститут 
капеланства в силових структурах України, який практично сформувався за 
зразками європейських армій. Потребує також статутного унормування спів-
праця капеланів з командирами, замполітами і психологами частин.

Микола ЛИТВИН

Душпастирська опіка
у волонтерському русі:

окремі приклади

Службу священика, без сумніву, вважають духовною основою зміцнен-
ня морально-психологічного стану військ, згуртування військових колективів 
і успішного виконання бойових завдань. Інститут військових капеланів для 
Збройних Сил України виник із волонтерської душпастирської допомоги. Сот-
ні священиків-волонтерів разом із тисячами добровольців вирушили на схід 
України з метою захистити мирних жителів й дати відсіч російському агресо-
ру26. 12 травня 1994 р. у Львові на науково-практичному симпозіумі «Духовно-
гуманітарні проблеми розбудови Збройних Сил України» була започаткована 
як консультативний орган Міжцерковна рада з питань душпастирської робо-
ти у збройних формуваннях України. Згодом питання задоволення релігійних 
прав і свобод в армії було актуалізовано на конференції «Армія і духовність: 
свобода совісті та віровизнання», в якій взяли участь чимало представників си-
лових структур, науковців і духовенства. У 1999 р. учасники чергового форуму 
з цього питання звернулися до Президента України як Верховного Головно-
командувача з пропозиціями щодо теоретичного, юридичного та практичного 
започаткування душпастирської опіки у війську. Однак належної реакції на ці 
звернення не було.

У 2000 р. на черговій конференції у Львові було ухвалене рішення про 
утворення Всеукраїнського міжконфесійного релігійного християнського вій-
ськового братства. Нова організація поставила собі за мету домагатися від вла-
ди створення інституту військового духовенства і налагодження співпраці в 
цій сфері між різними Церквами. У 2000–2004 рр. було організовано перші 
капеланські навчання за участю запрошених військових душпастирів зі США, 
їх слухачами стали 150 священиків та семінаристів різних конфесій. Священи-

26 Докладніше див.: Томчук О. Волонтерська душпастирська служба в зоні АТО. 
Військово-історичний меридіан. Електронний науковий фаховий журнал. Вип. 4 (18). 
2017. С. 121–130.
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ків почали частіше залучати до війська, насамперед до урочистостей. Велике 
значення мало відкриття каплиць і храмів у військових частинах27.

Навесні 2014 р., внаслідок агресії Російської Федерації проти України, 
священнослужителі опинилися поруч із військовими в районах ведення бойо-
вих дій. Відтак постало питання про їх захист під час перебування в зоні про-
ведення АТО. 2 липня 2014 р. Кабінет Міністрів України видав розпорядження 
№ 677-р «Про службу військового духовенства (капеланську службу) у Зброй-
них Силах, Національній гвардії, Державній спеціальній службі транспорту та 
Державній прикордонній службі», яке розпочало процес творення військового 
капеланства.

Перші кроки у спілкуванні з військовослужбовцями священики здійсню-
вали разом із офіцерами соціально-психологічної служби. Одним із прикладів 
такої співпраці стали регулярні відвідини поранених у військових шпиталях, 
де вони виконували місію як душпастирів, так і психологів28. Травмованих во-
яків для їх моральної підтримки залучали до участі в різних заходах. Напри-
клад, 9 квітня 2015 р. старший військовий капелан УГКЦ о. Михайло (Колтун) 
у чистий четвер, напередодні Великодня, провів «обряд обмивання» ніг бійцям 
АТО, які перебували на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі 
західного регіону в м. Львові29.

Церква долучилася до волонтерської допомоги як військовослужбовцям, 
так і населенню на окупованій території. Разом з групою волонтерів із Золо-
чева на передову неодноразово відвозили харчі, медикаменти та інші необхід-
ні речі військові капелани о. Михайло (Сукмановський), о. Юрій (Галабуда), 
о. Михайло (Костик) та о. Ігор (Салабай)30. Отець Юрій (Галабуда), священик 
золочівського храму блаженного Миколая Чарнецького, працює у військовому 
капеланстві з 2004 р. За цей час він здійснював душпастирську опіку в Дер-
жавній прикордонній службі України, Збройних Силах України, Нацгвардії. З 
початком проведення АТО регулярно проводить службу в зоні бойових дій: 
«Теперішні події – велика нагода щось кардинально змінити. Воювати маємо. 
Маємо молитися і допомагати. Маємо трудитися для нашого війська, маємо 
бути біля нашого війська, маємо завжди їх підтримувати»31.

27 Друздєв О. Душпастирська опіка. Між війною і соборністю… С. 433–435.
28 Про особливості служіння у військовому шпиталі розповів капелан УГКЦ. Де-

партамент Патріаршої Курії Української Греко-Католицької Церкви у справах душ-
пастирства силових структур України. Офіційний сайт. 2016. 5 квітня. URL: http://
kapelanstvo.org.ua/pro-osoblyvosti-sluzhinnya-u-vijskovomu-shpytali-rozpoviv-kapelan-
ugkts/.

29 Епископ УГКЦ омыл ноги украинским воинам. Главное ТМ. Новости. Анали-
тика. 2015. 9 апреля. URL: http://glavnoe.ua/news/n221286.

30 Військові капелани про поїздку на передову АТО. ЗОЛОЧІВ.НЕТ. 2015. 
23 червня. Відеоматеріали. URL: http://zolochiv.net/vijskovi-kapelany-pro-pojizdku-na-
peredovu-ato-video/.

31 Судін К. Вони стоять заради нас, – військовий капелан о. Юрій Галабуда. Ди-
вен Світ. 2014. 25 грудня. URL: http://old.dyvensvit.org/articles/104871.html.
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Військові капелани допомагають дітям, батьки яких загинули в зоні ве-
дення бойових дій, влаштовують їх у дитячі будинки, школи-інтернати, піклу-
ються про усиновлення, створюють реабілітаційні центри, а деякі навіть бе-
руть до себе на виховання. Так, капелан о. Геннадій (Мохненко), батько трьох 
рідних і 32 прийомних дітей, створив у Маріуполі реабілітаційний центр за-
хисту безпритульних дітей під назвою «Республіка Пілігрим»32.

Підготовка капеланів в Україні почала здійснюватися на державному рів-
ні. В лютому 2017 р. у Національній академії сухопутних військ імені гетьма-
на Петра Сагайдачного були організовані пілотні курси навчання капеланів33. 
Упродовж двох тижнів представники різних релігійних конфесій, що входять 
до Ради у справах душпастирської опіки при Міністерстві оборони України, 
обговорювали проблематику, яка виникає під час роботи капеланів у військах, 
та вивчали іноземний досвід служби священиків у Збройних Силах. Цей до-
свід українському духовенству передавали представники Королівської служ-
би капеланів Канади. У курсах підготовки військових капеланів взяли участь 
24 священнослужителі, серед яких були представники православних конфесій, 
греко- та римо-католики, євангельські християни-баптисти, п’ятидесятники, 
євангелісти, а також капелани-імами. Подібні заходи відбулися в Київській бо-
гословській семінарії34, у парафіях УГКЦ. Йде активний обмін досвідом пас-
тирської роботи в зоні АТО, яку регулярно відвідує зарубіжна місія капеланів35.

Однією з умов встановлення духовної опіки Церкви в Збройних Силах 
України є екуменічний підхід у формуванні інституту військового капеланства. 
Блаженніший Святослав, глава УГКЦ, надав таку оцінку розвитку капелан-
ського служіння: «Коли греко-католики вперше постукали до брам військових 
частин, їм було дуже непросто. Адже командування ще перебувало під впливом 
радянських стереотипів, не розуміючи ролі й місця священика в армії. Зампо-
літи тривалий час вважали, що можуть замінити будь-кого – від тата і мами до 

32 Рагуцкая Л. Капеллан и отец 35 детей: хочу рассказывать правнукам, как им-
перия сломала зубы под Мариуполем. Obozrevatel.ua. 2015. 27 августа. URL: https://
www.obozrevatel.com/interview/90348-gennadij-mohnenko-kapellan-mariupol.htm.

33 У Національній академій сухопутних військ завершився перший в Україні 
курс військових капеланів за участі іноземних інструкторів. Національна академія су-
хопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Офіційний сайт. 2017. 10 люто-
го. URL: http://www.asv.gov.ua/?q=news/ 2017/02/10/u-nacionalniy-akademiy-suhoputnyh-
viysk-zavershyvsya-pershyy-v-ukrayini-kurs.

34 У Київській Богословської Семінарії 25–29 січня 2016 року відбулося на-
вчання військових капеланів Всеукраїнського Союзу Церков Євангельських Християн 
– баптистів. Капеланство. Навчання. Новини. Співпраця з церквами. 2016. 8 лютого. 
URL: http://olivebranch.org.ua/ukr/у-київський богословський-семінарії-25-2/.

35 У Національній академій сухопутних військ завершився перший в Україні 
курс військових капеланів за участі іноземних інструкторів. Національна академія су-
хопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Офіційний сайт. 2017. 10 люто-
го. URL: http://www.asv.gov.ua/?q=news/ 2017/02/10/u-nacionalniy-akademiy-suhoputnyh-
viysk-zavershyvsya-pershyy-v-ukrayini-kurs.
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духовника. Перелам стався відносно недавно. Капелани пішли з Євромайдану 
із добровольцями у степи Донбасу – на передову, і в дії показали, хто є такі. 
Наразі статус військового капелана поволі набуває звичних для багатьох розви-
нених країн правових обрисів, закріплюючи їх як штатну інституцію Збройних 
Сил»36.

Українська православна церква Київського патріархату з початком бо-
йових дій на сході України оголосила мобілізацію своїх пастирів. До лав капе-
ланів уже навесні 2014 р. вступили 400 священиків, які добровільно вируши-
ли на передову37. Наприклад, ієромонах Макарій із чоловічого православного 
монастиря в Жидачеві пішов капеланом на службу в зону АТО ще від початку 
бойових дій38. Серед добровольців також був о. Дмитро (Поворотний), голова 
капеланської служби Дніпропетровської єпархії УПЦ (КП)39, о. Ігор (Федори-
шин), який воював в Афганістані, був капеланом у миротворчому батальйоні в 
Косово40. Вірний УПЦ (МП) Андрій Середа, молодший лейтенант запасу, на-
вчався на священика, але, не закінчивши Київську духовну академію, пішов 
добровольцем у Збройні Сили України41. Ім’я херсонського військового капела-
на УПЦ (КП) о. Ігоря (Петренко) відоме через ситуацію, що склалася 14 люто-
го 2015 р. на блокпосту «ДНР» в с. Оленівка Донецької області, коли капелан, 
супроводжуючи волонтерську гуманітарну допомогу в м. Артемівськ, був за-
триманий бойовиками і провів два місяці в полоні42.

Капеланами-добровольцями в зону АТО пішли священнослужите-
лі Української греко-католицької церкви о. Іван (Гопко), о. Юрій (Лисишин), 
о. Любомир (Яворський), о. Іван (Гуня) та багато інших. За перші два роки 

36 Карпюк Г. Капелани – духовні батьки українських героїв. Інформаційний ре-
сурс Української Греко-Католицької Церкви. 2016. 7 листопада. URL: http://news.ugcc.
ua/articles/kapelani__duhovn%D1%96_batki_ukrainskih_geroiv_77964.html.

37 До бою стануть капелани. У АТО вирушила перша духовна сотня. Коррес-
пондент.net. 2015. 31 липня. URL: http://ua.korrespondent.net/ukraine/3546116-do-boui-
stanut-kapelany-u-ato-vyrushyla-persha-dukhovna-sotnia.

38 Монах з Волині – на передовій з початку АТО. Волинські Новини. Перше 
інформаційне агентство. 2014. 17 жовтня. URL: https://www.volynnews.com/news/
vidsichagresoruukrayinayedina/monakh-z-volyni-na-peredoviy-z-pochatku-ato/.

39 Сатарова И. Священник-капеллан: «Причина войны на Донбассе – ложь». 
Лица. Газета о личностях и лицедеях. 2015. 17 февраля. URL: http://www.litsa.com.ua/
show/a/20355.

40 Осипчук И. Андрей Зелинский: «До сих пор жалею, что не получилось на Рож-
дество поехать к „киборгам” в Донецкий аэропорт». Факты. 2015. 29 сентября. URL: 
http://fakty.ua/206515-kapellan-andrej-zelinskij-do-sih-por-zheleyu-chto-ne-poluchilos-na-
rozhdestvo-poehat-k-kiborgam-v-doneckij-aeroport.

41 Вернер Н. Духовні війни–2. Левый берег. 2014. 24 грудня. URL: https://ukr.
lb.ua/society/2014/12/24/290303_duhovni_viyni_2.html.

42 Военный капеллан Игорь Петренко снова едет в АТО. ПостФактум. Інфор-
маційно-аналітичне видання міста Херсон та Херсонської області. 2016. 27 лютого. 
URL: http://www.postfactum.ks.ua/2016 /02/27/игорь-петренко.html.
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бойових дій на сході України було здійснено 395 ротацій священиків УГКЦ у 
зону АТО43. Трьох волонтерів-священиків за цей період було поранено44. Ста-
ном на 29 грудня 2016 р. УГКЦ провела 474 ротації священиків у зоні бойових 
дій терміном 30–45 днів45.

В умовах бойових дій на душпастиря покладено ряд завдань: моральна 
та духовна підтримка воюючих, допомога пораненим, їхня евакуація, участь 
у знятті стресового синдрому, проведення служб і похоронів, сповідей і при-

43 Любомир Яворський, о.: За час війни на Сході вже відбулося 395 ротацій 
священиків УГКЦ у зоні АТО. Католицький оглядач. 2016. 23 червня. URL: http://
catholicnews.org.ua/o-lyubomir-yavorskiy-za-chas-viyni-na-shodi-vzhe-vidbulosya-395-
rotaciy-svyashchenikiv-ugkc-u-zoni.

44 Ми не задоволені співпрацею з Міноборони: наші військові капелани мають 
лише статус волонтерів, – глава УГКЦ. iPress.ua. 2014. 21 грудня. URL: http://ipress.ua/
news/my_ne_zadovoleni_spivpratseyu_z_minoborony_nashi_viyskovi_kapelany_mayut_
lyshe_status_volonteriv__glava_ugkts_101417.html.

45 Капелани УГКЦ в зоні АТО. Департамент Патріаршої Курії Української 
Греко-Католицької Церкви у справах душпастирства силових структур України. Офі-
ційний сайт. 2016. 30 грудня. URL: http://kapelanstvo.org.ua/category/novyny/kapelany-
ugkts-v-zoni-ato/page/14/.
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частя, освячення техніки, індивідуальні бесіди з військовослужбовцями, орга-
нізація занять із християнської етики, робота з військовополоненими. Згідно з 
існуючими правилами, капелани працюють у підрозділах, що діють на перед-
ньому краї, якнайближче до лінії вогню. Додатковими функціями капелана у 
війську є його залучення до членства в комісіях із заохочення, розслідування 
злочинів, полагодження конфліктів і створення доброзичливого мікроклімату 
в підрозділах.

В екстремальних умовах війни для бійця нерідко не має значення при-
належність пастиря до певної конфесії, бо всі відмінності перекриваються 
прагненням людини на межі життя і смерті почути слово Боже, прочитати мо-
литву, висповідатися, покаятися, причаститися. В зоні АТО виконує пастирські 
обов’язки капелан протестантської церкви «Філадельфія» В’ячеслав (Бевз), 
який пройшов підготовку на курсах у Центральному будинку офіцерів ЗСУ, 
був поруч із військовими під час боїв під Волновахою, Маріуполем та в інших 
районах бойових дій46.

46 Чапай А. Капеллан Вячеслав Бевз: «Солдаты думали, что мы их забросаем 
цитатами из Библии, а мы стали просто с ними жить». Insider. 2014. 22 декабря. URL: 
http://www.theinsider.ua/politics/5497bf2b1a684/.
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Важливою формою душпастирської роботи є благословення бійців на 
зразкове виконання військового обов’язку. У травні 2016 р. група військовос-
лужбовців, учасників АТО, отримала благословення від Папи Франциска у Ва-
тикані47. Капелан УПЦ (КП) о. Валентин (Сєровецький) один із перших благо-
словляв добровольчі батальйони з числа активістів Євромайдану. Спершу він 
став військовим священиком 92-ї бригади ЗСУ, а згодом капеланом батальйону 
«Айдар», пройшов полон у самопроголошеній «ЛНР», повернувся із зони бо-
йових дій, але невдовзі загинув у автомобільній катастрофі48.

Важливим моментом в організації пастирської опіки в зоні АТО є ство-
рення громадських організацій, зокрема таких, як «Міжконфесійний батальйон 
військових капеланів». Поїздки капеланів-волонтерів із цієї організації в зону 
АТО почалися ще у квітні 2014 р. й тривають дотепер. За період існування під-
розділу було здійснено більше сотні 
виїздів. Капелани організації працю-
вали у 93-тій, 56-тій, 57-мій, 87-мій, 
79-тій бригадах, 44-тій, 30-тій, 17-тій 
танкових бригадах, підрозділах НГУ, 
ДУК «Правий сектор», батальйонах 
«Донбас», «Айдар». У 2017 р. в складі 
батальйону служили більше 100 ду-
хівників, підготовлених для роботи в 
зоні проведення АТО, а також капела-
ни-інструктори з тактичної медицини 
та медичної евакуації, які здатні нав-
чати військово службовців наданню 
першої допомоги при пораненнях49. 
Ще одним напрямом стала праця во-
лонтерів-священиків, пов’язана з реабілітацією військових, що повернулися 
із зони бойових дій. Наприклад, члени добровільної організації «Всеукраїн-
ське міжконфесійне релігійне християнсько-військове братство» розробили й 
успішно реалізовують Програму діяльності на 2017–2021 рр., яка включає ак-
цію «Солдат повертається додому»50.

47 Папа Римський благословив українських бійців. Online.ua. 2016. 26 травня. 
URL: https://m.online.ua/ukr/news/743174/.

48 Під Києвом загинув капелан, який побував у полоні «ЛНР». РБК-Україна. 
2016. 3 жовтня. URL: https://styler.rbc.ua/ukr/zhizn/kievom-pogib-kapellan-pobyvavshiy-
plenu-lnr-1475513871.html.

49 Сайт громадської організації «Перший Український Батальйон Військових Ка-
пеланів». URL: https://chaplain.net.ua.

50 Програма «Солдат повертається додому» в дії. Всеукраїнське міжконфе-
сійне релігійне християнсько-військове братство. Офіційний сайт. URL: http://
viraichest.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=9:2011-05-09-16-47-
16&catid=1:bratstvo &Itemid=6.
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Капеланів»
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Волонтери-священнослужителі, під час поїздок на лінію фронту, ви-
ступають джерелом інформації з високим рейтингом довіри, особливо якщо 
йдеться про гарячі новини із зони АТО (бої, втрати, поранення бійців, про-
ведення рятувальних робіт серед цивільного населення). Результатом роботи 
волонтерів-священиків у зоні АТО стало, за визнанням Президента України 
Петра Порошенка, створення потужного інституту військових капеланів51. Ка-
пелан – це той, хто допомагає військовому в нелюдських умовах зберегти люд-
ське обличчя.

Олександр ТОМЧУК

«Не любить слово стимулів плечистих, бо п’є натхнення тільки з рік пре-
чистих. Народ шукає в геніях себе»1, – так поетично окреслила зв’язок між 
мистецтвом і національним буттям Ліна Костенко. Люди мистецтва наділені 
певним надчуттям, що дозволяє їм не тільки сприймати реальність, але й про-
живати її внутрішньо і ретранслювати світу у формі прекрасного. Митці в усі 
часи дуже гостро реагували на соціальні катаклізми, особливо тоді, коли ціною 
зрушень ставала пролита кров. Прикладів налічується безліч. Лише за ХХ сто-
ліття – тут і протест покоління Розстріляного Відродження, і «Герніка» Пабло 
Пікассо, «Гірське Озеро» Сальвадора Далі, «Ціна» Тома Лі, полотна Гербер-
та Смагона, романи Еріха Марії Ремарка чи творчість шістдесятників, перелік 
можна продовжувати довго. Події в Україні, що розпочались у грудні 2013 року 
із Революції гідності і тривають досі вже як війна на сході, можна порівняти 
з вибухом вулкану. Надрив відчуло все суспільство, тим більше він торкнувся 
душі тих, хто «бачить» серцем, тобто українських митців.

На барикадах Євромайдану мистецькі еліти з’явились одними з перших 
на рівні зі студентами. Така активність пов’язана з кількома чинниками. По-
перше, ці люди особливо виразно відчували наближення змін. Дмитро Кушнір, 
барабанщик гурту «Гайдамаки», згадував: «У мене особисто було відчуття, що 
щось буде – воно в повітрі витало»2. Перифраз такої думки нерідко можна по-
чути в розмовах із іншими творчими людьми. По-друге, специфіка мистецької 
діяльності допускає деяку часову незалежність і свободу в організації роботи, 
адже за митцями залишається право «чекати на музу». По-третє, українські 

51 Порошенко: в Україні сформувався потужний інститут військових капеланів. 
РБК-Україна. 2016. 9 травня. URL: https://www.rbc.ua/ukr/news/poroshenko-ukraine-
sformirovalsya-moshchnyy-1462778265.html.

1 Костенко Л. Не любить слово стимулів плечистих. Поезії. Київ, 1989. С. 39.
2 Ковтунович Т., Привалко Т. Митці на барикадах: Розпач і Гнів на Михайлів-

ській. Коментар Дмитра Кушніра. Історична Правда. 2016. 21 листопада. URL: http://
www.istpravda.com.ua/articles/ 2016/11/21/149339/view_print/.
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художники, письменники, поети, музиканти, скульптори, архітектори, дизай-
нери, актори, режисери на 2013 рік дуже часто мали особистий досвід контакту 
з Європою. Якщо для широких суспільних верств «вибухом» стало 30 листо-
пада, тобто день розгону Майдану і, відповідно, відстоювання своїх людських 
прав, то митці зреагували швидше. Для них гасло «Україна – це Європа» було 
конкретним наміром, а не абстрактним символом дванадцяти зірок на синьому 
тлі. Четвертим чинником є потяг до джерела натхнення. Митець – рупор епохи, 
а Революція гідності – своєрідний чистий сенс. Вони віддавали заради мети й 
черпали з навколишньої дійсності неповторні сюжети. За словами мистецтво-
знавця Назара Козака, «На Майдані були митці, які малювали його за різних 
обставин: до розгону 30 листопада і після початку активних дій на Грушев-
ського. У них була позиція художника, який споглядає світ. А були автори, які 
вважали, що їхня місія – в агітації»3.

Серед масштабних мистецьких проектів одним із перших був образ 
святого Миколая авторства Романа Зелінка, Остапа Лозинського, Олександра 
Бриндікового та Марка Гладяка. Двометрова ікона з’явилася на Майдані Не-
залежності вже 4 грудня 2013 р. О. Лозинський пояснював: «Ідея встановити 
Миколая виникла в нас доволі спонтанно. Ми просто хотіли чимось допомог-
ти Майдану. І зрозуміли, що треба допомагати тим, що вмієш робити найкра-

3 Савчин Р. Екскурс в мистецтво Майдану. Коментар Назара Козака. Вголос. 2015. 
15 січня. URL: http://vgolos.com.ua/articles/ekskurs_u_mystetstvo_maydanu_168910.
html?print.

Різдвяна шопка Майдану авторства Романа Зелінка, Остапа Лозинського, 
Олександра Бриндікового та Марка Гладяка
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ще. Для нас це – малювати». На початку січня 
2014 р. митці представили різдвяну шопку4. За 
словами Р. Зілінка: «Шопку ми робили нонстоп 
три доби в недобудованих приміщеннях при Па-
тріаршому соборі на Лівому березі»5. Зараз іко-
ни зберігаються в музеї Івана Гончара.

Ще одним важливим напрямом мистець-
кої роботи стали плакати. Володимир Кадигроб, 
засновник ініціативи «СтрайкПлакат», про 
старт проекту казав: «Я не пам’ятаю взагалі, 
щоб я колись таке відчував. Це був не відчай, це 
було відчуття, ніби я прокинувся в абсолютно 
іншій реальності, і водночас розуміння, що із 
цим потрібно щось робити, але поки не зрозу-
міло що […]. І ми подумали: який внесок ми, 
люди творчих професій, можемо зробити, щоб 
донести нашу позицію і, головне, допомогти 
донести позицію багатьох свідомих громадян 
до світу і, само собою, до тодішньої влади? 
Увечері я вже зібрав креативну групу, і ми почали думати. Було досить багато 
різних ідей. Зрештою ми зрозуміли, що всі хочуть на завтра плакати. Але як їх 
зробити на завтра? Це ж треба купувати папір, треба їх малювати. А чи вміють 
люди малювати? Я запропонував ідею об’єднати людей, які хочуть творчо ви-
разитися, і тих, хто хоче мати плакат, піти з ним на вулицю або вивісити у со-
ціальних мережах, тобто використати як меседж. Так народилося об’єднання 
„СтрайкПлакат”. Синьо-жовтий постер із написом: „Я крапля в океані” став 
одним з найбільш розпізнаваних маркерів Євромайдану. Згодом з’явилися мо-
дифікації: англомовна версія та зображення краплі-людини проти озброєного 
загону „Беркут”»6.

Наприкінці грудня 2013 – на початку січня 2014 р. розпочався «АРТ-
Майдан» – культурний протест митців, біля витоків якого стояли Лев Скоп, 
Матвій Вайсберг, Борис Егіазарян, Інара Багірова та Віталій Дмитрук7. Ця ак-
ція була не стільки спільною позицією, скільки колективно вираженим імпуль-
сом кожного зокрема. Матвій Вайсберг сказав: «Я пішов на Майдан не як ху-
дожник, а як громадянин, який не міг винести того, що відбувається в народжу-

4 Козак Н. Ікони Майдану. Допис у блозі Назара Козака (Назар Козак). 2014. 
13 листопада URL: http://nazarkozak.blogspot.com/2014/11/blog-post_13.html.

5 Ковтунович Т., Привалко Т. Митці на барикадах: Розпач і Гнів на Михайлів-
ській. Коментар Володимира Кадигроба…

6 Там само.
7 Музей «Революция». Арт-Майдан. Коментар Анатолія Голубовського. Радіо 

Свобода. 2014. 28 грудня. [Відеоматеріали]. URL: https://www.svoboda.org/a/26764338.
html.

Постер об’єднання 
«СтрайкПлакат»
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ваній, як ми тепер розуміємо, країні. Для мене як для художника Майдан був 
красивий. Погані речі не можуть бути такими красивими. Він був гарний у всіх 
своїх проявах – і естетичних, і етичних. Коли я йшов на Майдан 10–11 грудня, 
мені ставало все краще і краще фізично, серце заспокоювалося – фізика діяла 
навпаки. А вдома було нестерпно, страшно […]. Два місяці я зовсім не ду-
мав про фарби. Гармати стріляють – музи мовчать. У такі періоди неможливо 
було зібратися і щось робити. Я просто йшов на Майдан і спостерігав, допома-
гав, чим міг. У кінці січня, коли настало перемир’я, я почав писати свою „Сті-
ну” […] Як писав Тютчев, „Блаженний, хто відвідав цей світ у його хвилини 
фатальні, його призвали всеблагі як співрозмовника на бенкет”. Я став таким 
співрозмовником теж. Ми всі стали такими співрозмовниками. А зараз думаю, 

Матвій Вайсберг, 
картина з серії 

«Стіна»

Художник
Лев Скоп
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чи це не сон був?»8. Творчим результатом участі М. Вайсберга в акції протесту 
стала серія експресивних полотен під назвою «Стіна» із зображенням сюжетів 
революції9.

Емоційно згадує про Майдан іконописець Лев Скоп: «Якби я, власне, пи-
сав книжку про події на Майдані, то вона б складалася тільки з матів, патетика 
там зайва, завжди це кажу, хоча це була б книжка про гарних людей, про най-
кращих друзів. Бо найважче на Майдані було просто стояти. Стояти, коли тися-
чі людей, переважно молодих, співають гімн, наприклад. Стояти і відчувати це 
кожною клітиною свого тіла»10. З його словами перегукуються спогади Івана 
Семисюка, художника і письменника: «Там теж було дуже багато творчості. 
Я, пам’ятаю, зробив такий „махновський”, анархічний, чорний з нецензурною 
лексикою прапор, тому що такий момент був… нервовий, і нам здавалося (я й 
досі так думаю), що цей елемент, нецензурна лексика, – це бойовий інструмент, 
і під час війни (а це вже була фактично війна) його треба використовувати, щоб 
донести свій меседж – так, щоб він „припечатався” […]. Отже, я зробив такий 
прапор чорний (череп, кістки – все як годиться) і гасло, власне, взяв зі своєї 
картини, досить таке пророче […]. На картині було написано: „Воля, або всі 
йдуть на…”»11.

До великих мистецьких проектів належить скульптура «Нова Україна» 
французького стріт-артиста Роті – п’ятитонна стела, на якій Україна зображена 
в образі жінки, котра виходить з води12. Потрібно виділити також «Мішені» 
Єжи Коноп’є та розмальовані щити Олега Тістола і Андрія Зелінського. Мис-
тецьким символом Майдану стала «Йолка». За твердженням Тетяни Думан, 
«ця ялинка була таким хепінінгом, це не була інсталяція, яку зробили і її потім 
не чіпали […]. Ми були одні з найперших, хто туди начіпляв якихось плакатів, 
прапорів, полотен розмальованих, це Левко (Лев Скоп. – В. А.) дуже любить 
розмальовувати […]. Дрогобицькі підприємці одразу накупили на це пензлики, 
фарби. Ми зразу почали малювати і все це завішувати»13.

8 Історія Майдану від Матвія Вайсберга. Інтерв’ю з Матвієм Вайсбергом. Новое 
Время. 2014. 8 грудня. URL: http://nv.ua/ukr/project/story-of-maidan-by-vaysberg.html.

9 Купріна Ю. Матвій Вайсберг: «Живопис – це найбезпосередніше по-
слання в майбутнє». Україна Forbest. 2016. 3 березня. URL: http://forbes.net.ua/ua/
lifestyle/1412131-matvij-vajsberg-zhivopis-ce-najbezposerednishe-poslannya-v-majbutne.

10 Марковська М. Іконописець Лев Скоп: Війна подарувала мені роди ну. Укра-
їнська правда. 2015. 21 вересня. URL: https://life.pravda.com.ua/volunteers/2015/09/21/ 
200506/.

11 Ковтунович Т., Привалко Т. Митці на барикадах: Розпач і Гнів на Михайлів-
ській. Коментар Івана Семисюка…

12 Французький митець установив на Майдані скульптуру «Нова Україна». Тиж-
день.ua. 2014. 1 лютого. URL: http://tyzhden.ua/News/100752.

13 Інтерв’ю з Думан Тетяною, 1981 р. н., записане в м. Львові 17 серпня 2015 р. 
Інтерв’юер Олена Лукачук. Запис зберігається в Центрі усної історії та біографістики 
при кафедрі новітньої історії України імені Михайла Грушевського Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка.
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На барикадах революції «народилися» пісні, які можна назвати всена-
родними хітами. Музична сцена, формуванням якої займався Олесь Доній, 
відігравала дуже важливу роль, адже, по-перше, вона підтримувала дух про-
тестувальників, і, по-друге, привертала увагу тих, хто ще залишався осторонь. 
Одним із особливо яскравих проявів став концерт «Океану Ельзи» 14 грудня 
2013 р., який зібрав понад 100 тисяч людей що, за словами Святослава Вакар-
чука, було своєрідним рекордом гурту14. «KozakSystem» створив неофіційний 
гімн Майдану «Брат за брата». Про його історію розповів вокаліст Іван Леньо: 
«Біля пам’ятника княгині Ользі було дуже багато митців, і саме там зародилася 
ідея написати пісню „Брат за брата” – вірніше, записати її разом з усіма мит-
цями, художниками, поетами і небайдужими […]. І ця пісня, „Брат за брата”, 
звучала разів 300–400 за весь Майдан»15. Оспівували Революцію гідності також 
музиканти з-за кордону: польський гурт «Taraka» виступив у Києві з піснею 
«Подай руку Україні» («Podaj rękę Ukrainie»), білоруський «Ляпіс Трубецкой» 
презентував «Воїнів світла» («Воины света»), а голландський ді-джей Армін 
ван Бюрен закликав підтримати Україну в треку «Pray For Ukraine»16.

Іноді творчі люди, котрі у зв’язку з трагічними подіями переживали 
своє рідну апатію, але не могли залишатися бездіяльними, обирали шлях прак-
тичної підтримки протестів. Львівська лялькарка Олена Цілуйко про початок 

14 На Майдане выступили «Океан Эльзы» в оригинальном составе. Левый берег. 
2013. 15 грудня. URL: https://lb.ua/culture/2013/12/15/247238_maydane_vistupili_okean_
elzi.html.

15 Ковтунович Т., Привалко Т. Митці на барикадах: Розпач і Гнів на Михайлів-
ській. Коментар Івана Леньо…

16 Полицька І. Оспіваний Майдан: ТОП-10 пісень про українську революцію. 
24 канал. 2014. 21 червня. URL: https://24tv.ua/ospivaniy_maydan_top10_pisen_pro_
ukrayinsku_revolyutsiyu_n456384.

Концерт 
«Океану Ельзи» 
на Майдані 

Незалежності в 
Києві 14 грудня 

2013 р.
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волонтерства згадувала: «Такий склався момент, зима, холодно. Моя колега 
по справі, так би мовити, серед лялькарів звернулася з тим, чи є можливість 
пошити балаклави… Я зі співробітницею поговорила, і ми подумали, а чому 
ні. Я працюю в музеї і, відповідно, в нас є на реставрації тканини, там такі 
старенькі-старенькі машини швейні… Тоді ми думали, що пошиємо десять, 
але колектив досить великий, усі скинулися, і ми за короткий період пошили 
так сотню-дві балаклав… Потім прийшов вересень, і почали знов просити, але 
тоді ми вже мали зробити конкретно триста п’ятдесят». Допомога дизайнерів 
і художників стала особливо важливою з початком бойових дій, оскільки вони 
професійно займалися розробкою моделей і викройок саморобних елементів 
одягу для бійців. Найважливіше було знайти такий оптимальний варіант, щоб 
максимальна простота у виготовленні поєднувалась із практичністю у вико-
ристанні, адже «чим простіший виріб, тим більше люди зголошуються». Ви-
кройками і пошиттям Олена Цілуйко займалася разом із Миколою Струсом 
та Олександрою Лозинською, з матеріальною допомогою долучалася дизайнер 
Оксана Муха17.

Професійне волонтерство митців чи не найактивніше проявилось у зборі 
коштів на потреби військовослужбовців. Йдеться про благодійні концерти, ви-
ставки, аукціони. Однією з перших акцій, що на сьогодні стала традиційною, 
була ініціатива Тетяни Думан та Лева Скопа «Митці – Воїнам»18. Ідея продажу 
власних полотен виникла у Л. Скопа ще під час Майдану. Тоді він організував 
аукціон своїх ікон просто на вулиці. Співорганізатор заходу Марія Кульчиць-
ка згадувала: «Пам’ятаю, дивилась зачаровано на сивобородого „дідугана” і 
чекала відповіді – ідея, яка виникла спонтанно, направду сподобалась, але че-
кала – як відреагує? Лев Андрійович у той час дивився під купол церкви, роз-
глядав розписи святині, про щось-там своє міркував… Кілька секунд пауза… 
Погладив бороду і, не відриваючи очей від купола, щиро вимовив: „Для армії? 
Звичайно… Звичайно!” Через якийсь час у церкву увійшла Тетяна Думан. Не-
квапливо, у довгій чорній сукні […]. Але слово за слово, розговорилися, повер-
нулися до теми допомоги армії і … – і одразу ж почали продумувати формат, 
назву. Спочатку проект планувався під назвою „Синам України”, навіть прес-
анонсики такі пішли. А по тому „переграли” та зупинились на „Митці – Во-
їнам”. Робота закипіла. Таня збирала роботи художників, Левко допомагав і 
малював, я взяла на себе первинну організацію та співпрацю зі ЗМІ. Перший 
благочинний аукціон ми провели у Трускавці. Потім був Львів, Мадрид, міста 
Польщі, Дрогобич, Східниця… За зібрані кошти закуповували амуніцію, спо-

17 Інтерв’ю з Цілуйко Оленою, 1973 р. н., записане в м. Львові 1 серпня 2017 р. 
Інтерв’юер Анна Вараниця. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту украї-
нознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

18 Інтерв’ю з Думан Тетяною…; Інтерв’ю з Скопом Левом, 1954 р. н., записане 
в м. Львові 3 серпня 2015 р. Інтерв’юер Олена Лукачук. Запис зберігається в Центрі 
усної історії та біографістики при кафедрі новітньої історії України імені Михайла Гру-
шевського Львівського національного університету імені Івана Франка.
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рядження, бронежилети, каски, термобілизни, дощовики, берці, спальники, 
форму, ремонтували машини. Кошти з Мадрида Таня передала на госпіталь»19.

На благодійному аукціоні 2014 року було представлено полотна семи-
десяти художників. Серед них: Сергій Міхновський, Сергій Савченко, Яро-
слав Данилів, Орест Скоп, Андрій Гуменюк, Володимир Богуславський, Олег 
Денисенко, Микола Андрущенко, Олександр Антонюк, Тарас Дідула, Остап 
Лозинський, Петро Старух, Богдан Салюк, Юрій Ямащ, Богдан Задорожний, 
Василій Ромашченко, Наталія Мелесь, Іван Семесюк, арт-група «Євростан-
дарт» (Андрій Зелінський, Олег Тістол, Алла Рибіцька), Едік Бєльський (Лю-
бляна, Словенія), Олександр Гейдек (Мюнхен, Німеччина), Ірина Шух (Киши-
нів, Молдова)20. Окрім проведення благодійних аукціонів, Л. Скоп возить свої 
ікони у східні області та розписує там храми, зокрема його пензлю належать 
образи в храмі села Званівка коло Бахмута21. Про свою працю він розповідає: 
«В Авдіївці взагалі мурали великі роблю. Вже тепер постійно дзвінки до мене: 
поїхати зробити розписи. Бо ми їх робимо з дітьми місцевими. Я Покрову ма-
люю, а внизу діти малюють. І сказали, що в Авдіївці, де той розпис, що по тих 
кварталах не стріляють. І кажуть: „Намалюйте на кожному домі”. Ну, правда 
чи не правда… – так місцеві казали»22. Разом із Тетяною Думан Л. Скоп нама-
лював серію ікон для поранених бійців АТО23. Кошти за виконання приватних 
замовлень подружжя теж значною мірою передає на потреби армії.

З метою допомоги фронту проводяться також інші художні акції. В 
числі найбільш масштабних виставка «Для бійців від митців»24, проект 
«Цим переможемо!»25, аукціон «Київський Арт-Вернісаж»26, фотопроект 

19 Кульчицька М. Благодійному проекту «Митці – Воїнам» – рік! Медіа Дро-
гобич. 2015. 15 червня URL: https://drogmedia.net.ua/2015/06/15/Blagodijnomu-proektu-
My-ttsi-voyinam/.

20 «Митці – Воїнам»: українські художники підтримають солдат. Еспресо.TV. 
2014. 29 липня. URL: https://espreso.tv/news/2014/07/29/mytci__voyinam___ukrayinski_
khudozhnyky_pidtrymayut_soldat.

21 Інтерв’ю зі Скопом Левом…
22 Сенишин О. Львівський іконописець Левко Скоп задля бійців продав на аук-

ціоні свої образи. Zaxid.net. 2017. 19 квітня. URL: https://zaxid.net/lvivskiy_ikonopisets_
levko_skop_zadlya_biytsiv_prodav_na_auktsioni_svoyi_obrazi_n1423738.

23 Лев Скоп та Тетяна Думан написали ікони для поранених під час АТО. 
Galinfo. 2014. 24 червня. URL: http://galinfo.com.ua/photo/lev_skop_ta_tetyana_duman_
napysaly_ikony_dlya_poranenyh_pid_chas_ato_foto_165609.html.

24 Виставка «Для бійців від митців». Varosh. 2017. 14 серпня. URL: http://varosh.
com.ua/all/post/podiishow/vistavka-dlya-bijciv-vid-mitciv#.WjZi6lVl_IU.

25 Як завершився проект «Цим переможемо!». ПроЗахід. 2017. 26 серпня. URL: 
http://prozahid.com/content-49820.html.

26 «Київський арт-вернісаж». Виставка-аукціон живопису відомих українських 
художників на підтримку сиріт та вдов учасників АТО. Музеї історії Києва. 2017. 
28 березня. URL: http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/vystavkovi-proekty/v-mvts-
muzey-istoriyi-kiyeva-vidbudetsya-blagodiyna-vistavka-auktsion-kolektsiynogo-zhivopisu-
na-pidtrimku-vdiv-i-sirit-zagiblih-voyiniv-ato.html.
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«Переможець»27. Глибиною ви-
різнилась виставка «Придбай 
ікону – врятуй життя» київських 
художників Софії Атлантової та 
Олександра Клименка. Задум 
митців полягав у тому, що всі 
ікони намальовані на ящиках 
з-під набоїв28. За словами Окса-
ни Саєнко, аташе з питань куль-
тури і зв’язків з громадськістю 
Посольства України в Австрії, 
«Ікони намальовані на ящику 
з-під набоїв із зони АТО – це уже 
щось надматеріальне і глибоко 
символічне… це розповідь, від 
якої щемить серце»29. Метафо-
ричний сенс справді глибокий: 
ящик з-під набоїв, що несуть 
смерть, перетворюється в образ, 
який символізує життя, а кошти від придбання ікони стають життєствердними, 
бо служать для порятунку бійців.

Оригінальну за концепцією фотовиставку «Якби не війна» презентували 
по Україні київські волонтери Юлія Волкова, Тетяна Грубенюк, Олена Мерко 
та Олена Соловйова. Проект було задумано з подвійною метою: по-перше, про-
явити шану до самих воїнів і їхніх родин, і, по-друге, «розбудити» суспільство, 
що вже звикло до війни і перестало її боятися: «Ми це робимо для них (воїнів 
АТО. – В. А.) і для українців, інших людей, які не настільки глибоко в цьому 
всьому, як ми. Для нас це не потрібно, ми і так це добре знаємо, дуже багато 
їхніх історій і їх самих, ми дружимо з ними. Для нас вже близькі і рідні люди, 
а ми хочемо, щоб про це знало якомога більше людей, щоб було зрозуміло, що 
ніби звичайна людина, яка сидить поряд з тобою в метро чи в кафе, насправді 
герой»30.

Експозиція поділена на вісім тематичних блоків. У першому представле-
но українських військових з їхніми дружинами. Як згадує Т. Грубенко, «хлопці 

27 Фотопроект «Переможці» за год собрал миллионы гривен для ветеранов 
АТО. Like.ua. 2017. 13 лютого. URL: https://like.lb.ua/celebrities/2017/02/13/26590_
fotoproekt_peremozhtsi_god_ sobral.html.

28 Придбай ікону – врятуй життя. Каталог ікон на ящиках з-під набоїв. Київ, 
2016. С. 5–7.

29 Там само. С. 49.
30 Виступ Юлії Волкової. Відеозапис презентації фотопроекту «Якби не війна» 

у Львові 2 вересня 2017 року. Записувач: Анна Вараниця. Відеозапис зберігається в 
Архіві усних історій Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

Ікона з експозиції
«Придбай ікону – врятуй життя»
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після зйомки першого блоку, вони казали, що „ми й забули, які в нас дружини 
гарні”31. Другий блок присвячено жінкам-військовослужбовцям, зображеним у 
вечірніх сукнях, але зі зброєю: «Ми вирішили дати їм образ принцеси, у гарних 
вбраннях, але у нас є зброя, і тому цей дисонанс, кожен, хто дивиться на ті фо-
тографії, мав би спитати: навіщо там зброя»32. До реалізації другого блоку та-
кож долучилися інші митці, зокрема, дизайнери: «Одягли розкішні сукні, нам 
дали дизайнери сукні, які взагалі захотіли лишитися невідомими, і щоб ми не 
афішували, хто дав сукню»33. Третій блок – професії, у якому показано заняття 
мобілізованих воїнів. Окрему частину відведено загиблим героям. Для волон-
терів найемоційнішою була робота над блоком про воїнів і їхніх матерів: «Цей 
материнський подвиг, на наш погляд, якось не дуже розкритий. Були такі мами, 
що ночували на підлозі біля свого сина, були такі, що молилися за двох синів, 
коли ті були на війні або в полоні. Це не можна було не відобразити»34. Соці-
альний блок «Я – Є» стосується проблем, з якими стикається воїн у цивільній 
реальності. Він переплетений із частиною про невідомих героїв, з якими пере-
січні українці стикаються щодня, але часто не усвідомлюють, хто перед ними. 
Заключний восьмий блок під назвою «Легіонери» зображає дванадцять воїнів-
іноземців, що пішли на війну в Україні. Життєві історії героїв проекту опублі-
ковані разом із фото окремою книгою «Якби не війна». Зібрані за продаж книг 
кошти волонтери передають на лікування бійців, допомогу родинам загиблих і 
для потреб на передовій.

До підтримки армії долучаються також люди з індивідуальними мис-
тецькими ініціативами. Так, 73-річна волонтерка Лаврентія Харів вишиває для 
бійців АТО сорочки з різноманітними візерунками за винятком маків – симво-

31 Коментар Тетяни Грубенко. Там само.
32 Коментар Олени Мерко. Там само.
33 Виступ Юлії Волкової. Там само.
34 Виступ Олени Мерко. Там само.

Фото з циклу 
фотопроекту 

«Якби не війна»
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лу журби35. Про свою працю вона каже: «Трошки збирала гроші, купити нит-
ки, матеріал, вишиванки туди хлопцям передавала. Я все життя вишиваю, але 
зараз тут єдина проблема – час. У мене час на вишивання від п’ятої ранку до 
дев’ятої, потім йду до дівчат плести сітку. Ввечері вже тяжко, але теж часом ще 
за вишивання сідаю. Десь вже до триста сорочок передала»36.

Для потреб війська працюють і лялькарі. Так, Мирослава Лех розпочала 
у Львові виготовлення лялькових солдатиків: «Вона взяла і пошила солдатика, 
це були клаптики камуфляжної тканини… Еволюція цього солдатика тривала 
певний період, він міняв пропорції, міняв трошки якісь свої такі риси. Ну от 
вийшли на той, який є зараз: вишита сорочка, балаклаву він має, очка-ґудзич-
ки. Він такий дуже милий […], можна сказати, народна лялька. Це є явище 
у лялькарстві і воно заслуговує на своє місце, воно самобутнє. Ці солдатики, 
вони вже самобутні, їх радо купляють на збірках як якийсь такий оберіг. Він 
має таку петелечку на собі. Хтось зі священиків мав його на собі і дав йому ім’я 
Тарас. Він його з собою возить […]. Ним і бавитися приємно, це стовідсотково 
вдала лялька, бо хлопчики такого віку сім-десять років, вони дуже реагують на 
цього солдатика. Якщо з дитиною підходять, то дуже просять цього солдатика. 
Солдатик має мати своє місце і в цих подіях, і в лялькарстві як оберіг для вій-
ськових, волонтерів, він має залишитися. Так вдалося Миросі. Він справжній 
якийсь такий, не надуманий, не придуманий, 
а справжній, вистражданий і випробуваний. 
Скільки ті солдатики принесли коштів для за-
купівлі матеріалів!»37.

Сама Олена Цілуйко створила власну 
композицію із солдатиком, прототипом якого 
була лялька М. Лех: «Моя лялька – це дівчинка, 
яка має на колінках цього солдатика, і вона його 
кутає в іграшкову ковдрочку, як ляльку. Такий 
зміст десь. Тобто дівчатка бавляться ляльками, 
а ця дівчинка така вся домашня, гарна, з банти-
ками, і вона тримає цього солдатика, вона його 
обіймає. Там багато змістів. У цьому хтось ба-
чить дух військового, хтось бачить волонтера, 
який захищає воїна. Направду, так є. Малень-
ка дівчинка, що вона може зробити? Так наші 
жінки, просто жінки, там слабші, сильніші, 
старші молодші, але скільки насправді вони мо-
жуть […]. Вона і назву має особливу. Попався 

35 Інтерв’ю з Лаврентією Харів, 1943 р. н., записане в м. Львові 9 липня 2017 року. 
Інтерв’юер Анна Вараниця. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту украї-
нознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

36 Там само.
37 Інтерв’ю з Цілуйко Оленою…

«Яринка бажає перемоги» – 
лялька авторства Олени 

Цілуйко
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нам такий малюночок, нам багато малюночків приносили зі шкіл, діти малю-
вали, ми вкладали в посилки хлопцям. І там був такий, дитина намалювала, 
маленька ще дівчинка п’ять чи шість років, вона намалювала смішного солдата 
і написала: „Яринка бажає перемоги”. Але воно так звучало – вимагає перемо-
ги! Так і звати цю ляльку, її звати Яринка, іншої назви я і не думала»38. Ляльку 
купила до своєї колекції подруга й колега О. Цілуйко, а частина коштів пере-
йшла на волонтерську картку.

Свій талант для підтримки воїнів використовують також музиканти. 
Благодійні концерти різного рівня проходять від початку бойових дій. Окрім 
цього, вони нерідко за власні кошти купують дороге обладнання для воїнів. За 
версією експертів Асоціації благодійників України за 2014 рік до числа най-
більш активних волонтерів серед зірок шоу-бізнесу увійшли: Брати Борисенки, 
Віктор Бронюк, Марія Бурмака, Святослав Вакарчук, Леся Горова, Олена Гре-
бенюк, Група «Дюк–тайм», Сусана Джамаладінова (Джамала), Михайло Хома 
(Дзідзьо), Марія Єфросиніна, Тетяна Ліберман (Тіна Кароль), Андрій Кузьмен-
ко, Руслана Лижичко, Артем Лоїк, Дарія Малахова та Земфіра Орлова39. Від-
значено було й колектив Національного академічного українського драматич-
ного театру ім. Марії Заньковецької. До 2016 року перелік зірок-волонтерів 
розширився, сюди потрапили також Арсен Мірзоян, Володимир Зеленський, 
Марта Шпак, Олег Скрипка, Сергій Притула та Анжеліка Рудницька40. Попу-
лярні музиканти влаштовують благодійні концерти й за кордоном. Так, Анас-
тасія Приходько під час сольного туру в США зібрала для бійців 50 тисяч до-
ларів: «Я повернулася зі Сполучених Штатів Америки, де проходив мій соль-
ний благодійний тур „Songsforpeace”. Метою даного туру був збір фінансової 
допомоги для поранених в зоні АТО бійців, для їх сімей, сімей переселенців і 
сімей бійців, які безвісти зникли. Хочу повідомити, що вдалося зібрати близько 
$ 50 000. Сума чимала, тому маю надію, що вона хоч якось зможе допомогти 
всім, хто потребує допомоги»41.

Українські музиканти нерідко їздять у зону АТО з концертами, щоб під-
тримати солдатів. Особливою активністю відзначаються Іван Ганзера, Анас-
тасія Приходько, Олег Скрипка, Сергій Притула, Михайло Хома та Святослав 
Вакарчук42. Валерій Харчишин, лідер гурту «Друга Ріка» в одному з інтерв’ю 
згадував про враження від такого концерту: «Ми були у Слов’янську і в бага-

38 Там само.
39 Зелена книга української благодійності – 2014. Київ, 2015. С. 44.
40 Зелена книга української благодійності – 2016. Київ, 2017. С. 355.
41 Анастасия Приходько собрала в США $50 тысяч для АТО и обвинила Се-

мена Семенченко в мошенничестве. iPress.ua. 2015. 7 квітня. URL: http://ipress.ua/ru/
ljlive/anastasyya_pryhodko_sobrala_v_ssha_50_tisyach_dlya_ato_y_obvynyla_semena_
semenchenko_v_moshennychestve_118399.html.

42 ТОП-5 звезд-патриотов, которые выступали в зоне АТО в 2016 году. The 
Lime. 2016. 2 грудня. URL: https://lime.apostrophe.ua/article/events/2016-12-02/top5-
zvezdpatriotov-kotorye-vystupali-v-zone-ato-v-2016-godu/8644.
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тьох інших містах […]. Сильно і похмуро. Зустрів там своїх однокурсників. 
Чи не бачив їх років двадцять. Один саксофоніст, інший – трубач. Коли при 
Януковичі армія розвалювалася, вони працювали у військовому оркестрі, при 
ньому стали артилеристами. Що це таке, вони взагалі уявлення не мали. Коли 
був Іловайськ, саксофоніст туди тільки дивом не потрапив. А трубач був у котлі 
і вийшов цілим. Коли він мені про це розповідав, у нього тремтіли руки. Він 
сивий весь. По ньому видно, що він зіткнувся зі смертю, з чимось страшним. 
І коли він прийшов до нас в автобус і випив, я розумів, чому він п’є. Не знаю, 
як би я себе повів, я ж не там, не воював. На першому виступі у мене був шок, 
я думав: навіщо все це? Що я можу їм заспівати? А потім перед концертом 
саксофоніст, який ще й пастором став, прочитав молитву. І я зрозумів, про що 
треба співати»43.

Не менш емоційні враження залишись у Павла Крохмальова: «Ідеш по 
вулиці, зліва – повністю зруйнований будинок, а через дорогу цвітуть вишні, 
курочки бігають, люди посміхаються. Розумієш страшну річ, наскільки близь-
ко війна. Але також близькі й посмішки, і життя, воно триває. Це потрібно 
цінувати, любити і берегти близьких. Тільки ця любов підкаже, як з цим бути 
далі. Знаєте, це як у нас бабуся з простягнутою рукою стоїть біля переходу, а 
через дорогу бізнес-центр з мільйонними оборотами. Все це поруч, тільки в 
мегаполісі це не так помітно, а там все це на поверхні, і ти розумієш багато 
чого про життя. А коли ще бачиш цих хлопців… Одного разу до нас на кон-
церт привезли бійців одразу з передку. Ці очі… Але ти співаєш і розумієш, що 
пісня їм потрібна, вони не можуть жити вічно в горі та стражданні»44. Як про 
внутрішній обов’язок говорить про поїздки на схід Анжеліка Рудницька: «Ми 
докладаємо величезних зусиль, щоб схід не відчував себе не українським. Щоб 
у них і думки не було, що вони нікому не потрібні […]. Ми сходозалежні люди, 
ми не можемо туди не їхати, бо відчуваємо свою відповідальність. Коли ти мо-
жеш зробити для країни, але не робиш, це громадянський злочин»45.

Війна не залишила байдужими українських літераторів. Серед письмен-
ників і поетів, які постійно допомагають війську, Сергій Жадан, Ірен Роздо-
будько, Борис Севастянов, брати Капранови, Олександр Власюк (Сашко Лір-
ник), Микита Кашницький46. Характерно, що у творчості кожного з них тема 

43 Савченко О. Валерий Харчишин (Друга ріка): Я пел в АТО для одного солдата. 
Фокус. 2015. 11 травня. URL: https://focus.ua/society/329597/.

44 Відомі музиканти розповіли, як страшно в зоні АТО. Апостроф. 2016. 19 серп-
ня. URL: https://apostrophe.ua/ua/news/society/2016-08-19/izvestnyie-muzyikantyi-rasska 
zali-kak-strashno-v-zone-ato/68858.

45 Благодійний фонд Сергія Жадана працюватиме, щоб схід України був 
невід’ємною частиною її культурного простору. Коментар Анжеліки Рудницької. 
Ukraine Crisis Media Center. 2017. 30 січня. URL: http://uacrisis.org/ua/51975-zhadan-3.

46 Костюк Б. «Ми робимо свій внесок у допомогу нашим бійцям» – волонтер 
Дарина Катикало. Радіо Свобода. 2017. 24 вересня. URL: https://www.radiosvoboda.
org/a/28751501.html.
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війни з’явилася лише після початку бойових дій в Україні. Ірен Роздобудько 
стверджує, що обминути ці події тематично навіть у її «жіночому» жанрі не-
можливо: «Я вже не могла про це не говорити. Бо вплив – просто величезний. 
Так і тут, хотіла написати жіночу, таку щемливу книжку, а все одно не обійшло-
ся без згадок про ці події. Знаю, що на ній будуть плакати хорошими сльозами 
(бо сама там ридала), а не такими, як ми зараз плачемо, коли в кожного свій 
фронт. Але вже не зможу бодай рядком не написати про це»47. Кошти за про-
дані книги спрямовуються на пожертви для потреб армії. Дехто з літераторів 
особисто буває на передовій. Так, Сергій Жадан їздить на схід фактично від 
початків, а крім цього він заснував благодійний фонд, що займається допо-
могою в гуманітарній сфері: «За ці два з чимось роки ми відвезли на Донбас 
кілька тонн книжок, підтримали десятки шкіл, садочків, інтернатів, бібліотек, 
лікарень. Ми робили фестивалі, концерти, і в якийсь момент ми зрозуміли, що 
це – процес на перспективу, він пов’язаний не лише з війною. Якщо ми хоче-
мо, щоб схід України був невід’ємною частиною її культурного та політично-
го простору, то треба працювати більш системно та масово, тому й вирішили 
зареєструватися»48.

Нетиповим для письменника є шлях Микити Кашницького, автора дитя-
чої літератури. Він був учасником Майдану, пізніше добровольцем батальйону 
«Айдар», з яким проходив найважчі бої під Щастям, а згодом став волонтером 

47 Ірен Роздобудько: «Я не хотіла писати роман про війну». Міст. 2016. 25 верес-
ня. URL: http://meest-online.com/interview/iren-rozdobudko-ya-ne-hotila-pysaty-roman-
pro-vijnu/.

48 Благодійний фонд Сергія Жадана працюватиме, щоб схід України був 
невід’ємною частиною її культурного простору…

Сергій Жадан – письменник і волонтер
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і знову письменником. Його перу належать як казки, так і посібник із домедич-
ної допомоги за стандартами НАТО49. Після повернення з фронту він написав 
«Уроки мужності» – книгу, орієнтовану на патріотичне виховання дітей серед-
нього і старшого шкільного віку. У тандемі з Володимиром Бульбою в ній у 
гумористичній формі представлено одинадцять історій з фронту: «Ця книжка 
виникла тому, що виникла війна. Це наша реакція на війну. Це книжка про лю-
дей, які воювали, які волонтерили. Можливо, це викликає враження дисонансу, 
але ми намагалися написати книжку так, щоб її було легко й цікаво читати. 
Щоб людина посміхалася, коли читала цю книгу, а вже потім, почитавши й 
відклавши її, – вона замислилася і, можливо, заплакала»50. Ця ініціатива, як і 
багато інших мистецьких проектів, направлена на активізацію суспільства.

Загалом митці для і в АТО продовжують творити на підтримку військо-
вих. Ініціативи творчих людей можна розділити на два основні напрями: фі-
нансова і моральна допомога, нерідко вони переплітаються. Матеріальна під-
тримка полягає у власних грошових пожертвах та зборі коштів серед людей, 
які «платять за мистецтво». Моральна сторона багатоваріантна. Сюди належать 
поїздки на схід, що стають для бійців джерелом позитивних емоцій і одночасно 
формують відчуття зв’язку з мирною реальністю. Іншим способом є спроби 
«пробудження» широких суспільних верств через виставки, книги, патріотичні 
концерти. Для самих воїнів такі акції теж значущі, адже свідчать про визнання. 
Окрім цього, волонтери-митці дарують воїнам життєствердні символи, що ста-
ють для них реліквіями. Люди, здатні «бачити серцем» творять окрему сторін-
ку в історії волонтерського руху. Ця сторінка про те, що кожен може рятувати 
Батьківщину по-своєму.

Анна ВАРАНИЦЯ

49 Ляшенко О. Майданівець та боєць батальйону «Айдар» видав дитячу книгу. 
Місто. 2016. 5 січня. URL: https://misto-tv.poltava.ua/news/20424/.

50 Єгорова А. Із гумором про війну: у Полтаві презентували збірку оригіналь-
них оповідань «АТОБАЙКИ». Зміст. 2017. 25 липня. URL: http://zmist.pl.ua/news/iz-
gumorom-pro-viinu-u-poltavi-prezentuvali-zbirku-originalnih-opovidan-atobaiki.
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ІСТОРІЇ ОБ’ЄДНАНЬ ВОЛОНТЕРІВ:
ВИБРАНІ ПРИКЛАДИ

Мережа індивідуальних та колективних волонтерських ініціатив, які 
сформувалися в Україні у зв’язку з російсько-українською війною, є доволі 
розгалуженою. Точну їх кількість визначити не можливо, оскільки існують 
неофіційні осередки допомоги потребуючим або ж ті, які не афішують роботу. 
Говорити про облік можна лише щодо тих об’єднань волонтерів, які проходять 
певні етапи формування та офіційної реєстрації: громадський рух, громадська 
ініціатива, громадська спілка / об’єднання, громадська організація, благодій-
ний фонд. Більшість із них внесено до Єдиного реєстру громадських форму-
вань України – електронної бази даних, яка містить відомості про легалізацію 
(реєстрацію) громадських організацій: всеукраїнських, міжнародних та місце-
вих, їх спілок, місцевих осередків, філіалів, відділень, представництв та інших 
структурних осередків громадських (неурядових) організацій іноземних дер-
жав на території України1.

Місцеві організації поділяють за населеними пунктами, в яких вони ді-
ють або мають зареєстровану юридичну адресу. Більшість із них орієнтуються 
на допомогу військовим підрозділам, що дислокуються на території їх міста чи 
селища, або ж на підтримку окремих військових чи добровольців, котрі жили 
чи працювали до подій весни 2014 р. поряд із ними. Всеукраїнські організації 
розрізняють за сферами діяльності та спеціалізацією постачання в зону про-
ведення АТО деталей до військової техніки, елементів спорядження, медичних 
препаратів тощо. Міжнародні благодійні фонди співпрацюють або з диплома-
тичними представництвами своїх держав в Україні, або з благодійними фонда-
ми, які мають відкриті рахунки у валюті, забезпечуючи останніх гуманітарною 
допомогою та інформацією про можливості лікування та реабілітації учасни-
ків АТО за кордоном.

Назви волонтерських об’єднань, як і форми їхньої діяльності, є різними і 
залежать від сфери зацікавлень осіб, які до них входять. Волонтерські осеред-
ки, які займаються організацією допомоги військовим, мобілізованим на вій-
ськову службу, добровольцям та місцевому населенню, що постраждало від 
бойових дій на сході України, за напрямами роботи можна поділити на: громад-
сько-професійні ініціативи; об’єднання за інтересами і для вирішення окремих 
питань; організації, що виникли внаслідок певних подій; допомагають особам 
з вадами і збирають кошти на їх лікування чи реабілітацію; допомагають ді-
тям, біженцям чи внутрішньо переміщеним особам; організації, які займають-
ся освітніми проектами та ініціативами, спрямованими на охорону історичного 

1 Реєстр громадських об’єднань. Пошуковий акаунт. URL: http://rgo.informjust.ua.



317

Історії об’єднань волонтерів: вибрані приклади

середовища; ініціативи громадського контролю та порядку; ініціативи окремих 
людей, які збирають адресну допомогу конкретним особам.

Будь-які координаційні волонтерські центри не завжди справляються зі 
своїми обов’язками. Стихійність у діях та емоційні пориви громадських акти-
вістів прямо залежать від сплеску або спаду активності бойових дій на сході 
України. Дії та слова волонтерів нерідко не вписуються в рамки бюрократич-
них процедур, однак вони користуються довірою в суспільстві, що й послужило 
основним чинником для легітимізаціїї діяльності волонтерських організацій. 
Водночас громадські активісти йдуть на контакт із державою, готові надавати 
рекомендації, шукати кошти для реалізації окремих проектів, спів працювати 
одне з одним, аби реформи у військовій, медичній, соціально-економічній сфе-
рах відбувалися з позитивними та відчутними для широкого загалу результа-
тами.

Протягом 2013–2017 рр. в Україні була сформована унікальна мережа 
волонтерських ініціатив та організацій, яка створила себе сама. Волонтерські 
організації та окремі волонтери самостійно визначали цілі, налагоджували 
співпрацю між собою, брали на себе всі логістичні процедури заради того, 
щоб отримати результат – допомогти військовим вистояти на лінії зіткнення та 
полегшити ситуацію тих, чиє життя зачепила війна. Креативність, досягнення 
неможливого та «свої» правила поведінки, побудовані на надійності та довірі, 
стали головними ознаками волонтерського руху, який виник під впливом Рево-
люції гідності та війни на сході України.

Представлені нижче історії волонтерських об’єднань є вибраними при-
кладами, які не відображають усю палітру волонтерських організацій та ініці-
атив, однак дають змогу читачеві скласти уявлення про їх різнорідність, осо-
бливості організації, досягнення та проблеми в діяльності, форми роботи; на-
близитися до способу мислення, збагнути аргументи й логіку дій низки лідерів 
волонтерського руху. Критерієм вибору прикладів послужила саме їх різно-
манітність, а не впливовість, поширеність чи будь-які інші показники. Автори 
намагалися представити широкий спектр руху: від волонтерських об’єднань, 
які працюють з Міністерством оборони, до молодіжних ініціатив, від критиків 
діючої влади до тих, хто її підтримує, від проектів, відомих усій Україні, до 
локальних об’єднань.
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«COMBAT-UA»

Благодійний фонд «Combat-UA» розпочав діяльність як волонтерська 
група в рамках проекту «Крила Фенікса». Ідею цієї ініціативи сформували за-
сновники групи, зробивши висновки з бойових дій перших місяців війни й ба-
гато в чому хаотичних спроб волонтерів допомогти фронту. «Якщо дивитися 
на фактичні дії, – стверджував один із активістів «Combat-UA» Павло Кащук, – 
то воює, в основному, армія. […] При всій повазі до добровольців, більше всьо-
го страждає і воює саме армія. А з армії єдиним одразу боєздатним підрозділом 
був спецназ»1. Творці фонду належали до «молодого креативного класу», тож, 
за їх визнанням, «підійшли до справи, як бізнесмени, і обрали найбільш рен-
табельний напрямок. Аби краще зрозуміти, – пояснював П. Кащук, – можна 
сказати так: сто доларів, вкладених у спецназ, принесе для нашої перемоги 
більше, ніж ті ж сто баксів, віддані, наприклад, мехбригаді з резервістів. Так, 
звучить цинічно, але враховуючи умовно, що в нас лише 100 доларів, то я вва-
жаю цей підхід вірним»2. Гаслом «Combat-UA» стало «Допоможемо тим, хто 
вміє діяти!». Адресну допомогу фонд спрямовує військовим підрозділам спе-
ціального призначення: 3-му (місце постійної дислокації – м. Кропивницький) 
і 8-му (м. Хмельницький) окремим полкам спеціального призначення ГУР, 
73-му морському (м. Очаків) і 140-му окремому (м. Хмельницький) центрам 
Сил спеціальних операцій. Саме ці цифри розміщено на логотипі організації, в 
основу якого покладено образ кажана – одного із символів ССО та військової 
розвідки.

Хоча спецпризначенці вважаються елітою Збройних Сил, вони, як і всі в 
Україні, виявилися заскоченими початком бойових дій, попри те, що за рівнем 
підготовки й розумінням того, чим є війна, вони суттєво перевищували всіх 

1 Кузьменко Е. Армию обеспечили не генералы, а волонтеры. А генералы отчи-
тались наверх, что все хорошо, и что выделенные деньги куда-то дошли». Цензор.Нет. 
2014. 29 сентября. URL: https://censor.net.ua/resonance/304680/armiyu_obespechili_ne_
generaly_a_volontery_a_generaly_otchitalis_naverh_chto_vse_horosho_i_chto_vydelen-
nye.

2 Титиш Г. Доставка зброї. Як волонтери возять гвинтівки на передову. Українська 
правда. 2014. 29 грудня. URL: http://life.pravda.com.ua/volunteers/2014/12/29/186742/.
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інших. Спецпризначенці звичайно уникають публічності, однак уже в перші 
місяці воєнного конфлікту в інформаційному просторі з’явився ряд гострих ви-
словлювань вищих офіцерів, які свідчили про глибину проблеми й були адре-
совані українському суспільству в надії на його реакцію. Так, у квітні 2014 р. 
командир 8-го полку підполковник Олег Нечаєв ствердив: «За 23 роки ми ви-
ростили, на жаль, покоління не військових, а управлінців, котрі, як показали 
недавні події, просто провалили все, що могло би виправити ситуацію […]. Для 
мене це дуже болюче питання. Я вважаю, що потрібно робити дуже серйозні 
висновки, починаючи з керівних кадрів у армії і закінчуючи її оснащенням. Бо 
воювати ми вміємо не гірше, ніж інші […]. Я би хотів, аби наше керівництво 
прислухалося до думки командирів і начальників нижчої ланки, оскільки ми 
краще знаємо нагальні потреби […]. Високомобільні десантні війська, війська 
спеціального призначення, морська піхота, які першими вступають у конфлікт, 
мають бути штатно укомплектовані відповідно до вимог військового часу, щоб 
скоротити час на підготовку до ведення дій. Також потрібно укомплектувати 
війська засобами захисту, розвідки, нападу. Ми й раніше стикалися з цією про-
блемою, а зараз, коли обстановка досить серйозна, бачимо, що нам, як пові-
тря, необхідні засоби нічного спостереження, тепловізори, нічні біноклі тощо. 
Якщо порівнювати українську армію з російською, то за рівнем оснащення ми 
перебуваєм у XVIII столітті»3.

3 Новак Т. Підполковник Олег Нечаєв: «Ми ще будемо „дякувати” Росії, що 
в українців прокинувся патріотизм». Є.ye.uа. 2014. 14 квітня. URL: https://ye.ua/
syspilstvo/15891_Pidpolkovnik_Oleg_Nechayev__Mi_sche_budemo__dyakuvati__Rosiyi_
scho_v_ukrayinciv_prokinuvsya_patriotizm_.html.

Команда «Combat-UA», 2015 рік
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Засновниками, творцями концепції та «медійними обличчями» «Combat-
UA» є Ігор Федірко і Павло Кащук. Павло Кащук у 2006 р. заснував проект 
«InfoCar.ua» та став головним редактором відповідного сайту, більшість часу 
присвячував автомобільній журналістиці та організації роботи своєї команди, 
при чому здобув навики менеджменту, мав також хобі – високоточну стрільбу. 
«Я довго думав, коли ж я став волонтером, – згадує він, – прокручував це у 
голові. Мені здається, що це сталося 20 лютого 2014 року, коли я приїхав на 
Майдан – пізніше, ніж зазвичай – і дізнався про перші жертви. Тоді з’явилося 
відчуття „невідданого боргу”. Потім почали приходити повістки друзям, ко-
легам, знайомим, а мені не приходили, і це відчуття стало нестерпним. І я ви-
рішив, що мушу допомагати тим, хто нас захищає»4. Від співробітника, який 
у складі 72-ї аеромобільної бригади опинився на блокпосту коло Маріуполя, 
під обстрілами і без спецзасобів, довідався про реальний стан забезпеченості 
армії: «Пам’ятаю, це було в суботу, ми знайшли 12 чи 15 броників. Скільки 
знайшли по Києву – все скупили». Передавали через поїзд Київ-Маріуполь, 
щоправда, довго вмовляли провідників, які вперто називали українських вій-
ськовослужбовців «карателями». Довелося сказати, що це для міліції, яка за-
хищатиме громадян. Коли згодом волонтерам повернули пластину з кулями, 
з’явилося розуміння того, що така допомога має сенс, рятує чиєсь життя5.

Невдовзі П. Кащук вирішив, що зможе більше допомогти фронту як 
ефективний менеджер волонтерського руху, ніж як боєць, котрий зовсім не 
вміє воювати6. До початку бойових дій він мав дуже приблизні уявлення про 

4 Швидько А. «Треба було вчасно піти з аеропорту і підірвати його» – Кащук. 
Радіо Свобода. 2015. 30 червня. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/27102442.html.

5 Кузьменко Е. Армию обеспечили не генералы…
6 Волонтер Павло Кащук. Українські військові скептично ставляться до інозем-

них консультантів. Програма телеканалу «Соціальна країна». 2015. 29 травня. [Відео-
матеріали]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=l-z_GD1Tet4&feature=youtu.be.

Павло Кащук



321

Історії об’єднань волонтерів: «Combat-UA»

військову справу, обмежені підготовкою на військовій кафедрі ВНЗ. У потре-
бах фронту доводилося розбиратися по факту. Спершу волонтери мали ілюзії, 
що достатньо лише спитати військових про те, що їм потрібно, й дістати це. 
Однак і самі військові не завжди могли точно визначити свої потреби й по-
дати відповідні технічні характеристики, оскільки здебільшого мали досвід 
використання застарілого оснащення. П. Кащук зізнається, що в перші тижні 
боїв мав цілком пацифістські настрої. Розпочинаючи волонтерську діяльність 
у проекті «Крила Фенікса», він навіть попередив Юрія Бірюкова, що через мо-
ральні принципи займатиметься будь-яким напрямом допомоги, окрім того, що 
несе смерть. Утім, «коли хлопці почали безсило гинути, я зрозумів, що давши 
їм лише каски, не врятую»7, «і ворога каскою і бронежилетом не зупинити»8.

Натомість Ігор Федірко, виходець із сім’ї військових офіцерів, сам почи-
нав професійну діяльність як військовослужбовець, але невдовзі звільнився в 
запас у званні капітана і почав бізнес у галузі інженерії. З початком війни вивіз 
родину (дружину з маленьким сином) до батьків у Ніжин, а сам повернувся в 
Київ, щоб присвятити себе забезпеченню війська. Через волонтерство бізнес 
підупав, однак сім’я, попри психологічний і матеріальний тиск, поставилася до 
цього з розумінням: дружина вийшла на роботу, а мати опікувалася внуком. «Я 
дуже вдячний сім’ї, це просто неймовірно, – визнає І. Федірко. – Вони завжди 
дуже переживають, коли я від’їжджаю. Одного разу й мені було дуже страш-
но… Це було в Амвросіївці, за два дні до того, як нашим довелося звідти піти. 
На кожному посту, куди ми приїжджали, максимум у 500 метрах було чути 
дуже жорсткий бій […]. От там я відчув, що таке насправді війна»9.

7 Титиш Г. Доставка зброї. Як волонтери возять гвинтівки на передову…
8 Волонтер Павло Кащук. Українські військові скептично ставляться до інозем-

них консультантів…
9 Кузьменко Е. Волонтер Игорь Федирко: «Чувство юмора у спецназа? Ну, к 

примеру, возле курилки тихо подкрасться и бросить в урну взрывпакет». Цензор.Нет.

Ігор Федірко
з сім’єю
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Волонтери «Combat-UA» почали допомагати військам спеціального при-
значення задовго до того, як словосполучення «3-ій полк», «8-ий полк», «Сили 
спеціальних операцій», «Військова розвідка України» і професійний рівень 
військовослужбовців цих частин стали відомими. Надання доречної допомоги 
з боку волонтерів не було б можливим без особистих взаємин з бойовими ко-
мандирами, адже спецпризначенці є дуже закритим підрозділом: вони прихо-
вують обличчя, а імена багатьох бійців потрапляють в інформаційний простір 
здебільшого по смерті та у зв’язку з нею. Налагодити контакти між волонте-
рами й військами спеціального призначення допоміг батько І. Федірка, котрий 
сам служив у спецназі ГУР. Перша поїздка була до 8-го полку. «Ми все постача-
ли туди, в гарячі точки, – згадував П. Кащук. – На той час це були Артемівськ, 
Амвросіївка, Старобільськ, Щастя, Сватове. Туди ми їздили одними з перших, 
коли це ще було страшно, й бажаючих виявлялося не так і багато. Тому всі від-
гуки й запити ми отримували прямо звідти та не намагалися працювати через 
Генштаб і керівництво підрозділу в Києві. І тоді це було правильно»10. Улітку 
2014 р. волонтери вже тісно спілкувалися зі спецпризначенцями й заслужили 
їх довіру11.

За даними волонтерів, мінімум 90 % особового складу спецназу пішли 
воювати в зону АТО12. В їх випадку гасло «Ніхто крім нас» виявилося мак-
симально співзвучним із внутрішнім відчуттям ситуації. Перебування серед 
спецпризначенців, які «все життя навчалися війні», відкривало нові горизонти 
світу й перед самими волонтерами, змушувало їх побачити і спробувати зро-
зуміти іншу реальність. «Інколи, – згадує І. Федірко, – вони розповідали свої 
історії з захопленням, а ми сиділи і просто не розуміли: як можна так легко-
важно ставитися до свого життя, при цьому виконуючи поставлене завдання»; 
«був випадок, коли група (5–6 осіб) відбила від переважаючого противника 
ПТРС (протитанкову зброю) з повним боєкомплектом, бо командир сказав: „О! 
Хочу!”»13. Подібну історію про легендарного «Редута», командира 3-го полку 
спецпризначення полковника Олександра Трепака, героя оборони Донецького 
аеропорту, розповів П. Кащук: «Він нас не переставав дивувати. Йому можна 
було зателефонувати в момент, коли йдуть перестрілки, а він піднімав слухавку 
і весело міг сказати: „Слухай, вибач. Я піду зараз танки віджену”»14.

Захоплення бійцями спецпризначення відіграло вирішальну роль у мо-
тивації волонтерів «Combat-UA», додавало їм упевненості та рішучості, навіть 
певного бажання наслідувати в сенсі ставлення до професійних обов’язків, 
уміння мобілізуватися та працювати на результат: «Коли ми вперше з ними 

2015. 9 января. URL: https://censor.net.ua/resonance/319299/volonter_igor_fedirko_chu-
vstvo_yumora_u_spetsnaza_nu_k_prim eru_vozle_kurilki_tiho_podkrastsya_i_brosit.

10 Кузьменко Е. Армию обеспечили не генералы…
11 Швидько А. «Треба було вчасно піти з аеропорту і підірвати його» – Кащук…
12 Кузьменко Е. Армию обеспечили не генералы…
13 Кузьменко Е. Волонтер Игорь Федирко: «Чувство юмора у спецназа…
14 Швидько А. «Треба було вчасно піти з аеропорту і підірвати його» – Кащук…
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побачилися, про те, що це – спецназ, говорила тільки підготовка. Це зібраність 
на будь-якій позиції, і навіть у таборі. Відчувалося, що люди – професіонали 
й займалися тільки виконанням бойового завдання». За свідченням І. Федірка, 
під час бойових дій і військових операцій усі частини – від добровольців «Ай-
дару», «Правого сектору» до артилеристів – намагалися бути поближче до груп 
спецпризначення, прислухалися до їх порад15. Таким чином були сформовані 
гасла, з якими волонтери звернулися до громадськості з проханнями про під-
тримку: «Все найкраще – тільки їм», «Найкраще – для найкращих»16.

Спочатку допомога підрозділам спецпризначення, як і все, що відбу-
валося в перші місяці воєнних дій, носила хаотичний характер. Причинами 
цього були значні потреби військових, починаючи від елементарних побуто-
вих проблем і продуктів та закінчуючи сучасним військовим спорядженням, 
пошук того, де всі ці речі можна було купити або ж дістати, що – у випадку 
оптики, систем сучасного зв’язку та зброї або ж її елементів – було непро-
стим завданням навіть за наявності коштів. «Вони, – одним із перших у червні 
2014 р. привертав увагу до стану забезпечення 3-го і 8 полку спецпризначення 
волонтер «Combat-UA» Костянтин Островський, – професіонали, які вміють і 
хочуть воювати за нас з вами, за нашу країну. […] Вони, як правило, діють у 
тилу ворога, добами, тижнями без сну й води. Вони були несправедливо забуті, 
фактично знекровлені (у цьому ми особисто переконалися, поспілкувавшись з 
командирами протягом кількох останніх днів). Вони вимагають нашої з вами 
допомоги, бо вони – одні з найважливіших і ключових фігур у нашій майбут-
ній перемозі»17. З часом і досвідом волонтерська група «Combat-UA» сформу-
вала пріоритети і налагодила регулярну взаємодію з фронтом. Якщо спершу 
волонтери привозили спецпризначенцям і форму, і їжу, то згодом «допомога 
стала більш технічно орієнтованою»18: «там зовсім інші потреби, вони ніколи 
не просять…, про сигарети я не чув вже роки півтора», – стверджував І. Федір-
ко восени 2015 р.19

На зламі 2014–2015 рр. на базі волонтерської групи «Combat-UA», яка 
тоді налічувала 6 активних членів, був зареєстрований однойменний благодій-
ний фонд20. Також у 2014 р. І. Федірко і П. Кащук ініціювали розробку сайту 
ArmyHelp.com.ua, що мав виконувати координаційну функцію, об’єднуючи ін-

15 Кузьменко Е. Волонтер Игорь Федирко: «Чувство юмора у спецназа…
16 Допис на сторінці Combat-UA в соціальній мережі Facebook. 13 лютого 2016 р.
17 «Они в тылу врага без сна и воды», – активисты собрали помощь для воен-

нослужащих 3-й и 8-й части спецназа ВСУ. Цензор.Нет. 2014. 25 июня. URL: https://
censor.net.ua/photo_news/291429/oni_v_tylu_vraga_bez_sna_i_vody_aktivisty_sobrali_
pomosch_dlya_voennoslujaschih_3yi_i_8yi_chasti_spetsnaza.

18 Кузьменко Е. Волонтер Игорь Федирко: «Чувство юмора у спецназа?..
19 Час. Підсумки дня. Ігор Федірко. 2015. 12 жовтня. Телепрограма 5-го каналу. 

[Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=GUrQW cSPM.
20 Combat-UA. Сайт благодійного фонду. URL: http://www.wikiwand.com/uk/

Combat-UA.
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формацію про благодійників, перевірені волонтерські організації та потреби 
військових21 (на даний момент сайт не працює, а його матеріали доступні у веб-
архіві). Хоча волонтери «Combat-UA» всіляко намагались абстрагуватися від 
вирішення побутових і медичних проблем військових, твердячи, що це повинна 
робити держава або ж «жіночі батальйони», інколи їм доводилося вирішувати 
й такі питання. Волонтери підтримували зв’язок з українськими військовими 
в Донецькому аеропорту з моменту появи там тоді ще кіровоградського 3-го 
полку спеціального призначення. П. Кащук згадував: «Ми дзвонили хлопцям 
і запитували, чого вони потребували найбільше. І, як зараз пам’ятаю – це були 
„плити” для бронежилетів, тому що ті жилети, які в них були, не витримували 
куль. Просили також системи крапельниць та фізіологічний розчин. У них було 
багато поранених, яких вони не могли вивезти, і через втрату крові їм постійно 
ставили крапельниці. Я й зараз навіть не хочу думати про те, чому цього хлоп-
цям не постачала держава. Але тоді ми мали завдання – п’ятдесят фізрозчинів, 
і ми це відвезли»22.

Волонтери також звертали увагу на ті елементи військової форми і спо-
рядження, які забезпечують спецпризначенцям більшу зручність через специ-
фіку їх роботи: взуття, яке витримує тривалі переходи, в тому числі поблизу во-
рожих позицій чи в тилу ворога, «правильні каремати», що дозволяють уник-
нути переохолодження, адже «робота снайпера дуже вибаглива до комфорту 
й вимагає величезної витримки: лежати на землі в сніг та дощ – не найкраще 
задоволення»23. Вони займалися переобладнанням під військові потреби авто-

21 Урбанская Т. Воины добра. УНИАН. 2014. 7 июля. URL: www.unian.net/society/ 
936934-voinyi-dobra.html.

22 Швидько А. «Треба було вчасно піти з аеропорту і підірвати його» – Кащук…
23 Допис на сторінці Combat-UA в соціальній мережі Facebook. 5 травня 2016 р.

Подяки волонтерам «Combat-UA» від 3-го і 8-го окремих полків
спеціального призначення
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мобілів (електрифікація та адаптація під «апаратні»)24, зокрема для тих груп 
спецпризначенців, які збирали докази російської агресії, зразки російської 
зброї. Особливе значення мають засоби шифрованого зв’язку: цифрові рації 
та прилади супутникового зв’язку, бо група повинна мати час для відходу між 
передачею інформації та перехопленням сигналу противником. Зрозумівши це, 
волонтери почали постачати нові коштовні прилади, завдяки яким цей часовий 
відтинок вдалося збільшити з 1–2 до 15 хвилин, адже «мобільний зв’язок там – 
це самогубство». Забезпечення автономного зв’язку в перші місяці війни було 
особливо важливим ще й з огляду на роботу в Україні російських спецслужб, 
які розкривали пункти призначення, й через це групи потрапляли в засідки. 
Волонтери обладнали реанімобіль для підрозділу спецпризначенців25. Життя і 
здоров’я воїнів вдавалося зберегти завдяки засобам для захисту очей і каскам: 
«командир однієї з груп показував свою каску з двома кулями. І дуже дякував, 
казав, що каска врятувала йому життя. І його група дякувала за те, що коман-
дира врятували»26.

У 2015 р. «Combat-UA» увійшов до рейтингів найбільш ефективних і 
прозорих об’єднань волонтерів; про його діяльність писали провідні україн-
ські інформаційні ресурси27. З виокремленням благодійного фонду викриста-
лізувалися два напрями його роботи. Насамперед – це ремонт тепловізорів та 
інших оптичних приладів для учасників АТО. З моменту початку бойових дій 
поняття тепловізору (або ж «теплика», як його називають між собою військові) 
стало відомим чи не кожному мешканцю України. Тепловізор (інфрачервона 
камера) – це оптико-електронний прилад, принцип дії якого полягає у візуа-
лізації температурного поля. На передовій, особливо в нічний час, тепловізо-
ри є основним засобом завчасного виявлення диверсійно-розвідувальних груп 
противника, що дозволяє знешкоджувати їх і підготуватися до нападу. Щоночі 
кожен тепловізор може врятувати чиїсь життя. Тому військові одразу вказува-
ли волонтерам на тепловізори в числі нагальних потреб. Однак задовольнити 
цей запит виявилося непросто: не було легального шляху закупівлі та ввезення 
тепловізорів з-за кордону, тож переважна більшість переданих волонтерами на 
фронт приладів належала до цивільних або мисливських аналогів. Міністер-
ство оборони України почало вирішувати це питання лише на початку 2016 р., 
уклавши угоду на виробництво тепловізорів вітчизняного зразка. Доти потре-
би військових покривали майже винятково волонтери28. Та й навесні цього ж 

24 Там само. 20 квітня 2016 р.
25 Там само. 1 квітня 2015 р.
26 Кузьменко Е. Волонтер Игорь Федирко: «Чувство юмора у спецназа?…
27 Рингис А. Бэк-офис армии. Как работают альтернативные службы тыла. Укра-

инская правда. 2015. 31 июля. URL: http://www.pravda.com.ua/cdn/cd1/2015year/back_
of ce/index.html.

28 Техніка війни. Вип. 19: Тепловізори в АТО. 2016. 30 січня. Телепрограма 
Військового телебачення України. Відеоматеріали. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=GUrQW cSPM.
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2016 року волонтери фіксували наявність закуплених державою тепловізорів 
лише в підрозділах СБУ «Альфа»29.

У зоні бойових дій тепловізори нерідко виходять з ладу, утім пристрій 
часто підлягає ремонту, який обходиться суттєво дешевше, ніж купівля но-
вого. Коли з фронту масово почали повертати ушкоджену оптику, у волонте-
рів «Combat-UA» виникла ідея поставити її полагодження на ширшу основу. 
Спершу було організовано логістику: знайдені люди, які вміли працювати з 
оптикою, роками збирали деталі, мали коштовне обладнання й погоджувалися 
ремонтувати прилади для зони АТО без оплати праці. Утім за такої системи 
було складно налагодити централізоване постачання деталей: важко реагувати 
на потреби кожного, та й майстри неохоче йшли на обмін, оскільки не зна-
ли, що саме їм виявиться потрібним для ремонту наступного приладу. Тоді у 
2015 р. Ігор Федірко зважився відкрити Волонтерську оптичну лабораторію 
(ВОЛ). Доброчинці безкоштовно надали в її користування відремонтоване при-
міщення в Києві.

У лабораторії працюють 3–4 фахівці, а І. Федірко займається організа-
ційними питаннями: пошуком і закупівлею деталей, прийомом оптики на ре-
монт і її якнайшвидшим поверненням у зону АТО. Окремі деталі для опти-
ки становлять суттєву проблему, оскільки в Україні їх не можливо знайти у 
вільному продажу; діють міжнародні заборони на вивезення високотехноло-
гічних товарів. Так, до прикладу, не-
має офіційного шляху для імпорту 
тепловізійних матриць. Частина дета-
лей надходить від безвідновно ушко-
джених приладів, для інших майстри 
шукають аналоги, ще інші – вдається 
отримати різними шляхами. «Кра-
щий друг волонтера – це контрабан-
дист», – жартує І. Федірко та водночас 
поважно стверджує, що ніхто з волон-
терів не боїться притягнення до від-
повідальності, бо впевнені в доціль-
ності своїх дій і спроможності давати 
відповіді швидше, ніж неповороткі 
державні структури. Волонтерством, 
на його переконання, не займаються 
люди, які планують виїхати за кордон, 
вони серйозно налаштовані жити в 
сильній Україні, отож готові доводити 

29 Пешко К. Волонтер Віталій Дейнега. Наших дівчат, які привезли приціл, 
«айдарівці» ніч тримали з мішками на голові. Главком. 2016. 2 березня. URL: https://
glavcom.ua/interviews/331473-volonter-vitalij-dejnega-nashih-divchat-jaki-privezli-pritsil-
%C2%ABajdarivtsi%C2%BB-nich-trimali-z-mishkami-na-golovi.html.

Лазерний далекомір з маркуванням: 
«Combat-UA. Армії України від народу». 
На звороті напис: «Не для продажу. 

3 полк СпП»
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свою рацію30. За власними даними «Combat-UA», ВОЛ у 2015 р. відремонту-
вала 238, а у 2016 р. – 553 тепловізори, тобто фактично щодня в зону бойових 
дій спрямовують дієздатний прилад. Одразу помітна ефективність лабораторії: 
за оцінками її фахівців протягом 2015–2016 рр. вони, витративши на деталі 
близько 70 тисяч євро, відремонтували оптичні прилади й засоби зв’язку, по-
вна вартість яких становила би близько 2 млн євро. У лабораторії ремонтують 
приблизно 80 % отриманих пошкоджених приладів. Дякуючи за відновлений 
тепловізор, партнери з волонтерської організації «Народний тил» зацитували 
військових з позиції на Світлодарській дузі: «Пишуть: „Воля України і нема 
над нами смерті!”»31.

Наприкінці 2015 року 5-ий канал назвав ВОЛ «Combat-UA» єдиною в 
Україні майстернею, де безкоштовно ремонтували тепловізори для військово-
службовців із зони АТО32. Однак із березня 2016 р. було введено 50 % опла-
ту від замовників за деталі. Серед причин цього рішення названо: зростання 
об’єму техніки, яка поступає на ремонт, фінансове виснаження ремонтників, 

30 Єдина країна / Единая страна. Ігор Федірко. Програма телеканалу «Соціальна 
країна». 2015. 10 червня. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/watch?time_
continue=1402&v=0fpxZfsanyc; Час. Підсумки дня. Ігор Федірко. 2015. 12 жовтня…

31 Допис на сторінці організації «Народний тил» у соціальній мережі Facebook. 
24 жовтня 2017 р.

32 Волонтери розповіли, як у вільний час ремонтують тепловізори. Неефірне 
відео 5-го каналу. 2015. 20 грудня. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=jSvvpguzE5E.

Інфографіка ВОЛ за 2015 і 2016 роки



328

О. Аркуша

здорожчання деталей33. Фінансові потреби ВОЛ на закупівлю деталей було оці-
нено сумою 200 тисяч гривень на місяць, що дозволяє відремонтувати 36 при-
ладів: «Ми майже ніколи цього не казали, але ремонт звичайної оптики: біно-
клі, приціли, підзорні труби, а також іншої техніки: метеостанції, рації, план-
шети артилерійські тощо, також складають чимале фінансове навантаження на 
ВОЛ. Наразі я чітко бачу, що ми не справляємося з навантаженням по деталях 
та з браком коштів й з кожним днем до нас приходить все більше приладів, що 
геометрично збільшує потребу – замкнуте коло»34.

Інший важливий напрям діяльності «Combat-UA» можна визначити як 
роботу зі зброєю. Його координатором виступав Павло Кащук. Спершу волон-
тери зіткнулися зі складністю передачі на фронт зброї, що перебувала у приват-
ному використанні, зокрема в мисливців, які були готові віддати її військовим. 
Однак виявилося, що приватна особа не може просто подарувати військовим 
зброю. Кілька місяців тривали консультації з Міністерствами оборони та вну-
трішніх справ, поки вдалося виробити прийнятний варіант: оскільки снайпер-
ська зброя в Україні вважається аналогом мисливської, її почали переправляти 
на фронт через мисливські магазини, куди власники здавали її за символічну 
ціну35. Таким чином на фронт було передано сотні снайперських гвинтівок.

Предметом уваги волонтерів стала й модернізація (тюнінг) снайпер-
ських гвинтівок Драгунова (СГД) – основного виду такого типу зброї, який 
використовує на сьогодні армія. Значна частина СГД була виготовлена ще на 
початку 1970-х років. Отож було запропоновано переобладнати такі гвинтів-
ки рядом сучасних деталей: подовжити приклади, знизити вібрацію, оновити 
приціли тощо. Приблизний бюджет на модернізацію однієї гвинтівки становив 
11 000 гривень; її, зокрема, було проведено для снайперської роти 79-ої брига-
ди (близько сорока одиниць)36. Модифіковану «снайперку» П. Кащук предста-
вив на тематичній виставці в Києві у квітні 2015 р., де волонтери й винахідни-
ки демонстрували пропозиції по допомозі фронту37.

Великою ініціативою фонду стала організація практичних навчань для 
снайперів («Sniper School»). Перші заняття проходили у 2015 р. на Яворівсько-
му полігоні, а поштовхом до них стало наростаюче невдоволення слабким рів-
нем підготовки військовослужбовців перед відправкою в зону АТО. Вивчивши 
питання, волонтери «Combat-UA» дійшли висновку, що потенційні інструкто-
ри – фахівці високого рівня й «правильної підготовки» в Україні – здебільшого 

33 Допис на сторінці Combat-UA в соціальній мережі Facebook. 10 березня 2016 р.
34 Там само. 5 березня 2016 р.
35 Волонтер Павло Кащук. Українські військові скептично ставляться до інозем-

них консультантів…
36 Допис на сторінці Павла Кащука (Паша К. Кашчук) в соціальній мере-

жі Facebook. 21 квітня 2015 р.; Допис на сторінці Combat-UA в соціальній мережі 
Facebook. 17 травня 2015 р.

37 Програма ТСН на каналі 1+1. 2015. 7 квітня. [Відеоматеріали]. URL: https://
www.youtube.com/watch?v=XTggLqPj874.
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зайняті в бойових діях, тому звернулися за консультаціями до американських і 
грузинських інструкторів з числа військовослужбовців у відставці, після чого 
останні долучилися до підготовки школи. Головна ідея навчання полягала в 
тому, що вміння є цінністю, яка дозволяє справлятися з різними ситуаціями38. 
Умовою участі в курсах було перебування військовослужбовця в зоні АТО і 
скерування з боку командира39. Волонтери «Combat-UA» виконали значну 

38 Волонтер Павло Кащук. Українські військові скептично ставляться до інозем-
них консультантів…

39 Допис на сторінці Combat-UA в соціальній мережі Facebook. 16 квітня 2015 р.

Фотозображенння з календаря «Ukrainian Snipers», 2016 р.
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частину роботи по організації снайперської школи та закупівлі оснащення, а 
їх партнерами виступили волонтерські фонди «Повернись живим» і «Крила 
Фенікса»40. Спільно з волонтерською організацією «Народний тил» «Combat-
UA» взяв участь у випуску фотомистецького календаря на 2016 р. «Ukrainian 
Snipers» (деякі фотографії зроблені П. Кащуком), на сторінках якого представ-
лені снайпери частин спеціального призначення з придбаними або відновле-
ними волонтерами гвинтівками. Отримані від продажу календарів кошти мали 
бути використані для модернізації озброєння одного з полків ССО41, а сам 
календар безумовно належить до інтелектуально-мистецьких продуктів, які 
сприятимуть формуванню позитивного образу українських військових.

Фінансова звітність Благодійного фонду «Combat-UA» є у відкритому 
доступі. Прохання про фінансову допомогу та чіткий опис того, на що вона 
призначена, регулярно розміщують на офіційній сторінці фонду в соціальній 
мережі Facebook. Там волонтери також дякують жертводавцям – як за великі 
пожертви, що переважно надходять від фірм чи бізнесу, так і «бабусям і дітям», 
які віддавали на потреби армії по кілька сотень гривень. Суми переказаних 
коштів, як правило, залежали від напруги на фронті, тож і дописи про їх збір 
хитаються від оптимістичних: «люди, ви неймовірні», до сумних «ми геть не 
справляємося», а також і такого характеру: «У кожного волонтера є свої „Чіп і 
Дейл” – такі команди чи індивідуальні рятівники. Вони приходять на допомогу, 
коли вже опускаються руки, ноги, голова й жити не хочеться. […] Дякую, Сер-
гію, за постійний нагляд за нашою діяльністю та допомогу! Дякую за 1700 $, 
які допоможуть нам закрити всі питання для продовження навчання роти снай-
перів морської піхоти»42. З-поміж подяк за фінансову допомогу трапляються й 
дописи про надходження коштів з-за кордону і, що цікаво, з Росії. За спосте-
реженням І. Федірка, українська діаспора більше схильна передавати речі, ніж 
жертвувати гроші, тоді як мешканці України, які глибше і ближче відчувають 
війну, довіряють волонтерам навіть значні суми43.

Особливістю фонду є те, що оснащення для спецпризначенців доволі 
коштовне: тож коли інші волонтерські організації везли на фронт вантажів-
ки, «Combat-UA» поміщав зібране в легковий автомобіль, однак його вартість 
інколи в рази перевищувала ціну машини. Дорогу техніку фонд намагається 
офіційно реєструвати на балансі військових частин, щоб уникати відомого спо-
собу зловживання, коли військовослужбовець після демобілізації вважає при-
везені волонтерами речі своїми і згодом їх продає. Щоправда, стверджує І. Фе-
дірко, серед спецназівців такі випадки украй рідкісні, до того ж діє армійський 
принцип: проводиться внутрішнє розслідування, щоб вберегти командира від 

40 Допис на сторінці Юрія Бірюкова (Юрий Бирюков) у соціальній мережі 
Facebook. 17 квітня 2015 р.

41 Допис на сторінці Combat-UA в соціальній мережі Facebook. 21 січня 2016 р.
42 Там само. 26 квітня 2016 р.
43 Єдина країна / Единая страна. Ігор Федірко. Програма телеканалу «Соціальна 
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відповідальності за негідні вчинки підлеглих. Останнім часом, коли забезпе-
чення спецпризначенців суттєво покращилося, простежується інша тенденція: 
вони віддають привезене волонтерами, щоб використати це в інших частинах. 
Загалом спокійно приймаючи зловживання навколо волонтерської допомоги 
як те, чому складно повністю запобігти, І. Федірко все ж вважає за необхідне 
припинити практику перепродажів, адже такі факти породжують недовіру до 
військових і волонтерів, а саме на довірі було вибудувано нові взаємини між 
Армією України та її народом у драматичному 2014 р.44

Для взаємин фонду з державною владою притаманне намагання волон-
терів переконувати чиновників у доцільності їх дій, там, де це можливо, шука-
ти спільні шляхи вирішення проблем. Вони позитивно оцінювали роботу так 
званого волонтерського десанту в Міністерстві оборони й загалом тих держав-
них службовців, які чесно й сумлінно на своїх місцях намагаються відповідати 
на нові виклики, а не ігнорувати чи замовчувати їх. Водночас у низці публічних 
висловлювань волонтери фонду гостро критикували державне і військове ке-
рівництво. Так, одне з інтерв’ю П. Кащука про драматичні події в Донецькому 
аеропорті вийшло під промовистою назвою «Треба було вчасно піти з аеропор-
ту і підірвати його»45.

Важливою акцією фонду «Combat-UA» став громадський тиск на керів-
ництво держави з вимогою звільнити з посади командувача Військово-мор-
ськими силами України контр-адмірала Сергія Гайдука, якому інкримінува-
ли свідомий підрив боєздатності флоту, саботаж реформ, уникання співпраці 
з НАТО та зв’язки, зокрема родинні, з працівниками ФСБ Росії. Петиція під 
назвою «Очистити флот від сепаратистів і саботажників» була опублікована 
на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України 16 лютого 
2016 р. (автор петиції – Віталій Дейнега, засновник проекту «Повернись жи-
вим»; її підтримали керівники кількох волонтерських організацій, у тому числі 

44 Там само.
45 Швидько А. «Треба було вчасно піти з аеропорту і підірвати його» – Кащук…

Відремонтовані
у ВОЛ «Combat-UA»

тепловізори

Грошові пожертви у благодійний
фонд «Combat-UA» на допомогу

Збройним Силам України
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І. Федірко»)46. Про ситуацію у ВМС України волонтери «Combat-UA» знали за-
вдяки співпраці з 73-м морським центром спеціальних операцій. І хоча петиція 
назбирала лише близько половини з необхідних 25 000 голосів, державна вла-
да відреагувала. У березні 2016 р. спільна робоча група Міністерства оборо-
ни України та Генерального штабу ЗСУ повідомила про численні порушення, 
зокре ма підтвердила факт передачі особових справ усіх офіцерів ВМС України 
російським спецслужбам у 2014 р.47 15 квітня 2016 р. Президент України Пе-
тро Порошенко звільнив С. Гайдука, відзначивши, що взяв до уваги «позицію 
волонтерів та громадськості»48.

Ігор Федірко і Павло Кащук належать до тих волонтерів, чиє життя вій-
на й зосередження на волонтерській діяльності змінила доволі суттєво, розді-
ливши світи на «до» і «після». Тож природно перед ними, як і перед багатьма 
іншими волонтерами, гостро стоїть питання про повернення до звичного або 
ж початок нового життя, відновлення бізнесу чи перехід у інші сфери. У січні 
2016 р. П. Кащук оголосив про припинення волонтерської діяльності й закрит-
тя «волонтерської картки». На його думку, волонтери не можуть вічно вирі-
шувати всі питання, очікуючи, поки запрацює держава, а військовослужбовці 
мусять навчитися вимагати все потрібне від безпосереднього керівництва: «На 
жаль, ми розслабили армію, ми розслабили владу, розслабили державу. […] Так 
можливо нам усе ж час зупинитися й подумати? Час зрозуміти, що ми щось ро-
бимо не так? […] Час допомагати країні змінюватися, а не перебиватись. Адже 
всі вже давно збагнули, що „ніхто, крім нас”»49. На думку І. Федірка, волонтери 
від «затикання дір» будуть переходити до великих проектів, деякі займуться 
політикою. Він відзначав системний тиск від тих, хто вимагає перетворення 
волонтерської діяльності у форму соціальної активності, щоб впливати на вла-
ду, а не просити гроші в людей. Стверджуючи, що волонтерський рух опинився 
на роздоріжжі – як і куди вкладати сили, лідер «Combat-UA» усе ж сповнений 
оптимізму: «Завжди є люди, які підкажуть. Головне – задати питання, нам зав-
жди допоможуть»50.

Олена АРКУША

46 Очистити флот від сепаратистів та соботажників. Електронна петиція до Пре-
зидента України. № 22/020913-еп. 11 лютого 2016 р. Автор (ініціатор): Дейнега В. О. 
URL: https://petition.president.gov.ua/petition/20913.

47 Порошенко звільнив Гайдука. BBC Україна. 2016. 15 квітня. URL: http://www.
bbc.com/ukrainian/politics/2016/04/160415_gayduk_ red_rl.

48 Допис на сторінці Президента України Петра Порошенка (Петро Порошенко) 
в соціальній мережі Facebook. 16 квітня 2016 р.

49 Кащук П. Мы расслабили государство. Почему я закрыл свою волон-
терскую карту. Українська правда. 2016. 5 січня. URL: https://life.pravda.com.ua/
columns/2016/01/5/205986/.

50 Час. Підсумки дня. Ігор Федірко…



333

Історії об’єднань волонтерів: «Hand Made по-львівськи…»

Історія створення волонтерської організації «Hand Made по-львівськи» 
розпочалась із заклику Світлани Божко в соціальній мережі Facebook плести 
маскувальні сітки для військових. На нього відгукнулося близько 20 осіб, які 
16 вересня принесли шматки тканини та зібрались на подвір’ї храму св. Кли-
ментія у м. Львові. За два дні вони сплели першу сітку. З 25 вересня того ж року 
волонтери створили спільноту під однойменною назвою у соціальній мережі 
Facebook. Цю сторінку використовують для поширення інформації, інструкцій 
з плетіння сіток і кікімор, закликів про допомогу, звітів про виконану роботу та 
про обіг коштів: «Наша мета найменшими коштами виготовити необхідне для 
наших бійців у зоні АТО»1.

Щодня до волонтерів приєднувалися люди, котрі пізніше, на прохання 
бійців, почали виготовляти кікімори й балаклави. Коли в храмі бракувало міс-
ця, небайдужі львів’яни брали роботу додому. У церкві св. Климентія активісти 
роздавали тканину для пошиття балаклав, рукавиць, маскувальних халатів та 
інших речей, потрібних військовим, та вели облік роботи. Вони мали журнал, 
у якому записували, скільки тканини хто взяв і для чого, та фіксували повер-
нуте: «Навчалися ремеслу з допомогою інтернет-уроків. Дівчата розміщували 

1 Допис на сторінці Світлани Божко (Svitlana Bozhko) в соціальній мережі Face-
book. 21 жовтня 2014 р.

Логотип організації
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майстер-клас, і так ми собі склали загальну уяву. А так, на відчуття плетемо. 
Трошки темного, трошки світлого. Це так, як вишивати. Дівчата планують пра-
цювати в кількох приміщеннях. Однак зараз бракує рук та матеріалів. Поки що 
тканину для сіток приносять волонтери. Для сітки ж потрібні клаптики роз-
міром 3 см на 40 см захисних кольорів та з натуральних тканин, аби ті не пла-
вилися під час горіння»2. На початках допомагали ті, в кого хтось із близьких 
перебував у зоні ведення бойових дій: «Перші роки приходили мами, брати, 
сестри, вони ставали разом з нами і плели ті сітки для своїх. Потім ми працю-
вали суто із штабами, відправляли ті сітки на Київ, а далі вже я є в базі, я є в 
чатах по плетінню сіток, то вони заходять у базу і питають, чи ми можемо то 
зробити. Ще є інший варіант, то „циганська пошта”, коли вояки один одному 
передають мій номер і вони вже тоді з нами зв’язуються»3.

Ініціатори групи розуміли, що не всі зможуть допомагати військовим у 
зоні бойових дій фінансово, проте чимало людей хотіли б бути чимось корис-
ними, хоча б зробити щось власними руками. «Десь ходилось по секондах, зби-
ралось якийсь одяг, – згадувала активістка організації Людмила Урсул, – потім 
допомагала Тетяні Балашовій, а пізніше десь появився клич на рахунок тих сі-
ток, типу „що ви там сидите біля телевізора, не можете тих лєнт нарізати”, то я 
і почала тоді різати. Ви собі не представляєте, я їх тоді під лінійку різала по три 
сантиметри, всі прасувала, а то вже зараз кромсаєм, як вийде, бо то воно навіть 
так краще. Так мені запропонували очолити той весь процес, тут на Сихові»4. У 
день св. Миколая група «Hand Made по-львівськи» отримала ключі від примі-
щення в центрі міста, де було облаштовано кулінарний цех. Його безкоштовно 
надав Юрій Назарук, засновник холдингу емоцій «FEST»: «Ми довго не могли 

2 Львівські волонтери плетуть маскувальні сітки для військових. ZAXID.NET. 
2016. 14 вересня. URL: https://zaxid.net/lvivski_volonteri_pletut_maskuvalni_sitki_dlya_
viyskovih_n1322647.

3 Інтерв’ю з Урсул Людмилою, 1961 р. н., записане в м. Львові 1 жовтня 2017 р. 
Інтерв’юер Юлія Шелеп. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту україно-
знавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

4 Там само.

Плетіння маскувальних сіток волонтерами організації
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знайти місце для своєї організації. Пізніше квартиру для нас знайшов Свято-
слав Вакарчук. Вона виявилась у двох кроках від площі Ринок. Тут, в основно-
му, займаємося приготуванням і збором їжі для армії»5.

Так викристалізувалися кілька напрямів роботи організації: шиття, пле-
тіння сіток і кікімор, виготовлення саморобних «буржуйок», кулінарія. Спер-
шу Світлана Божко намагалася все робити сама: вести бухгалтерію, писати зві-
ти, робити закупи. Згодом з’явилося 15 координаторів, кожен з яких відповідав 
за конкретну ділянку роботи. Протягом існування організації до її роботи – 
більшою чи меншою мірою – долучилося кілька тисяч осіб. «Зараз членів дуже 
багато, – стверджує Юрій Садига. – Хтось чистить, хтось сушить, хтось пакує, 
хтось займається логістикою. Організація проводить по неділях волонтерські 
збірки, щоб оплатити ту ж електроенергію, яка споживається для сушіння ово-
чів. Люди в нашій організації вже давно стали ближчі, ніж просто знайомі»6. 
Таким чином була сформована мережа хендмейдівців не лише у Львові, а й по 
області. Так, наприклад, вже після перших двох місяців роботи лише у Львові 
функціонувало вже 12 центрів, де плели сітки (церкви св. Климентія, Пресвя-
тої Богородиці, де пізніше була утворена сихівська група, св. Володимира та 
Ольги, вул. Лепкого, 17, сільськогосподарський ринок на вул. Миколайчука, ка-
федра соціальної роботи Національного університету «Львівська політехніка», 
школи № 93, 54, 85, 13, особняк по вул. Топольній, 33; діяла також Бродівська 
група на базі педагогічного коледжу ім. М. Шашкевича; плели сітки від хенд-
мейду і в м. Новояворівську та Бібрці, с. Бучали і Солуки)7.

«Перший рік, – згадувала координаторка сихівської групи Людмила 
Урсул, – ми працювали суто із двома волонтерами – Андрій Дубко і Сашко 
Молодий. Ми їм давали ті сітки, вони їх везли на схід. Чисто на них ті сітки 
давали, вони їхали по лінії фронту і розподіляли, кому треба […]. Сітку ми 
купляємо за свої гроші, матеріал, теж достаємо самі, то що ми вже не можемо 
її самі відправити, нащо це робити централізовано […]. Ще ми робили маску-
вальні костюми по замовленню Сергія Кривоноса. Вони мали бути особливо 
білі, то ми купляли габардин, знайшли фірму, яка робить фотодрук, пропускали 
ту матерію через фотодрук із закріплювачем і тоді з того шили. Таких костюмів 
ми пошили першого року десь штук сорок, минулого року – 80, і ще є готова 
матерія, просто ми весною зупинились, оскільки снігу не було, а треба було 
пошити теплі флісові куртки. Доходило до такого, що ми не спали ночами, бо 
їхали прикордонники і їм треба було шість маскувальних кікімор, то ми вночі 

5 Киртока В. Волонтер из Львова: «Когда сушу овощи для ребят на передовой, 
думаю: делаю это и для сына». Факты и комментарии. 2015. 19 ноября.

6 Інтерв’ю з Садигою Юрієм, 1985 р. н., записане в м. Львові 10 липня 2017 р. 
Інтерв’юер Юлія Шелеп. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту україно-
знавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

7 Про роботу «Hand Made по-львівськи для Армії руками волонтерів». Ato.lviv.
ua. 2014. 18 листопада. URL: http://ato.lviv.ua/pro-robotu-hand-made-po-lvivski-dlya-
armiyi-rukami-volonteriv.
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в мене сітку поставили в хаті і з подружкою плели ті кікімори, і так ми шість 
штук зробили вчасно»8.

Завдяки співпраці з військовими продукція волонтерів була затребува-
ною. Світлана Божко безпосередньо на полігоні уточнювала у військових, що 
потрібно шити та з яких матеріалів: «Перші три місяці роботи все відбувалося 
спонтанно та хаотично. Нам у день, бувало, дзвонило до 150 чоловік із про-
позиціями про допомогу. Зараз є спеціальна людина, яка відповідає за комуні-
кацію. Їй відомо, що вже пошито, над чим працюємо, вона може зорієнтувати 
військових, коли буде готовим їх замовлення»9. «Колись я писала картини та 

8 Інтерв’ю з Урсул Людмилою…
9 Стандарты доброты. Forbes. Украина. 2015. 27 апреля. URL: http://forbes.net.ua/

woman/1393188-standarty-dobroty.

Презентаційні плакати із закликами про допомогу та співпрацю
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ікони, тепер я плету маскувальні сітки. Колись у мене був вільний час, тепер 
його зовсім немає. Коли війна закінчиться, я неодмінно напишу картину про 
Україну, і там обов’язково будуть сітки», – стверджує Світлана Божко10. Ще 
під час другої волонтерської збірки, що проходила на площі Ринок у Львові, 
молодий хлопець, допомагаючи плести сітку, вплів у неї сердечко. Волонте-
ри це сфотографували, і так виникла ідея, щоб сердечко на фоні маскуваль-
ної сітки стало логотипом організації. Пізніше придумали й девіз: «Зроблено 
з любов’ю!»11.

На початках хендмейдівці випікали для військових солодкі смаколики. 
Пізніше, вивчивши попит, перейшли до приготування сухих борщових набо-
рів, супів і каш. Оксана Мазан, координаторка «кулінарного цеху», розповіда-
ла, що волонтери були готові офіційно співпрацювати з тиловими службами 
армії для вдосконалення харчування бійців на передовій, адже жоден з них не 
був професійним технологом у сфері приготування їжі. Волонтери ставили 
собі за мету покращувати індивідуальні раціони харчування військовослуж-
бовців Збройних Сил України, виготовляючи харчові суміші за стандартами, 
що пройшли тестування в оборонному відомстві. Орієнтиром став «колектив-
ний» сухий пайок, що використовується для швидкого приготування гарячих 
страв із завчасно оброблених та упакованих для тривалого зберігання продук-
тів при мінімальних витратах часу та ресурсів12. «А за той наш борщ, – згадує 
Юрій Садига, – я його, до речі, вперше попробував літом 2016, я часто возив ті 
борщі, але ніколи не доводилося пробувати. Хлопці казали, що то мега крута 
штука»13. «Тепер новий треш у нас появився, – додає Людмила Урсул. – Це я 
випробувала на своїй малій, вона в мене пластунка. Їм минулого року випадко-
во у список того, що вони мають мати з собою, їм написали сушене м’ясо. І от я 
те сушене м’ясо попробувала на ній, а пізніше дала хлопцям. Ми беремо м’ясо, 
вичищаємо його від жиру, нарізаємо тонкими пластинками. Маринується два 
дні, а потім сушиться такий пакетик, 150 грам. Це їжа одному хлопцеві на два 
дні, коли він іде в „мінуса”. Він на тому спокійно два дні живе. Десь вартість 
того пакета виходить 40 гривень»14.

За чотири роки волонтерська група змінювала напрями роботи, удо-
сконалювала техніки приготування їжі та пошиття речей. Волонтери пово-

10 Допис на сторінці Світлани Божко (Svitlana Bozhko) в соціальній мережі Face-
book. 29 вересня 2014 р.

11 Волонтери з «Hand Made по-львівськи» розшукують творця свого логотипу 
та запрошують на недільний бограч. Форпост. Громадський портал Львова. 2017. 
3 вересня. URL: http://forpost.lviv.ua/novyny/6325-volontery-z-hand-made-po-lvivsky-
rozshukuiut-tvortsia-svoho-lohotypu-ta-zaproshuiut-na-tradytsiinyi-nedilnyi-bohrach.

12 Кулінарний цех «Hand Made по-Львівськи»: коли армійський борщ смакує на 
передовій по-домашньому. Міністерство оборони України. Офіційний веб-сайт. 2017. 
10 лютого. URL: http://www.mil.gov.ua/news/2017/02/10/kulinarnij-czeh-hand-made-po-
lvivski-koli-armijskij-borshh-smakue-na-peredovij-po-domashnomu/.

13 Інтерв’ю з Садигою Юрієм…
14 Інтерв’ю з Урсул Людмилою…
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лі переходять на часткове самозабезпечення своїх повсякденних потреб поза 
фронтовими. Щонеділі активісти проводять благочинні частування «Недільні 
волонтерські збірки біля Короля Данила», під час яких реалізовують власну 
продукцію, збираючи кошти на матеріали для виготовлення спорядження та ін-
гредієнти для формування «сухих» борщів, каш і чаїв. Хендмейдівці частують 
містян та гостей узбецькою шурпою, польським журеком, грузинським харчо 
та іншими національними стравами різних країн. Спробувати їх охочі можуть, 
вкинувши в скриньку ту суму, яку самі вважають за потрібне15. «Побачила в 
соціальних мережах оголошення, що потрібно допомогти плести маскувальну 
сітку. Прийшла на площу до пам’ятника королю Данилу Галицькому, де кожні 
вихідні представники «Hand made по-львівськи» проводять найрізноманітніші 
акції. Весь день попрацювала на вулиці. Мені запропонували прийти додому 
до однієї з волонтерок, щоб продовжити роботу. Мене вразила її квартира, з 
вікон якої видно пам’ятник Іванові Франку. Височенні стелі, старовинний пар-
кет. […] А в центральній кімнаті стоїть спеціальний каркас, натягнута сітка, 
яку заплітають кусочками тканини. Мені видали швейну машинку – моя зали-
шилась у Феодосії. І я почала шити маскхалати, дощовики, влітку – бандани, 
панами. Тепер в організації я курую саме цей напрямок. А по вівторках ще 
чергую на кухні, – розповіла п. Вікторія, переселенка з Криму, дружина й мати 
військовослужбовців16.

15 Приготуванням екзотичної їжі збирають кошти для АТО львівські волонте-
ри. ТСН. Ролик телеканалу 1+1. [Відеоматеріали]. URL: https://tsn.ua/video/video-
novini/prigotuvannyam-ekzotichnoyi-yizhi-zbirayut-koshti-dlya-ato-lvivski-volonteri.
html?type=1554.

16 Киртока В. Волонтер из Львова: «Когда сушу овощи для ребят на передовой, 
думаю: делаю это и для сына»…

Кулінарна продукція «Hand made по-львівськи для Армії руками волонтерів»
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Купуючи сувеніри чи їжу на збірках організації, люди мають можливість 
підтримати волонтерський рух, допомогти зібрати кошти на матеріали для мас-
кувальних сіток, балаклав, рукавиць та іншого спорядження, яке волонтери ви-
готовляють своїми руками: «На наші збірки приходить завжди багато людей. 
Незважаючи навіть на погоду. Скажу чесно, я здивована від такого ажіотажу. 
Проте, що стосується робочих рук, тут ситуація важча. Зокрема, плетіння мас-
кувальних сіток, – людей радше меншає з кожним разом. Чому? Здається, це 
все пов’язано з розчаруванням і у владі, і в тому, що та війна так довго триває. 
Можливо, і стомилися. Плели сітки в школах, тепер же охочих поменшало. 
Думаю, що вчителям стало більш проблемно організовувати дітей, залучати їх 
до роботи»17.

Хендмейдівці також передають військовим листи й побажання. Разом із 
громадською організацією «Допоможи фронту» і Сергієм Глотовим волонтери 
«Hand Made по-львівськи» організовували збір дитячих листів та малюнків по 
школах: «Великий кульок сухофруктів вже сьогодні з Глотовим відправили на 
схід з теплими шкарпетками і рукавицями… Я випадково взяв рукавиці в руки, 
рішив примірити, сунув руку – а там образок. А в другій рукавиці намацав 
цукерок. Ось такі вони діти, знають що і дорослим такі несподіванки будуть 
приємні»18. Пізніше в цих школах організовували і зустрічі з бійцями. До во-
лонтерської діяльності залучали учнів, учителів і студентів. Наприклад, про-
тягом 2016–2017 рр. систематично один-два рази на тиждень учні ДНЗ «Львів-
ське ВПХУ» відвідували волонтерську кухню та надавали допомогу в при-
готуванні та пакуванні продуктових наборів19. Хендмейдівці організовують 

17 Оліярчик Т. Продаємо hand-made – допомагаємо армії. Львівська пошта. 2016. 
18 лютого.

18 Допис на сторінці Світлани Божко (Svitlana Bozhko) в соціальній мережі Face-
book. 30 вересня 2014 р.

19 Сокіл Л. Активна робота учнів ДНЗ «Львівське ВПХУ» та ГО «Хенд Мейд по-
львівськи для Армії руками волонтерів». Освітній портал Львівщини. URL: http://www.
osvitportal.lviv.ua/viyna_postukala_u_nashi_dveri?id=101912aktyvna_robota_uchniv_
dnz_lvivske_vphu_ta_go_hend_meyd_po_lvivsky_dlya_armii_rukamy_volonteriv_.

Приклади 
реклами 

недільних 
волонтерських 

збірок
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майстер-класи з приготування 
сухих борщів у школах Львів-
щини20. Побачивши малюнок 
10-річного хлопця для україн-
ських військових, Олег Радик 
запропонував Світлані Божко 
виготовити за цим зображенням 
банер. Цю ідею обговорили в 
соціальній мережі Facebook, а 
кошти на банер дали львівські 
підприємці.

Охоче діляться волонтери 
і своїми досягненнями, вмінням 
пристосовуватись і виявляти 
креативність. За свідченням 
Людмили Урсул, «у нас є така 
Люба Савчин, то їй не лише 
медаль, їй орден треба випи-
сати. От вона має свою фірму 
„Стефанія”, то вона четвертий 
рік підряд шиє все, що можна. 
Ми, наприклад, мали НАТівські 
штани, зробили викройку, по-
шили партію штанів хлопцям 
на передову, щоб вони могли 
повзати. Оті маскувальні кос-

тюми, ми знайшли платівку, таку, що можна було прополоскати і вона знову 
ставала білою»21.

Оскільки серед членів організації виявилося багато творчих людей, вони 
вирішили створити авторський календар на патріотичну тематику: «Від сти-
ліста жіночого одягу, до архітекторів та веб-дизайнерів. Є майстри ужиткового 
мистецтва, лялькарі, графічні дизайнери… Ці ж самі люди – координатори на-
прямків і волонтери, які власними руками шиють маскхалати та балаклави, 
плетуть „кікімори” та маскувальні сітки, позували під час фото-зйомки для 
цього календаря у своїх вишиванках, разом з дітьми»22. Світлини безкоштов-
но зробив львівський фотограф Олександр Новіцький. Волонтери придумали 

20 Волонтери дали майстер-клас яворівським школярам з виготовлення сухо-
го борщу для бійців АТО. ZIK. 2015. 24 грудня. URL: http://zik.ua/news/2015/12/24/
volontery_daly_maysterklas_yavorivskym_657233.

21 Інтерв’ю з Урсул Людмилою…
22 Допис на сторінці Світлани Божко (Svitlana Bozhko) у соціальній мережі Face-

book. 27 січня 2015 р.

Сторінка з волонтерського календаря
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сюжети та фотографувалися 
з виробами для українських 
бійців23. У планах ГО було ви-
пустити 300 примірників ка-
лендарів, щоб продавати їх на 
збірках, розповсюджувати серед 
доброчинців, приносити в суве-
нірні крамниці тощо. Кошти від 
продажу призначалися на заку-
півлю матеріалів для подальшої 
роботи24. «Хотілося підняти на-
стрій тим, хто, як і ми, працює 
над потрібними для Армії реча-
ми, – розповідала про календар 
Світлана Божко. – Хотілося по-
казати тим, хто ще не знайшов 
себе у спільній справі, як можна 
реально робити щось корисне, 
не будучи на передовій. Хоті-
лося піднести статус волонтер-
ської праці»25.

Учасники громадської 
організації «Hand Made по-
львівськи для Армії руками 
волонтерів» ухвалили рішення 
відкрити інтернет-крамницю 
для продажу виробів своїх майстринь, а зібрані кошти спрямувати на забез-
печення потреб військових. «У нас майже все готове, – розповідала Світлана 
Божко. – Вже зареєструвала торгову марку „Hand-made по-львівськи”. Відпо-
відно називатиметься і сайт. Для цього треба домен зареєструвати. Але так як 
до сих пір мені не дають документи на торгову марку, запускати сайт під іншим 
доменом я не хочу. Відтак усе і гальмується. Мені обіцяли, що документи на 
торгову марку отримаю у грудні. Наразі ще чекаю. Тож не знаю, коли все змо-
жемо запустити. Виставлятимуть у крамничці товари волонтерів, які працю-
ють із нами вже другий рік. Звісно, частина виручених коштів йтиме на армію. 

23 Депутович У. «Хенд-мейд» для допомоги армії. Львівська ратуша. 2015. 
12 лютого.

24 Львівські волонтери випустили патріотичний календар. Вголос. 2015. 5 люто-
го. URL: http://vgolos.com.ua/news/lvivski_volontery_vypustyly_patriotychnyy_kalendar_
foto_171161.html.

25 Дятлик К. Волонтери зі Львова випустили патріотичний календар на 2015 рік. 
Vgorode.ua. 2015. 5 лютого. URL: https://lviv.vgorode.ua/news/24/250597-volontery-zi-
lvova-vypustyly-patriotychnyi-kalendar-na-2015-rik.

Сторінка з волонтерського календаря
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Але цей сайт здебільшого створюємо для творчих людей, аби вони також мали 
змогу заробляти. Зараз творчі професії не настільки затребувані. Тож потрібно 
і волонтерам допомагати. Відтак кожен автор виробу визначатиме, скільки він 
віддаватиме від зароблених за товар грошей на потреби бійців. Будуть і такі то-
вари, кошти з продажу яких повністю йтимуть на армію. Під кожною фотогра-
фією виробу буде зазначена його ціна та у відсотках, скільки грошей отримає 
автор, а скільки він пожертвує військовим. Покупець сам вирішуватиме, що 
йому краще купити. З кожного товару на армію йтиме не менше 20 % від його 
вартості»26. Цей сайт таки запрацював.

Ще одним волонтерським проектом хендмейдівців стали народні наго-
роди для вояків – «Срібний хрест». На виготовлення відзнаки дорогоцінний 
брухт збирають по всій країні27. Волонтери організації самотужки возили допо-
могу в зону АТО, проте здебільшого відправляли її за посередництвом Вікторії 
Мірошниченко. «Тоді Віка переїхала в Артемівськ, тепер в Сєверодонецьк, – 
згадував Юрій Садига, – то ми туди теж відправляли. Тоді була така класна 
штука, як „промокод” (на один промокод можна було вмістити дві палети, ва-
гою до тонни), і я тоді навчився „грати в тетріс”, з коробочками, банерами та ін-
шими речами, що тоді відправлялись. От, наприклад за 2016 рік ми відправили 
7 тонн, не мало і не багато»28.

За декілька років роботи громадська організація «Hand Made по-львівськи 
для армії руками волонтерів», як і інші волонтерські об’єднання, почала відчу-
вати втому людей від війни, вичерпання коштів і сил. «Звичайно, зараз ситуація 
із забезпеченням військових краща, ніж у 2014 р., – визнає Лідія Садига, – про-
те Міноборони не закриває ще дуже багато прогалин: маскувальні сітки, бур-
жуйки, мішки для укріплення позицій, теплий одяг – усі ці проблеми лягають 
на плечі волонтерів. Актуальними на сьогодні також залишаються чай, кава, 
консерви, теплий одяг та багато інших речей. Сьогодні багато хто відійшов 
від волонтерства, люди втомились, у них опустилися руки. Зостались, напев-
но, найвитриваліші. Вважаю, що для того, щоб менше втомлюватися, людина 
повинна правильно розподіляти сили, деколи переключитися на щось інше, 
відпочити, а потім знову діяти, з новими силами. Але здаватись ми не маємо 
права!»29.

Юлія ШЕЛЕП

26 Оліярчик Т. Продаємо hand-made – допомагаємо армії…
27 Волонтерська організація «Hand Made по-львівськи» відзначила рік діяльнос-

ті. ZIK. 2015. 23 вересня. URL: http://zik.ua/news/2015/09/23/volonterska_organizatsiya_
hand_made_polvivsky_vidznachyla_odyn_rik_diyalnosti_626961.

28 Інтерв’ю з Садигою Юрієм…
29 Головіна С. «У людей опустилися руки», – волонтери розповіли про зубожін-

ня та розчарування українців. Антикор. Львівський портал. 2016. 6 листопада. URL: 
https://antikor.com.ua/articles/134063u_ljudej_opustilisja_ruki__volonteri_rozpovili_pro_
zubohinnja_ta_rozcharuvannja_ukrajintsiv.



343

Історії об’єднань волонтерів: «Армія SOS»

«Україна – це армія. Армія – це Україна. Тепер це назавжди», – так сфор-
мулював на сторінці у Facebook своєрідне кредо «Армії SOS» активіст Юрій 
Касьянов1. Організація виникла 19 березня 2014 року, синхронно з початком 
бойових дій на сході України2. Як зазначив Олександр Фощан, її безпосеред-
нього засновника виділити складно. Особисто для нього стартом волонтерської 
діяльності стали події Революції гідності, коли він та Ярослав Тропінов почали 
збирати кошти для забезпечення учасників акцій протесту. Після анексії Криму 
вони переорієнтували надання допомоги на військових, проте її характер ще за-
лишався хаотичним. У березні 2014 р., коли почала надходити інформація про 
можливу часткову мобілізацію, Я. Тропінов і О. Фошан звернулися до військ-
комату за мобілізаційними листами. Цей момент відіграв для них переломну 
роль, адже вони на власні очі побачили стан військової структури: «У них, по 
суті, нічого не було. Ми допомагали їм технікою, папером. Там комп’ютери 
були 2001-го року, які взагалі з сучасною базою даних працювати не можуть»3. 
Очевидною стала необхідність фахової допомоги. Аби більше дізнатися про 
нагальні проблеми О. Фошан поїхав у Чернігівську область до Гончарівської 
військової частини А1688. Там він познайомився з Юрієм Касьяновим та Олек-
сієм Савченком, які перебували в частині як активісти «АвтоДозора», що теж 
працював на підтримку армії. За словами Ю. Касьянова, «у березні я позна-
йомився з хлопцями, які називали себе „Армія SOS”, і ми почали працювати 
разом. Нас стало четверо. Потім п’ятеро. І пішло-поїхало»4.

Профіль роботи організації був визначений ще до початку її діяльності: 
група координаторів з чотирьох осіб заявила про пошук людей доброї волі, 
вже маючи ідею працювати в напрямі ІТ-волонтерства5. Це було пов’язано 
як і з нагальністю проблеми, так і з професіями ініціаторів, хоча через них 
проходив і збір гуманітарної допомоги. Спершу місцем локації було обрано 
офіс інвестиційної компанії «Dragon Capital» у Києві, де працював О. Фошан6. 

1 Допис на сторінці Юрія Касьянова (Юрий Касьянов) в соціальній мережі Face-
book. 6 грудня 2014 р.

2 Рингис А. Армия снабженцев. Кто и как помогает передовой. Українська прав-
да. 2014. 5 червня. URL: http://life.pravda.com.ua/society/2014/06/5/171140/.

3 Малинка В., Герман О. Волонтери війни. Дзеркало тижня. 2014. № 26. 18 лип-
ня – 8 серпня. [Коментар Олександра Фошана].

4 Кривцун А. «В этом году, однозначно, будет развязка»: активист движения 
«Армия SOS» Юрий Касьянов – о войне, предательстве и героизме. Donbass.ua. 2015. 
23 липня. URL: http://donbass.ua/news/region/2015/07/23/v-jetom-godu-odnoznachno-
budet-razvjazka-aktivist-dvizhenija-armija-sos-jurii-kasjanov-o-voine-predatelstve-i-
geroizme.html.

5 Титиш Г. ІТ-волонтерство «Армії SOS». Українська правда. 2014. 16 жовтня. 
URL: https://life.pravda.com.ua/volunteers/2014/10/16/182233/.

6 Війна несе біду не тільки людям. [Інтерв’ю з О. Фощаном]). Коммуникации и 
сети. Телеком. 2017. С. 30–31.
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Волонтерка «Армії SOS» Аліна 
Михайлова згадувала: «Коли я 
прийшла до штабу „Армії SOS” – 
він тоді знаходився в приміщенні 
офісу одного з волонтерів у бага-
топоверхівці „Dragons Capital” – 
усе виглядало майже комічно: в 
одній конференц-залі одночасно 
працюють бізнесмени і волонте-
ри, десь у кутку звалені каски і 
броніки»7.

Кістяк організації сфор-
мувався завдяки активності Ін-
тернет-спільноти у Facebook і 
Twitter. Більшість активістів, що 
відгукнулись на пост Ю. Касья-
нова в соціальній мережі, також 
пройшли Революцію гідності, 

але між собою раніше не перетиналися. Наприклад, А. Михайлова розповіла, 
що «у волонтерський рух потрапила на Майдані. Після нього довго намагалася 
кудись себе приткнути, тим більше що через волонтерство в університеті в 
мене вже виникли проблеми, і я просто ухвалила рішення їх не вирішувати: 
пропуски та й пропуски. Шукала себе, мандрувала Україною багато, працю-
вала над соціальними проектами. В „Армії SOS” я була просто членом групи 
на Facebook і одного разу запропонувала їм передати листи на фронт»8. Для 
деяких волонтерів організації питання про участь у ній мало особистий вимір: 
у когось на фронті були рідні, в інших – друзі. Такий мотив був присутнім у 
Юрія Добронравіна, брат якого почав військову службу в березні 2014 р.: «Хо-
тів воювати пліч-о-пліч з братом, але у воєнкоматі отримав відмову. Саме тоді 
вирішив покинути роботу і працювати на перемогу в тилу»9, «не зміг сидіти на 
місці – поринув фултайм у волонтерство. Виявилось, що тут задач більше, ніж 
достатньо»10. За перші чотири місяці роботи склалася команда з десяти волон-
терів, до кінця 2014 р. вона збільшилася до 30 учасників, а в середині 2015 р. – 
до 50-ти. На кінець 2017 р., за даними сайту організації, в ній працювало 18 
волонтерів11.

7 Даруга О. Аліна Михайлова: «Я багато разів намагалася полишити волонтер-
ство». Studway. 2016. 14 жовтня. URL: http://studway.com.ua/alina-mihailova/.

8 Там само.
9 Токар Ю. З прицілом на перемогу: як IT-волонтери допомогають армії влучно 

стріляти. Re:Invent. 2014. 14 жовтня. URL: http://reinvent.platfor.ma/armiya-sos/.
10 Титиш Г. ІТ-волонтерство «Армії SOS»…
11 Команда Армії SOS. Армія SOS. Офіційний сайт. URL: http://armysos.com.ua/

komanda-armii-sos.

Юрій Касьянов
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Протягом першого року «Армія 
SOS» розширювалася територіально: 
7 липня було відкрито офіс у Дніпрі, 
20 серпня – в Одесі12. Дещо пізніше 
виникла «Армія SOS Кіровоград»13. 
Про створення осередку в Дніпрі його 
координаторка А. Михайлова розпо-
відала: «Сесія в університеті вже за-
вершилась, мені був час їхати додому, 
в Дніпро. І хлопці з київської „Армії 
SOS” сказали – так давай, відкривай 
там офіс, ви ж ближче до фронту. Гро-
ші на перший час у нас були: ми зна-
йшли дешеве приміщення, самотужки 
його почистили, поставили стенди. 
Тоді нас було двоє: я і мій хлопець»14. 
Згодом представництва було організовано також за кордоном – в Іспанії, Ні-
меччині, Великобританії, Сполучених Штатах Америки та в Канаді15. «Армія 
SOS» швидко стала однією з провідних організацій по збору коштів. Уже на по-
чатку травня 2014 р. розмір зібраних нею пожертв сягнув мільйона гривень16, у 
червні сума досягла 5 млн17, за серпень – 10 млн18. Оскільки організація оперу-
вала великими сумами, виникла необхідність офіційно її зареєструвати. У ве-
ресні 2014 р. «Армія SOS» отримала юридичний статус благодійного фонду19. 
В її структурі виділилися чотири сектори за профілями: безпілотні літальні 
апарати (БПЛА), артилерійські планшети, авто для зони АТО, інше військове 
оснащення і гуманітарна допомога20.

12 Там само.
13 Хто в Кіровограді допомагає армії. Список волонтерських організацій. Рід-

ний край. 2014. 10 липня. URL: http://rk.kr.ua/hto-u-kirovogradi-dopomagae-armii-spisok-
volonterskih-organizatsii.

14 Даруга О. Аліна Михайлова: «Я багато разів намагалася полишити волонтер-
ство»…

15 Сергацкова К. Все для людей. 15 ключевых cоциальных инициатив года. Укра-
їнська правда. 2015. 2 січня. URL: http://life.pravda.com.ua/society/2015/01/2/186858/.

16 Набока М. Люди в армії золоті, готові захищати Батьківщину, і ми їм допо-
можемо. Радіо Свобода. 2014. 2 травня. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/25370697.
html.

17 Рингис А. Армия снабженцев…
18 Как помочь армии. Новое время. 2016. 2 квітня. URL: https://nv.ua/help_army/

kak-pomoch-armii-7097.html.
19 Фінансовий звіт фонду «Армія СОС» за 2014 рік. Армія SOS. Архів. 2015. 

22 серпня. URL: http://armysos.com.ua/archives/1090.
20 Инфо-центр с координатором штаба Армия SOS Алиной Михайловой. 2015. 

16 березня. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=jTNZYF_h7Ag.

Логотип благодійного фонду
«Армія SOS»
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Напрям безпілотників на сьогодні в Україні є унікальним. Діяльність во-
лонтерів у цій галузі стартувала в липні 2014 р. з купівлі коптерів, літальних 
апаратів для розвідки21. 23 червня Юрій Касьянов на своїй сторінці у Facebook 
повідомив: «Безпілотник вибрано. Вартість близько 10 тис. у. о. […] Давай-
те купимо безпілотник для нашої перемоги. – Безпілотний літальний апарат 
(БПЛА) для розвідки і визначення цілі. Дорого, але дуже ефективно. Розвідка 
на війні – це половина успіху операції, збереження життя наших солдат. Ми ку-
пуємо для хлопців бронежилети, шоломи, іншу амуніцію… А потім вони йдуть 
у бій, хоробро воюють, отримують поранення і гинуть – часто тільки тому, що 
не мають точної інформації про противника, про його переміщення, про вогне-
ві точки і резерви»22. Оскільки тема для волонтерів була новою, Ю. Касьянов 
звернувся за консультацією до Дмитра Ковальчука, київського підприємця, що 
на початку літа 2014 р. передав на передову перші два літальні апарати. Досвід 
у цій сфері Д. Ковальчук отримав методом спроб і помилок: напередодні він 
доставив на фронт на порядок кращий безпілотник другого покоління, який 
при першому ж польоті був втрачений. Про цю подію він розповідав23: «Коли 
ми передавали перший безпілотник, у Києві вже якраз займалися другим. Він 
був на порядок кращим, але при першому польоті ми його загубили під Луган-
ськом. Йому не вистачило батареї, щоб повернутися назад. Три дні шукали – не 

21 Допис на сторінці Юрія Касьянова (Юрий Касьянов) в соціальній мережі 
Facebook. 10 липня 2014 р.

22 Там само. 23 червня 2014 р.
23 Ясинская В. Штурман 2-ой полетной группы «Армии SOS» Дмитрий Ко-

вальчук: «По результатам наших полетов был основной штурм Логвиново. Мы в 
день выдавали артиллерии по 60–70 целей». Цензор.нет. 2016. 9 квітня. URL: https://
censor.net.ua/resonance/381693/shturman_2oyi_poletnoyi_gruppy_armii_sos_dmitriyi_
kovalchuk_po_rezultatam_nashih_poletov_byl_osnovnoyi.

Нарада за 
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знайшли. Вражень тоді було – маса, тому що ми ходили, щоб його забрати в 
зеленку, десь 50 метрів від сепарського блокпоста. Там катався їх танк, патру-
лював. Ми його чули і бачили. Шукати безпілотник ми ходили пішки, але так і 
не знайшли, а забирали нас звідти на БМП, вже із шумом і пострілами». Через 
тиждень після цього випадку Ю. Касьянов та Д. Ковальчук організували так 
званий третій поверх, тобто самостійне виготовлення БПЛА.

Формування команди спеціалістів із розробки безпілотників волонтери 
почали з допису у Facebook. Особи, що зголошувалися, проходили співбесіду, 
за результатами якої здійснювався відбір. До кінця серпня 2014 р. група була 
зібрана. На першому етапі, з серпня до жовтня, волонтери виготовляли лише 
коптери, згодом – коптери і літаки, а потім – лише літаки. Відмова від коптерів 
була пов’язана з тим, що їх легше знищити з гранатомету противника. Д. Ко-
вальчук згадував: «Як тільки ми зайнялися ідеєю безпілотників, з’явився Юра 
з позивним „Одесит” (Юрій Кучеренко. – В. А.). Написав мені у фейсбуці і в 
прямому сенсі почав нав’язуватися, що у нього є літачок і він готовий літати 
з нами. А ми тоді думали: „Та який літачок, квадрокоптер – це сила, а літа-
чок – якась нісенітниця”. Але виявилося інакше: Юра Одесит таки нав’язав 
нам свою майстерність і свій літачок. Сказав, що хоче з нами в АТО, і ми таки 
поїхали разом, завантаживши в мій джип всю необхідну апаратуру»24.

З жовтня 2014 р. «Армія SOS» почала організовувати польотні групи на-
земних станцій. Перша була облаштована у приватному позашляховику одного 
з волонтерів: на даху знаходилась антена, щогла, яку від ударної хвилі артиле-
рійських установок і вітру підсилювала бійцівська каска з консервними бан-
ками всередині, на капоті машини були встановлені ще антени, всередині під-
ключений монітор. Штурманом був Д. Ковальчук, пілотом – Юрій Кучеренко. 
Літаки першої версії літали лише на 7–8 км і містили тільки одну камеру. З ча-

24 Там само.

Тестування 
БПЛА «Армії 

SOS»
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сом апарати вдосконалювали. 30 березня 2016 р. волонтери завершили роботу 
на першим БПЛА «Valkyrja»25. Він – простий у запуску, але дуже ефективний 
у роботі. Час розгортання комплексу становить 2 хвилини, радіус польоту – 
30 кілометрів, при цьому він не потребує навігації GPS. Вартість такого безпі-
лотника, як стверджують волонтери, приблизно рівна ціні коліс до автомобіля, 
що є відносно доступним способом масового забезпечення аеророзвідки26.

Волонтери організації побували в усіх найгарячіших точках війни. За 
словами Ю. Касьянова, використання БПЛА суттєво зменшує втрати: «Наші 
солдати не виходять на лінію вогню. Через безпілотники можна подивитися, 
наскільки точно лягають снаряди, й коректувати стрілянину артилерії. Це до-
помагає уникнути загибелі мирного населення»27. Окрім цього, результат пере-
вищує будь-які інші види розвідки: 10-хвилинне відео може містити стільки ж 
інформації, як місяць роботи розвідника28. Дані з кожного польоту волонтери 
аналізують: «Після польоту завжди треба робити відео-аналіз. Опис, коорди-
нати, тобто провести купу роботи. Аналіз займає удвічі більше часу, ніж сам 
політ. Один політ у середньому – це година. Якщо три польоти – 6 годин будеш 

25 Там само.
26 Valkirja from Армія SOS. [Відеоматеріали]. 2016. 20 травня. URL: https://

www.youtube.com/watch?v=THjUguQAfwQ; Ступак І. На рахунку «Армії SOS» – біль-
ше 40 створених і переданих у війська безпілотників. Народна армія. 2016. 2 травня. 
URL: http://na.mil.gov.ua/32484-na-raxunku-armiyi-sos-bilshe-40-stvorenix-i-peredanix-u-
vijska-bezpilotnikiv.

27 Профессия волонтер: Юрий Касьянов, «Армия SOS». Insider. 2014. 23 верес-
ня. URL: http://www.theinsider.ua/ukr/lifestyle/professiya-volonter-yurii-kasyanov-armiya-
-sos/.

28 Там само.

Фото отримане безпілотником «Армії SOS»
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аналізувати»29. 15 січня 2015 р. «Армія SOS» здійснювала повітряну розвідку 
позицій ворога в районі Донецького аеропорту. Спостереження велося з Пер-
вомайського. Через постійні обстріли вдалося здійснити лише три польоти, за 
результатами яких волонтери передали артилерії координати 64-х місць розта-
шування військової техніки. З них 34 ворожі позиції були раніше невідомими 
українській стороні.

Волонтери «Армії SOS» виконували аеророзвідувальні операції під час 
боїв за Дебальцеве 10–16 лютого 2015 р. Протягом одного дня вони надавали 
українським військовим координати з понад шестидесяти об’єктів. Власне за 
їхніми розвідувальними даними проходив штурм Логвинового30. Згідно з ін-
формацією волонтерів, на травень 2015 р. «Армія SOS» зібрала понад 100 без-
пілотників, з яких 40 було передано в користування військових31. Оскільки 
управління БПЛА літаками є досить складним, волонтери проводять навчання 
для «штурманів» і «пілотів» у зоні АТО. Як показує практика, оволодіти апара-
том вдається приблизно через місяць. Такі навчання проводяться також у Києві 
для бійців, які збираються повертатися на фронт. Іноді волонтери й військові 
влаштовують своєрідні змагання, на яких воїни намагаються збити безпілот-
ник, а волонтери отримують змогу побачити недоліки та вдосконалити БПЛА.

Важливим проектом фонду стала розробка програмно-апаратного комп-
лексу «Кропива». Його суть полягає в тому, щоб у межах одного інформацій-
ного поля об’єднати максимальну кількість засобів розвідки, управління й 
ураження вогнем32. На планшети волонтери ставлять ряд програм з точними 
електронними картами місцевості, поєднаними з балістичним калькулято-
ром. Винахід останнього належить 
Яро сла ву Шерстюку. Принципи ро-
боти артилерійського планшету, як 
пояснював Ю. Добронравін, прості: 
«Старший офіцер артилерії робить 
визначення вогневих позицій проти-
вника, розставляє мітки. Крім того, 
сюди входить інтегрована портативна 
метеостанція, дані з якої передаються 
до планшету. Відтак ми маємо визна-
чену ціль із чіткими координатами, 
метеодані. А тому артилерія може зна-

29 Там само.
30 Ясинская В. Штурман 2-ой полетной группы «Армии SOS» Дмитрий 

Ковальчук…; Бутусов Ю. Идеальная аэроразведка в Логвиново: неизвестный 
профессиональный подвиг волонтеров «Армия SOS». Zmiya. 2015. 11 квітня. URL: 
http://zmiya.com.ua/facebook-news-rating/100000909172681/1188528991187395/read.

31 Там само.
32 Титиш Г. Інновації для армії. Система «Кропива» та карти Армії SOS. Україн-

ська Правда. 2015. 11 серпня. URL: http://life.pravda.com.ua/society/2015/08/11/198416/.

Планшет для військової розвідки
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чно чіткіше й швидше працювати». На підтвердження цього він розповів таку 
історію: «Нікішине. Ми даємо планшет коректувальникові, він стрибає від ра-
дості, знаходить школу, біля якої стоїть ворожий міномет, який криє наших. Ви-
значає координати й біжить викликати нашу арту, яка ліквідує цей міномет. Це 
все на наших очах». Сама ідея артилерійського планшету не нова, такі прилади 
існують за кордоном, проте вони доволі дорого коштують. Самостійне про-
грамування дає змогу звести кошти на виготовлення до суми в півтори тисячі 
гривень, адже «найдорожчий тут час програміста, а він у нас безкоштовний»33.

Результати роботи системи «Кропива» повністю виправдали очікування 
волонтерів. З цього приводу Дарія Морозова повідомила: «Працює та система, 
яку ми розробляємо і про яку розповідаємо вам, названа нами „Кропива”. Від 
окремих планшетів у різних бійців, які виконують різноманітні ролі в підрозді-
лі, і до стаціонарних „штабних” пунктів управління артилерією та розвідкою. 
Та сама система „Кропива”, яку ми показували Президентові України, пізні-
ше – бригадному генералу США; над чим працюємо спільно з ВДВ. Систе-
ма, яка отримує схвалення в артилеристів і кваліфікованих у цьому людей, але 
просувається винятково силами ентузіастів. Та це не привід зупинятися, було б 
бажання і хороша команда»34. Завдяки використанню системи «Кропива», мож-
на скоротити час розгортання засобів артилерійської батареї у п’ять разів, від 
чотирнадцяти до трьох хвилин, зменшити час на ліквідацію незапланованої 
цілі втричі, до однієї хвилини з трьох, у десять разів швидше відкривати контр-
батарейний вогонь – протягом 30 секунд замість п’яти хвилин.

33 Там само; Токар Ю. З прицілом на перемогу…
34 Система «Кропива» получает одобрение у артиллеристов, но продвигается 

исключительно силами энтузиастов, – волонтер Дарья Морозова. Цензор.нет. 2015. 
14 вересня. URL: https://censor.net.ua/photo_news/351874/sistema_kropiva_poluchaet_
odobrenie_u_artilleristov_no_prodvigaetsya_isklyuchitelno_silami_entuziastov.

Інфографіка 
про систему 
«Кропива»
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За словами волонтерів, «потік „ходоків”»35 за планшетами не припи-
няється: «Щотижня в офісі „Армії SOS” записують прохання на ще декілька 
десятків. Нас дуже добре знають військові»36. Старший офіцер батареї 93-ої 
окремої механізованої бригади, який використовував планшет, розповів: «По-
знайомився з програмою відразу після закінчення учебки перед відправкою у 
бригаду. Спершу програма не була адаптована під мою арт-систему, і я корис-
тувався нею винятково як топографічною. У мене, людини абсолютно міської, 
відразу почалися проблеми з орієнтуванням у полях і в лісових посадках. З 
програмою ж я швидко освоївся, і навіть повна темрява для мене вже не пере-
шкода. Зараз програма „Армії SOS” адаптована під мою арт-систему та є зруч-
ним і дуже ефективним приладом для роботи з відпускниками нашого колиш-
нього старшого брата»37. З планшетом пов’язана ще одна історія бійця «Айда-
ру». Під час чергування біля нього розірвалася граната від АГС, один осколок 
влучив у плече воїна, другий – застряг у планшеті, що врятувало йому життя38. 
На 2017 р. кількість переданих на фронт планшетів перевищила 8 000 одиниць.

Третім напрямом волонтерської діяльності «Армії SOS» стала передача 
на фронт транспорту, ремонт і закупівля деталей до машин. Серед переданих 
автомобілів були не лише легкові моделі, а й військові. Так, у червні 2015 р. 
волонтери придбали для бійців високомобільний багатоцільовий HMMWV 
M998 – військовий позашляховик, американського виробництва39. Про це по-
відомив у Facebook Ярос-
лав Тропінов: «Ми почи-
наємо поставки військо-
вої техніки зі США. Поки 
уряди США і України 
тільки обговорюють мож-
ливість надання військо-
вої допомоги Армії Укра-
їни, Armia SOS USA і Ар-
мія SOS діють»40. Серед 
спонсорів цього проекту 
виявився й громадянин 
Росії. Не менш важливо 

35 Токар Ю. З прицілом на перемогу…
36 Там само.
37 Титиш Г. Інновації для армії. Система «Кропива»…
38 Там само.
39 Волонтеры «Армия SOS» приобрели для украинской армии американский 

военный автомобиль HMMWV M998. Фоторепортаж. Цензор.нет. 2015. 15 червня. 
URL: https://censor.net.ua/photo_news/340088/volontery_armiya_sos_priobreli_dlya_
ukrainskoyi_armii_amerikanskiyi_voennyyi_avtomobil_hmmwv_m998_fotoreportaj.

40 Допис Ярослава Тропінова на сторінці «Армії SOS» («Армія SOS) в соціаль-
ній мережі Facebook. 15 червня 2015 р.

Військовий позашляховик американського 
виробництва HMMWV M998
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вчасно забезпечувати ремонт техніки, оскільки під постійними обстрілами ма-
шини дуже часто виходять з ладу, а постачання запчастин з боку держави прак-
тично відсутнє. Особливо гостро ця проблема відчувалась у 2014 р. За словами 
К. Зінкевича, «звичайний дядя Толя, який останні 10 років пропрацював трак-
тористом, оживив 30 „мертвих” БМП, і таких випадків багато […]. Запчастини 
армії не отримують. Скільки заявок не подавали офіцери на „верх”, відповіді не 
було. А техніка часто ламається і великі переміщення не завжди витримує»41.

Волонтери збирають і передають у зону АТО продукти харчування, одяг 
і ліки. «На війні так буває: у тебе в машині лежить кілограм чудового домаш-
нього сала, буханець хліба, пахучий хрін і банка аджики, а ти весь день су-
муєш. Немає часу», – стверджував Ю. Касьянов42. У цьому їм допомагають 
приватні й державні заклади, а також окремі люди. Так, наприклад, відкритий 
ветеранами АТО ресторан «Pizza Veterano» при кожній поїздці «Армії SOS» 
передає для воїнів свої фірмові страви. Інший приклад співпраці – школи. Так, 
зокрема, А. Михайлова на сайті організації інформувала про те, що діти зібра-
ли для українських воїнів 25 пачок із продуктами (близько 200 кг), а упаковки 
прикрасили аплікаціями та розмальовками. «„Армія SOS Дніпро”, – розпові-
ла далі волонтерка, – було запрошено на відкритий урок, приурочений до дня 
ЗСУ в школу 134. Особисто мені було настільки приємно, що дітям у школі 
дають чітке розуміння сьогоднішньої ситуації в країні. Діти кажуть – війна. 
Діти запитують про успішні операції наших військових. Діти щиро хвилюють-
ся за воїнів на сході країни. Наприкінці уроку заспівали гімн і загрузили в наше 
авто – Касатіка (про якого діти які проходили повз сказали – „яка страшна і 
некрасива машина”) коробки з зібраними до новорічних свят солодощами та 
продуктами […] Посилки вже доставлено бійцям добровольцям Першої штур-
мової роти ДУК ПС, а також бійцям Української добровольчої армії»43.

Активісти організації створили виставку «На лінії вогню», яку демон-
струють по різних містах України44. На ній представлено артефакти війни: 
документи військовослужбовців російської армії, які брали участь в агресії, 
частини й уламки від БМ-30 «Смерч», БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган», хвос-
товики, тубуси, танкові снаряди та інші «вбивчі екземпляри». Частиною екс-
позиції стали близько 250 фото, зроблених волонтерами на мобільні телефони 

41 Думанская М. Ремонт техники, неразбериха со справками и зарплатой, меди-
цинская реабилитация после возвращения из зоны АТО. Hubs. 2014. 5 серпня. URL: 
http://hubs.ua/authority/armiya-sos-osnovnyie-problemyi-voennyih-na-donbasse-17223.
html.

42 Допис на сторінці Юрія Касьянова (Юрий Касьянов) у соціальній мережі 
Facebook. 14 грудня 2014 р.

43 Допис Аліни Михайлової на сайті «Армії SOS». 2017. 18 листопада. URL: 
http://armysos.com.ua/novosti.

44 Головата Л., Доброносов Я. «На лінії вогню»: волонтери привезли моторош-
ні артефакти із зони АТО. [Відеоматеріали]. 5 канал. 2016. 10 жовтня. URL: https://
www.5.ua/suspilstvo/na-linii-vohniu-volontery-pryvezly-motoroshni-artefakty-iz-zony-
ato-128016.html.
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під час перебування на передовій. За твердженням волонтерів, «мета нашо-
го заходу – донести та показати дійсність подій на сході нашої країни україн-
цям. Ми хочемо, щоб відвідавши нашу виставку, ви зрозуміли, що таке війна, 
яка відбувається на території нашої держави»45. Також у Дніпрі «Армія SOS» 
представила розважально-просвітницький простір на Січеславській набереж-
ній, присвячений Дню міста. На презентації виступила співачка і волонтерка 
Христина Панасюк. Гостям пропонували пройти курс домедичної підготовки, 
навчитися розбирати автомат, приміряти бронежилет46.

Волонтери «Армії SOS» долучаються до проектів, ініційованих іншими 
організаціями. Так, у 2014 р. вони стали співтворцями компанії «UA.RPA», що 
була задумана як аналог американської «DARPA». Основним напрямом роботи 
фірми є високотехнологічні розробки для війська. Активісти співпрацюють із 
волонтерською групою «Діти героїв України». Я. Тропінов брав участь у акції 
«Волонтерське таксі», що виникла як спільний проект «Армії SOS» і Благо-
дійного фонду «Повернись живим». Ідея акції полягала в тому, що протягом 
кількох днів кожен киянин міг викликати таксі, за кермом якого був відомий 
волонтер або ветеран. Зібрані кошти було спрямовано на потреби армії47.

На початку жовтня 2014 р. Марина Комарова опублікувала на Facebook 
спільне з Аліною Михайловою фото, де волонтерки тримали сертифікати про 
проходження курсу домедичної допомоги. За кілька днів у мережі з’явився фо-
токолаж із оригінальною світлиною та написом: «Карательки отримали сер-
тифікати на земельні ділянки і рабів»48. Такою гумористичною була реакція 
українських користувачів Інтернету на фальшиву інформацію в російських 
ЗМІ про «рабів», яких нібито роздавали волонтерам і воїнам. Самі волонтерки 
жарт оцінили, за словами М. Комарової, «з рабами це історія жорстка. Я не 
знаю, хто зробив цей колаж. Кілька днів це все триває з цими рабами. Ну все в 
жартівливій формі. Воно дало якийсь струс, підняло настрій. Тому що насправ-
ді важко все це»49. Фото отримало значну популярність, що вкотре привернуло 
увагу громадськості до діяльності організації.

45 П’ять днів на лінії вогню: у Франківську покажуть, як виглядає війна. Три-
май kurs. 2016. 27 квітня. URL: http://kurs.if.ua/news/pyat_dniv_na_linii_vognyu_u_
frankivsku_pokazhut_yak_vyglyadaie_viyna_37938.html.

46 Ступак Л. Виставка про війну, фірмові бургери та фото-зони: Армія СОС 
Дніпро вітає жителів з Днем міста. Дніпроград: вісник небайдужих громадян. 2017. 
9 вересня. URL: http://dniprograd.org/2017/09/09/ rmovi-burgeri-ta-foto-zoni-armiya-sos-
dnipro-vitae-zhiteliv-z-dnem-mista_60272.

47 Горчинская А. Герои АТО и известные волонтеры сели за руль «военно-
го такси», чтобы собрать деньги на джип для армии. Новое Время. 2016. 20 вересня. 
URL: http://nv.ua/ukraine/events/volontery-i-geroi-ato-seli-za-rul-taksi-radi-pomoshchi-
armii-224703.html.

48 Сас О. «Власниці рабів» з Києва та Криму допомагають солдатам не передо-
вій. Подробности. 2014. 7 листопада. URL: http://podrobnosti.ua/1001783-vlasnits-rabv-
z-kiva-ta-krimu-dopomagajut-soldatam-ne-peredovj-vdeo.html.

49 Там само.
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З 2016 р. волонтери 
відзначають спад актив-
ності населення щодо до-
помоги українським вій-
ськовим у зоні АТО, який 
пов’язують із загальною 
втомою суспільства від 
війни. У вересні 2015 р. 
зі складу «Армії SOS» 
вийшов один з її лідерів 
Юрій Касьянов. Про це 
він повідомив у Facebook: 
«Прошу надалі мене нія-
ким чином не асоціювати 
з „Армією SOS”. Причи-
ни – морально-етичного 
характеру. Не так давно я 
оголосив про вихід з ке-
рівництва цієї волонтер-
ської організації… Пла-
нував залишити за собою 

управління підрозділом безпілотної авіації; в іншій роботі „Армії SOS” участі 
не беру, політику організації не формую і за неї не відповідаю. Я ніколи одно-
осібно не керував „Армією SOS”, не був „директором”, не розписував щоден-
ні завдання, не займався грошима фонду. Коли почалася військова операція, я 
першим поїхав у зону АТО; багато часу проводив на фронті; багато говорив 
і писав про цю війну, і з моїм ім’ям стали пов’язувати „Армію SOS”. Волею 
випадку я став відомим, і тепер мій горезвісний „статус” обтяжує „організа-
цію”. Але немає ніяких „статусів” і „волонтерських організацій”; немає ніяких 
„брендів” у справі допомоги армії. Волонтерство – це не бізнес і не громадська 
діяльність у класичному розумінні. Це стан душі»50. Після розриву з організа-
цією Ю. Касьянов заснував волонтерський проект «Матриця технологій», що 
займається розробкою БПЛА. «Армію SOS» покинули також кілька інших во-
лонтерів, зокрема Марина Комарова.

«Армія SOS» надавала допомогу багатьом військовим підрозділам. Се-
ред них – 1-й і 2-й батальйони Нацгвардії, батальйони «Айдар», «Артемівськ», 
«Донбас», «Київ-1», «Київ-2», «Миротворець», 1-ша, 24-та, 25-та, 26-та, 80-та, 
93-тя та 95-та бригади. За волонтерську діяльність окремих членів організації 
було відзначено державними нагородами. Так, указом Президента України від 

50 Волонтер Юрий Касьянов вышел из руководства «Армия SOS». Іnforesist. 
2015. 6 серпня. URL: https://inforesist.org/volonter-yurij-kasyanov-vyshel-iz-rukovodstva-
armiya-sos/.

Волонтерки організації «Армія SOS»
Марина Комарова та Аліна Михайлова
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23 серпня 2014 р. Олексій Савченко, Ярослав Тропінов, Олександр Фошан та 
Аліна Михайлова отримали медалі «Захисник Вітчизни», а наступного року 
Дарія Морозова та Антоніна Баюра були нагороджені Орденом княгині Оль-
ги ІІІ ступеня51. За версією експертів Асоціації благодійників України, «Армія 
SOS» у 2014 та 2015 рр. входила до переліку волонтерських організацій, «які 
здійснювали свою діяльність максимально ефективно, публічно і прозоро для 
українського суспільства»52.

Участь у волонтерському русі для кожного з членів «Армії SOS» стала 
поворотним моментом у житті. Особливо гостро це відчували волонтери, які 
включилися в допомогу армії у юному віці. Так, Аліна Михайлова, яка почала 
волонтерити з дев’ятнадцяти років, стверджувала: «У своїй історії я б не змі-
нила нічого. Я – та людина, котру сформували останні три роки. Проте сенс во-
лонтерства як такого для мене тепер неоднозначний. Колись батько загиблого 
бійця сказав мені на похороні: якби не волонтери, ця війна б давно закінчилася, 
ваші справи – то медвежа послуга. Можна списати ці слова на стан афекту, та я 
часом замислююся – може, й справді, якби не ми, все вже якось владналося б? 
Яким завгодно чином, чи наступом, чи відступом, але міністерства, не маючи 
під боком „зручних” волонтерів, котрі роблять за них їхню роботу, змушені 
були б взятися за розум»53. Безумовно «Армія SOS» стала одним із найяскра-
віших волонтерських проектів. Волонтери об’єдналися, щоб власними силами 
долати технологічну прірву, яка відділяла українську армію від Збройних сил 
країн Заходу. Успіх організації був забезпечений професіоналізмом волонтерів, 
їх почуттям та розумінням громадянського обов’язку, самовіддачею і прозоріс-
тю в роботі. Відправлені на фронт БПЛА й артилерійські планшети, які стали 
основною спеціалізацією роботи «Армії SOS», дали змогу суттєво підвищити 
якість і швидкість дій бійців. В умовах війни це щоразу вирішувало питання 
про життя чи смерть.

Анна ВАРАНИЦЯ

51 Указ Президента України від 23 серпня 2014 р. № 676/2014 «Про відзначення 
державними нагородами України з нагоди Дня Незалежності України». Верховна Рада 
України. Офіційний веб-портал. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/676/2014; 
Указ Президента України від 21 травня 2015 р. № 280/2015 «Про відзначення дер-
жавними нагородами України». Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/2015.

52 Зелена книга української благодійності – 2014 / Асоціація благодійників Укра-
їни за підтримки ІАЦ «Громадський простір». Київ, 2015. С. 14, 41, 43; Зелена книга 
української благодійності 2015 / Асоціація благодійників України за підтримки ІАЦ 
«Громадський простір». Київ, 2016. С. 27.

53 Даруга О. Аліна Михайлова: «Я багато разів намагалася полишити волонтер-
ство»…
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«БУДУЄМО УКРАЇНУ РАЗОМ»

Довіра не є чимось абстрактним. Це дуже 
важливий соціальний капітал, який допома-
гає почуватися комфортно і безпечно. Коли 
збирається група людей, які поділяють цін-
ності одне одного, то в конкретного чле-
на цієї спільноти з’являється впевненість: 
у мене є якийсь ґрунт, люди, які мене під-
тримують і поділяють мої цінності. Тоді 
ці люди готові йти на ризик і експеримент, 
вчаться і роблять (Юрій Дідула)1.

Всеукраїнська волонтерська організація «Будуємо Україну разом» (БУР) 
була заснована 2014 року трьома членами «Львівської освітньої фундації» Ві-
талієм Кокором, Андрієм Левицьким та Юрієм Дідулою. На той час «Львівська 
освітня фундація», створена при Українському католицькому університеті у 
Львові, вже мала близько десятирічний досвід діяльності, спрямованої на під-
тримку української молоді, що прагнула змінювати країну шляхом поступових 
перетворень. Одним із перших успішних проектів фундації стало будівництво 
громадської бібліотеки в смт Добротвір Львівської області2. Директором БУР 
став історик і волонтер Віталій Кокор, котрий брав участь у таборах праці та 
молитви на Балканах (мали на меті примирити сербів і хорватів) та у програмі 
Appalachia Service Project у Сполучених Штатах Америки (призначена для від-
будови найбідніших районів США).

Юрій Дідула ще в підлітковому 
віці, під впливом подій Помаранчевої ре-
волюції, почав задумуватися над тим, як 
об’єднати Україну. Тоді з ініціативи того-
часного ректора Українського католицько-
го університету отця Бориса Ґудзяка про-
водили акцію «Різдво разом», за якою до 
Львова приїхали близько двох тисяч сту-
дентів зі східної, центральної та південної 
України. Сім’я Дідулів прийняла п’ятьох 
студентів із Донецька і Луганська. Спіл-
кування з ними показали, що російсько-
мовні українці також люблять Україну та 

1 Березніцька І. Будуємо разом. The Ukrainians. 2017. 9 лютого. URL: https://
theukrainians.org/buduyemo-razom.

2 Панас В. Віталій Кокор: «Пріоритет нашої діяльності у тому, щоб надати во-
лонтеру можливості розвинутися». Ресурсний центр Гурт. 2015. 22 червня. URL: 
https://gurt.org.ua/interviews/27283/.

Логотип організації
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є її патріотами. «Тоді, – згадував 
Ю. Дідула, – ми прийняли виклик 
налагодити комунікацію всереди-
ні нашої держави». Для Андрія 
Левицького волонтерство розпо-
чалося зі Студентського братства 
Українського католицького універ-
ситету: «Ми організовували акції 
„Великдень разом” та „Вертеп на 
схід”… У нас було багато креативу 
та завзяття. Понад тисячу молодих 
людей взяли участь у наших ініці-
ативах. Спілкування з нашими ро-
весниками з усієї України дало нам 
змогу побудувати міцні стосунки, 
засновані на довірі»3.

Поштовхом до заснування БУР стала Революція гідності, яка ще більше 
актуалізувала питання про налагодження спілкування між різними регіонами 
України. Соціологічні опитування показували, що значний відсоток українців 
ніколи не виїжджали за межі своєї області: «Коли в Донецьку на телебаченні 
чи радіо говорили про „злих бандерівців”, то люди легко піддавалися на такі 
провокації. Для нас це був великий виклик і завдання – налагодити особисті 
зв’язки між людьми. Ми не хотіли робити цього у якийсь формальний спосіб: 
через круглі столи чи конференції. Ми – прихильники практичної дії. Таким 
чином показували альтернативу, що Львів – не такий, як їм розповідали і яким 
їх лякали»4.

З початком бойових дій на сході України учасники організації намага-
лися підтримати близьких і знайомих, які опинились у зоні їх ведення: «Ми 
старалися всіляко допомогти цим людям, а деякі з них навіть жили у нашому 
офісі у Львові. Коли міста звільнили, команда одразу почала думати, як може 
проявити солідарність і використати свій потенціал, ресурс для того, щоб до-
помогти постраждалим»5. Після звільнення Краматорська і Слов’янська від бо-
йовиків В. Кокур запропонував поїхати на схід. «Це була наша перша поїздка 
у напівпорожньому поїзді до напівпустого міста, – згадував А. Левицький6. – 
Місцеві досить насторожено ставилися до української мови. Місяці окупації 

3 Ломакіна А. «Будуємо Україну разом». Як волонтери зводять стіни довіри для 
України. Твоє місто. URL: http://tvoemisto.tv/exclusive/buduiemo_ukrainu_razom_yak_
volontery_zvodyat_stiny_doviry_dlya_ukrainy_88557.html.

4 Березніцька І. Будуємо разом…
5 Хоменко О. Будівництво як засіб комунікації: Як волонтери пензлями і пер-

фораторами з’єднують схід і захід України. Depo.ua. URL: https://www.depo.ua/static/
longread/bur/index.html.

6 Ломакіна А. «Будуємо Україну разом»…

Юрій Дідула
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зробили своє». З серпня 2014 р. Ю. Дідула, А. Левицький та Микола Дорохов 
почали підготовку до першого двомісячного табору, запрошуючи до участі во-
лонтерів. Тоді зголосилося близько п’ятнадцяти небайдужих людей7.

Жили волонтери на околиці міста, у хаті місцевого греко-католицького 
священика8: «Ми кожного вечора палили ватру, співали, дивилися фільми, про-
сто сиділи і спілкувалися на різні теми. І це було настільки круто, що створи-
лася дуже жива атмосфера». Після завершення будівельно-відновлювальних 
робіт виникла ідея створити постійний простір, де молодь могла б розвивати 
свої ініціативи. «Тоді у Краматорську, – згадував Ю. Дідула, – ще було чутно 
вибухи, і нам було дуже важливо створити таке середовище, де молодь почува-
ла б себе у безпеці». Так стартував проект «Вільна Хата» («ВільХа»). Волон-
тери знайшли приміщення в центрі міста, зробили ремонт, місцеві мешканці 
принесли необхідні речі: «Цей проект був дуже живим, і про нього всі говори-
ли. До нас почали приїздити люди з Добропілля, з Дружківки, зі Слов’янська 
і казати, що теж хочуть зробити щось подібне у себе вдома. Пізніше з’явилася 
„Теплиця” у Слов’янську. До нас приїхала команда, яка вже мала приміщення, 
але не мала юридичної організації, яка могла би це робити. Ми погодилися 
взяти їхній проект під свою опіку»9.

7 Березніцька І. Будуємо разом…
8 Там само.
9 Ломакіна А. «Будуємо Україну разом»…

Діяльність «Вільної хати» у Краматорську
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Жителі сходу через недовіру та 
підозри не одразу сприймали допомо-
гу волонтерів, однак після того, як були 
відремонтовані перші будівлі, їх настрій 
змінювався: «сусідські бабусі почали 
українською запрошувати нас на варе-
ники та борщ»10. Через бесіди на різні 
теми, спільну працю та взаємодопомогу 
бар’єр потроху стирався, виникли нові 
знайомства: «Вони почали спілкуватися 
з нами, розповідати про свої проблеми, 
про життя під окупацією і навіть запро-
шували до своїх домівок на чай […]. Ми 
відчували себе одним народом, для яких 
ця війна – спільна. Все це дуже міняло 
спосіб мислення людей, і вони проща-
лися з нами зі сльозами […]. До сьогод-
ні ми спілкуємося з деякими з жителів. 
Наприклад, з пані Світланою – першою, 
кому ми допомогли. Зараз ми називає-
мо її своєю мамою на сході і, коли при-
їжджаємо в Краматорськ, то ночуємо в 
неї, обідаємо»11. Про те, що відбувалося 
тоді з місцевими мешканцями, Ю. Дідула згадував: «Було двоє хлопців, які у 
період окупації підтримували „уряд ДНР”, ходили на референдуми і протести, 
а потім їхній друг розповів їм про „Вільну хату”. Вони самі вирішили дізна-
тися, що це таке. Прийшли до нас на якийсь із творчих заходів, познайомилися 
з нами, з іншими волонтерами „Вільної Хати” – і у результаті стали одними з 
найактивніших волонтерів осередку. Вони зрозуміли, що ними маніпулювали. 
В них була можливість порівняти, чим є „ДНР” і якою є справжня Україна»12.

Загальна мета волонтерської організації «Будуємо Україну разом» була 
визначена як сприяння комунікації між різними регіонами України через фі-
зичну працю, яка налагоджує довіру, зближує людей, послаблює стереотипи: 
«Це проект, який в американському світі називають service learning, тобто на-
вчання через фізичну працю та волонтерство. Спершу волонтери з БУРу зосе-
реджували зусилля на відновленні житла у прифронтових містах, або в містах, 
які були звільнені від окупації. «Відновлюємо стіни помешкань – руйнуємо 
стіни між людьми», – під таким гаслом працювали бурівці13. Згодом вони поча-

10 Там само.
11 Хоменко О. Будівництво як засіб комунікації…
12 Березніцька І. Будуємо разом…
13 Германюк М. «Бурчики» єднають українців не закликами, а діями. Дзеркало. 

Media. 2016. 26 грудня. URL: https://dzerkalo.media/burchiki-yednayut-ukrayintsiv-ne-
zaklikami-diyami/.

Презентаційний плакат організації 
«Будуємо Україну разом»
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ли допомагати багатодітним сім’ям переселенців, дитячим будинкам сімейного 
типу, а також разом з місцевими активістами створювали громадські просто-
ри14. На початок 2017 р. роботу об’єднання забезпечували 18 менеджерів і сотні 
волонтерів15. Головним критерієм вступу до організації вважався попередній 
досвід волонтерства: «Восьмеро з дев’яти нових людей, яких ми взяли на ро-
боту, – колишні волонтери, і вони будуть займатися координацією таборів на 
місцях». У 2016 р. серед активістів БУР називали також Іванку Діман і Дзвінку 
Стецуняк16. За твердженням Ю. Дідули, волонтер БУРу повинен володіти ба-
гатьма ціннісними принципами, однак головним із них є відповідальність17.

У діяльності бурівців можна виділити два періоди: підготовка до таборів 
і час їхнього проведення. На початках учасники налагоджують комунікацію, 
шукають волонтерів, об’єкти та кошти на реалізацію задумів Наприкінці кож-
ного року здійснюється так званий БУР-тур, під час якого менеджмент орга-
нізації визначає міста й адресатів волонтерської допомоги на наступний рік18. 
З квітня по вересень розпочинається робота таборів у різних містах України 

14 Хоменко О. Будівництво як засіб комунікації…
15 Там само.
16 Березніцька І. Будуємо разом…
17 Левантович О. «Будуємо Україну разом» – проект, що будує довіру. [Інтерв’ю 

з Ю. Дідулою]. Радіо Свобода. 2017. 26 червня. URL: https://www.radiosvoboda.or-
g/a/28580228.html.

18 Хоменко О. Будівництво як засіб комунікації…

Відновлювані роботи на сході України
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з чітко визначеним плануванням кожного дня спільної праці: «Табір БУРу в 
кожному місті зазвичай триває два тижні – із двома змінами волонтерів, кожна 
з яких відпрацьовує повний тиждень. План необхідних для виконання робіт 
формується так, щоб його було реально виконати за цей проміжок часу. Якщо 
в разі непередбачуваних обставин волонтери щось важливе не встигають до-
робити, менеджмент організації може лишитися і завершити роботу»19.

Діяльність організації підтримують благодійні фонди та доброчинці 
зі США та Європи, місцеві підприємці й компанії: «Упродовж перших двох 
років 95 % фінансування ми отримували від наших трьох основних партне-
рів: Національного фонду демократії з Вашингтона, Американської агенції з 
міжнародного розвитку та голландської організації „Церква в дії”»20. Утім, бу-
рівці розуміють ризик залежності від одного донора, тож урізноманітнюють 
співпрацю та намагаються залучати нових партнерів. У їх планах – протягом 
п’яти років звести частку грантової підтримки до 30– 40 %. Задля цього члени 
організації працюють над налагодженням співпраці з бізнесом, насамперед з 
будівельними фірмами21. За три роки роботи бурівці об’їздили 15 міст, залучи-
ли близько 700 волонтерів з різних регіонів і навіть з-за кордону, відбудували 
близько 70 осель. Активісти організації вважають, що принаймні частина тих, 

19 Там само.
20 Левантович О. «Будуємо Україну разом»…
21 Там само.

Відновлювальні роботи на сході України
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хто пройшов через досвід спільної відбудови, стануть згодом «агентами змін» 
на місцях, практикуватимуть «відповідальне громадянство»22.

Важливим критерієм участі в чиїйсь долі для бурівців є допомагати 
тим, хто не здався. Серед них – боєць 93 ОМБр Григор’єв Віталій (позивний 
«Лєший»)23. Він у січні 2015 року, захищаючи донецький аеропорт, потрапив 
під мінометний обстріл, де був сильно поранений. Йому загрожувала ампута-
ція ніг, однак підримка родини, тривале лікування дозволили цього уникнути. 
До війни Віталій почав будувати будинок, але не встиг завершити цю роботу, 
тож волонтери вирішили йому допомогти: «Навідавшись до їхнього дому ми 
побачили, що на подвір’ї стоїть стара хата-мазанка та недобудований дім, який 
Віталій починав будувати ще до війни. Відтак, ми хочемо завершити будів-
ництво цього помешкання, щоб вже у жовтні сім’я могла там проживати. Ми 
плануємо звести стіни, накрити дах, вставити вікна, утеплити хату ззовні та 
зробити внутрішній косметичний ремонт»24. Іншим випадком стала допомога 
сім’ї з Мелітополя: «Батько мав наскрізне поранення. Перед війною почав ро-
бити ремонт у своєму будинку, але після поранення не міг дати раду всьому. 
Та він не здавався і навіть на візку продовжував косметичні роботи в оселі»25.

Волонтери БУР вважають, що створена ними організація завжди матиме 
чим зайнятися: «Не настане ситуації, коли суть існування зникне. Такі проек-
ти успішні навіть в економічно розвинутих країнах»26. Вони використовують 
волонтерство і відбудову як спосіб об’єднання людей і країни, створення сві-
домого викликів часу громадянського суспільства: «Ми хочемо сприяти спіл-
куванню українців із різних регіонів та виховувати почуття відповідальності 
за свою країну. […] Створюватимуться осередки людей, які контролюватимуть 
владу, які займатимуться креативним бізнесом і розвиватимуть громаду в усіх 
можливих напрямках»27. Відбудова помешкань дає швидкий і видимий резуль-
тат, тож займаючись цією справою волонтери усвідомлюють, що від них щось 
залежить.

Василина ПАСТЕРНАК

22 Березніцька І. Будуємо разом…
23 Хоменко О. Будівництво як засіб комунікації…
24 Будуємо Україну разом. Львівська каса. Скарбниця соціальних інвестицій. 

URL: http://kasa.lviv.ua/index.php/blahodiini-prohramy-fundatsii?view=cause&id=134-
buduiemo-ukrainu-razom.

25 Березніцька І. Будуємо разом…
26 Там само.
27 Там само.
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«Довіра – це найбільша валюта волонтера» 
(Любомир Ходань)

Об’єднання молоді «Волонтерський полк» розпочало діяльність у жов-
тні 2014 р. Чи не кожного учасника організації привів сюди особистий досвід 
пережиття війни: у декого в зоні АТО перебував родич1, в когось коханий2, а 
інший просто поспілкувався з військовим на вулиці чи у шпиталі й вирішив 
долучитися до цієї ініціативи3. Згодом хлопці, які відновили навчання після 
перебування в зоні АТО, примкнули до цієї організації та розпочали власну 
волонтерську діяльність4. Зараз учасники згадують, як отримували по соціаль-
них мережах повідомлення про можливість спільно допомагати бійцям на схо-
ді України від Любомира Ходаня й погоджувалися зустрітись та обговорити 
деталі5. «Волонтерський полк» об’єднав студентів із різних навчальних закла-
дів Львова.

Оскільки серед учасників об’єднання переважали представники Львів-
ського національного університету імені Івана Франка, його першою назвою 
стало «Волонтерський Полк ЛНУ». Цю назву затвердили на установчих зборах 
волонтерської ініціативи. Вона відповідала прагненням засновників поєднати 
три складові: волонтерство, приналежність до військових і студентської спіль-
ноти6. З часом, коли діяльність організації була розширена поза межі Львів-
ського університету, було ухвалене колективне рішення усунути з назви абре-
віатуру «ЛНУ».

1 Інтерв’ю з Ходанем Любомиром, 1994 р. н., записане в м. Львові 10 серпня 
2017 р. Інтерв’юер Олена Лукачук. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту 
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

2 Інтерв’ю з Черемновою Катериною, 1997 р. н., записане в м. Львові 8 червня 
2017 р. Інтерв’юер Олена Лукачук. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту 
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

3 Інтерв’ю з Ханас Роксоланою, 1996 р. н., записане в м. Львові 7 червня 2017 р. 
Інтерв’юер Олена Лукачук. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту украї-
нознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

4 Інтерв’ю з Гашківим Юрієм, 1993 р. н., записане в м. Львові 21 червня 2017 р. 
Інтерв’юер Олена Лукачук. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту укра-
їнознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Інтерв’ю з Журбою В’ячеславом, 
1994 р. н., записане в м. Львові 8 червня 2017 р. Інтерв’юер Олена Лукачук. Запис 
зберігається в Архіві усних історій Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН 
України.

5 Інтерв’ю з Корицькою Уляною, 1996 р. н., записане в м. Львові 8 червня 2017 р. 
Інтерв’юер Олена Лукачук. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту украї-
нознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

6 Інтерв’ю з Ходанем Любомиром…
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Мету організації було визначено як надання спільними зусиллями цільо-
вої допомоги військовим, які перебувають у зоні проведення АТО. Ініціатори 
були учасниками Революції гідності, завдяки чому мали уявлення про роботу в 
екстремальних умовах та індивідуальний досвід допомоги військовим. Колек-
тивна праця відразу дала результати – заявки від військових почали виконувати 
набагато швидше, тож кожен із засновників «Волонтерського полку» переко-
нався в правильності рішення про об’єднання. Учасники ініціативи мали при-
близно однаковий вік. Серед них не було чітко визначеного лідера, який би 
згуртовував усіх довкола себе та офіційно представлявся керівником організа-
ції: «Ми ставили за мету створити горизонтальну структуру, де кожен учасник 
міг знайти застосування своїм вмінням та навичкам, або ж здобути нові. Також 
при такій моделі кожен має рівний голос при вирішенні важливих питань»7.

Складовою успіху студентської ініціативи можна назвати захоплення 
цією справою. Студенти віддавалися волонтерству справді на повну. Заявка від 
воїна була особистим викликом, з яким вони, перебуваючи в тилу, справлялися, 
борячись за життя тих, хто на передовій. Як пригадує журналістка Уляна Ко-
рицька: «Я знайшла дуже-дуже несподівано для мене людей таких близьких, 
з якими я буквально цілими днями сиділа (інколи й ночувала) і робили все… 
Забула про навчання, забула про сім’ю, забула про… Взагалі, що існує якесь 
життя поза межами якогось оцього українського якогось, не знаю, спрямуван-
ня […]. Ми керувались тоді емоціями, я не можу пояснити, це… Не знаю, все 
одно, що, наприклад, дихати для когось нормальне явище, для когось, не знаю, 
поїхати закордон – нормальне явище. Для мене тоді було тільки це, я більше ні-
чого не бачила крім волонтерства. Навіть не можу пояснити чого»8. Роксолана 

7 Волонтерський полк. З розповіді голови організації «Волонтерський полк» 
Любомира Ходаня. Університет і війна. 2017. 20 серпня. URL: http://our-projects.lnu.
edu.ua/university-and-war/708-2/.

8 Інтерв’ю з Корицькою Уляною…

Допис на офіційній сторінці «Волонтерський 
полк» у соціальній мережі Facebook, 

12 жовтня 2014 р.

Звіт про зібрані кошти у 
студентському гуртожитку 
№ 6, 2 листопада 2015 р.
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Ханас приєдналася до ініціативи пізніше, однак поштовхом для неї стала роз-
мова із травмованим воїном у шпиталі, якого вона відвідувала й підтримувала, 
згодом вона вирішила допомагати військовим на сході України, вступивши до 
«Волонтерського полку»9.

У перші місяці роботи активісти бралися за все підряд, що часто гальму-
вало продуктивність ініціативи. Результати, які не задовольняли, підштовхнули 
до змін усередині об’єднання. У такий спосіб виникли посади координаторів 
напрямів діяльності «Волонтерського полку» – осіб, які продумували й несли 
відповідальність за певну сферу діяльності, що відповідала їхнім зацікавлен-
ням і в якій вони мали професійні навики. Практично щотижня учасники ініці-
ативи проводили збори, під час яких звітували за виконану роботу. Студенти-
волонтери прагнули завжди дотримуватися принципу «всі на одному рівні», 
в чому й вбачали особливість волонтерства їхнього осередку. Ініціатива ніко-
ли не була закритою, кожен охочий міг долучитися чи вийти з неї без жодних 
зобов’язань. Тому чіткої відповіді на питання: «Скільки є членів „Волонтер-
ського полку” станом на сьогодні?» ніколи не було. Зазвичай цифра обліку хи-
талася між 20 активними учасниками і 40 особами, які долучалися час від часу.

Організацію важко назвати широкомасштабною за будь-яким із показ-
ників. Інформацію про неї поширювали серед військових здебільшого у при-
ватних розмовах, в яких зазначалося, що заявку виконують студенти у досить 
короткий термін і нічого взамін не вимагають, окрім фото для звіту. Учасники 
АТО зверталися в індивідуальному порядку: «Пам’ятаю наше перше замовлен-
ня у „Волонтерському полку”. Хлопці з 4-го батальйону Нацгвардії просили 
про теплі речі на зиму, спальники, каремати. Завдяки шведській діаспорі ми 
змогли передати їм багато необхідних речей. У той час на сході було потрібно 
все: від шкарпеток до тепловізорів. Екіпіровка була поганою. Хлопці воювали 
у металевих касках, які у них залишилися ще з Майдану»10. Як пригадують во-

9 Інтерв’ю з Ханас Роксоланою…
10 Інтерв’ю з Ходанем Любомиром…

Емблема
«Волонтерського полку»

Привітання бійців із Днем Святого Миколая, 
м. Львів, 18 грудня 2015 р.
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лонтери, бували моменти, що доводилося впроваджувати чергу на реалізацію 
замовлень, бо не завжди вистачало ресурсів виконати всі відразу. Окремих вій-
ськових підрозділів, якими опікувались активісти «Волонтерського полку», не 
було, однак у пріоритеті для них завжди залишалися бійці військової розвідки 
та формувань, що перебували на першій лінії оборони.

Члени об’єднання звітували в соціальних мережах, вели фінансовий та 
речовий облік діяльності. Їм довіряли, бо вони все робили щиро й на результат, 
без непрозорих сюжетів, пов’язаних із використанням коштів чи загубленими 
передачами. Згадуючи про роботу у 2014–2016 рр., активісти «Волонтерсько-
го полку» зізнавалися: «Оскільки ми не були громадською організацією цілий 
рік, в нас не було офіційних документів, і вся допомога трималась на чесно-
му слові, та й наша робота виконувалась на добровільних засадах, а радше 
сказати, нам самим доводилось докладати до покупок. Та всі наші заходи ми 
анонсуємо в інтернеті, на наших офіційних сторінках, люди переглядають це і 
пропонують свою допомогу»11. Репутацію підкріплювали публічними звітами 
в соціальних мережах, співпрацею з волонтерами із Дніпра, Києва, Миколаєва 
та іншими львівськими організаціями, такими як «Допомога Армії України», 
«Допоможи фронту», «Львівський лицар» тощо.

У діяльності активістів «Волонтерського полку» можна виділити кілька 
етапів. Кожен із них був спрямований на збір коштів для військових, але від-
різнявся термінами, за які цього вдавалося досягнути. У перший рік роботи 
ентузіазм романтиків перемагав навіть найскладніші перешкоди: «Волонтер-
ство на початках захоплювало. Ми могли за кілька днів зібрати все необхід-
не для виконання замовлення. Кілька дзвінків, і все готово. Відчувалася певна 
ейфорія. Хотілося працювати і бачити миттєвий результат. Згодом суспільний 
інтерес спадав і зібрати необхідні суми ставало все важче і важче. Усі про-
сто навчилися жити у війні і це, мабуть, було найстрашніше усвідомлення»12. 
Допомагали бійцям адресно, серед їх підопічних – батальйони «ДУК», «Січ», 
«ОУН» та інші підрозділи Національної гвардії. Вони час від часу отримували 
бронежилети 4-го класу з ізраїльськими пластинами, які тримають усі кулі, 
окрім бронебійних, що їх закупляли за кошти, зібрані під час заходів13.

Починали збір коштів зі скриньок, з якими дівчата ходили по факуль-
тетах і студентських гуртожитках. Спершу збирали доволі пристойні суми за 
1–3 дні, відгукувались, як викладачі, так студенти. Завжди допомагала інфор-
мація про отримання стипендії та різні публічні заходи чи зібрання на окремих 
факультетах. Іншою була реакція студентів, які жили в гуртожитках, за рік-два 

11 Учасник Волонтерського полку Уляна Корицька. Людина не одного року. 
2016. 16 квітня. URL: https://oneyearperson.wordpress.com/2016/04/16/уляна-корицька-
волонтерський-полк/.

12 Інтерв’ю з Ходанем Любомиром…
13 Пеленьо Х. Бронежилети від «Волонтерського полку» та «Ратуші». Рату-

ша. Львівська газета. 2015. 19 лютого. http://ratusha.lviv.ua/index.php?dn=news&to= 
art&id=3942.
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відвідин активісток «Волонтерського полку» до них починали ставитися з на-
смішкою, лунали коментарі: «не маєте чим більше зайнятися». Та вони, на-
бравшись терпіння, додали сходинку за сходинкою гуртожитських дванадцяти-
поверхівок: «Одна гривня – чарівна гривня, яка змушувала переписувати звіти, 
засинаючи. От все порахуємо, запишемо, поскладаємо, а тут враз і під столом 
гривня, така закомизена, подерта, але ж гривня! Все, переписую звіт, хоч і на 
очі вже не бачу. Але точна звітність понад сон! Як ми це все витримували тоді, 
одному Богові відомо»14.

Волонтерили студенти понад силу й на результат, хапаючись за всі мож-
ливі варіанти отримання додаткових коштів. У перші місяці роботи вони роз-
сортовували гуманітарну допомогу з-за кордону та продукти харчування, які 
передавали в зону проведення Антитерористичної операції, збирали та реалі-
зовували макулатуру. З 2016 року «Волонтерський полк» повністю перейшов 
на виконання замовлень, пов’язаних із військовим спорядженням та обладнан-
ням.

У скарбниці здобутків волонтерської ініціативи – понад 80 різноманіт-
них проектів. Здебільшого це заходи, під час яких не просто відбувався збір 
грошей у скриньку, а була надана окрема послуга чи щось за символічну ціну 
продано. Такий підхід відрізняв «Волонтерський полк» від інших організацій. 
Проекти були різних напрямів – ярмарки, концерти, вертепи, турніри, фотозу-
стрічі, аукціони побачень та багато іншого. Студенти-волонтери організовува-
ли вишколи, тренінги, лекції, круглі столи, просвітницькі заходи.

На початках виправдовувала себе організація вуличних концертів та яр-
марків. На зустріч йшли представники Львівської міської ради, які дозволяли 
студентам у вихідні дні облаштувати на площі Ринок сцену, на якій часто ви-
ступали Фольк-рок гурт МОРЕЛІ, ПашКо Band, ДихАй, Anima, Finch та були 
встановлені столики з продукцією для продажу: книги за дешевими цінами, 
смаколики і печиво з національною атрибутикою від професійного кондитера, 

14 Інтерв’ю з Черемновою Катериною…

Закупівля бронежилетів по 
індивідуальних замовленнях

Волонтерка Уляна Корицька з бійцем 
після виконання індивідуальної заявки



368

О. Лукачук

креативний handmade15. У серпні 2017 р. учасники організації провели остан-
ній концерт такого формату, однак він не виправдав очікувань – на потреби 
військових вдалося зібрати зовсім мізерну суму16. Тому від вуличних концертів 
відмовилися.

До ініціатив студентів долучалися учні. Спільно вони проводили благо-
дійний дитячий ярмарок «Надія нації», під час якого школярі початкової школи 
реалізовували домашню випічку, влаштовували концерт, у якому самі брали 
участь, а також флешмоб. Останній здебільшого передбачав відтворення при-
сутніми на заході символічної карти України на полотні17.

Активно дописуючи в соціальних мережах, зокрема Вконтакте та Face-
book, активісти «Волонтерського полку» проводили аукціони побачень, ство-
рюючи окремі віртуальні групи, публікуючи фото дівчат і хлопців з короткою 
інформацією про себе. У коментарях охочі робили ставки – символічну плату 
за зустріч із тим, з ким виникло бажання поспілкуватися18. Креативний задум 
заходу сприяв його популярності серед студентів і подарував їм чимало нових 
друзів і близьких людей. Окремі члени організації знайшли однодумців саме 
через аукціон побачень.

Дівчата з «Волонтерського полку» відповідали за проведення літератур-
них вечорів. Через читання прози й поезії, присвячених подіям останніх років 

15 Шпуляр У. У Львові відбудеться благодійний вуличний концерт та ярмарок. 
Львівська міська рада. Офіційний сайт. 2016. 30 червня. URL: https://city-adm.lviv.ua/
news/culture/233055-u-lvovi-vidbudetsia-blahodiinyi-vulychnyi-kontsert-ta-iarmarok.

16 Інтерв’ю з Журбою В’ячеславом…
17 У Львові буде благодійний ярмарок. Кошти – на АТО. Твоє місто. 2015. 

20 лютого. URL: http://tvoemisto.tv/news/lvivski_studenty_organizovuyut_blagodiynyy_
yarmarok_68925.html.

18 Інтерв’ю з Черемновою Катериною…

Вуличний концерт на площі Ринок,
м. Львів, серпень 2016 р.

Інформаційний банер благо-
дійного дитячого ярмарку 

«Надія нації»
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в Україні, відбувався символічний обмін враженнями та емоціями, а це, сво-
єю чергою, згуртовувало людей. У підсумку кількох таких заходів Любомир 
Ходань зауважив: «Люди реагують за певним принципом. Утворився котел чи 
якась трагедія – до них вертається свідомість, і вони дійсно допомагають щиро. 
Пам’ятаю, після Іловайська можна було десятки тисяч назбирати за кілька днів. 
Суспільство звикає до війни, і це, здається, найстрашніше»19. Це підтвердила 
участь на заході бійця батальйону «Айдар» Романа Гроссу. Коли він читав при-
сутнім написані під час війни вірші, вони не могли стримати сліз. За тверджен-
ням волонтерів, то був найкращий організований ними літературний вечір20.

Улітку студенти збирали охочих допомогти на пікнік-літературник під 
відкритим небом, де взявши до рук мікрофон кожен міг оприлюднити результа-
ти своєї творчості. Активістки з факультету журналістики писали повідомлен-
ня про захід, розміщували його в соціальних мережах та на інформаційних 
порталах міста. Для прикладу, заклик відвідати останній літературник на сві-
жому повітрі виглядав так: «І знову благодійний ЛІТЕРАТУРНИК! Вже втретє! 
Але тепер у вигляді відкритого мікрофону та на свіжому повітрі! Усі зібрані 
кошти будуть використані для допомоги українським військовим. Приходь на 
літній новий літературник-відкритий мікрофон до Парку Культури, бери з со-
бою чай, плед та усілякі смаколики. Будемо сидіти на галявині, у вільному по-
рядку читати вірші / прозу на будь-яку тематику. Також проводитиметься збір 
благодійних внесків для наших з вами захисників. Не забуваємо брати з собою 
кошти:) Також можете брати гітари, барабани, усе що бажаєте: будемо співати 
або читати під музику! Чекаємо усіх з хорошим настроєм, своєю творчістю 

19 Пальчиков Д. «Війна показала, хто є хто». Студенти з «Волонтерського пол-
ку» – про те, як «витверезити» суспільство й самих спудеїв. День. 2015. 20 березня. 
URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/viyna-pokazala-hto-ye-hto.

20 Інтерв’ю з Ханас Роксоланою….

Афіша літературного вечора 
«Волонтерського полку»

Організатори «літературника»,
28 грудня 2014 р.
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та бажанням добре й корисно провести час! ЗБИРАЄМОСЬ БІЛЯ ВХОДУ ДО 
ПАРКУ!»21. Волонтери зізнавалися, що написати коротке інформаційне пові-
домлення, яке б розчулило молодого читача і схилило його прийти на захід, 
насправді було дуже складно. Учасники волонтерської спільноти могли витра-
чати на цю роботу від кількох хвилин до одного дня22.

Студенти факультетів журналістики та історичного стали співорганіза-
торами регулярних фотозустрічей, під час яких можна було зробити та пода-
рувати за символічну плату власне професійне фото23. Також вони долучилися 
до «Волонтерської фотосушки» – соціальної арт-платформи, під час якої від-
бувається обмін світлинами. Ставши учасником такого заходу, кожен охочий 
міг дізнатися про діяльність волонтера, обмінятися досвідом, фотокартками, 
послухати про труднощі, з якими вони зіштовхуються, а також про те, як поєд-
нувати навчання / роботу та волонтерство. Захід був організований у межах со-
ціального проекту студентів IV-го курсу факультету журналістики Львівського 
національного університету імені Івана Франка «Людина не одного року»24.

21 Благодійний відкритий пікнік-літературник. Подія. Вконтакте. URL: https://
vkfaces.com/vk/event/club95667558.

22 Інтерв’ю з Корицькою Уляною…; Інтерв’ю з Черемновою Катериною…
23 Антонов В. ЛНУ волонтерить. Волонтерський полк. Stud times. Молодіжний 

медіа-ресурс. 2015. 4 березня. URL: http://stud-times.com.ua/projects/tsikavi-people/2081-
lnu-volonterit.html.

24 Федина М. Львів’ян запрошують на «Волонтерську фотосушку». Твоє міс-
то. 2016. 9 травня. URL: http://tvoemisto.tv/news/lvivyan_zaproshuyut_na_volontersku_
fotosushku_78069.html.

Листівка-запрошення на благодійну 
фотосушку

Лот благодійного аукціону 
речей відомих українців
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У 2016–2017 рр. хлопці-волонтери провели кілька благодійних турнірів 
з міні-футболу та футболу. Їх задум полягав в орендуванні поля для гри за мі-
німальні кошти та надання можливості командам пограти у футбол в зручний 
для них час за доволі символічну плату25. Охочі відгукнулись, і щоразу волон-
тери отримували кошти від цього проекту, які витрачали на потреби військових 
розвідників26. Власники футбольних полів часто надавали можливість пограти 
у футбол безкоштовно, згодом домовлялися за відносно невеликі кошти. Пев-
ний час студентам допомагав Мирон Маркевич, який дозволив провести кілька 
турнірів на футбольному полі у Винниках, а також долучився до ще однієї іні-
ціативи «Волонтерського полку» – благодійного аукціону речей відомих укра-
їнців. Він передав волонтерам офіційний м’яч Ліги Європи та футболку Романа 
Зозулі з підписами гравців ФК «Дніпро». Тривалість аукціону для кожного лоту 
завжди становила 7 днів. Протягом цього часу всі бажаючі пропонували свою 
ціну згідно з встановленими правилами й отримували речі знаменитостей27.

Окремим напрямом роботи «Волонтерського полку» стало проведення 
просвітницьких заходів. Пробним став проект «Квест тим Львовом, якого Ви 
ще не знаєте», під час якого студенти-історики розробили змістовну квест-
екскурсію. Активісти об’єднання долучилися до організації круглого столу 
«Революція гідності: очікування та здобутки України на шляху до Європи». 
Найбільш дієвими, на 
їхню думку, виявилися зу-
стрічі з ветеранами УПА 
та учасниками АТО, що 
проводились у Львівсько-
му національному універ-
ситеті імені Івана Франка 
під гаслом «Хочеш миру? 
Готуйся до війни!». Такі 
заходи дозволили залучи-
ти молодь до проблем, які 
їх раніше не стосувалися, 
до досвіду захисту Бать-
ківщини, який потрібно 
здобувати усім в умовах 

25 Інтерв’ю зі Зданевичем Богданом, 1996 р. н., записане в м. Львові 7 червня 
2017 р. Інтерв’юер Олена Лукачук. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту 
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

26 Кук О. Львівські волонтери організували футбольний турнір для допомоги 
армії. Zaxid.net. 2016. 10 травня. URL: https://zaxid.net/lvivski_volonteri_organizuvali_
futbolniy_turnir_dlya_dopomogi_armiyi_n1391254.

27 Мирон Маркевич долучився до збору коштів для допомоги армії. 2015. 17 ве-
ресня. Galinfo. URL: https://galinfo.com.ua/news/myron_markevych_doluchyvsya_do_
zboru_koshtiv_dlya_dopomogy_armii_205892.html.

Круглий стіл, присвячений 2-й річниці початку 
Євромайдану «Революція Гідності: очікування та 

здобутки України на шляху до Європи»
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ведення бойових дій: 
«Треба руйнувати міфи. 
Розповідати про зв’язок 
між подіями, які зараз від-
буваються в нашій крані, 
з минулим. Йдеться й про 
українсько-російські вза-
ємини. Важливо не лише 
забезпечувати наших воя-
ків на Сході, а й говорити 
з людьми і у формі діало-
гу будувати справжнє гро-
мадянське суспільство»28.

Студенти-волонте-
ри на початку кожного 
місяця формували список 

потреб вояків з різних підрозділів (форма, берці, оптика, побутові речі) та під-
раховували відсоток наявних і необхідних коштів. Від цього залежав їх план 
дій на поточний місяць, який не завжди вкладався в календарний, а тривав за-
звичай доти, доки не вдавалося закрити заявку. Чимало учасників організації 
розглядали «Волонтерський полк» як окрему подію, яка дозволила подивитися 
на світ по-іншому, вийти поза межі особистого комфорту й зрозуміти, що зміни 
довкола варто розпочинати з себе. Більшість студентів-волонтерів у цій орга-
нізації подорослішали. Перебуваючи в ній, вони уперше зрозуміли, що таке 
відповідальність перед іншими і наскільки цінним є поняття довіри; навчалися 
шукати компроміси заради спільної справи, підтримувати один одного.

Для окремих студентів участь у цій волонтерській ініціативі стала пси-
хологічною реабілітацією після перебування в зоні бойових дій, допомогла 
справитися з «посттравматичним син-
дромом». Про це, зокрема, говорив 
Юрій Гашків під час запису інтерв’ю: 
«Я ніколи раніше над цим не задуму-
вався, але справді, ставши волонте-
ром, я знайшов своє нове призначення 
в тилу й припинив відчувати прови-
ну перед хлопцями, які ще воюють, 
бо вступив у бій за них тут, у Льво-
ві. І я не можу сказати, що тут легше. 
Тут набагато важче вирішувати різні 
справи. Бо там є дві реальності друг 

28 Лазуркевич С. «Об’єднані війною». Як львівські студенти допомагають воя-
кам на Сході України. Zaxid.net. 2016. 11 лютого. URL: https://zaxid.net/statti_tag50974/.

Захід «Хочеш миру? Готуйся до війни!»
у Львівському національному університеті

імені Івана Франка, 2015 р.

Виконана заявка бійця батальйону «Січ»
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і ворог, свій і чужий, а тут – 
зрозуміти цих дві реальності 
із океаном підводних течій 
та ситуацій може й життя не 
вистачити»29.

Для хлопців, які не 
брали безпосередньої участі 
у війні на сході Україні, «Во-
лонтерський полк» став мож-
ливістю долучитися до них 
та проявити небайдужість і 
громадську активність. Вони 
переконані, що волонтерство 
сприяло захисту цілісності 
України не менше, ніж во-
їни зі зброєю. Дівчата сприймають волонтерство як можливість бути поряд 
із військовими й ставати причиною появи на фронті доброзичливих емоцій: 
«Розгортаючи пакунок із теплими речами, засобами захисту, листом зі словами 
підтримки, воїн робиться сильним, і в такий спосіб ми наближаємо перемогу. 
Віра в неї слабне, бо не рік і не два йде ця війна із втратами. Але він побачив, 
що є за кого воювати, усміхнувся, набрався сил, пішов у бій та повернувся з 
нього цілим і неушкодженим. Це факт результативного волонтерства. Інше не 
має значення»30.

Проблеми в діяльності «Волонтерського полку» здебільшого полягали в 
неможливості швидко вийти на виконання заявки. Окремі проекти не прино-
сили додаткових коштів, деякі довелося визнати такими, що втратили актуаль-

ність. Не маючи матеріаль-
ного ресурсу, студенти мо-
гли покладатися хіба що на 
особисту креативність: вони 
намагалися придумати при 
найменших витратах заходи, 
які приносили «живі» гроші, 
і це їм вдавалося. Волонте-
ри нехтували здоров’ям, на-
вчанням, особистим життям, 
дозвіллям, спілкуванням з 
рідними, адже проекти за-
бирали практично весь час. 
Навіть на Різдво активісти 
«Волонтерського полку» пе-

29 Інтерв’ю з Гашківим Юрієм…
30 Інтерв’ю з Ханас Роксоланою…

Любомир Ходань,
активіст «Волонтерського полку»

Волонтер Любомир Ходань з побратимом
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ребували разом і ходили вертепом по Львову31, збираючи кошти: «Вертеп став 
можливістю відвідати усіх родичів на Різдво з користю для спільної справи. Це 
був емоційний вибух і одночасне знайомство із родинами один одного. Ми в ті 
миті здавалися великою сім’єю, якою, мабуть, за тих чотири роки й стали»32.

Студентська ініціатива на даний час не є діючою. Учасники закінчили 
навчання, влаштувалися на роботу й рідко збираються разом. Вони визнають, 
що можливості віддаватись на повну виконанню окремих заявок уже немає. 
Спроби перетворити «Волонтерський полк» на громадську організацію не 
спричинили повернення до активної діяльності, але він не був ліквідований, а 
радше законсервований, щоб відновитися при потребі. Окремі активісти ство-
рили власні сім’ї, дехто змінив фах, інші переключилися на роботу. Жоден з 
учасників не пошкодував, що став частиною «Волонтерського полку», який 
для кожного з них продовжує існувати і має можливість відновитися вже як 
спільнота, яка опікуватиметься пораненими, сприятиме психологічній реабілі-
тації військових, допомагатиме дітям загиблих Героїв України та й усім укра-
їнцям оговтатися від війни.

Олена ЛУКАЧУК

31 Волонтерський полк. З розповіді голови організації «Волонтерський полк» 
Любомира Ходаня. Університет і війна…

32 Інтерв’ю з Корицькою Уляною…

Учасники «Волонтерського полку»
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«ДОПОМОГА АРМІЇ УКРАЇНИ»

Спільна ініціатива волонтерських об’єднань ГО «Швидка медична до-
помога майдану», ГФ «Самооборона львівського Євромайдану», ГО «Актив-
не товариство Львівщини», ГО «Варта 700», ГО «Народний самоконтроль» та 
інших, що виникли під час Революції гідності, сприяла утворенню у 2014 р. 
об’єднання громадських організацій «Допомога Армії України». До спільної 
праці стали активісти Львова, які вже мали досвід волонтерської діяльності та 
були обізнані з потребами військових на сході України. Засновниками ініціа-
тиви були лікарі-стоматологи Юрій Дмитришин, Ігор Стефанюк та Ігор Сте-
чак. Створення громадської ініціативи завершилось підписанням двадцятьма 
громадськими організаціями Львова меморандуму про співпрацю в наданні 
допомоги військовим ЗСУ і добровольчих батальйонів, цивільному населен-
ню в зоні ведення бойових дій. Було розроблено логотип об’єднання, на яко-
му зображено ікону Святого Юрія Змієборця, бруківку як символ Майдану та 
Патріарший кафедральний собор Святого Володимира як символ хрещення 
Київської Русі1. Кожен член організації носив футболку червоного кольору з 
логотипом, які допомагали відразу ідентифікувати волонтерів.

Особливістю об’єднання була організація швидкої, часом негайної від-
правки зібраних коштів, харчів та речей для українських військовослужбовців, 
що перебували в зоні проведення АТО. Найбільше було продуктів харчування, 
які швидко псувалися, тому поїздки на схід України були регулярними й за 
графіком. Людський чинник відігравав головну роль: львів’яни збирали, сорту-
вали, пакували й транспортували кількатонні вантажі для захисників України. 
Вільних рук завжди бракувало, хоч у 2014–2015 рр. штат задіяних протягом 
доби волонтерів доходив до 160 осіб. Ентузіазм людей, які працювали на гро-

1 Інтерв’ю з Дмитришиним Юрієм, 1981 р. н., записане в м. Львові 18 серпня 
2017 р. Інтерв’юер Олена Лукачук. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту 
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

Логотип ініціативної групи 
«ДАУ»

Співзасновники «Допомоги Армії України»: 
Юрій Дмитришин, Ігор Стечак, Ігор Стефанюк
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мадських засадах, вичерпувався, поволі ротації волонтерів стали умовою без-
перебійного функціонування об’єднання.

Протягом перших кількох місяців на банківський рахунок ІГО «Допомо-
га Армії України» не надходило жодних поповнень, оперували лише зібраними 
у скриньки чи принесеними в офіс грошима та речами2. Для прикладу, за ли-
пень 2014 р. волонтерами було зібрано 2 535 ящиків із продуктами харчування 
та засобами гігієни, також медики міста укомплектували близько 100 пакун-
ків із ліками, які відправляли на схід України вантажними авто. Зібрані кошти 
витрачали на транспортування відправлень і медичні препарати, здебільшого 
кровоспинні3. Профіль волонтерське об’єднання не змінило до сьогодні: зби-
рають, сортують, транспортують речі для військових, добровольців та місцево-
го населення, яке проживає на території проведення АТО/ООС. На даний час 
«Допомогу Армії України» очолює Ігор Стефанюк. Хвилі піднесення й спаду 
активності громадян, пов’язані з інтенсивністю боїв, виявилися прямо пропор-
ційними етапам розвитку цієї ініціативи. Їх можна виділити кілька. 

Маркером першого напряму роботи, як і в більшості інших волонтерських 
ініціатив, став досвід Революції гідності. Громадські активісти відразу взялися 
за формування логістики, яку вперше випробували на Майдані Незалежності 
взимку 2013–2014 рр. Налаштування трансферу речей за годинниковим меха-
нізмом спершу потребувало залучення широкого кола людей, графіку ротацій 
і – найважливіше – обліку. Представники різних об’єднань контролювали один 
одного, тому недоліки в роботі виявляли відразу та усували, що сприяло фор-

2 Там само.
3 Благодійність по-львівськи: хто і як допомагає військовим? Твоє місто. 2014. 

24 липня. URL: http://tvoemisto.tv/news/dopomoga_dlya_viyskovyh_v_zoni_ato_65109.
html.

Листівка-звернення
волонтерів про допомогу

Транспортний засіб
волонтерів «ДАУ»
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муванню доброї репутації. За добу представники ініціативи збирали продуктів 
харчування на відправку вантажним автомобілем кожні два-три дні. Сприяло 
цьому загострення на фронті російсько-українського протистояння, яке робило 
людей небайдужими до ситуації на сході України. Представники ДАУ пригаду-
ють, що в «гарячі» дні за день можна було робити десятитонну відправку, бо на 
вечір усі склади заповнювались, а «атошний провіант» не припиняв поступати. 
Одного разу керівництво Української залізниці навіть виділило вільний вагон 
для транспортування допомоги на схід України4.

Військовим у 2014 р. не вистачало таких звичних продуктів, як круп, 
консерв, хліба, питної води, кави, чаю. Катастрофічна проблема була з аму-
ніцією: бракувало не тільки бронежилетів, оптичних прицілів, тепловізорів, 
тактичних рукавиць та окулярів, не було й належної форми та взуття, шкар-
петок, рюкзаків, ременів. Зубожіння, в якому опинилися воїни перед поїздкою 
на війну, наводило жах на кожного українця. Волонтерські ініціативи справді 
підтримали військових у перші місяці боїв. Координацією допомоги від окре-
мих людей та об’єднань Львівщини тривалий час займалися члени «Допомоги 
Армії України».

Однією з перших форм зібрання продуктів харчування стала роздача 
листів із переліком, чого потребують захисники в «гарячих» точках, усім, хто 
відвідував супермаркети у Львові та області. Чимало покупців відгукували-
ся на прохання: «Якщо маєте можливість, придбайте…». Дехто купляв усе по 
списку, інший – щось одне, так і збирали все необхідне. Певний час волонте-
ри ініціативи займались передачею адресної допомоги військовослужбовцям 
ЗСУ та добровольчих батальйонів. Рідні приносили іменні посилки, активісти 
ініціативи їх зважували та 
записували персональні 
дані отримувача. Через 
кілька днів її доставляли. 
Такий сервіс подобався 
багатьом, адже можна 
було передати рідним чи 
знайомим у зону прове-
дення АТО усе, чого їм 
там не вистачало. Неофі-
ційним, але найбільш діє-
вим лозунгом організації, 
який фактично забезпе-
чив її існування дотепер, 
стала фраза: «Гарантуємо 
передачу з рук в руки».

4 Вагон з провіантом відправили зі Львова на Схід. Телеканал ZIK. 2014. 7 липня. 
URL: https://zik.ua/tv/video/14648/?fbclid=IwAR1xeHn df9Ja9daGgKgYf-V-89617TyZ85
Zq7SpjFKFHxO3kOfp8ZcjdY.

Передача допомоги медикам прифронтового 
шпиталю, 12 липня 2016 р.
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Поряд з трансфером 
про  віанту громадські ак-
тивісти організовували різ-
ні акції, які приверта ли 
увагу широкого загалу до 
потреб Української Армії. 
Зверталися до політиків 
чи знаменитостей країни 
із проханням допомогти в 
реалізації потреб військо-
вих5. На окремих захо дах 
пред ставники громадської 
ініціативи збирали кошти 
для виконання заявок із 
фронту. Наприклад, 7 ве-
ресня 2014 р. представ-

ники ДАУ провели колективний флешмоб, що полягав у виконанні танцю на 
підтримку військових, а 26 вересня – фестиваль на стадіоні «Арена-Львів»6. 
У арсеналі ініціативи також була практика збору грошей під час футбольних 
матчів: «„Допомога Армії України” отримала дозвіл на те, що її волонтери під 
час матчу Україна – Македонія на „Арені–Львів” ходили зі скриньками та зби-
рали кошти. Проте, на превеликий жаль, волонтерів адміністрація стадіону не 
пропустила. І хоч волонтерам таки вдалось попасти на Арену, це відбулось на 
середині гри, і то лише 
коли організатори купили 
квитки за власні кошти. 
З 17.00 волонтери зби-
рали гроші, зараз дорога 
кожна гривня! Адже йде 
зима, і треба утепляти на-
ших хлопців, які захища-
ють нас»7. Контролювали 
збірки члени Наглядової 
ради, що була утворена 
за згоди всіх учасників 
спільноти.

Волонтерам допома-
гали представники укра-
їнської діаспори. Посилки 

5 Допис на сторінці організації «Допомога Армії України» в соціальній мережі 
Facebook. 2 вересня 2014 р.

6 Там само. 6 вересня 2014 р.
7 Там само. 13 жовтня 2014 р.

Поїздка волонтерів «ДАУ» в зону проведення
АТО, 17  березня 2017 р.

Збір продуктів харчування, речей
та коштів волонтерами організації
в супермаркеті «Ашан» м. Львова
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з Італії, Португалії, Кана-
ди, США та інших країн, 
на повнені медикамента ми, 
харчами й одягом, постій-
но підтримували бойовий 
дух громадських активіс-
тів. Уляна Кузів прига-
дувала, як дізналася про 
ДАУ: «Шукала я сьогодні 
одну візитку з України і 
тут натрапила ось на цей 
листок. Чесно була шо-
кована як мене доля зве-
ла з „Допомогою Армії 
України”. Літом, коли у 
2014 році була 3 місяці в 
Україні, кожен раз шука-
ла їх по супермаркетах, щоб передати через них продукти і кошти хлопцям. 
Зустрічала і в „Сільпо”, і в інших магазинах. І захоплювалася справді їхньою 
роботою. І от приїхала назад в Італію, і коли шукала волонтерів з України, на-
трапила зразу на них у неті (не знаючи, що це ж ці ж самі, яких я виловлювала 
у Львові). Чесно, здивована приємно і що доля нас об’єднала з вами. Слава 
Україні!»8. Волонтери організовували акції подяки різним країнам за підтрим-

ку українців під час Ре-
волюції гідності та АТО. 
На початку серпня 2014 р. 
ними було проведено зу-
стріч під гаслом «За нашу 
і Вашу свободу», на якій 
представники ДАУ викла-
ли слово «Дякую», адре-
соване Республіці Поль-
щі за підтримку України9. 
Кілька років поспіль вої-
нів підтримує житель Ка-
нади Джефрі Стефанюк, 
передаючи кошти на заку-
півлю зимових спальних 

8 Допис на сторінці Уляни Кузів (Уляна Кузів) у соціальній мережі Facebook. 
22 квітня 2015 р.

9 Допис на сторінці організації «Швидка медична допомога Майдану» в соціаль-
ній мережі Facebook. 1 серпня 2014 р.

Публічний звіт за зібрані волонтерами
кошти протягом 6 липня 2014 р.

Члени «Допомоги Армії України»,
2014 р.
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мішків та взуття для військо-
вих10.

Організація передач 
складалася з кількох фаз: 
прохання, анонс про поїздку 
і звіт про доставку (так звана 
отвєтка), традиційний пост 
подяки. «Сьогодні наша ко-
манда ІГО «Допомога армії 
України» вирушає на схід 
України в зону АТО, до на-
ших побратимів, – повідо-
мляв Ігор Стефанюк. – Хоче-
мо передати хлопцям до Свя-
того Вечора кутю, вареники. 

Ще веземо хлопцям запашні борщі, супи, ліниві голубці, солодкі каші, трав’яні 
чаї і сушку на узвар, і все це передала організація „Hand Made по-львівськи”, 
які також постійно піклуються про наших військових і все це власноруч го-
тують. Окрім цього, ще веземо продукти харчування, берці, нижню білизну, 
засоби гігієни, цигарки, та медикаменти»11. У цих кількох рядках – підсумок 
титанічної праці не одного десятка людей, які були залучені до організації цієї 
поїздки.

Облік усього, що потрапляло на склади організації, проводили в письмо-
вому, відео-, фото- та онлайн-форматах, який поширювали чи не всі волонтери 
спільноти. Типовим для більшості були подібні повідомлення, як-от у Ігоря 
Фінканіна, який уже відійшов від ДАУ, створивши власну ГО «Будуймо Украї-
ну разом»: «16.07.2015 ми заїхали на склад до ІГО «Допомога Армії України». 
Там Руслан Швагуляк передав нам для хлопців 32 ящики продуктів (крупи, мі-
віна, чай, макарони, консерви, сіль, воду, олію, солодощі, приправи). Дякуємо 
вам за надану допомогу. Всі звіти будуть опубліковані на моїй сторінці. Слава 
Україні! Героям Слава!»12. Або ж звичайні слова вдячності: «Велика подяка 
Юрію Море, Антону Дубішину та його команді та просто друзям, які допо-
могли зібрати різної смакоти для бійців та місцевих. Також хлопцям, які нас 
супроводили. Разом з ГБУ та „Допомога Армії України в Києві” з 13.03 по 
15.03 це все було доставлено. Віталію Бондаренку та Віталію Пилипчуку та-
кож подяка»13.

10 Дописи на сторінці Ігоря Стефанюка (Ігор Стефанюк) у соціальній мережі 
Facebook. 25 грудня 2015 р.; 20 січня 2016 р.

11 Там само. 16 січня 2016 р.
12 Допис на сторінці Ігоря Фінканіна (Ігор Фінканін) у соціальній мережі Face-

book. 17 липня 2015 р.
13 Допис на сторінці організації «Допомога Армії України» в соціальній мережі 

Facebook. 2 березня 2016 р.

Склад громадської ініціативи «ДАУ»
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У 2014–2015 рр. доволі активно працювала прес-служба ДАУ. Її пред-
ставники детально висвітлювали діяльність осередку в соціальних мережах та 
регіональних ЗМІ. Серед масштабних результатів роботи медійників ДАУ – 
прес-конференція полонених з Донбасу в червні 2014 р.14 Медіа-волонтери 
спільноти привернули увагу громадськості до проблем соціальної адаптації 
осіб, які перебували в полоні. Адже кожен українець відтепер може комуніку-
вати з полоненим, сам того не підозрюючи. За їх ініціативи проводилися пу-
блічні засідання загального координаційного центру громадських організацій 
щодо спільної координації допомоги Армії України в регіоні, на яких обгово-
рювали потреби, проблеми і методи їх вирішення15.

Серед членів організації було чимало медиків, та й реалії війни у Львові 
щоразу нагадували про себе з прибуттям поранених до військового госпіталя по 
вулиці Чехова. Трансфер поранених з аеропорту до шпиталю, закупівля необ-
хідних медикаментів та речей для повсякденного вжитку, підтримка військових 
лікарів і волонтерів-медиків необхідними ліками й обладнанням стали окремим 
напрямом роботи ДАУ. Коли прибував черговий борт, активісти відразу публі-
кували список необхідного в соціальних мережах і за кілька днів запит був по-
вністю виконаний, подібно було з ротацією медичного персоналу. На прохання 
лікарів волонтери передали кілька машин швидкої допомоги до зони АТО. Про 
потребу отримати одну з машин пригадував начальник медичної служби 3-го 
батальйону територіальної оборони «Воля», старший лейтенант ЗСУ Роман 
Хомичко: «Медичного транспорту катастрофічно не вистачає. У нас було два 
медичних УАЗи. Один підірвали на блокпості на кордоні з Росією – влучили 
танковою самонавідною ракетою. Другий – згорів у смт. Побєда. Потреба у 
„швидкій” зросла ще й тому, 
що штат батальйону збіль-
шили. Така допомога волон-
терів надзвичайно важлива 
для української армії. Адже 
різні бюрократичні моменти 
не дозволяють державі вчас-
но забезпечувати фронт усім 
необхідним. А на війні все 
потрібно вже і зараз. Взага-
лі наша армія тримається на 
таких небайдужих людях та 
волонтерах»16.

Забезпечення тран-
спортними засобами вій-
ськових також входило в за-

14 Там само. 20 червня 2014 р.
15 Там само. 21 червня 2014 р.
16 Там само. 25 вересня 2014 р.

Трансфер машини швидкої медичної допомоги у 
зону АТО, яку передали представники

української діаспори, 2014 р.
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вдання ініціативи. Активісти 
збирали кошти на авто, за-
ймалися ремонтом, домовля-
лися з представниками діа-
спори про закупівлю тран-
спорту за кордоном тощо. 
В окремих випадках писали 
офіційні звернення до ор-
ганів місцевого самовряду-
вання м. Львова та області з 
проханням ухвалити рішен-
ня щодо передачі учасникам 
АТО автомобілів, які були 
конфісковані на польсько-
українському кордоні17.

ІГО «Допомога Армії України» за домовленістю з Громадською Радою 
при ГУ юстиції Львівської області започаткувала роботу громадської при-
ймальні, в якій юристи-волонтери надавали юридичну допомогу військово-
службовцям, які постраждали в зоні АТО, та членам їх сімей. Потреба в такій 
приймальні виникла у зв’язку з чисельними зверненнями матерів та дружин 
бійців. Олексій Дегтяренко, очільник Громадської ради при ГУ юстиції Львів-
ської області у 2014 р., прокоментував створення такого осередку прикладом 
із власної адвокатської практики: «На жаль, керівництво держави безвідпові-
дально ставиться до соціального захисту наших хлопців, які воюють на сході 
України. Зокрема, є факти порушення їх трудових прав у частині збереження 
робочих місць. Останній приклад – до нас звернулася дружина одного з держ-
службовців, якого мобілізували. Незважаючи на те, що в нього – троє дітей, він 
разом зі своїм братом-близнюком (у якого теж двоє дітей) ухвалили рішення 
поїхати в зону АТО для захисту нашої Батьківщини. Однак за його відсутності 
на його посаду призначили одного одіозного держчиновника Львівщини. Такі 
дії прямо суперечать Кодексу законів про працю України, Закону України „Про 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію” та низці інших нормативно-право-
вих актів. Саме для таких та інших випадків кричущої несправедливості і буде 
працювати юридична приймальня»18. Юристи-волонтери вирішили чимало 
спірних питань, що виникали у членів родин учасників АТО, й допомогли за-
хистити їхні права.

17 ІГО «Допомога Армії України» пропонує передати на потреби АТО частину 
арештованого майна. Galinfo. 2014. 6 листопада. URL: https://galinfo.com.ua/news/igo_
dopomoga_armii_ukrainy_proponuie_peredaty_na_potreby_ato_chastynu_areshtovanogo_
mayna_176100.html?fbclid=IwAR1SYI2WXXaBg-Q2nZDhnC1nXOkxgotcvVA8ocELq 
2nVDknSDXA-7ChOASo.

18 Допис на сторінці організації «Допомога Армії України в Києві» у соціальній 
мережі Facebook. 5 вересня 2014 р.

Зібрання передачі військовим на Різдво 2016 р.
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Окремі волонтери, які співпрацювали з ДАУ, створили свої осередки. 
Так виникли «Допомога Армії України в Києві», а також «Допомога Армії 
України-Жовква», які продовжують збирати й передавати на схід України все 
необхідне. Скажімо, Олексій Тараканов з Києва ділився враженнями про по-
їздку в зону проведення АТО на сторінках у соціальних мережах та завжди 
інформував жертводавців спільноти про її діяльність: «Повернулися від хлоп-
ців та місцевих. Поїздка була тяжкою, як фізично, так і морально, багато з ким 
спілкувалися. Були в Гранітному, в дитячому садочку. Хочу сказати друзі, що 
там є багато потреб (буду писати пізніше, вони нас чекають, чекають допомо-
гу). Незважаючи на те, що сепари від них дуже близько і постійно їх обстрілю-
ють, у садочку висить портрет Шевченка. Були також у Гнутовому, Пищевіку, 
Павлополі і так далі. Заїхали в гості до 72-ї бр.[игади]. Проїхали по блокпостам 
та трошки підкріпили хлопців. Хочу сказати, що у наших проукраїнських міс-
цевих дуже великі потреби і велика біда (і знову про це пізніше)»19. Волонте-
ри столичного ДАУ часто відвідували благодійні заходи. Здебільшого це були 
концерти та ярмарки виробів, зроблених дітьми, виставки дитячих малюнків, 
аукціони, конкурси пісні й танцю тощо20. Такі зустрічі дозволяли залучити мо-
лодь до волонтерства, сприяли її патріотичному вихованню.

Щодо роботи ДАУ в м. Жовкві, то передачі для військових формували з 
пожертв прихожан парафій усього району, залучали земляків, які працювали 
за кордоном, вели збір коштів у скриньки, з якими ходили по установах та ор-
ганізаціях. Жителі збирали провізію, на Різдво та Великдень готували пакун-
ки, долучалися до підтримки у форматі адресної допомоги від земляків, яку 

19 Там само. 18 березня 2016 р.
20 Там само. 8 листопада 2014 р.

Прохання керівника військового 
підрозділу

до волонтерів ГО
«ДАУ в Києві»

Керівник ГО «Допомога
Армії України в Києві»

Тетяна Редіскіна з волонтерами
організації, 2015 р.
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надсилали всім жовківчанам, котрі перебували в зоні АТО21. Тісна співпраця 
представників цього осередку склалася з волонтерами, які проживають в Іс-
панії. Вони дотепер передають в Україну теплий одяг та взуття22. У соціаль-
ній мережі Facebook про діяльність волонтерів із Жовкви регулярно інформує 
громадський активіст Ігор Муравський, який представляє інтереси осередку. 
Жовківські волонтери співпрацюють з іншими організаціями, зокрема «Хто, 
як не ми», «Допомога Армії України», Спілкою ветеранів АТО «Воля» тощо23. 
Представники ГО «Допомога Армії України-Жовква» надають гуманітарну до-
помогу медичним закладам району та Військово-медичному клінічному цен-
тру Західного регіону24. 

Були виявлені й псевдоволонтери, які представлялися від імені «Допомоги 
Армії України». Реакція активістів ДАУ була миттєвою – вони писали звернен-
ня до органів влади та правоохоронних структур, проводили прес-конференції 
та повідомляли про самозванців у регіональних засобах масової інформації. У 
2014 р. серед таких були Василь Константюк та п. Назар (його прізвище вста-
новили згодом), вони зводили наклепи про фінансові зловживання та сприяли 
різним провокаціям в офісі організації, залякували волонтерів у місцях збо-
ру відправлень по місту Львову25. Згодом виявляли й інших. Більшість істо-
рій із скандальним підтекстом активісти закінчували в публічному просторі, 

21 Допис на сторінці Ігоря Муравського (Ігор Муравський) у соціальній мережі 
Facebook. 1 травня 2016 р.

22 Там само. 26 вересня 2017 р.
23 Там само. 14 жовтня 2017 р.
24 Там само. 8 листопада 2018 р.
25 ІГО «Допомога армії України» поширила відкрите звернення про дискредитацію 

волонтерського руху. Galinfo. 2014. 30 грудня. URL: https://galinfo.com.ua/news/
igo_dopomoga_armii_ukrainy_poshyrиyla_vidkryte_zvernennya_pro_dyskredytatsiyu_
volonterskogo_ruhu_181072.html?fbclid=IwAR01nDkbN_ogqGlDDBPERrEQRl3uUuriy_
mWCL8yga4wF-VDnVSm1QuCrxM.

Представники
ГО «Допомога
Армії України-

Жовква»
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що дозволило зберегти 
репутацію ДАУ на на-
лежному рівні26. Части-
на волонтерів вийшли з 
неї та заснували окремі 
громадські організації 
чи об’єднання або по-
вернулись у професію.

У 2017–2018 рр. 
масштаби роботи ІГО 
«Допомога Армії Укра-
їни» вимірювались уже 
не тоннами у вантажних 
авто, а палетами з про-
дуктами, питною водою 
чи одягом, які можна 
доставити на одній ма-
шині до окремого вій-
ськового підрозділу або кільком військовим. Серед активу об’єднання лиши-
лось не так багато осіб. Чимало волонтерів приходять допомогти тоді, коли 
виникає необхідність. Частково волонтерське об’єднання перекваліфікувалось 
на благочинні місії в медичних закладах міста та області. У пріоритеті – Вій-
ськово-медичний клінічній центр Західного регіону: «З дружнім візитом і 
гуманітарною допомогою, завітали у „Військовий Госпіталь Західного Регіо-
ну”. […] При в’їзді в госпіталь, нас люб’язно зустріла Світлана Сидоренко, 
це керівник „Волонтерської Сотні” у Львові, яка нам допомогла роздати дану 
допомогу»27.

Під опікою організації перебувають військові, яким допомагали з 
2014 року, вони стали «своїми», бо війна триває досі. Не зважаючи на значне 
фінансування потреб ЗСУ з державного бюджету, завжди є місце передачам від 
волонтерів, котрі підтримують бойовий дух воїнів і демонструють, що людям 
у тилу не байдужа доля захисників територіальної цілісності Батьківщини, як 
тих, які беруть участь у бойових діях, так і тих, які з певних причин перебува-
ють на лікуванні чи реабілітації.

Олена ЛУКАЧУК

26 Прес-конференція жорстоко побитих у Винниках волонтерів, активістів ІГО 
«Допомога армії України». DailyLviv.com. 2014. 10 листопада. URL: https://dailylviv.
com/announcements/kryminal/pres-konferentsiya-zhorstoko-pobytykh-u-vynnykakh-
volonteriv-aktyvistiv-iho-dopomoha-armiyi-ukrayiny?fbclid=IwAR0e8U1hluifLtrUwIVEu
F1Hvn6Xw3-vAhp6khE19XDzaoRx7LN1Z2N-ovU.

27 Допис на сторінці Ігоря Стефанюка в соціальній мережі Facebook. 20 листо-
пада 2015 р.

Зустріч волонтерів ГІ «ДАУ» та «Волонтерської сотні 
Львова» у Військово-медичному центрі Західного 

регіону, 2016 р.
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Громадська організація «Допоможи фронту» почала діяти у Львові в 
травні 2014 р., а офіційно була зареєстрована 7 жовтня 2015 р. «Багато орга-
нізацій, фірм готові були по перерахунку скинути нам гроші, а в нас не було 
юридично рахунку, щоб їх прийняти. Вони дзвонили, казали: „давайте, ми там 
перекинемо вам гроші, давайте денну зарплату наших працівників скинемо”. 
Тому ми зареєстрували організацію, щоб дати можливість допомогти тим лю-
дям, які хочуть допомогти», – згадувала Галина Мороз1. «Ми зареєструвались 
десь у 2015 р., – розповідав про обставини створення організації Богдан Мас-
ляк, – то було багато зустрічей, багато розмов було на ту тему, навіть у той 
момент багато людей від нас відійшло. […] Десь навіть мене звинувачували 
в тому, що я хочу узурпувати всю владу. […] Але вся ідея полягала в тому, що 
група людей, які представляють „Допоможи фронту”, має бути офіційно заре-
єстрована і гроші, що вони збиратимуть, мають потрапляти на один рахунок»2. 
Першим керівником ГО «Допоможи фронту» був випускник факультету при-
кладної математики Львівського національного університету імені Івана Фран-
ка, громадський активіст Богдан Дідич (1 травня 2017 р. він раптово помер3). 
Після нього організацію очолив Богдан Масляк. До війни він був приватним 
підприємцем, мав власний ресторан, був депутатом міської ради м. Пустоми-
ти на Львівщині. Життя Б. Масляка змінила Революція гідності, де він, зо-
крема, на власні очі бачив розстріли протестувальників на вул. Інститутській. 
Повернувшись до рідного міста, він «зопалу побив „регіонала” (за те, що той 
лишився у раді), „свободівця” (за спротив ідеї назвати безіменну площу іменем 
Героїв Небесної Сотні) і начальника міліції», після чого склав повноваження та 
зосередився на допомозі фронту4.

Активісти об’єднання почали гуртуватися навколо заклику Люби Воз-
няк. Вона написала допис у Facebook про те, що стоятиме біля пам’ятника ко-
ролеві Данилу у Львові та збиратиме шкарпетки для військових. «Пам’ятаю, – 
згадувала Галина Мороз, – ми проводили акцію проти Сбербанку, там до нас 
приєдналася Люба Возняк, так ми з нею познайомились, а потім вона написала 
у фейсбуку, що буду стояти, прийдіть, принесіть шкарпетки. Вона написала, 

1 Інтерв’ю з Мороз Галиною, 1986 р. н., записане у м. Львові 14 листопада 
2017 р. Інтерв’юер Юлія Шелеп. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту 
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

2 Інтерв’ю з Масляком Богданом, 1979 р. н., записане у м. Львові 22 листопада 
2017 р. Інтерв’юер Юлія Шелеп. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту 
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

3 Шеремета О. Сьогодні у Львові ховатимуть Богдана Дідича. Твоє місто. 2017. 
3 травня. URL: http://tvoemisto.tv/news/sogodni_hovatymut_bogdana_didycha_85434.
html.

4 Вернер Н. Волонтер з підприємницьким хистом. Левый берег. 2015. 4 березня. 
URL: https://ukr.lb.ua/society/2015/03/04/297345_volonter_z_pidpriiemnitskim_histom.
html.
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мене тоді не було у Львові, я не змогла прийти. Наступне її оголошення було 
про збір миючих засобів, і необхідно допомогти постояти з нею, хто зможе, от 
власне тоді я і долучилась уперше, […] такі збірки проводились біля короля 
Данила і, власне, так виявилося, що всі, хто прийшов на ті збірки, були на 
Майдані, і якось воно так зорганізувалося в одну структуру. […] Це і стало пер-
шим формуванням «Допоможи фронту». Так ми збиралися три рази в тиждень, 
збирали, що було необхідно. Пам’ятаю, збирали спальники і назбирали їх дуже 
багато, от Люба каже: „Вони мені в хаті не помістяться”, то ми вирішили від-
везти їх до мене в офіс, тут приїжджають хлопці, щоб відвезти, а це теж були 
наші майданівські (то Богдан приїхав), і так все почалося»5.

На початку березня, коли в Луганську вже було «гаряче», Уляна Дідич 
запропонувала допомогу активістці Луганського майдану Світлані Жаворон-
ковій. Вона ж познайомила її з волонтером із Луганська Сергієм Глотовим, 
який згодом попросив когось бути координатором у Львові, щоб отримувати й 
відправляти посилки. Тоді йому терміново необхідно було забрати генератор і 
відправити його на схід. С. Глотов налагоджував допомогу бійцям ЗСУ, які обо-
роняли Луганський аеропорт, та прикордонникам. Пізніше С. Глотов переїхав у 
Львів. З координацією роботи в місті йому допомагав Володимир Муравський. 
Володіючи базою контактів військових у зоні АТО, він оперативно отримував 
списки потреб, а громадські активісти збирали по місту все необхідне6. «Спо-
чатку я був з ініціативою „Допоможи фронту”, – згадував С. Глотов. – У 2014-
му не було часу зайнятися оформленням благодійної організації, адже потрібно 
було швидко збирати кошти»7.

Ініціатива «Допоможи фронту» об’єднувала близько 40–50 людей, які 
ситуативно змінювалися. Разом трималися Сергій Глотов, Богдан Дідич і Во-

5 Інтерв’ю з Мороз Галиною…
6 Марчук Л. «Коло короля Данила». Віче. 2014. № 17. С. 31–32.
7 Шекеряк Я., Капустинська В. Сергій Глотов: «Досі не можу повірити, що там 

повномасштабна війна». Львівська газета. 2018. 23 серпня. URL: http://gazeta.lviv.
ua/2018/08/23/sergij-glotov-dosi-ne-mozhu-poviriti-shho-tam-povnomasshtabna-vijna/.

Любов Возняк Фотозвіт від 18 червня 2015 р.
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лодимир Муравський. Коли вони вже налагодили роботу, до них приєдналися 
дівчата, які проводили збірки біля пам’ятника королеві Данилу. Тоді вже всі ра-
зом збирали речі й передавали їх у зону бойових дій. До ініціативи щоразу до-
давалися нові волонтери. Приходило усвідомлення того, що потрібно створити 
ширше об’єднання8: «Задача була – максимально об’єднати існуючі маленькі 
групи людей, які допомагали армії, в одну велику потужну групу, і всі зусилля 
сконцентрувати в одному напрямку»9. Сформувалася й символіка організації, 
за якою люди почали вирізняти її волонтерів: «На Шуварі, коли були збірки, ми 
зробили плакат і там був заклик „Допоможи фронту!”, пізніше вже розробили 
і такий же логотип»10.

Діяльність ГО «Допоможи фронту» розвивалась у кількох напрямах: 
збірки біля пам’ятника короля Данила, на Нижньому Шуварі, збірки та роз-
ставлені скриньки в магазинах мережі «Рукавичка» та інших супермаркетах 
(«Наш край», «Єврошоп» та ін.), допомога в госпіталі, привезення та закупів-
ля військового одягу та спорядження, відправлення допомоги на схід України. 
«Спочатку це була десь там така хаотична робота, – згадувала Уляна Дідич, – 
десь там назбирали гроші, щось закупили, відправили, а потім вже почали 
структурувати свою роботу»11. Галина Мороз про логіку діяльності організації 
розповіла: «З самого початку у нас були хлопці, які їздили на схід, оці збірки, 
а потім Богдан Масляк почав їздити на захід купляти військове спорядження. 
З самого початку це було лише для забезпечення потреб тих військових, що 
до нас звертались, потім це були закупівлі для себе та інших волонтерів, а вже 
пізніше, коли різко зменшились волонтерські збірки, виникло питання для про-

8 Сколородза Н. «Війни немає тут, тому що там воюють наші хлопці», – волон-
тер зі Львова Люба Возняк. iPress.ua. 2014. 28 листопада. URL: http://ipress.ua/articles/
viyny_nemaie_tut_tomu_shcho_tam_voyuyut_nashi_hloptsi__volonter_zi_lvova_lyuba_
voznyak_97647.html.

9 Вернер Н. Волонтер з підприємницьким хистом…
10 Інтерв’ю з Мороз Галиною…
11 Інтерв’ю з Дідич Уляною, 1986 р. н., записане у м. Львові 19 жовтня 2017 р. 

Інтерв’юер Юлія Шелеп. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту україно-
знавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

Символіка організації «Допоможи фронту»
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дажу військовим, так воно переросло у військовий воєнторг»12. Волонтери ГО 
«Допоможи фронту» розуміли, що хоча речі першої необхідності потрібно зби-
рати, але пріоритети мають бути іншими. Вони почали закуповувати у великій 
кількості за гуртовими цінами форму та спорядження в магазинах та на вій-
ськових складах різних країн Європи. Окрім того, активісти знайшли підпри-
ємців в Італії, які погодилися шити для українських військових якісне зимове 
взуття, значно дешевше, ніж вітчизняне13.

Організація намагалася впорядковувати збірки так, щоб відповідати на 
справді нагальні потреби. Великі пожертви для українського війська надавали 
львів’яни та підприємці. Представники об’єднання намагались відповісти на 
кожну подану заявку від військових, попередньо визначаючи наскільки допо-
мога потрібна підрозділу. Спершу, згадував Богдан Масляк, навіть не вірилося 
в те, що армії справді бракує всього найнеобхіднішого: «Ми дізналися, що є 
шалені проблеми з одягом. Спочатку я навіть не вірив, що таке може бути – це 
ж армія, зрештою… Я розумію, коли Майдан, добровольці, громадські форму-
вання – там все абсолютно по-іншому. Хоча тоді ще і про добровольців навіть 
близько мова не йшла […]. До мене звернулися безпосередньо з військкома-
ту й сказали, мовляв, у нас є 12 чи 13 людей, які не мають бронежилетів, чи 
ти чимось їм допоможеш? Я купив три, а на 10 потрібні були гроші, близько 
48 тисяч гривень. І я їх назбирав. Просто ходив по вулиці з протягнутою рукою 
і тупо просив гроші. Підключив голову адміністрації, депутатів, не-депутатів. 
До всіх йшов і казав: „Хлопці, збираю гроші”. – „На що?” – „На бронежи-

12 Інтерв’ю з Мороз Галиною…
13 Чому російським найманцям не під силу здолати Україну? Дивись. INFO. 2014. 

29 листопада. URL: http://golos.dyvys.info/suspilstvo/chomu-rosijskym-najmantsyam-ne-
pid-sylu-zdolaty-ukrajinu-foto.html.

Логотип організації Волонтерський шеврон
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лети, – кажу, – хлопці просили”»14. Серед сталого колективу організації було 
близько двадцяти осіб, інші приходили допомагати час від часу. Бували випад-
ки, коли одночасно збиралися близько ста осіб. Волонтери не встановлювали 
графік роботи чи норми виконання: ті, хто приходили допомагати, робили це з 
власної ініціативи та на безоплатній основі, під гаслом: «Маєш вільну хвилин-
ку – зроби щось корисне для українських військових»15.

У перші місяці АТО активісти щотижня відправляли на схід від чотирьох 
до дев’яти тонн допомоги – їжу, одяг, військові спецзасоби та прилади. Про цей 
період Богдан Масляк згадував: «Люди приносять бензин, гроші на дорогу, аби 
ми могли закупити все необхідне і відвезти воїнам. Я прошу, щоб нам бійці над-
силали листи, де вказували, яка допомога їм потрібна. Ми працюємо за схемою 
„з рук в руки”, а в деяких моментах передаємо допомогу „Новою поштою” до 
Харкова, а там приймає наш волонтер Сергій Глотов і доставляє військовим. 
Передаємо технічні засоби, харчі. Є багато підприємств за кордоном, з якими 
ми співпрацюємо і через які ми закупляємо техніку. Це на 20–30 % дешевше, 
ніж у нас, адже для когось в Україні – це бізнес. […] Я не вірю в допомогу 
держави, люди зневірилися в такій допомозі держави і вирішують все самі»16.

Вартість однієї поїздки на схід з волонтерською допомогою становила 
близько 20 тисяч гривень, тому особисто волонтери відвозили лише дуже цінні 
речі: тепловізори, приціли, ножі, іншу дорогу техніку. «Хлопці не їдуть везти 
продукти, – розповіла Галина Мороз, – може так було в 2014 р. (раз або два з 
самого початку). Наші хлопці, якщо їдуть на фронт, то вони везуть тепловізори 
або дорогу техніку, тобто те, що страшно відправляти „Новою поштою”, або 
це треба підвезти аж на „передок”, […] тому ми зараз дуже злі на тих волон-
терів, які там зібрали купу грошей і потратили їх на те, щоб відвезти хлопцям 
варенички, вони [військові. – Ю. Ш.], звичайно, того дуже хочуть, але так не 
можна робити, якщо ти тратиш свої гроші, то, будь-ласка, але це зібрані кошти, 
то, напевно, варто за них щось потрібніше купити»17.

Найприскіпливіше волонтери ставляться до закупівлі військової амуні-
ції, розуміючи, що від її якості може залежати не тільки виконання завдань, а 
й життя людини. «У нашій групі я відповідаю за закупівлю майна, – розповів 
Б. Масляк. – І звичайно ми хочемо, щоб усе було якісне і функціональне. Тому, 
коли ми зіткнулися з новою формою, то виникло одне питання: чому люди-
на чи група посадовців, які закуповували та затверджували цю форму, досі на 
волі? Адже мало того, що ці однострої з синтетики горять і парять, вони ще й 
і швидко рвуться! Ну є ж аналоги матеріалу та пошиву тієї самої „Британки”, 
чому не взяли їх? І взагалі, хто і як проводив „атестацію” цієї форми, її випро-

14 Вернер Н. Волонтер з підприємницьким хистом…
15 Чому російським найманцям не під силу здолати Україну?..
16 Львівські волонтери отримують допомогу для бійців АТО зі всієї Європи. 

Gazeta.ua. 2015. 13 лютого. URL: https://gazeta.ua/articles/regions/_lvivski-volonteri-
otrimuyut-dopomogu-dlya-bijciv-ato-zi-vsiyeyi-evropi/609606?mobile=false.

17 Інтерв’ю з Мороз Галиною …



391

Історії об’єднань волонтерів: «Допоможи фронту»

бовування тощо? І взагалі, 
чи поцікавився хоч хтось з 
військових логістів безпосе-
редньо у солдат, як їм у цій 
формі воюється?»18.

ГО «Допоможи фрон-
ту» також збирає листи, 
відкритки, малюнки та кни-
ги для військових. «Війна 
триває, – зауважував Сергій 
Глотов. – І життя триває. Ра-
зом із посилками зі Львова 
справжні визволителі Донба-

су отримали й листи від дітей. У них – побажання миру, здоров’я і швидшого 
повернення додому живими й неушкодженими. Мені сказали, що багато солда-
тів, читаючи листи, плакали. Але ми переможемо, ми обов’язково переможемо! 
Пережити цей складний період нашої історії ми зможемо, лише об’єднавшись 
у підтримці й допомозі військовим, які там, на передовій, героїчно б’ються 
за всіх нас, і допомозі одне одному та всім тим, хто опинився в непростій 
ситуації»19. Волонтери організовують різноманітні аукціони, серед яких, зокре-
ма, благодійний ярмарок-продаж фанатського шалика із автографами відомих 
футболістів (за виручені кошти було куплено тепловізор)20, підтримують дітей 
військовослужбовців. На свято Покрови Пресвятої Богородиці (2015 р.), во-
лонтери організували в Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького у 
Львові козацьке свято «День 
захисника України», під час 
якого проводився збір коштів 
на потреби військових.

Ще одним напрямом 
роботи ГО «Допоможи фрон-
ту» був збір ліків, допомога 
в транспортуванні поране-
ного до шпиталю (в окремих 
випадках і за кордон), обла-
штування його життя після 
виписки. Ось як описують 
роботу волонтерів журналіс-

18 Чому російським найманцям не під силу здолати Україну…; Інтерв’ю з Мас-
ляком Богданом…

19 Чтобы в Луганск скорее пришел мир. Параллель-медиа. Новости Луганска и 
Украины. 2014. 25 августа. URL: http://paralel-media.com.ua/p66331.html.

20 Допис на сторінці «Допоможи фронту» в соціальній мережі Facebook. 30 лис-
топада 2015 р.

Богдан Масляк

Сергій Глотов
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ти, які стали свідками 
робочого дня у волон-
терському офісі: «По-
дії, що відбувались ще 
у приміщенні на Сло-
вацького, в офісі „До-
поможи фронту”, були 
схожими на танець: 
волонтери плавними 
пробіжками з пакета-
ми в руках, швидко, 
але акуратно переві-
ряли посилки, особли-
во з медикаментами, 
а пізніше зникали під 

сходами з черговим вантажем для АТО. Більше сорока постійних волонтерів 
працювали на трьох складах, де весь час не було вільного місця. Окрім того, на 
кожну нову роботу з’являлася нова людина, яка хотіла допомогти. Виглядало 
так, ніби цей звичний ритм став частиною повсякдення львів’ян»21.

До ініціатив організації належить акція «Війна стосується кожного», яка 
була проведена до Дня Незалежності України у 2015 р. Волонтери збирали 
допомогу для дітей, які постраждали від війни. Збірку вони передали на схід 
України, де військові особисто роздавали пакунки дітям у дитячих будинках, 
інтернатах та з багатодітних сімей22. На цю акцію волонтерів надихнули саме 
військові, котрі доволі часто забезпечують дітей іграшками, одягом, продукта-
ми, піклуються про поранених і сиріт: «Одному хлопчику сім років. У нього 
загинули тато і мама. Він і сам має поранення. Йому допомагають бійці 24-ої 
бригади. Вони мене попросили зібрати для нього пакунок. Ми ж зібрали дві ко-
робки речей. Одну – продуктів. Буквально за два – три дні привезли зі Львова. 
Хлопчик дуже зрадів. Такі акції допомагають зблизитися. […] Коли везу адрес-
ні посилки бійцям від рідних, то разом із пакунками для військових передають 
і речі для дітей. Там виходить такий дядько, а ми йому передаємо коробку від 
батьків і машинку. А він нам у відповідь радісно: „О, це те, що треба!” Так усе 
там, на фронті, і відбувається»23. Діти прифронтової зони для військових стали 
майже як рідні. Коли воякам із дому шлють посилку, обов’язково якийсь сма-

21 Гавришова А. Одна страна. Как волонтеры из Луганска и Львова работают 
вместе. Українська правда. Життя. 2015. 13 січня. URL: http://life.pravda.com.ua/
volunteers/2015/01/13/187676/.

22 Допис на сторінці Сергія Глотова (Sergey Glotov) в соціальній мережі Face-
book. 14 липня 2015 р.

23 Інтерв’ю з Глотовим Сергієм, 1986 р. н., записане у м. Львові 4 жовтня 2017 р. 
Інтерв’юер Юлія Шелеп. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту україно-
знавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

Світлина зі сторінки організації в соціальній мережі 
Facebook, липень 2016 р.
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Презентаційний плакат
організації

колик чи іграшку адресують і дітям, адже ті 
живуть фактично в таких умовах, що й бій-
ці24. До цієї акції долучилися чимало інших 
волонтерських організацій і окремих волон-
терів («Мехмат йде на війну», «Корпорація 
монстрів», Центр військового капеланства 
Львівської архієпархії тощо).

У 2015 р. волонтери організували про-
ект «Митці – воїнам», під час реалізації 
якого влаштовували різноманітні виставки, 
мистецькі аукціони за кордоном, збирали ко-
шти на потреби АТО. У 2016 р. таку благо-
дійну виставку разом із художниками орга-
нізували в Гарнізонному храмі св. апостолів 
Петра і Павла у Львові, окрім цього ікони 
українських митців відправили у США, Ка-
наду, Іспанію, Чехію та інші країни, щоб за 
вилучені від їх продажу кошти купити спо-
рядження для військових25. У рамках проек-
ту «Військове таксі» волонтери ГО «Допоможи фронту», зокрема Богдан Мас-
ляк, їздили вулицями Львова за кермом таксі, автомобілем, який придбали за 
кошти, зібрані на акції #WarTaxi в Києві, щоб придбати машину для 24-ї ОМБр. 
За кошти, зібрані під час акції у Львові, волонтери планували придбати джип 
Nissan Patrol вартістю 82 тисячі гривень. Перед відправкою на фронт машина 
мала ще бути використаною як таксі у Дніпрі, щоб долучитися до збору коштів 
на авто для місцевої бригади26.

Волонтери з ГО «Допоможи фронту» співпрацювали фактично з усіма 
волонтерськими організаціями в Україні та за її межами. Їм активно допомага-
ли українці з-за кордону. Наприклад, українці з Італії завжди передавали гроші 
через священика, допомагала українська громада у Празі, зокрема Галина Ан-
дрейцева, волонтери з Норвегії та друзі з фонду Aksjon hjelpe Ukraina, гроші на 
волонтерські рахунки надходили з Бельгії, Канади та інших країн Європи. Про-
те на початках роботи не все так було просто: «Багато людей з діаспори навіть 
не хотіли повідомляти, де ті всі речі є, – згадував Б. Масляк, – то я десь місяць 
жив за кордоном, шукаючи „кращих” цін на засоби для військових. Перше, 
з чим я зіткнувся, – це з перевезенням цих речей сюди. Не було ніяких зако-

24 Оліярчик Т. Як бійці і волонтери дітям війни допомагають. Львівська пошта. 
2015. 14 липня.

25 Допис на сторінці Сергія Глотова (Sergey Glotov) у соціальній мережі Face-
book. 21 липня 2016 р.

26 Ініціатори акції #WarTaxi зібрали у Львові кошти на джип для 24-ї бригади. 
Новое время. 2016. 25 жовтня. URL: http://nv.ua/ukr/ukraine/events/initsiatori-aktsiji-
wartaxi-zibrali-u-lvovi-koshti-na-dzhip-dlja-24-ji-brigadi-252938.html.
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нів, Україна не готова була це робити. Відтак це робилось на „чесному слові”, 
десь на прорив, або по „знайомствах”. […] Ти десь брав там якісь папери, але 
коли в тебе бус забитий військовою формою, яку взагалі вивозити не можна, 
бо це кримінальна справа в Європі, то це була величезна проблема. […] Шо-
ломи вивозити не можна, а в тебе десь на низу півбуса запаковано шоломами, 
як знайдуть, то це кримінальна справа. Десь на митниці бачили і закривали 
очі, десь хтось пробував щось говорити, то ти намагався їм довести, що в нас 
війна… Бували і такі випадки, що вже на нашому кордоні виникали непорозу-
міння. […] Останнє, що зробила держава, то розмитнення автомобілів через 
Мінсоцполітики, то досі люди нарікають на проблеми з тим розмитненням, бо 
вони узурпували і створили більше проблем волонтерам. Але, з іншого боку, є 
й такі випадки, коли машини завозились як гуманітарний вантаж, а насправді 
розбиралися на запчастини для продажу»27.

Перетин західного кордону України з придбаним для військовослуж-
бовців товаром нерідко ставав складним випробуванням як із фізичної, так і з 
психологічної точки зору. Так, зокрема, довелося переносити 100 британських 
касок загальною вартістю 13 000 євро: «Приїхали за ними до Польщі через 
кордон, але можна було перевозити лише одну каску в руках. Мені кажуть: „За-
несіть десь на склад, заховайте”. А я взагалі там складів не знаю. Тоді товариш, 
Ярослав пропонує: „А може спробуємо пронести?” Ми купили 6 клітчастих 
сумок. Перший пішов з двома сумками. Пройшов. Другий поміж чергу людей, 
теж пройшов. Я слідом – а там жодної людини у черзі. Я починаю йти, а воно 
важке, само собою, починаю зачіпатись за кожну цю рейку. І тут прикордон-
ник, поляк, каже: „Відкрийте сумку”. Я на 3 см відкриваю. Він так на мене 
дивиться і каже: „Більше відкрий”. Він раз – туди, а там каски. І він на мене 
такий: „Цо то єст?” – „Те, що ти бачиш”. Він голову опустив, думає, що робити. 
А паспорт мій лежить. І я вже думав лягати на ті каски, робити скандал. Роз-
стрілюйте мене, я їх не віддам. Бо 40 касок – це забагато. Там 4 з чимось тисячі 
євро. Мені не цікаво їх втратити. А він каже: „Одна каска – одна людина”. – 

27 Інтерв’ю з Масляком Богданом…

Світлини зі сторінки організації
в соціальній мережі Facebook від 8–25 липня 2016 р.
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„Окей, я повертаюсь назад”. Віддає мені паспорт мовчки. Я мовчки з тими сум-
ками назад. Коротше, злетілися митники, прикордонники туди, і я зрозумів, що 
мені – труба. В мене шанс: або втікати звідти, або пробувати по одній. Щастя, 
що вони ще не пішли за мною, бо я кордон не перетнув би. Мені потім поясни-
ли, це місяць тюрми, як мінімум. Це балістичне спорядження, і він ще зі мною 
лояльно поступив. Я кожного чоловіка, який йшов, просив взяти по касці. На-
шим подзвонив: зустрічайте. І, уяви, поляки помагали мені проносити, наші 
відмовлялися»28.

Одним із проектів ГО «Допоможи фронту» є «Воєнторг», який функціо-
нує як некомерційна волонтерська організація, а всі прибутки, отримані від цьо-
го проекту, переводяться на потреби військових. Оскільки приміщення, де він 
розміщувався, було надано безкоштовно, товар завозили в основному контра-
бандою, люди працювали на волонтерських засадах, товари продавали за за-
купівельними цінами29. «Коли ми зіткнулись з тим, що треба було купувати, – 
згадує Уляна Дідич, – то ми побачили ціни і зрозуміли, що наші підприємці 
ставили націнки 300–400 % на військові речі, а умовно знижка волонтерам була 
настільки мізерною, що це було смішно, і ти розумієш, що людина за рік отри-
мує десятирічний прибуток, і її нічого не шкребе, що це війна; тоді, власне, Бог-
дан почав об’їжджати склади і завозити з-закордону. Фокус у тому, щоб завезти 
по хорошій ціні, треба було брати багато, а брати багато просто своїми силами 
ми не могли, навіть у той час, коли ще зібрати сотню тисяч за тиждень можна 
було, але суми виходили ще більшими, до цього ще й долар зріс, тому ми почали 
об’єднуватися з іншими волонтерами, але це теж не давало бажаних результа-
тів, тоді Богдан щось у когось позичив, певну суму вивів з бізнесу і почав за-
возити цей товар на власний ризик, а коли він був вже в наявності, то за ту суму, 
що ми купили, за ту ж його і віддавали військовим»30. Богдан Масляк пояснює, 
що знайти, домовитися, придбати, привезти і продати за собівартістю – це теж 
неабияка допомога. Речі для складу і майбутнього продажу, а не на конкретне 
замовлення з передової, волонтери купують тільки за власні кошти або позиче-
ні. Пожертви громадян використовують суто на закупівлю благодійної допомо-
ги. Траплялося, що ті, хто купував тепловізори та приціли у волонтерів, потім 
перепродували їх дорожче на базарах чи в магазинах. Зіткнувшись із такими 
випадками, волонтери почали ретельно перевіряти інформацію, для кого саме 
здійснюються закупівлі у «Воєнторзі», та відповідно маркувати свій товар31.

Після того, як основну частину забезпечення військовослужбовців взяла 
на себе держава, діяльність ГО «Допоможи фронту» була переорієнтована на 
придбання технічних речей, у яких на фронті є реальна потреба32. Працівники 

28 Там само.
29 Інтерв’ю з Дідич Уляною…
30 Там само.
31 Юзик І. «Допоможи фронту» з речами на вихід. Ратуша. Львівська газета. 

2015. 18 листопада; Інтерв’ю з Масляком Богданом…
32 Інтерв’ю з Масляком Богданом…
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«Воєнторгу» намагаються й надалі утримувати максимально можливі низькі 
ціни, вводити системи знижок і бонусів для військових, учасників бойових дій 
та волонтерів. Водночас товари стали доступними й для цивільних, мисливців, 
рибалок тощо. Прибуток, який залишатиметься після сплати податків, виплати 
зарплат, оренди й організаційних витрат, спрямовується на допомогу воїнам, 
насамперед для закупівлі тепловізорів і дорогої техніки33. Таким чином, за ра-
хунок магазину організація намагається перейти на самофінансування. Працю-
ють волонтери прозоро, вони кожного дня на сторінці у Facebook публікують 
звіти та фото про виконану роботу. Усе, що передають вартістю понад сто гри-
вень, оформляють по актах прийому-передачі, зберігають чеки.

Поїздки в зону бойових дій завжди небезпечні. «Одного разу ми потра-
пили у досить скрутне становище на блокпості, де чергував батальйон сум-
ської територіальної оборони, – розповідає Богдан Масляк. – Хлопці не хотіли 
вірити нам ніяк, навіть те, що серед нас був офіцер СБУ, не допомагало: вони 
кілька годин тримали нас обличчям до „зеленки” під дулами автоматів. Казали, 
що не вірять нікому – ні керівництву АТО, ні командирам, тим більше не по-
вірять волонтерам»34. Волонтерам доводилося долати правові обмеження, щоб 
досягнути результату. Збір коштів на банківські карточки означав, що напри-
кінці року доведеться сплачувати податок. Тоді завдяки ініціативі Податкової 
адміністрації та внаслідок низки круглих столів і зустрічей проблему вдалося 
вирішити шляхом створення реєстру податкових карточок. Також вдалося ле-
галізувати незаконно ввезені авто: «На людей, що їх завозили, були відкриті 
кримінальні справи, накладались штрафи, але це якось так-сяк закрилось»35. З 
гумором волонтери ГО «Допоможи фронту» ставляться до державних нагород: 
«Я не знаю якихось волонтерів, щоб вони носили свої медалі або нагороди, – 
стверджує Галина Мороз. – У мене, наприклад, годинник є від голови СБУ, 
він такий дуже парадний, то хіба як щось таке парадне вдіваю, то можу той 
годинник вдягнути. Бо то ж кожна з тих нагород, то не для нас, то швидше для 
них, щоб вони собі галочки поставили, щоб вони чергову прес-конференцію 
зробили […]. Держава має зробити так, щоб волонтери не були потрібні, щоб 
ми пішли на пенсію – ось усе, що має зробити держава. Нам не потрібні УБД, 
пільги, не треба нас підтримувати, нічого нам не потрібно»36. Утім, волонтери 
дуже цінують подяки від військових частин чи прапори, які підписані іншими 
волонтерами.

Юлія ШЕЛЕП

33 Богдан Масляк про проект «волонтерський воєнторг» та чорне волонтерство. 
Форпост. Громадський портал Львова. 2017. 1 вересня. URL: http://forpost.lviv.ua/
replika/6285-pro-proekt-volonterskyi-voientorh-ta-chorne-volonterstvo.

34 Інтерв’ю з Масляком Богданом…
35 Інтерв’ю з Дідич Уляною…
36 Інтерв’ю з Мороз Галиною…
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Волонтерська організація «Крила Фенікса» (англійською – Wings Phoenix) 
розпочала роботу 4 березня 2014 р. Її засновником став 40-річний підприємець 
Юрій Бірюков. Уродженець Миколаєва, після навчання в Дніпропетровському 
медичному інституті, в 1994 р. переїхав до Києва. На час Євромайдану працю-
вав директором з розвитку в туристичній компанії та мав приватні бізнес-про-
екти за кордоном. З початком протестів у столиці Ю. Бірюков став їх активним 
учасником як волонтер-медик. Врешті-решт з роботи він звільнився та повніс-
тю зосередився на волонтерській діяльності. Мета організації була відразу ви-
значена як допомога українським військовослужбовцям з усіх питань матері-
ального забезпечення, які тільки перед ними виникали – від елементарних по-
бутових речей – до засобів індивідуального захисту. Організація реалізовувала 
конкретні проекти, однак уникала вузької спеціалізації, виходячи з тези, що 
фронту потрібно все: «Веземо каски, бронежилети, медицину, запчастини, їжу, 
дощовики, взуття, сигарети…, сірники, коробки»1. Своєрідним гаслом органі-
зації «Крила Фенікса», яке часто повторюється в постах на сторінці фонду у 
Facebook, став вислів «Якщо не ми, то хто?».

«Крила Фенікса» належать до найвідоміших та найпотужніших волон-
терських об’єднань України, що виникли на початку російсько-української 
вій ни. Деякі волонтери організації швидко стали розпізнавальними медійними 
постатями, а сторінка Юрія Бірюкова у Facebook (на літо 2018 р. її відстежу-
ють близько 150 тис. осіб) у перші місяці війни для багатьох служила одним 
із важливих джерел інформації про події в зоні АТО, як і місцем, де можна 
було висловити свої думки та запропонувати допомогу. У 2014–2015 рр. за 

1 Кузьменко Е. Юрий Бирюков («Крылья Феникса»): «Пойдите в супермаркет 
и купите для армии носки, сигареты, воду, тушенку, сгущенку…». Цензор.нет. 2014. 
1 июля. URL: https://censor.net.ua/resonance/292111/yuriyi_biryukov_krylya_feniksa_
poyidite_v_supermarket_i_kupite_dlya_armii_noski_sigarety_vodu_tushenku.

Логотип благодійного фонду 
«Крила Фенікса»

Юрій Бірюков
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оцінкою експертів, опитаних Асоціацією благодійників України, Волонтер ське 
об’єднання – благодійний фонд «Крила Фенікса» включено в перелік благодій-
них і волонтерських організацій, які здійснювали свою діяльність максимально 
ефективно, публічно і прозоро для українського суспільства, а у 2014 р. – зга-
дано серед найбільш ефективних благодійних і волонтерських проектів (ініці-
атив), спрямованих на вирішення конкретних життєвих потреб2. Юрій Бірюков 
у 2014 р. став лауреатом міжнародної премії «Покликання серця» в загально-
національній програмі «Людина року». Того ж року він отримав дві високі дер-
жавні нагороди – ордени За заслуги та Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Про обсяг роботи, яку виконував благодійний фонд «Крила Фенікса», 
свідчило стрімке зростання пожертв на потреби української армії, які надхо-
дили на його рахунок. Суми надходжень були також індикаторами довіри до 
діяльності волонтерів фонду. На початок червня 2014 р. організація зібрала 
понад 4,5 млн гривень, на початок липня – понад 10 млн, на вересень – близь-
ко 50 млн. Далі, відповідно до загальних тенденцій, кошти почали надходити 
повільніше: у серпні 2016 р. фонд звітував про зібрані 60 млн гривень. Левова 
доля пожертв надходила від звичайних громадян, близько половини коштів – 
з-за кордону. Якщо для мешканця України стандартною сумою внеску були 
200 гривень, то за кордоном така сума становила 200 доларів.

Спочатку фонд намагався докладно облікувати надходження та витрату 
коштів і оприлюднювати їх, однак згодом Ю. Бірюков вирішив, що така бух-
галтерія відбирає занадто багато часу і сил, які можна використати для логіс-
тики на потреби фронту. Головним показником того, що кошти спрямовуються 
за призначенням, він назвав таку ефективність волонтера, яка є загальнови-
знаною й очевидною3. Вагомим підтвердженням ролі волонтерів в зоні АТО є 
згадки бійців про обставини зустрічі з ними та їх поведінку. Старший сержант 
79-ї окремої аеромобільної бригади Микола Казаков пригадував4: «Якось була 
ситуація, особисто в мене, перший бій був, скажем так, після першого бою у 
мене каска була простріляна. З нею вже воювати якось не виходило, бо була в 
ній дірка. Це було моє перше знакомство з дуже відомим волонтером, він зараз 
є радник президента, це – Юрій Бірюков. Він привіз особисто нашому підроз-
ділу каски, кросівки. Це перша була його поїздка. І я з ним помінявся касками. 
Тобто я йому дав свою каску, а він мені свою, особисту. І так ми, в принципі, 
познайомились, і так воно все зав’язалось. На той час, коли це все почалось, 

2 Зелена книга української благодійності 2014. Київ, 2015. С. 41, 43; Зелена кни-
га української благодійності 2015. Київ, 2016. С. 27.

3 Рингис А., Титиш Г. «Феникс» Юрий Бирюков: Проблемы – в расхлябанности, 
а не в том, что кого-то сливают. Українська правда. 2014. 10 вересня. URL: https://www.
pravda.com.ua/rus/articles/2014/09/10/7037350/.

4 Інтерв’ю з Казаковим Миколою, 1992 р. н., записане в м. Долина Івано-Фран-
ківської обл. 5 липня 2018 р. Інтерв’юер Марта Матіїв. Запис зберігається в архіві Цен-
тру усної історії та біографістики при кафедрі новітньої історії України ім. Михайла 
Грушевського Львівського національного університету ім. Івана Франка.
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армія просто не могла, бо не було ніяких запасів, а якщо були, то не були гото-
ві до того, що це буде справжня війна. Всі думали до останнього, що це буде 
якось так: покатаємось, побудемо, і все це закінчиться».

У перші тижні бойових дій в Україні виникало чимало проблем в еле-
ментарних організаційних питаннях, адже ніхто раніше навіть не міг уявити, 
що доведеться воювати на східному напрямку. Тож люди, які шукали можли-
востей допомогти фронту, наштовхувалися не лише на питання коштів і за-
купівлі всього необхідного, а насамперед на потребу логістики. За спогадами 
одного з координаторів благодійного фонду Ярослава Макаренка, першим, що 
він почав робити, стала організація транспорту для відправки добровольців з 
Києва до 79-ої бригади5. Улітку 2014 р. волонтери фонду фактично на початку 
кожного тижня приймали та впорядковували заявки від військових підрозділів 
у зоні АТО, а наприкінці тижня вже завантажували зібране в машини, які ви-
рушали на схід6. З організацією співпрацювали кілька десятків волонтерів, не 
всі вони були знайомі з Ю. Бірюковим чи між собою особисто, контактували 
здебільшого через телефони або соціальні мережі. Волонтерів фонду називали 
«крилами», а самого Ю. Бірюкова, почасти через логотип організації, ЗМІ ви-
значали як «янгола-охоронця українських вояків»7.

Згадки про те, що волонтерська діяльність для потреб фронту розпочина-
лася під впливом, у рамках чи за прикладом благодійного фонду «Крила Фенік-
са», доволі поширені. Волонтер із Маріуполя Дмитро Чичеря про це розповідав 
так: «Для мене, якщо говорити саме про мене і що мене, по суті, отак вразило, 
і я активно зайшов у волонтерство – це Бірюков, тобто той котрий зараз радник 
Президента, „Крила Фенікса”, і я в якийсь момент був представником „Крил 
Фенікса” в Маріуполі, і я від їх імені тут працював, і дуже тісно працював з 
фондом. […] Я побачив, що він робить, знову ж таки, це був фейсбук, і як, що 
до чого. […] Враховуючи, що я сам служив у повітряно-десантних військах, 
для мене, там, голубі берети і ПДВ мали досить велике значення, і враховую-
чи, що на той момент начальник штабу бригади був родом з Маріуполя, і ми у 
принципі дружили сім’ями, і я досить добре знав його батьків і його самого, і 
ми тоді почали допомагати також 79-й бригаді ПДВ»8.

5 Ярослав Макаренко: «Запорука нашої ефективної діяльності – це насамперед 
чесність у роботі». Інтерв’ю. Ресурсний центр Гурт. 2016. 1 червня. URL: http://gurt.
org.ua/interviews/32691/.

6 Кузьменко Е. Юрий Бирюков («Крылья Феникса»): «Пойдите в супермаркет и 
купите для армии…

7 Украинским военным более 2 месяцев помогает всем необходимым ангел-хра-
нитель. Вікна-новини. Інформаційна програма телеканалу СТБ. 2014. 9 червня. Відео-
матеріали. URL: https://vikna.stb.ua/ru/episode/ukrainskim-voenny-m-bolee-2-mesyatsev-
pomogaet-vsem-neobhodimy-m-angel-hranitel/.

8 Інтерв’ю з Дмитром Чичерею, 1975 р. н., записане в м. Маріуполь Донецької 
обл. 16 вересня 2017 р. Інтерв’юер Леся Хлипавка. Запис зберігається в архіві Центру 
усної історії та біографістики при кафедрі новітньої історії України ім. Михайла Гру-
шевського Львівського національного університету ім. Івана Франка.
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Улітку 2014 р. у благодій-
ному фонді «Крила Фенікса» на-
лічувалося до 30-ти постійних 
членів, а на літо 2016 р. з ним 
співпрацювало близько 100 во-
лонтерів. Переважно вони не 
були знайомими між собою до 
подій Революції гідності та ро-
сійсько-української війни. Їх 
співпраця, як і в більшості во-
лонтерських проектів, формува-

лася з потреби вирішувати конкретні питання, з листування чи коментарів у со-
ціальних мережах, з інтуїтивного розпізнавання «своїх». Абсолютна більшість 
питань – а вони у волонтерській діяльності належать до сфери логістики – ви-
рішувалися в телефонному режимі, тож у відповідь на прохання кореспондента 
розповісти про своїх співробітників, Ю. Бірюков розсміявся: «Так я половину з 
них ніколи не бачив і, швидше за все, ніколи не побачу, тому мені дуже склад-
но щось про них розповідати»9. Діана Петреня познайомилася з Ю. Бірюковим 
під час автопробігу до с. Чонгар Генічеського району Херсонської області, яке 
росіяни після захоплення Криму перетворили в укріплений блокпост. З україн-
ського боку тут були розташовані частини 79-ої окремої аеромобільної бригади. 
Оскільки місцем постійного розташування 79-ки було м. Миколаїв, а в ньому, 
своєю чергою, ширилися проросійські настрої, українські активісти, що були 
якось пов’язані з Миколаєвом, почали цікавитися ситуацією у бригаді. За інер-
цією ще майданівських уявлень про форми опору 7 березня 2014 р. до Чонгара 
було організовано автопробіг під гаслами «Ні війні!» та «Крим – це Україна!». 
Приїхавши до Чонгара, «люди були в шоці від побаченого на колись звичайно-
му посту ДАІ „Чонгар”. Тут уже справжні військові укріплення. На території 
Генічеського району, безпосередньо по засіяному полю, вириті окопи, в яких 
знаходилася бронетехніка та вогневі позиції. Вглиб нашої території стояли таб-
лички „Обережно міни” та велася підготовка до спорудження загорожі з колю-
чого дроту»10. Про знайомство з Ю. Бірюковим під час автопробігу та початок 
співпраці Д. Петреня згадувала: «Тоді Юра був такий випещений, а за кілька 
тижнів я побачила його фотографію на фейсбуку, схудлого й з мішками під очи-
ма. Я зразу подумала, що він працює на вичерпання, і написала, що можу допо-
магати йому по Миколаєву. І він уже за 15 хвилин дав мені перше завдання»11.

9 Кузьменко Е. Юрий Бирюков («Крылья Феникса»): «Пойдите в супермаркет и 
купите для армии…

10 Возле блокпоста оккупантов «Чонгар» прошел автопробег «Мы за Украину!». 
Херсон.online. 2014. 8 марта. URL: http://khersonline.net/novosti/politika/21108-vozle-
blokposta-okkupantov-chongar-proshel-avtoprobeg-my-za-ukrainu.html.

11 Рингис А., Тытыш Г. «Вирус» в Министерстве Обороны. Українська правда. 
2015. 28 січня. URL: https://www.pravda.com.ua/cdn/cd1/2015year/volunteer/.

Діана Петреня
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Головою правління благо-
дійного фонду «Крила Фенікса» 
стала дружина Юрія Бірюкова 
Тетяна. Офіційною адресою офі-
су є м. Київ, вул. Предславин-
ська, 34. Функції виконавчого 
директора взяла на себе Олек-
сандра Тарасова, оперна співач-
ка. Спочатку вона адміністру-
вала спільноти Євромайдану в 
соціальних мережах. За визна-
нням О. Тарасової, з 1 грудня 2013 р. в її житті почався новий відлік. Першим 
досвідом волонтерства для потреб армії став ремонт БТР у березні: «Я зв’язала 
між собою трьох незнайомих волонтерів, – згадувала О. Тарасова, – Романа До-
ніка, Катю Несмєлову та Юрія Бірюкова. Я багатьох знала, оскільки адмінила 
Майдан у Facebook. Вони поремонтували БТР. З цього все й почалося. Я просто 
зв’язала логістику. Потім Бірюков написав у соцмережах, що потрібні волон-
тери. Волонтером я стала за покликом серця. Досі не можу спокійно дивити-
ся на те, що відбувається. Я хочу допомагати»12. На відміну від Ю. Бірюкова, 
О. Тарасова не виїжджала на лінію фронту, а зосереджувала зусилля на зборі 
та відправці гуманітарної допомоги, займалася переговорами з постачальника-
ми, партнерами, банками. Разом із нею у фонді постійно працювали ще п’ятеро 
осіб, які відповідали за постачання техніки, медичний напрям, офісну роботу, 
бухгалтерію та презентації для компаній. Волонтерів, які опікувалися конкрет-
ними військовими підрозділами, у фонді прийнято називати «крилами»13.

Як спеціаліст із закупівель долучилася до благодійного фонду «Крила 
Фенікса» Неллі Стельмах. Свого часу, в 1994–1998 рр., вона працювала в бюро 
аташе з питань оборони в посольстві Словаччини в Україні14, що дозволило їй 
мати власні спостереження про процеси занепаду української армії. Напередод-
ні російсько-української війни Н. Стельмах працювала в будівельно-монтажній 
компанії «Південтеплоенергомонтаж» як керівник проектів із закупівель. «У на-
шій компанії, – згадувала Н. Стельмах, – були офіси в Донецьку та Єнакієвому, 
тому я добре знаю життя на Донбасі. Коли прийшла війна, мене зачепило наше 
безсилля. Не могла дивитися, як топчуть українські прапори»15. Першою во-

12 Капустян Е. Профессия волонтер: Александра Тарасова, «Крылья Феник-
са». Insider. 2014. 9 октября. URL: http://www.theinsider.ua/lifestyle/professiya-volonter-
aleksandra-tarasova-krylya-feniksa/.

13 Там само.
14 Стельмах Нелли. Резюме от 9 октября 2013 г. Work.ua. URL: https://www.work.

ua/resumes/1568098/.
15 Коваль И. Нелли Стельмах: «Почти два года мы живем в условиях военного 

времени, а работать продолжаем по законам мирного. Forbes. Украина. 2015. 2 дека-
бря. URL: http://forbes.net.ua/nation/1406762-nelli-stelmah-pochti-dva-goda-my-zhivem-
v-usloviyah-voennogo-vremeni-a-rabotat-prodolzhaem-po-zakon.

Олександра Тарасова
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лонтерською ініціативою Н. Стельмах став проект будівництва штабу для 10-ї 
Сакської морської бригади. Ця бригада після виходу з Криму опинилася в Ми-
колаєві, де їй було надане напівзруйноване приміщення. Тоді вона, маючи до-
свід будівельних проектів, відгукнулася на заклик Ю. Бірюкова «щось робити»: 
запропонувала модульне будівництво, написала технічне завдання, знайшла ви-
робників. Протягом шести тижнів проект був реалізований. Тоді ж Н. Стельмах 
познайомилася з Ю. Бірюковим особисто, а почалася їх співпраця випадково, з 
її коментаря під постом у фейсбуку. За твердженням Н. Стельмах, багатьом лю-
дям долучитися до волонтерства перешкоджав страх вийти з зони комфорту: «Я 
це розумію – у мене, коли я вперше потрапила в госпіталь до поранених, почало 
„зносити дах”… Я тоді впала в ступор, але згодом вийшла з нього завдяки ро-
боті. […] Усі ми стали волонтерами не від хорошого життя, а тому, що прийшла 
війна. І ще заради того, щоб мої діти залишилися жити в цій країні»16.

На початках Ю. Бірюков мало знав про потреби воюючої армії, усьому 
доводилося навчатися на практиці, тож на питання «як він своїм автомобілем 
доставляє речі й продукти оперативно і в такі місця, куди інколи ціле Міністер-
ство оборони не може, відповів: «Не знаю. Досвід здобувається зараз. З кож-
ною поїздкою»17. Доволі швидко з’явилося розуміння того, що волонтерську 
допомогу військовим спорядженням потрібно не просто віддавати, а ставити 
на баланс військових частин, щоб мінімізувати зловживання або ж факти демо-
білізації бійців разом із спорядженням. Спілкування з військовослужбовцями 
на лінії фронту Ю. Бірюков визначив як основний мотив волонтерської діяль-
ності: «Я їжджу в ті поїздки якраз заради тих зустрічей, заради тих людей. Я 
вбираю в себе їх емоції, біль, відчай, бажання перемогти»18. Утім, перед Ю. Бі-
рюковим, як і перед більшістю волонтерів війни, поставало питання психо-
логічного самозахисту, адже зближуючись з бійцями на передовій волонтери 
дуже гостро згодом переживають втрати, мають стійке відчуття, що загину-
ла їх близька, рідна людина. «Я для себе, – ствердив Ю. Бірюков в одному з 
інтерв’ю, – початково обрав менш емоційно травматичний шлях – гуманітарну 
допомогу ми завозили через командування частини»19.

Волонтери благодійного фонду «Крила Фенікса» одними з перших при-
вернули увагу громадськості до ролі у війні підрозділів спеціального призна-
чення. До кінця 2014 р. в рамках фонду діяла група, на базі якої згодом було за-

16 Разогнать и набрать новых, – волонтер Нелли Стельмах о ломке коррупцион-
ной системы закупок в Минобороны и противодействии чиновников. Информационное 
сопротивление. 2015. 5 января. URL: http://sprotyv.info/ru/news/10808-razognat-i-nabrat-
novyh-volonter-nelli-stelmah-o-lomke-korrupcionnoy-sistemy-zakupok-v.

17 Малинка В., Герман О. Волонтери війни. Дзеркало тижня. 2014. 18 липня. 
URL: https://dt.ua/socium/volonteri-viyni-_.html.

18 Кузьменко Е. Юрий Бирюков («Крылья Феникса»): «Пойдите в супермаркет и 
купите для армии…

19 Рінгіс А., Титиш Г. «Фенікс» Юрій Бирюков: Проблеми – у розхлябаності, а 
не в тому, що когось зливають. Українська правда. 2014. 10 вересня. URL: https://www.
pravda.com.ua/articles/2014/09/10/7037350/.



403

Історії об’єднань волонтерів: «Крила Фенікса»

реєстровано благодійний фонд «Combat-UA», що спеціалізувався на допомозі 
військам спеціального призначення. Ю. Бірюков уже влітку 2014 р. в інтерв’ю 
ЗМІ говорив про недоцільність використання спецпризначенців у ролі піхо-
тинців чи для супроводу колон, що було далеко не поодинокою практикою пер-
ших місяців війни: «Ось ми ночували… ну, умовно кажучи, в одній групі дуже 
таких „спеціальних спеціалістів”. Це унікальні спеціалісти. Тобто в групі не 
було звання нижчого, ніж капітан. Це спеціалісти, які щороку по кілька місяців 
проводять за кордоном, у всіляких таборах підготовки спеців США, Норвегії, 
Чехії. […] І вони кажуть: „Юр, скажи нам, от ми, специ, ми можемо в будь-
який день уночі зайти куди завгодно – в Донецьк, Луганськ, Слов’янськ, дай 
лише адресу, і тобі фотку зробимо з тією адресою. І ввійшовши ми можемо 
зробити там, що завгодно, нас ніхто не зауважить, і ми підемо, і нас знову ніхто 
не зауважить. Нас цьому вчили роками. […] У кожного з нас держава вклала 
мільйони – а замість цього ми їздимо супроводжуємо колону”»20. Згодом теза 
про неефективне використання спецпризначенців у перші місяці війни стала 
загально визнаною21. Один із проектів фонду полягав у забезпеченні підроз-
ділу спеціального призначення якісною зимовою формою, для якої були по-
трібні значні кошти. Переконуючи читачів у потребі реалізації цього проекту 
Ю. Бірюков писав: «Не можна говорити, де вони служать. Не можна говорити 
скільки їх. Не можна говорити, чим вони займаються. Але потрібно їм допо-
могти – у нас і цим спеціалістам бракує озброєння та спорядження. […] Вони 
працюють на передку і за передком. І від кожної їх успішної операції залежать 
життя сотень бійців. […] У тому числі моєї улюбленої 79-ки»22.

Волонтери благодійного фонду «Крила Фенікса» публічно вказували на 
небезпеку використання військовослужбовцями в зоні бойових дій мобільних 
телефонів, через скупчення яких противник легко виявляв позиції та накри-
вав їх вогневими ударами. Наспіх мобілізовані бійці не усвідомлювали, яку 
небезпеку несе мобільний зв’язок. За твердженням Ю. Бірюкова, ворог нерідко 
взнавав шляхи пересування українських частин саме через дзвінки на зразок 
«Ма-а-а-ма, а ми на схід їдемо». Коли ж частини потрапляли в пастки, військо-
вослужбовці та їх родичі нерідко звинувачували в цьому не власну безпечність, 
а командування. Щоб виправити цю ситуацію, волонтери запропонували по-
вністю заборонити використання мобільних телефонів бійцями на позиціях, 
натомість відкрити ширші можливості для їх зв’язку з рідними на базах тим-
часової дислокації частин, куди бійці з передової поверталися раз на 3–4 дні. 
З цією метою волонтери організовували збір уживаної комп’ютерної техніки23. 

20 Кузьменко Е. Юрий Бирюков («Крылья Феникса»): «Пойдите в супермаркет и 
купите для армии…

21 Шара А. Як працюють сили спеціальних операцій. Тиждень.ua. 2016. 31 бе-
резня. URL: http://tyzhden.ua/society/161989.

22 Допис на сторінці Юрія Бирюкова (Юрий Бирюков) у соціальній мережі 
Facebook. 9 грудня 2014 р..

23 Кузьменко Е. Юрий Бирюков («Крылья Феникса»): «Пойдите в супермаркет и 
купите для армии…
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На важливість цієї проблеми вказує те, що Верховна Рада України для протидії 
технічній розвідці 1 липня 2015 р. ухвалила закон «Про внесення зміни до стат-
ті 143 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України», яким фактично 
заборонила військовим користуватися мобільними телефонами в зоні АТО24. 
Щоправда, на практиці цей Закон повністю так ніколи і не спрацьовував, як че-
рез потребу контактів з рідними, так і через те, що нерідко мобільні телефони 
залишалися єдиним засобом зв’язку між військовими підрозділами. У 2017 р. 
Генштаб офіційно послабив заборону, надавши право військовим командирам 
самостійно вирішувати це питання на місцях, виходячи з бойової обстановки25.

Прикметою роботи фонду з перших днів війни було те, що його волонте-
ри, й насамперед Юрій Бірюков, намагалися не лише організувати й достави-
ти в зону бойових дій якнайбільше допомоги для українських військових, а й 
розібратися, що відбувається з армією, зокрема й на різних рівнях її команду-
вання. Завдяки публічним дописам та інтерв’ю Ю. Бірюкова не одне питання, 
яке досі вважалося закритим, потрапило у площину суспільного обговорен-
ня, а військовим командирам довелося потрохи приймати той факт, що в силу 
реалій сучасного інформаційного простору навіть воююча армія може бути 
критикованою. Для творення атмосфери суспільного осуду волонтери фонду 
виготовляли й відправляли у військові частини символічні печатки з написом 

«аватар»26. З іншого боку, неодноразові пози-
тивні висловлювання Ю. Бірюкова про коман-
дування, дисципліну й бойовий дух 79-ої окре-
мої аеромобільної бригади посприяли створен-
ню в її складі з числа добровольців батальйону 
«Фенікс» чисельністю понад 500 осіб. Відбір у 
батальйон розпочався в серпні 2014 р., а вже в 
листопаді того ж року батальйон зайняв бойові 
позиції в секторі «М», воював поблизу с. Гра-
нітне і Широкине. Волонтери фонду взяли на 
себе зобов’язання повністю забезпечити бійців 
батальйону «Фенікс» військовою формою, за-
собами індивідуального захисту, аптечками27.

24 Рада заборонила військовим користуватися мобільними в зоні АТО. ТСН. 2015. 
1 липня. URL: https://tsn.ua/ato/rada-zaboronila-viyskovim-koristuvatisya-mobilnimi-v-
zoni-ato-448269.html.

25 Рудомський Р. Мобілки під заборону. Чи вдасться штабістам попіаритись 
на телефонах в АТО. Depo.ua. 2017. 9 серпня. URL: https://www.depo.ua/ukr/war/chi-
vdastsya-shtabistam-popiaritis-na-mobilnih-telefonah-v-ato-20170809619770.

26 Допис на сторінці благодійного фонду «Крила Фенікса» («Фонд помощи стра-
не Крылья Феникса») в соціальній мережі Facebook. 29 лютого 2016 р.

27 На базі 79-ї бригади формується новий батальйон «Фенікс» із 529 бійців. 
iPress.ua. 2014. 5 серпня. URL: http://ipress.ua/news/na_bazi_79i_brygady_formuietsya_
novyy_batalyon_feniks_iz_529_biytsiv_78257.html.

Нарукавний знак 3-го 
десантно-штурмового 
батальйону «Фенікс»
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Благодійний фонд «Крила Фенікса» організовував допомогу за окреми-
ми проектами, на кожний із яких створювали розрахунковий рахунок, котрий 
закривали після завершення проекту. Ці проекти були як великими, так і мен-
шими. «За роки роботи фонду, – стверджують його волонтери на сторінці у 
Facebook, – у нас було багато проектів, і в кожному ми викладалися на повну. 
Сезонні – взимку збирали теплі речі, восени дощовики та резинові чоботи. 
Святкові – до нового року і Великодня збирали солодощі та вітальні відкрит-
ки. Тематичні – в них ми збирали на перші руді черевики Талан і нову форму 
Варан та флісові куртки»28. Однією з найдорожчих у фінансовому плані ініці-
атив фонду стало відновлення двох військово-транспортних літаків ЗСУ. До 
ладу було доведено два транспортні засоби, які вже не використовувалися. Для 
цього фонд зібрав близько 3 млн гривень29. У квітні–серпні 2014 р. був реалізо-
ваний проект «Везунчик» – реконструкція воєнно-транспортного літака АН-26 
для 15-ої (Бориспольської) бригади транспортної авіації. Літак, корпус якого 
спереду було прикрашено логотипом фонду «Крила Фенікса», успішно вико-
нує різноманітні завдання, зокрема використовується на військових навчаннях. 
(На зламі 2015–2016 рр. літак був удруге модернізований на державному авіа-
ційному підприємстві «Антонов»30.) Так, до прикладу, у квітні 2017 р. «Ве-
зунчик» був використаний при здійсненні навчально-тренувальних стрибків з 
парашутом майбутніх офіцерів-десантників, розвідників і спецпризначенців на 
Чорноморському полігоні в Одеській області31. Наприкінці 2014 – на початку 

28 Допис на сторінці благодійного фонду «Крила Фенікса» («Фонд помощи стра-
не Крылья Феникса») в соціальній мережі Facebook. 16 травня 2017 р.

29 Ярослав Макаренко: «Запорука нашої ефективної діяльності…
30 «Антонов» передасть українським військовим модернізований літак АН-26 

«Везунчик». УНІАН. 2016. 16 березня. URL: https://economics.unian.ua/industry/1291715-
antonov-peredast-ukrajinskim-viyskovim-modernizovaniy-litak-an-26-vezunchik-foto.html.

31 Допис на офіційній сторінці Генерального штабу ЗСУ (Генеральний штаб 
ЗСУ / General Staff of the Armed Forses of Ukraine) у соціальній мережі Facebook. 
24 квітня 2017 р.

Літак АН-26, модернізований за участю 
благодійного фонду «Крила Фенікса» 

(проект «Везунчик»)

Навчання на Чорноморському полігоні, 
квітень 2017 р.
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2015 рр. був реконструйований другий літак АН-26, який назвали «Рятунчик». 
Його пристосовано під потреби перевезення поранених, щоправда, первісний 
намір обладнати в літаку ще й операційну не був реалізований32.

Одним із масштабних проектів благодійного фонду «Крила Фенікса», 
що стартував у 2014 р., стало облаштування мобільних пралень для військово-
службовців у зоні АТО. У рамках цього проекту Міністерство оборони виділи-
ло кунги (списані фургони) та скерувало майстрів для їх ремонту, благодійний 
фонд «Крила Фенікса» закупив баки для води, генератори, насоси і встановив 
обладнання, а благодійний фонд Петра Порошенка, головою якого є дружи-
на президента Марина, придбав професійні пральні та сушильні машини33. У 
листопаді 2016 р. фонд «Крила Фенікса» повідомив про закриття проекту34. 
З-поміж конкретних ініціатив, про які публічно звітують волонтери фонду, є, до 
прикладу, облаштування робочих місць для канцелярської роботи в підрозділах 
Сил спеціальних операцій (закупівля комп’ютерів, сканерів та ін.)35, придбання 
джипу для розвідки36, програма безпілотної авіації (закупівля мультикоптерів 
для розвідки спецпризначенців), придбання тактичних навушників, медичних 
аптечок першої допомоги, ліхтариків37, мікрохвильовок38. Значна частина від-
правлень українським військовослужбовцям у зону бойових дій готується за 
конкретними замовленнями, у рамках проекту «Необхідно в АТО», адже від-
тоді, як постачання армії з боку держави почало налагоджуватися, не все є сенс 
збирати. Насамперед це стосується продуктів харчування, які швидко псують-
ся. Тож замість овочів і фруктів доречніше концентрувати кошти для інших 
цілей – виготовлення маскувальних сіток, закупівлі засобів гігієни, чаю тощо39. 
Періодично фонд збирає посилки з книжками: «так, в армії багато читають»40. 
Деякі посилки на фронт відправляються через «Гуманітарну пошту України» – 
волонтерську ініціативу компанії «Нова пошта», яка дозволяє безкоштовно від-
правляти й отримувати посилки військовослужбовцям і населенню в зоні АТО.

32 Волонтери відновили та передали військовим літак АН-26 «Рятунчик», який 
транспортуватиме поранених із зони АТО. Міністерство оборони України. Офіцій-
ний веб-сайт. 2015. 22 травня. URL: http://www.mil.gov.ua/news/2015/05/22/volonteri-
vidnovili-ta-peredali-vijskovim-litak-an-26-ryatunchik-yakij-transportuvatime-poranenih-
iz-zoni-ato--/.

33 Марина Порошенко передала мобільні пральні комплекси для військово-
службовців. Міністерство оборони України. Офіційний веб-сайт. 2015. 15 лютого. 
URL: http://www.mil.gov.ua/news/2015/02/16/marina-poroshenko-peredala-mobilni-pralni-
kompleksi-dlya-vijskovosluzhbovcziv-u-zoni-ato--/.

34 Допис на сторінці благодійного фонду «Крила Фенікса» («Фонд помощи стра-
не Крылья Феникса») в соціальній мережі Facebook. 23 листопада 2016 р.

35 Там само. 31 липня 2017 р.
36 Там само. 27 грудня 2016 р.
37 Там само. 11 липня 2017 р.
38 Там само. 24 березня 2016 р.
39 Там само. 29 травня 2017 р.
40 Там само. 17 травня 2017 р.
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Окремим напрямом роботи благодійного фонду «Крила Фенікса» є до-
помога госпіталям, збір коштів на протезування та реабілітацію бійців АТО41. 
Фонд долучався до проекту створення на базі військового госпіталю в Ірпе-
ні сучасного реабілітаційного центру по оздоровленню військовослужбовців, 
які отримали поранення в зоні бойових дій, а також до закупівлі для інших 
госпіталів медичного обладнання, функціональних ліжок, апаратури для реані-
мації, інвалідних візків, медикаментів42. Так, зокрема, в зимовий період фонд 
опікувався постачанням для бійців у зоні АТО препарату «бронхостоп»43. Не 
всі проекти фонду завершувалися конкретними справами: на деякі ініціативи 
бракувало зібраних коштів. Так, до прикладу, фонд був змушений відмовитися 
від проекту «Психологічний супровід військовослужбовців»44. Не залишалися 
поза увагою фонду й мирні мешканці, які постраждали від бойових дій: їм 
відправляли одяг, взуття, іграшки, дитячі візочки тощо45. Долучився фонд до 
проекту «Дерево пам’яті», ідея якого полягає в тому, щоб висадити на честь 
кожного загиблого бійця дерево з меморіальною табличкою у формі армійсько-
го жетону, прізвищем, ім’ям та по батькові бійця, датами його життя та місцем 
загибелі. Волонтери фонду привертають увагу громадськості до потреби допо-
моги тим військовим підрозділам, які знаходяться у важкодоступних місцях: 
«Є ще місця, куди пошта не постачає, кур’єри не довозять і не кожний бойовий 
волонтер дотягне. У таких місцях особливо цінують і чекають людську допо-
могу з великої землі»46.

Допомога благодійного фонду «Крила Фенікса» спершу була зорієнто-
вана на 79-ту Миколаївську окрему аеромобільну бригаду. «Весь світ знає, що 

41 Там само. 12 травня 2017 р.
42 Бирюков Юрий. Общенациональная программа «Человек года». URL: https://

www.ludinaroku.com.ua/ru/award/biryukov-yurij.
43 Допис на сторінці благодійного фонду «Крила Фенікса» («Фонд помощи стра-

не Крылья Феникса») в соціальній мережі Facebook. 17 червня 2016 р.
44 Там само. 16 травня 2017 р.
45 Там само. 6 липня 2017 р.
46 Там само. 10 червня 2016 р.

Плакат благодійного фонду «Крила Фенікса»
на підставі проекту «Дерево пам’яті»
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я займаюся 79-ю аеромобіль-
ною бригадою, – стверджу-
вав Ю. Бірюков. – У цьому 
не має жодної таємниці»47. 
Пе редумовою співпраці ста-
ло порозуміння з командува-
чем бригади полковником 
Олек сієм Шандаром. Він, ро-
зуміючи потребу волонтер-
ської допомоги, доручив ко-
ординувати її майору Дми-
трові Марченку. Саме з ним 
Ю. Бірюков, за його визнан-
ням, у перші місяці війни 
проводив більше часу, ніж із 
сім’єю48. (Згодом, у вересні 

2015 р. Д. Марченко очолив створене з ініціативи волонтерського десанту Го-
ловне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ, 
яке займається розробкою нових форм речового і продовольчого забезпечен-
ня.) Особливо драматичні події на бойовому шляху 79-ї бригади відбувалися в 
липні 2014 р. 11 липня 2014 р. над ранком з боку російського кордону з уста-
новок «БМ-21 Град» було розстріляно табір українських військовослужбовців 
поблизу с. Зеленопілля Свердловського (тепер – Довжанського) району Луган-
ської області. Бойова техніка та палатки з військовими перебували на відкри-
тому просторі. Внаслідок обстрілу загинуло кілька десятків бійців 24-ої і 79-ї 
бригад та групи прикордонників, понад сотню поранено49. Після цієї трагедії 
командири 79-ї і 24-ї бригад були відсторонені від виконання обов’язків. Ю. Бі-
рюков був серед тих, хто близько двох місяців доводив невинуватість О. Шан-
дара, що призвело до його поновлення на посаді командира бригади.

У липні 2014 року значний неспокій у суспільстві викликала доля бійців 
79-ої бригади, які опинилися в оточенні противника неподалік від смт Ізва-
рине (згодом відійшли до с. Дякове Антрацитівського району Луганської об-
ласті), під постійними обстрілами з боку Російської Федерації та – що загалом 
не було рідкістю в перші місяці війни – без чітких наказів з боку вищого ко-
мандування. «Час тягнувся дуже довго, доба через троє, – згадував про місяць 

47 Кузьменко Е. Юрий Бирюков («Крылья Феникса»): «Пойдите в супермаркет и 
купите для армии…

48 Рингис А., Титиш Г. «Феникс» Юрий Бирюков: Проблемы – в расхлябан-
ности…

49 В бою под Зеленопольем из «Града» убиты десятки украинских военных: 
стреляли со стороны России. Подробности. 2014. 11 июля. URL: http://podrobnosti.
ua/984326-v-boju-pod-zelenopolem-iz-grada-ubity-desjatki-ukrainskih-voennyh-streljali-
so-storony-rossii-video-foto.html.

Спалена військова техніка української армії
під Зеленопіллям
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перебування в оточенні один 
із десантників 79-ки. Відчут-
тя невимовні, коли з терито-
рії РФ б’є потужна артиле-
рія […]. Ти лежиш в окопі і 
чекаєш смерть в будь-який 
момент… Ми цілодобово 
надіялись і молились, щоб в 
окоп не прилетів снаряд. Не 
було ні води, ні їжі: колона 
з допомогою не могла при-
їхати через обстріли, авіація 
збивалась так само з кордону 
РФ з ПЗРК. Допомоги немає 
і не передбачається, відчува-
єш себе безпорадним коше-
ням […]. Мені здається, що вирішили здійснити прорив через страх, вирішили 
поїхати на удачу – з боєм, але виїхати. Було все одно, вб’ють чи ні»50. Родичі 
військовослужбовців, які отримували прощальні sms, перекривали трасу під 
Кіровоградом (тепер – м. Кропивницький), вимагаючи надати бійцям допомо-
гу. За твердженням губернатора Кіровоградської області, ці sms були фейком, 
розісланим з території Росії, на всі номери, з яких хоча б раз дзвонили в зону 
АТО51. Проте такі запевнення не заспокоювали: ситуація оточених частин за-
лишалася критичною.

Волонтери з організацій «Крила Фенікса» та «Народний проект» забез-
печили розголос цієї справи. «Рідні не відразу довідалися, що я в оточенні, – 
згадував артилерист 79-ї бригади Андрій Химичев, – а лише тоді, коли Юрій 
Бірюков почав бити тривогу, вимагаючи від вищого військового командування 
докласти всі зусилля, щоб вивести хлопців»52. 21 липня 2014 р. вдалося вивезти 
поранених з висоти «Браво». Для цього бійці пішли на прорив оточення, який за-
вершився успішно. Ю. Бірюков був одним із перших, хто зустрічав бійців 79-ки 
та займався їх перевезенням і наданням допомоги. Про момент очікування на 
вихід бійців він писав: «Рахунок на хвилини, ми явно засвітилися, проходячи по 
нулю. Чекали на своїх, чекали, що нас накриють, чекали-чекали-чекали. І слуха-
ли наш ефір. 4 хвилини чарівного армійського мату. Йшли 6 БТР, джип розвідки 

50 Сповідь з котла: боєць 79-ї бригади розповів про час в оточенні. Сьогодні. 
2014. 11 серпня. URL: https://ukr.segodnya.ua/ukraine/ispoved-iz-kotla-boec-79-y-brigady-
rasskazal-o-vremeni-v-okruzhenii-543321.html.

51 Родные бойцов 79-й десантной бригады перекрывали трассу под Кировоградом 
и жгли шины. НикВести. 2014. 20 июля. URL: http://nikvesti.com/news/politics/56357.

52 Микуляк Н. Легендарные части нашей армии: 79-я Николаевская десантная 
бригада. Depo.ua. 2015. 6 октября. URL: https://www.depo.ua/rus/war/legendarni-chastini-
nashoyi-armiyi-79-a-mikolayivska-desantna-05102015100600.

Повернення 79-ї бригади в Миколаїв,
серпень 2014 р.
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та УАЗик зі зброєю та припасами»53. Тоді з оточення було виведено 75 осіб54, а 
на початку серпня 2014 р. з оточення вийшли всі підрозділи 79-ї бригади. «Мої 
вирвалися. 3 тижні. Не здалися, не склали. Гордо. Як і належить у ПДВ. Кинув 
усе, мчу зустрічати», – повідомив Ю. Бірюков у Facebook.

Складовою частиною роботи благодійного фонду «Крила Фенікса» стала 
опіка над сім’ями загиблих бійців. Так, зокрема, 28 липня 2014 р. під час виве-
дення колони з оточення загинув 21-річний молодший сержант Євген Трофімов, 
не дочекавшись одного дня до народження сина. «Трофиме, ну як так! – написав 
тоді у Facebook Юрій Бірюков. – Адже ми домовлялися! Ми ж усе вирішили – я 
приїду в АТО і на зворотному шляху відвезу тебе в Запоріжжя, адже дружині 
народжувати наступного тижня. […] Брате, ну навіщо ти сів на ту броню? Так, 
ти розвідник, так, ти сильний і сміливий. Ти прямолінійний у своїх словах та 
щирий у своїй дружбі. […] Біль не вгамувати. Знаєш, брате, я зрозумів, як це – 
„земля з-під ніг”. Коли отримав sms-повідомлення: „Трофим 200”. Але я поїду 
завтра. І ми купимо твоїй дружині і твоїй дитині чисту і світлу квартиру. І буде-
мо про неї піклуватися, вона не пропаде». Ця обіцянка була виконана55.

Після виходу бригади з оточення на хвилі емоцій Ю. Бірюков дав різке 
інтерв’ю журналістам агентства «НикВести», запис якого швидко поширився 
по всій Україні (на сьогодні – понад 600 тис. переглядів). Бірюков говорив про 
нерозуміння значною частиною країни того, що на сході йде реальна вій на, 
звинувачував український генералітет у мисленні радянськими категоріями, 
невмінні командувати в умовах бойових дій, боязні за свої життя, врешті – у 
прямих зрадах місць розташування бойових підрозділів противникові. Він та-
кож відкрито сказав про те, що кордон не знаходиться під контролем, як запев-
нюють керівники армії та держави, що пересування техніки з боку Російської 
Федерації українські воїни намагаються зупинити своїми тілами і що армію 
реально забезпечують волонтери, які щодня привозять у зону АТО фури з то-
нами всього необхідного. Лейтмотивом його виступу стали декілька разів по-
вторені слова «Досить брехати!»56. Хоча після цього інтерв’ю на адресу Ю. Бі-
рюкова почали надходити погрози, наступного дня голова СБУ Валентин На-
ливайченко у Верховній Раді України повідомив про викриття українськими 
спецслужбами в штабі АТО трьох проросійських агентів57, що, певною мірою, 

53 Там само.
54 Допис на сторінці Юрія Бірюкова (Юрий Бирюков) у соціальній мережі 

Facebook. 21 липня 2014 р.
55 Левченко И. Волонтеры помогли приобрести жилье для вдовы и сына по-

гибшего в АТО запорожского десантника. Факты. 2015. 12 августа. URL: http://fakty.
ua/204287-volontery-pomogli-priobresti-zhile-dlya-vdovy-i-synishki-pogibshego-v-ato-
zaporozhskogo-desantnika.

56 Видео НикВести: Юрий Бирюков о выводе из кольца. 2014. 22 липня. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=MGsaBTlntPo.

57 СБУ разоблачила в штабе АТО российских шпионов. Факты. 2014. 23 июля. 
URL: http://fakty.ua/185256-sbu-razoblachila-v-shtabe-ato-rossijskih-shpionov.
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підтверджувало сказане Бірюковим. Міністр оборони Валерій Гелетей запро-
сив Ю. Бірюкова на зустріч58.

Особливістю благодійного фонду «Крила Фенікса» є те, що ряд його ак-
тивістів, а в першу чергу сам Юрій Бірюков, погодилися перейти на роботу в 
органи державної влади, щоб використати волонтерський досвід для реформу-
вання неповоротких державних структур і процедур, налагодити окремі ділян-
ки роботи. Якщо на початках волонтерської діяльності Ю. Бірюков в інтерв’ю 
категорично відкидав можливості перейти на державну службу, твердячи, що 
волонтери можуть вирішувати всі питання значно швидше та ефективніше, то 
згодом він змінив свою думку. Відомо, що в перші місяці війни кинувшись 
допомагати фронту волонтери опинялись у правових колізіях, які здебільшо-
го воліли просто ігнорувати. Утім, реакція держави на їх діяльність не була 
відомою. Переломним моментом стала зустріч Президента України Петра По-
рошенка з волонтерами 6 серпня 2014 р., на якій він зобов’язав органи влади 
створити атмосферу максимального сприяння діям волонтерів59. За декілька 
днів Ю. Бірюков був призначений радником Президента України, а в жовтні 
2014 р. – радником Міністра оборони з питань речового забезпечення ЗСУ. Без-
посереднім наслідком цих подій стало надання Ю. Бірюкову в серпні 2014 р. 
статусу радника Президента України. «Перший місяць я ставився до нового 
статусу якось так „о, корочку дали”, – стверджував Ю.Бірюков. У серпні моя 
79-а бригада вийшла з оточення, і мені було не до президента, при всій моїй 
щирій повазі. Потрібно було відновлювати боєздатність бригади»60.

Юрію Бірюкову належала ідея так званого волонтерського десанту, яка 
полягала в поповненні державних структур кадровим потенціалом волонтерів, 
котрі продемонстрували свою ефективність. Йшлося, насамперед, про депар-
тамент державних закупівель Міністерства оборони. На відкритий конкурс на-
дійшло близько 400 заявок. Окрім співбесіди, кандидати проходили тест на по-
ліграфі, який мав виявити їх глибинну мотивацію і спрогнозувати реакцію у ви-
падку виникнення спокуси привласнення значної суми коштів61. Ще одним важ-
ливим ініціатором волонтерського десанту був Давид Арахамія, керівник іншої 
потужної волонтерської організації «Народний проект» (англійською – People’s 

58 Копровская И. Юрий Бирюков: «Кто же это выдержит, если в окружении 
приходится жрать мышей и сусликов?!». Факты. 2014. 26 июля. URL: http://fakty.
ua/185373-kto-zhe-eto-vyderzhit-esli-koordinaty-postoyanno-slivayut-vragu-i-chtoby-
vyzhit-v-okruzhenii-prihoditsya-zhrat-myshej-i-suslikov.

59 Президент вимагає від органів влади максимального сприяння волонтерам. 
Президент України Петро Порошенко. Офіційне інтернет-представництво. 2014. 
6 серпня. URL: http://www.president.gov.ua/news/prezident-vimagaye-vid-organiv-vladi-
maksimalnogo-spriyannya-33396.

60 Шуклинов П. Юрий Бирюков: Реформировать нынешнее Минобороны почти 
невозможно. Ліга.net. 2014. 9 декабря. URL: http://news.liga.net/politics/interview/yuriy_
biryukov_reformirovat_nyneshnee_minoborony_pochti_nevozmozhno.

61 Рингис А., Тытыш Г. «Вирус» в Министерстве Обороны…
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Project) та міжнародної 
ІТ-компанії Template 
Mon ster. З Ю. Бірюко-
вим на початках його 
об’єднувало те, що 
обоє провели дитин-
ство в Миколаєві та по-
чинали військове во-
лонтерство, допома-
гаючи 79-ій Миколаїв-
ській окремій аеро-
мо біль ній бригаді. В 
серпні 2014 р. Д. Ара-
хамія був призначе-
ний радником голови 
Миколаївської облас-
ної державної адміні-

страції з питань волонтерської діяльності, а восени того ж року – уповноваже-
ним міністра оборони з питань закупівель, радником міністра оборони та голо-
вою Ради волонтерів при Міністерстві оборони України. Д. Арахамія відігра-
вав роль свого роду куратора волонтерського десанту в Міністерстві оборони.

Перший склад «волонтерського десанту» налічував близько десяти осіб. 
Вихідцями з благодійного фонду «Крила Фенікса», окрім Юрія Бірюкова, у 
ньому були ще три людини – Неллі Стельмах (обійняла посаду заступника ди-
ректора департаменту державних закупівель і постачання матеріальних ресур-
сів Міністерства оборони, згодом – голови комітету по конкурсних торгах Мі-
ністерства оборони), web-дизайнер з Миколаєва Діана Петреня (керівник про-
екту реформи системи харчування в ЗСУ), і колишній приватний підприємець 
із Дніпра Тетяна Ричкова (прийшла у волонтерство, допомагаючи чоловіко-
ві, Вадиму Ричкову, активісту Євромайдану, котрий пішов добровольцем на 
фронт, воював у складі 25-ої Дніпропетровської окремої повітряно-десантної 
бригади, загинув у серпні 2014 р.; почала працювати в Міністерстві оборони та 
невдовзі підписала контракт як офіцер ЗСУ). Перехід на роботу в Міністерство 
оборони не був для волонтерів легким і безболісним, супроводжувався сумні-
вами, які посилювалися при першому зіткненні з бюрократичною системою. 
«У якийсь момент, – згадувала Діана Петреня, – чимало волонтерів зрозуміли, 
що потрібно об’єднуватися та координувати свої зусилля. Стало очевидним, 
що ми можемо впливати на державу та змушувати її працювати ефективніше. 
Для цього потрібно було влити свіжу кров у структуру Міноборони. І ця думка 
одночасно виникла в багатьох. Юру Бірюкова, лідера волонтерської організації 
„Крила Фенікса”, запросили стати радником Президента. І вже він запропону-
вав зробити наш „Десант”. Особисто я не дуже хотіла співпрацювати з Мініс-
терством оборони, але Юра навів достатньо вагомі аргументи, насамперед – це 

Волонтерський десант з Президентом України
Петром Порошенком та керівниками

Міністерства оборони
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можливість впливати 
та покращувати систе-
му. В підсумку я навіть 
переїхала з Миколаєва 
в Київ»62. Н. Стельмах 
на питання про рішен-
ня працювати в Мініс-
терстві оборони вза-
галі відповіла корот-
ко: «Бірюков не питав, 
він мене туди просто 
відрядив»63.

Безсумнівною за-
слу гою волонтерського 
десанту в Міністерстві 
оборони, окрім налаго-
дження роботи на до-
ручених їм ділянках, можна вважати те, що волонтери відкрито заговорили про 
проблеми в державних структурах: бездіяльність чиновників та її приховування 
за формалізмом і бюрократичними відписками, небажання зрозуміти виклики 
воєнного часу, розкрадання державних коштів, врешті-решт – зіткнення з діяль-
ністю спецслужб держави-агресора. «23 роки на керівні посади ставили людей 
за принципом: чим гірший, тим вища посада. – зауважувала Діана Петреня. – Я 
абсолютно впевнена, що це було цілеспрямовано. У нас деякі міністри оборони 
були громадянами Росії. Як ви думаєте – це було випадково? Знову ж таки не 
потрібно забувати, що більшість людей, які сидять у штабі АТО, в Генштабі, ко-
лись були молодими курсантами, і всі вони вчилися разом з керівниками армії 
Росії, з ними жили в казармах у юні роки. У них були приятельські взаємини»64. 
«Сісти і плакати», – так визначила першу реакцію після знайомства зі станом 
речового забезпечення армії Неллі Стельмах65. Ситуація вчорашніх волонтерів 
ускладнювалася тим, що від них очікували швидких результатів, максимальної 
ефективності, однак можливостей сформувати свою команду вони не мали.

Намагання волонтерського десанту зламати корупційні схеми, насампе-
ред у питаннях державних закупівель і тендерних процедур, викликали шале-
ний опір. Прикладом цього може служити хоча б факт прокурорської перевір-

62 Голобородько А. Диана Петреня: От того, как экипирован боец на передо-
вой – зависит мир в доме каждого (интервью с участником «Волонтерского десанта»). 
Informator.media. 2015. 3 января. URL: http://informator.media/archives/58662.

63 Рингис А., Тытыш Г. «Вирус» в Министерстве Обороны…
64 Голобородько А. Диана Петреня: От того, как экипирован боец на передовой – 

зависит мир в доме каждого…
65 Коваль И. Нелли Стельмах: «Почти два года мы живем в условиях военного 

времени, а работать продолжаем по законам мирного…

Неллі Стельмах та Юрій Бірюков
на прес-конференції в Міністерстві оборони,

січень 2015 р.
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ки, спричинений спробою доплачувати волонтерам, які отримували в Мініс-
терстві оборони мінімальні зарплати, з благодійних пожертвувань66. Волонтери 
відреагували на факти проваджень у традиційний для себе спосіб – надали цій 
справі максимального розголосу. У соціальній мережі Facebook було створено 
групу «Волонтерская тюрьма № 1» (на сьогодні сторінка цієї спільноти вже не 
актуальна), віртуальним комендантом якої призначили головного військового 
прокурора Анатолія Матіоса. У цій групі, яка об’єднала близько двох тисяч 
осіб, волонтери демонстративно та іронічно «каялись» у правопорушеннях, які 
давали їм змогу рятувати життя бійців67. Перевірка не дала підстав висунути 
волонтерам якісь конкретні звинувачення, як висловився, Д. Арахамія, «після 
перевірки питання в прокуратури були зняті. Але в нас залишилися питання до 
них»68. Утім, не можна сказати, що самі факти таких перевірок і голосно озву-
чених підозр минають без наслідків, як мінімум, вони породжують недовіру та 
зумовлюють пониження авторитету як окремих діячів волонтерського руху, так 
і самого волонтерства як явища.

Ідея волонтерського десанту в Міністерстві оборони зовсім не одно-
значно була сприйнята різними волонтерськими середовищами. Не бракувало 
голосів, що волонтери, які пішли у владу, використали війну для свого піару, 
просування вгору кар’єрними сходинками. Постійним рефреном у таких оцін-
ках є те, що вчорашні волонтери на державних посадах «прислужують» владі, 
вигороджують її дії та бездіяльність, самі стають ланкою корупційних схем. 
Одним із найжорсткіших критиків «групи Бірюкова» в Міністерстві оборо-
ни був і залишається засновник волонтерської організації «Армія SOS» Юрій 
Касьянов. Він, зокрема, стверджував, що волонтери не мають права претен-
дувати на вибірковий підхід до себе лише на тій підставі, що вони займалися 
чи займаються волонтерською діяльністю, що вони повинні підпорядковува-
тися загальним правилам69. Ще одна теза, озвучена журналістом, волонтером 
і засновником ордена «Народний герой України» Андрієм Боєчком, полягає в 
тому, що волонтерський десант був використаний владою для того, аби розби-
ти єдність волонтерського руху. «У 2014 р. волонтери – це була сила, – ствер-
див А. Боєчко. – Волонтери підняли армію і допомагали не лише їй, але й 
владі. Але влада почала їх дробити. Вони розбили волонтерський рух на дві 
частини, бо одні пішли прислужувати, служити або вчитися, а інші працюють, 

66 Николаенко К. Давид Арахамия: В Донецком аэропорту я впервые понял, 
что волонтерская модель может не помочь. Insider. 2015. 3 декабря. URL: http://www.
theinsider.ua/lifestyle/566067f6246ab/.

67 В Украине «открыли тюрьму» для волонтеров. 24 канал. 2015. 19 октября. 
URL: https://24tv.ua/ru/v_ukraine_otkryli_tjurmu_dlja_volonterov_n621984.

68 Рингис А. «Волонтерский десант демобилизован». Идеолог проекта Давид 
Арахамия об эксперименте в МО. Українська правда. Життя. 2015. 5 листопада. URL: 
https://life.pravda.com.ua/society/2015/11/5/202712/.

69 Касьянов Ю. Іди за Білим Кроликом. Дзеркало тижня. 2015. 23 жовтня. URL: 
https://dt.ua/socium/idi-za-bilim-krolikom-_.html.
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як і до того»70. Між волонтерами інколи спалахують дискусії про те, хто має 
більші заслуги, є «справжнім волонтером». Як видається, звинувачення, які в 
них лунають, не є справедливими, здебільшого вони ґрунтуються на чутках і 
ситуаціях, які можуть мати й інші пояснення. Специфіка волонтерської діяль-
ності є такою, що в ній складно приписати собі неіснуючі заслуги.

У серпні 2015 р. у складі Міністерства оборони України було створено 
Проектний офіс реформ. На його офіційному сайті стверджується, що він став 
безпосереднім наступником волонтерського десанту. Відтоді волонтерський 
десант отримав статус «демобілізованого». Загальновизнаними наслідками 
його роботи став старт реформ у сфері логістики і забезпечення ЗСУ, пере-
хід на електронну систему закупівель, перегляд підходів до харчування та ме-
дичної допомоги в армії71. Підсумовуючи діяльність волонтерського десанту, 
Д. Арахамія ствердив, що в багатьох напрямах вдалося добитися основної цілі: 
зміни стали незворотними. Водночас місяці роботи в Міністерстві оборони по-
казали й наївність деяких попередніх уявлень волонтерів. Так, до прикладу, 
розповіді представників середньої ланки Міністерства оборони про корупційні 
схеми не давали змоги притягувати їх творців до відповідальності через брак 
доказової бази. Самі ж представники волонтерського десанту відчували брак 
команди фахівців і експертів. Саме таку команду спробували об’єднати навко-
ло Проектного офісу реформ72.

Кар’єри вихідців із волонтерського середовища як державних службов-
ців склалися по-різному. Юрій Бірюков залишається радником Президента (у 
квітні 2016 р. його статус зі штатного було змінено на позаштатний) та мі-
ністра оборони України з питань речового забезпечення ЗСУ. Він зосереджує 
зусилля на таких проектах, як модернізація військової форми, будівництво 
сучасних приміщень для розташування військовослужбовців тощо. Свою сто-
рінку у Facebook Ю. Бірюков використовує для інформування громадськості 
про позитивні зрушення в забезпеченні ЗСУ, не забуваючи при цьому іронічно 
нагадувати, що критикам діючої влади повсюдно ввижається «зрада». Діана 
Петреня успішно займалася реформою харчування в ЗСУ, а з 21 червня 2018 р. 
вона стала керівником Проектного офісу реформ Міністерства оборони Укра-
їни, основ ними напрямами роботи якого на найближче майбутнє оголошено 
реформу сержантського складу, харчування, проектного менеджменту, військо-
вої освіти, закупівель та військової медицини73. Неллі Стельмах у листопаді 

70 Волонтерський десант у Міноборони роздробив наш рух, – Боєчко. ZIK. 
2018. 5 січня. URL: https://zik.ua/news/2018/01/05/volonterskyy_desant_u_minoborony_
rozdrobyv_nash_ruh__boiechko_1240033.

71 Міністерство оборони України. Проектний офіс реформ. Офіційний сайт. 
URL: https://defense-reforms.in.ua/reforms-of ce.

72 Рингис А. «Волонтерский десант демобилизован»…
73 Міністерство оборони України. Проектний офіс реформ. Офіційний сайт. 

URL: https://defense-reforms.in.ua/news/kerivnik-xarchovoi-reformi-u-zsu-diana-petrenya-
ocholila-proektnij-o s-reform-mou.
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2015 р. звільнилася з Міністерства оборони, ствердивши, що в непростих умо-
вах зробила все, що змогла на своєму місці74. Вона працює в компанії «Ук-
ргазвидобування», де, своєю чергою, крім прямих службових обов’язків, опі-
кується ще підтримкою національних змагань «Ігри нескорених». З її публіч-
них дописів у Facebook можна простежити навіть деяку ностальгію за часами 
волонтерського десанту. Тетяна Ричкова влітку 2016 р. в результаті проміжних 
виборів до Верховної Ради України стала народним депутатом. Д. Арахамія 
повернувся в бізнес.

Попри суперечливі оцінки волонтерського десанту в Міністерстві обо-
рони, який майже наполовину був складений із волонтерів благодійного фонду 
«Крила Фенікса», не можна відкинути той факт, що його представники віді-
грали значну роль у реформі матеріального забезпечення ЗСУ. Звісно, після 
переходу на державну службу, їх не доречно окреслювати як волонтерів, тоді 
як критики нерідко сприймають їх саме так. Ті, хто звинувачують волонтер-
ський десант у відмові від аксіології волонтерського руху, не беруть до уваги 
той факт, що в системі державної служби людина вимушена грати за іншими 
правилами, навіть якщо це одна й та ж сама людина. Утім, без екскурсу в іс-
торію волонтерського десанту розповідь про благодійний фонд «Крила Фенік-
са» є неможливою, адже зв’язки між людьми, яких звело волонтерство перших 
місяців війни, зберігалися. Важкий, болісний, однак цінний досвід, здобутий 
волонтерами благодійного фонду «Крила Фенікса» в перші місяці війни, вда-
лося перетворити в конкретні рішення на користь української армії. «Ми зо-
всім не думали про армію, – стверджує Юрій Бірюков. – […] Ми нічого толком 
не знали про армію. Поки не прийшла війна, поки не почали гинути, поки не 
прийшов біль. Тепер ми знаємо про армію. Тепер ми любимо армію. Тепер 
ми шануємо армію»75. Хоча на п’ятому році війни держава вже перебрала на 
себе основні функції по утриманню війська, благодійний фонд «Крила Фенік-
са» продовжує спрямовувати посильну допомогу в зону АТО: «Тихо і рутинно, 
без метушні, робимо потрібну справу. Дякуємо, що ви з нами! Якщо не ми, то 
хто?»76.

Олена АРКУША

74 Волонтер Нелли Стельмах ушла из Минобороны. Левый берег. 2015. 6 ноября. 
URL: https://lb.ua/society/2015/11/06/320298_volonter_nelli_stelmah_ushla.html.

75 Допис на сторінці Юрія Бірюкова (Юрий Бирюков) у соціальній мережі 
Facebook. 6 грудня 2016 р.

76 Допис на сторінці благодійного фонду «Крила Фенікса» («Фонд помощи стра-
не Крылья Феникса») в соціальній мережі Facebook. 11 травня 2017 р.



417

Історії об’єднань волонтерів: «Львівський лицар»

Волонтерська ініціатива «Львівський лицар» формально розпочала від-
лік своєї історії 30 липня 2014 року. Однак ця дата є лише номінальною, фак-
тично ж об’єднання волонтерів, що спершу допомагали учасникам Революції 
гідності, а згодом – Українській армії, почало діяти з грудня 2013 р. Імпульс до 
створення організації дали студенти юридичного факультету Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка. Це були молоді люди, які в силу 
різних обставин не могли взяти безпосередньої участі в акціях протесту в Ки-
єві, але прагнули долучитися до спільної справи, перебуваючи у Львові. Їхню 
ініціативу підтримав Андрій Салюк, голова ради Львівської обласної організа-
ції Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. 3 грудня у 
приміщенні Товариства почав діяти пункт допомоги Євромайдану1.

Основним напрямом роботи на грудень 2013 р. стало забезпечення мі-
тингувальників у Києві продуктами харчування й одягом. Проте самого збору 
та передачі було недостатньо: активність львів’ян у підтримці учасників Рево-
люції гідності виявилася дуже значною, люди приносили пакети, переповне-

1 Інтерв’ю з Салюком Андрієм, записане в м. Львові 10 і 26 липня, 27 жовтня 
2017 р. Інтерв’юер Анна Вараниця. Запис зберігається в Архіві усних історій Інсти-
туту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Інтерв’ю з Радковцем Іваном, 
1967 р. н., записане в м. Львові 10 липня 2017 р. Інтерв’юер Анна Вараниця. Запис 
зберігається в Архіві усних історій Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН 
України.

«Львівський лицар», фігура Юрія Змієборця, символ організації
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ні всілякою їжею та найріз-
номанітнішими речами. Усе 
це вимагало впорядкування: 
«Як це приносилось? – зга-
дував А. Салюк. – Кульок – і 
що Ви мали, туди принесли, 
віддали. Я приходжу, а в них 
така вже гора тих кульків на-
сипана, а що там? А що там 
є? Ну харчі є, одяг є? Напри-
клад, коли треба шкарпет-
ки, розриваєте кульок – там 
цукор, і цукор розірвався, і 
вже посипався. Ковбаса впа-
ла, масло притиснули і на ті 
шкарпетки потекло, ті шкар-

петки вже нікуди не йдуть, треба інші. І оцей бардак страшенно вразив, і ми до-
мовилися, що давайте тоді робимо так, як воно має бути. Закупили море мішків 
і так: у цей ящик – „Мівіна”, в цьому ящику – масло, в цьому ящику – ковбаса, 
і так повністю все. В цей мішок чоловічі штани великі, в цей – менші, в цей – 
жіночі штани. Повністю все було розписано, і ми це все складали і сортували. 
Було чітко, і там в Києві знали, бо на кожному ящику маркером було написано 
„рускім по бєлому”: „Шкарпетки”, „Чай»”, „Цукор”»2. У досить короткий тер-
мін осередок допомоги Майдану в будинку Товариства охорони пам’яток став 
центральним у Львові: сюди звозили зібране по локальних точках, звідси ж від-
бувалися відправлення передач до Києва.

Клопітка справа вимагала залучення багатьох людей, щодня збиралося 
близько сімдесяти осіб. «Тоді ми ще ніяк не називалися… Просто щоденно, 
часто цілодобово робили все, щоб Майдан мав усе, що потребував. Аби висто-
яти, аби вижити. Студенти і пенсіонери, школярі і бізнесмени, давно знайомі 
і ті, з ким щойно познайомився – але усі такі рідні і близькі. Спільна праця, 
спільні радощі, спільні переживання довкола спільної мети», – написав на сво-
їй сторінці у Facebook А. Салюк роком пізніше3. На цьому етапі приєднався ще 
один координатор, Іван Радковець. Про початок волонтерства він згадував4: «Я 
чітко пам’ятаю тоді, це якраз була ситуація з Львівською адміністрацією, коли 
у Львові вже стояв банер „ЛНР” – Львівська народна рада, мало хто на сьогод-
ні про це згадує, поприїжджали вже до Львова політики вночі. І після цього 
всього, якраз на телефоні з сином, він був тут якраз на Коперника, я прийшов 
подивитись як це все відбувається вже ближче і конкретніше. І я зрозумів, що 

2 Інтерв’ю з Салюком Андрієм…
3 Допис на сторінці Андрія Салюка (Андрій Салюк) в соціальній мережі Face-

book. 4 грудня 2014 р.
4 Інтерв’ю з Радковцем Іваном…; Інтерв’ю з Салюком Андрієм…

Інформаційний постер
«Львівського лицаря»
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Андрій один зі студентами може і не справитись. І тут ключова роль, що в мене 
робота є поруч, бібліотека Стефаника. Відповідно, у будь-який момент можна 
було вибігти».

Із загостренням ситуації в Києві був розширений і спектр допомоги. 
Окрім продуктів харчування і теплих речей, активісти взялися за оснащення 
учасників революції спорядженням. Протягом січня – лютого до Києва було 
передано приблизно 2 100 саморобних бронежилетів, які волонтери називали 
«камізельками». Бронежилети виготовляли двох типів – із металевих пластин 
товщиною 1 мм, так звані «літні камізельки», і «зимові» – з бляхи 3 мм завтовш-
ки5. Перші були призначеними для захисту від ударів, другі – від куль помпо-
вих рушниць. Останніми мітингувальників забезпечували в обов’язковому по-
рядку: «Автобус перед тим, як їхати на Київ, їде на точку, забирає людей, при-
возить сюди. Ми всім, хто виїжджає, кожному видаємо „камізельку”, і тільки 
тоді вони їдуть. Було кілька випадків, коли вони, наприклад, приїжджають, а 
„камізельки” ще не привезли, значить стоїте, чекаєте. Допоки Ви не отримає-
те „камізельки”, ми Вас не відпускаєм, Ви туди не їдете, тому що будете тіль-
ки тягарем для інших. Це бувало навіть досить гостро, але було постановлено, 
що без „камізельок” ніхто нікуди не їде»6. На кожному бронежилеті містилась 
інструкція з правилами використання і попередженням: «Не витримує бойо-
вих куль». Достовірно відомо про три 
випадки, коли кулі помпових рушниць 
відбивалися рикошетом, хоча таких 
фактів насправді могло бути більше. 
«Бойовий шлях» частини «зимових ка-
мізельок» після Майдану продовжився 
в АТО. Зокрема, в березні 2014 р. ними 
були забезпечені українські прикордон-
ники на позиціях в районі села Чонгар7.

З початком бойових дій профіль 
волонтерського об’єднання змінив-
ся. Студенти повернулися до навчан-
ня. У березні 2014 р. було ухвалене рі-
шення про переорієнтацію діяльнос-
ті8. Об’єднання спрямувало зусилля на 
забезпечення українських військових 
технікою і амуніцією. Виникла ідея 
створити волонтерську групу як сере-
довище фахівців із різних сфер, що 
зможуть професійно вирішувати ряд 

5 Там само.
6 Інтерв’ю з Салюком Андрієм…
7 Там само.
8 Там само.

Зустріч Андрія Салюка з 
військовослужбовцями
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проблем військовослужбовців у зоні бойових дій. Обраний напрям видавався 
особливо актуальним з огляду на декілька чинників: технічне забезпечення ар-
мії було, щонайменше, невідповідним реаліям сучасної війни, добровольці й 
мобілізовані нерідко були далекими від військової справи, а тому об’єктивно 
не могли оцінити власних потреб, негуманітарну допомогу могли надавати 
лише поодинокі волонтерські групи, адже від самих волонтерів вимагався пев-
ний рівень обізнаності у вузькофахових питаннях.

Коло волонтерів організації було сформоване навесні 2014 року, через 
ланцюжок приватних контактів. За словами А. Салюка, «Група не є безконечно 
велика, хтось між собою знався, хтось не знався. Я знав Івана (Радковця. – 
А. В.), Іван привів до нас такого Павла, Павло добрий механік. Павло почув, 
що там є питання по картах, каже, що має дуже доброго географа. Прийшов 
Юрко, він дійсно дуже добрий картограф. […] Є в нас Андрій, він оперний 
співак, здається, що оперний співак має до військового обладнання? Але він 
насправді дуже сильно допомагає. І так всі, кожен головний у своєму напрям-
ку, кожен у питаннях свого профілю є координатором […]. Ця група в такий 
спосіб зібрала друзів, знайомих, тих, кому ми довіряємо. Це є закрите коло, не 
прийде хтось до нас з вулиці і скаже: „Я хочу з вами бути волонтером”»9. Про-
фесіоналізм у поєднанні з нестандартним мисленням давав змогу знаходити 
неординарні рішення. «У нас кожна думка є правильна. Коли ми обговорює-
мо якісь електронні прилади, то участь бере так само і механік, і географ, ми 
всі обговорюємо, тому що деколи думка непрофесіонала може бути ціннішою. 
Погляд збоку. Фахівець знає, що так робити не можна, нефахівець цього не 
знає. Нефахівець може сказати те, до чого фахівець би ніколи не додумався. 

9 Там само.

Координатори «Львівського лицаря» Іван Радковець та Андрій Салюк
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Відкриття дуже часто робили аматори. Ширина 
погляду. Досі в науці завжди найбільші відкрит-
тя приписуються на стику наук: історичне від-
криття робить географ, географічне відкриття 
робить механік […]. Те саме слово хтось може 
прочитати по-іншому, бо знає це з іншої точки 
зору. А коли концептуальне рішення прийнято, 
тоді вже за реалізацію беруться професіонали», 
– прокоментував І. Радковець10. Дві третини 
членів волонтерської групи раніше належали 
до Студентського братства і брали участь у Ре-
волюції на граніті11.

До кінця липня 2014 року волонтери 
об’єднання могли розпоряджатися лише влас-
ними коштами та грошима від знайомих і дру-
зів, залишаючись осторонь публічності. Однак 
потреби фронту перевищували можливості ін-
дивідуальних фінансових ресурсів. Стало зро-
зуміло, що для подальшої ефективної роботи 
потрібно заявити про себе, привернути ува-
гу суспільства. Ключовим чинником тут була довіра людей: вірили тим, кого 
знали, хто був упізнаваний. Способом виходу в інформаційний простір став 
«Львівський лицар». Ідея виникла як історична аналогія: 2 квітня 1916 р. у цен-
трі Львова (майже на тому місці, де нині стоїть пам’ятник Івану Підкові) був 
встановлений дерев’яний «Залізний лицар». Тоді мешканці міста жертвували 
гроші на забезпечення боєздатності армії і допомогу родинам загиблих. Кожен, 
хто пожертвував певну суму на потреби війська, мав право забити у скульпту-
ру спеціальні короткі цвяшки, які використовували, щоб створювати своєрід-
ні протектори на шкіряній підошві взуття тогочасного воїна. В цьому полягав 
символізм – посилення деперсоніфікованого захисника спільними зусиллями. 
«Громада складається невеликими внесками на великі справи […]. Це тяглість 
традиції: громада зміцнює себе, зміцнюючи обороноздатність війська», – та-
кою була концепція волонтерів12.

Виготовлення аналогічної дерев’яної скульптури волонтери визнали над-
то затратним, тож «Львівський лицар» був утілений у мальованій іконі Юрія 
Змієборця зі щитом у руках: «Ми зупинились на тому, що наш лицар має бути 
в особі Юрія. Попри те, що архангел Михаїл очолює Боже воїнство, але свя-
тий покровитель і патрон українських вояків завжди вважався Святий Юрій: 
„Нам поможе Святий Юрій і Пречиста Мати” […]. Юрій взагалі дуже рідко 

10 Інтерв’ю з Радковцем Іваном…; Інтерв’ю з Салюком Андрієм…
11 Квятковський А. «Розраховували ми виключно на власні сили», – Андрій Са-

люк. Zbruč. 2015. 5 жовтня. URL: https://zbruc.eu/node/42191.
12 Інтерв’ю з Салюком Андрієм…

Поштова марка із зображенням 
«Львівського лицаря» 

1916 року
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зі щитом зображується, ми 
дали йому в руки щит, і для 
нас щит ще був дуже симво-
лічним, тому що після Май-
дану були два дуже емоційні 
символи – будівельна каска 
і щит»13. У вересні 2014 р. 
броня, металеві пластини із 
карбованим тризубом, укрі-
плювала власне щит, «щоб це 
не було якусь „вуду” – у свя-
того цвяшки забивати»14. Іко-
на Юрія Змієборця належить 
пензлю художників Романа 

Зілінка й Остапа Лозинського15. Карбуванням тризубів займалися Василь і На-
талія Качмарі: «Кожен тризуб карбувався індивідуально, це ніякий станок не 
робив. Самі бляшки, то треба було їхати на металобазу, купував лист, їхали на 
фабрику, нам нарізали на кусочки, ми вже відвозили карбувати, потім забирали 
і так робилися ці тризуби»16.

30 липня 2014 р. біля входу до міської Ратуші відбулося відкриття «Львів-
ського лицаря». Символічно укріпити щит лицаря міг кожен, хто жертвував 
щонайменше 100 грн на потреби українських вояків, за це він отримував два 
тризуби: один належало забити в щит, інший залишався на пам’ять доброчин-
цю. Третій тризуб з кожної пожертви відкладали для фронтовиків, «щоби вони 
мали також відчуття, що про них думають, про них дбають і волонтери, і гро-
мадяни. Всі якось стараються допомогти, а це їм на згадку про добрі думки, які 
люди вкладають, прибиваючи ці цвяшки»17. За словами Р. Зілінка, «ця ідея, з 
цими цвяшками, з тими бляшками, лусочками в броні – це є таке певне причас-
тя, тобто кожен може стати причасником, долучитися, відчути себе потрібним, 
підтримати наше військо»18. Перший цвях у день презентації забив у щит Тарас 
Милян, військовослужбовець 24-ої ОМБр, який перебував на той час у місті на 
лікуванні після осколкового поранення під Зеленопіллям на Луганщині19.

13 Там само.
14 Інтерв’ю з Салюком Андрієм…
15 Марчук Л. Львівський лицар – це добра історія 1916 року, яка сьогодні надихає 

нас на нові зрушення. Віче. 2015. № 15. Серпень.
16 Інтерв’ю з Салюком Андрієм…
17 Львівський лицар за два тижні зібрав понад 185 тис. грн. Коментар А. Са-

люка. Zaxid.net. 2014. 13 серпня. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=KG4Vr-Smm6I.

18 Львівський лицар повернувся. Коментар Р. Зілінка. Спецкор. Новини 2+2. 2014. 
30 липня. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=lSiepDTb6_o.

19 Львівський лицар повернувся. Коментар Т. Миляна. Спецкор. Новини 2+2. 
2014. 30 липня. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=lSiepDTb6_o.

Тризуби «Львівського лицаря»
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Відгук громадськості 
виявився значним. Протягом 
двох тижнів щит Юрія Зміє-
борця було заповнено вщент, 
що дало можливість волонте-
рам зібрати на потреби вій-
ськових 185 998 грн20. З цієї 
суми до 13 серпня цього ж 
року 104 500 грн було вико-
ристано на закупівлю облад-
нання: приладів нічного ба-
чення, коліматорних приці-
лів, тактичних ліхтарів та 
солярних батарей для під-
зарядки приладів нічного бачення21. За 30 днів акції розмір пожертв сягнув 
386 346 грн22. Протягом її проведення траплялись особливо яскраві моменти, 
пов’язані із жертводавцями. А. Салюк згадував: «До нас підбігла одна пані, з 
неймовірною швидкістю кинула до скриньки 100 гривень і швиденько побігла. 
Ми пробували її зупинити, просили прибити тризуб до щита, бо це дуже важ-
ливо. „Не маю часу”, – вона відмахнулася від нас з тим, що чекає трамвай. Ми 
кажемо: „Прошу Пані, зачекайте, буде інший трамвай”. Вона нам на це так на 
ходу кинула: „Не буде. То – мій трамвай!” І тільки коли вона забігла в трамвай, 
ми зрозуміли, що то була водій трамваю»23. Восени скульптуру «Львівського 
лицаря» було перенесено у приміщення Львівської обласної організації Укра-
їнського товариства охорони пам’яток історії та культури, де вона надалі збе-
рігається24. Хоча символ зник із вулиць міста, допомога львів’ян не припини-
лась – до 6 травня 2015 р. волонтерам було передано близько 1 500 000 грн, що 
дозволило придбати п’ять санітарних машин, чимало приладів нічного бачен-
ня, далекомірів, тепловізорів, радіостанцій, генераторів та ін.25

20 Львівський лицар за два тижні зібрав понад 185 тис. грн. Коментар І. Рад-
ковця. Zaxid.net. 2014. 13 серпня. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=KG4Vr-Smm6I.

21 Там само; «Львівський лицар» продовжує надавати допомогу українським 
солдатам. Коментар А. Салюка. Телеканал ZIK. 2014. 5 серпня. [Відеоматеріали]. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=fmKnXeU8e6w.

22 «Львівський Лицар» допоміг зібрати на потреби армії майже 400 тис. грн. Твоє 
Місто. 2015. 29 серпня. URL: http://tvoemisto.tv/news/lvivskyy_lytsar_dopomig_zibraty_
na_potreby_armii_mayzhe_400_tys_grn_65823.html.

23 Інтерв’ю з Радковцем Іваном…; Інтерв’ю з Салюком Андрієм…
24 Інтерв’ю з Салюком Андрієм…
25 Лазуркевич С. «Львівський лицар» за рік роботи зібрав понад 1,5 млн. грн. 

Львівська газета. 2015. 31 липня. URL: http://gazeta.lviv.ua/2015/07/31/lvvskij-licar-za-
rk-roboti-zbrav-ponad-mln-grn/.

Візуаліація кількості придбаних приладів
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Приблизно тоді ж, коли розпочалась акція збору коштів біля львівської 
Ратуші, волонтери сформували гасло: «Оскільки назва у нас „Львівський ли-
цар”, ми хотіли триматися певних елементів лицарського кодексу. Щит у нас 
є, але в усіх лицарів є гасло […]. І ми витворили своє гасло: „Війна стосується 
всіх. Перемога залежить від кожного”». Ми це пропагуємо на широкий загал, 
бо допоки суспільство не прийме, що війна стосується всіх, ми не змінимо хід 
справи, допоки кожен не зрозуміє, що перемога залежить і від нього також, 
доти ця перемога буде відтягуватись на невизначений термін»26. Вихід у пу-
блічний простір не змінив засад роботи волонтерів. Група продовжує діяти як 
неформальне об’єднання, без статуту і формалізованого членства. Оформлен-
ня «Львівського лицаря» як громадської організації, на думку координаторів, 
було б недоцільне: «Ми не бачили потреби робити юридичну особу. Воно дає 
свої плюси, але має і свої мінуси. Плюси – це те, що можна формально звер-
татися десь там, в органи влади і так далі. І на запит юридичної особи ніби 
там мали би бути якісь відгуки інакші. Мінуси – щоб утримувати громадську 
організацію, мають бути формальні моменти, наприклад, бухгалтер та зарплата 
для нього і так далі […]. Ми ухвалили рішення, що працюємо, як працювали 
на початку 2014-го»27. Тому в усіх документах «Львівський лицар» виступає як 
волонтерська ініціатива.

Незмінною залишилась і форма взаємодії волонтерів. Зустрічі проходять 
за запитом, коли виникає потреба спільно обговорити і вирішити питання, що 
належать до компетенції координаторів: «Виникає питання по радіостанціях. Я 
тоді дзвоню до Андрія: „Андрій, треба поговорити, є питання по твоєму профі-
лю”. Андрій каже: „Все зрозумів, в п’ятій не зможу, в шостій – не можу, можу 
в сьомій”. Я тоді дзвоню до інших: „Андрій буде в сьомій, сядемо обговоримо 
всі питання, які виникли по радіостанціях чи по іншому чомусь”. І оскільки це 
є волонтерська група, ми не працюємо як на роботі […]. Якщо не виникає якесь 
нагальне питання, то так: зараз прийде Іван, Юля подзвонила: „Я прийду”, 
Юрко: „Ви сьогодні будете на базі?”. І так, кожен заскочить, нема проблем, 
сядемо поспілкуємось. Раніше в нас було так, що коли приходиш, треба було 
запам’ятати одне ім’я – Іван, все решта Андрії. Оскільки в нас символ Юрій 
Змієборець, то ми все сміялися, що він у нас Юрій Андрійович»28. Горизон-
тальна побудова об’єднання виключає можливість чітко вираженого лідерства.

Основним принципом роботи «Львівського лицаря» є орієнтація не на 
виконання замовлень, а на вирішення проблем, що виникають на фронті: «Ми 
стараємося зрозуміти проблеми, з якими стикаються хлопці. Дуже часто звер-
таються вже з потребами: „Мені треба такі-то й такі приціли”. Це одне. А інше, 
що „на дистанції півтора кілометра в нас є ворог і ми його в наш приціл не 
бачимо”. Ми тоді думаємо, чи це мав би бути кращий приціл, чи це має бути 

26 Інтерв’ю з Радковцем Іваном…; Інтерв’ю з Салюком Андрієм…
27 Інтерв’ю з Салюком Андрієм…
28 Там само.
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кращий бінокль, чи це взагалі зовсім інша система стеження. Ми шукаємо різні 
способи вирішення на цю проблему»29. Такий підхід був обумовлений гострою 
необхідністю на початку війни максимально забезпечити військові підрозді-
ли технікою при обмежених фінансових ресурсах. Різниця у вартості приладів 
кожної з генерацій сягає кількох сотень доларів. Волонтери «Львівського ли-
царя», відштовхуючись від конкретних військових завдань, намагаються зна-
йти найбільш раціональні розв’язання. Це ставить перед ними високі вимоги 
щодо компетентності, оскільки специфіка фронтових задач має якнайкраще 
узгоджуватися з параметрами конкретного пристрою і його ціною. Як пояснює 
І. Радковець, «я завжди наводжу оцей приклад: якщо жінка відправить чоловіка 
у магазин купити ковбасу, він майже напевно купить не те. Бо є різниця між 
ковбасою на салат, на канапки і для кота, все різне. Так само і з приладами, 
щоб купувати те, що треба, треба підходити до цього фахово, просто знати, що 
купувати, і все»30.

Не менш важливим, ніж технічні знання, виявляється розуміння ситуації 
на передовій. Тактика ведення бою змінюється з регулярністю в чотири – п’ять 
місяців, відповідно міняються й запити військовослужбовців. Із потребою ди-
намічно пристосовуватися до характеру війни пов’язані поїздки волонтерів 
«Львівського лицаря» в зону бойових дій: «Наші волонтери їздять туди, бо му-
симо з перших уст почути, які є проблеми. Є волонтери, які їздять як логістичні 
структури: приїхав – привіз те, про що просили хлопці – віддав – розписався – 
поїхав далі. В нас інакше, ми мусимо так їхати, щоб мати час і можливість 
поговорити з хлопцями, треба почути їх. Щоби так розговорити хлопців, щоб 
вони розказали про свої проблеми, це дуже складно. І це за 5 хвилин ніхто 
нічого не буде розказувати. Вони навіть не розуміють, коли до них приходиш 
і кажеш: „Слухай, які в тебе є проблеми”. Вони тобі на то скажуть: „Хочеш, 
давай стань коло мене, повоюй і будеш знати, які проблеми”. Щоб їх розгово-
рити, треба час. Найкраще хоча би один день, щоби з ними переночувати, вони 
тоді інакше сприймають. Грубо кажучи, з ними з’їсти з одного баняка каші, 
тоді воно по-інакшому все проходить… Це дійсно треба налагодити той місток 
довіри, щоби вони почали розказувати, з якими ситуаціями вони стикаються, 
і це дає нам можливість зрозуміти, в якому напрямку рухатись. І важливо не 
тільки почути про проблеми, але й зрозуміти ситуацію на фронті. Є моменти, 
коли треба біноклі, є моменти, коли треба не біноклі, а великі потужні труби, 
щоб дивитися, є момент, коли треба тепловізори, а є ситуації, коли треба при-
лад нічного бачення»31. Прилади, придбані волонтерами «Львівського лицаря», 
проходять у певному сенсі ротації32. Пристрій передається конкретній людині, 
котра по закінченню служби зобов’язана повернути його, далі волонтери ви-

29 Там само.
30 Інтерв’ю з Радковцем Іваном…; Інтерв’ю з Салюком Андрієм…
31 Інтерв’ю з Салюком Андрієм…
32 Там само.
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рішують, кому наступному він перейде. Такий метод забезпечує «довший вік» 
техніці – прилади менше губляться, а необхідність повернути засіб підвищує 
рівень відповідальності в тих, хто ним користується. Суттєвим є і психологіч-
ний фактор: йти у бій з предметом, з яким уже хтось відвоював, означає вираз-
ніше відчути зв’язок попередників із наступниками у спільній боротьбі.

Волонтери запропонували деякі нестандартні підходи, зокрема карти, 
які надруковані на банерній тканині. Як альтернатива паперовим, банерні кар-
ти мають суттєві переваги: вони не рвуться, дозволяють наносити і при необ-
хідності стирати маркерні позначення, можуть служити також повсякденним 
потребам, зокрема бути укриттям від дощу. Хоча друк на банері обходиться 
дорожче, ніж на папері, в підсумку це дозволяє в рази зекономити витрати на 
карти33. Ноу-хау «Львівського лицаря» став круг розвідника (КР-1, КР-1МТ, 
КР-1МГ, КР-2), що користується особливим попитом серед українських вій-
ськовослужбовців. У пригоді стають побутові знання. Так, досвід риболовлі 
дозволив створити унікальну систему спостереження34. До інших винаходів 
волонтерів належать так звані «планки», тобто конструкції, що дозволяють до 
застарілої зброї кріпити сучасні пристрої, наприклад коліматорні приціли35. 
Прилади проходять попереднє тестування на полігоні, а при передачі волонте-
ри проводять навчання бійців з їхньої експлуатації. Усі предмети військового 
призначення, що знаходяться в арсеналі «Львівського лицаря», мають власні 
назви, далекі від мілітарної тематики. 

Окрім основного профілю, «Львівський лицар» передає на фронт інші 
речі. Волонтери об’єднання опублікували й передали на передову дві версії 
пісенників: «Почалося все з того, що якось ми почули, як там хлопці співа-
ли таке: „Ачярована-акалдобіна” або „Ти подошла із-за угла”, ну і так далі. І 
ми подумали: „А давайте зробимо співаник”. Ми видали вже два співаники. 
По-перше, це українською мовою, по-друге, це козацькі, стрілецькі, повстан-
ські пісні і навіть якісь там є сучасні. Ми даємо їм цей співаник, де є слова, з 
акордами, даємо до того компакт-диск […]. Зараз формуємо третій, готуємо з 
піснями з фронту вже тими, які тепер написані. Ми шукаємо якісну музику, до-
брі слова […]. На презентацію другого співаника прийшов один з вояків. Він 
розказував, наскільки класно, що є ці співаники. Він каже: „Я йшов до вас і по-
дзвонив до друга, який після демобілізації забрав з собою десь на Полтавщину 
один примірник. І кажу йому, що йду на презентацію другого вже”. Той друг 
йому каже: „О, класно, передай привіт, тому що не тільки наша рота вже співає 
ці пісні, а все моє село вже співає”. Приїхав, одразу багатьох пацанів навчив, 
воно вже пішло, воно вже живе своїм життям»36.

Волонтери подарували військовим кілька десятків гітар. А. Салюк згадує 
про один із випадків: «Це була сама передова. Стали там, поспівали, питаємо 

33 Там само.
34 Там само.
35 Там само.
36 Там само.
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тоді хлопців: „Чи хтось з вас вміє грати на гітарі?”. Там один хлопчина каже: „Я 
вмію і що з того? На чому я тут буду грати, на табуретці? Гітари ж в мене нема”. 
Ми йому кажемо: „Ану, ходи”. І ми тоді берем з машини гітару і йому даємо. 
Ми тоді приїхали, дали їм різні прилади, приціли, ще щось. Але це дійсно вра-
жаюча була ситуація, бо в нього, не те щоб він плакав, але це те, що називається 
„очі на мокрому місці”. І він так взяв ту гітару, стоїть, дивиться на нас. І він 
сказав дуже сильну фразу: „Оце все, ті приціли, воно допомагає нам воювати, 
але оце, він показав на гітару, це помагає нам жити”. Це було так від серця… 
Вони теж вертаються з чергування, вони мусять якось жити. І цей хлопчина, 
що дістав гітару, виявляється він з села, простий хлопець. Він їздив у район до 
музичної школи, вчився грі на гітарі, але ніколи не мав свого інструмента. І тут 
на фронті він дістає свою першу гітару… Він був безмежно щасливий, але і всі 
пацани теж були щасливі»37. На початку війни представники «Львівського ли-
царя» передавали також книги. Однак коли з’явились організації, що зайнялися 
цим фахово, ініціатива відійшла від книжкового напряму.

За час свого існування «Львівський лицар» налагодив співпрацю з кіль-
кома іншими волонтерськими організаціями, зокрема з «Самообороною Львів-
щини» та «Допоможи фронту». На практиці співробітництво виглядає як пе-
реадресування запитів по профілю, а також як допомога в залагодженні фор-
мальної сторони деяких питань. Наприклад, «Самооборона Львівщини», за-
реєстрована як громадська організація, бере на себе проблеми з розмитненням 
автомобілів, придбаних за межами України38. Учасники «Львівського лицаря» 
долучаються до реалізації інших волонтерських проектів. Так, за їхнього спри-
яння у приміщенні Львівської обласної організації Українського товариства 
охорони пам’яток історії та культури проводилися нагородження воїнів, мис-
тецький благодійний аукціон «Митці – воїнам»39, презентовано волонтерський 
фотопроект «Якби не війна»40. Не менш істотними є закордонні контакти з до-
брочинцями близько десяти країн світу41. Певною ілюстрацією може служити 
отримання допомоги з Польщі: «Приходить до нас поляк один, це десь був 
листопад 2014 року, говорить дуже доброю українською, але чути польський 

37 Там само.
38 Там само. 
39 У Львові митці продають свої твори, щоб зібрати кошти для вояків-доброволь-

ців. INTV. 2014. 31 липня. [Відеоматеріали]. URL: http://intvua.com/news/society/101615-
u-lvov-mitc-prodadut-svoyi-tvori-schob-zbrati-koshti-dlya-voyakv-dobrovolcv-vdeo.html; 
У Львові о 17.00 стартує благодійний аукціон «Митці – воїнам», усі кошти з якого 
підуть військовим. DailyLviv. 2014. 1 серпня. [Відеоматеріали]. URL: http://dailylviv.
com/news/kultura/u-lvovi-o-1700-startuie-blahodiinyi-auktsion-myttsi-voyinam-koshty-z-
yakoho-pidut-viiskovym-video-translyatsiya-9818.

40 Гринько О. У Львові презентують волонтерський фотопроект «Якби не війна». 
Zaxid.net. 2017. 31 серпня. URL: https://zaxid.net/u_lvovi_prezentuyut_volonterskiy_
fotoproekt_yakbi_ne_viyna_n1435136.

41 Інтерв’ю з Салюком Андрієм…



428

А. Вараниця

акцент. Прийшов: „Ви волонтери? Ви допомагаєте армії? Я прийшов до вас 
познайомитись”. Ну супер, знайомимося, говоримо-говоримо, і він каже: „Є 
кілька волонтерських груп. Я хочу допомагати, що я можу допомагати вам?” 
На той час, тоді якраз 2014 рік такий важкий був, була дуже серйозна тема з 
машинами для вивезення поранених, ми йому кажемо: „Зараз дуже-дуже треба 
хлопцям машину”. Ну, добре, поговорили. На жаль, таких багато було, що при-
ходили, казали, що будуть допомагати, хтось там дав пару гривень, хто – пару 
доларів. Але в основному на тому закінчувалось. Він теж дав пару злотих, по-
їхав. Десь, може, не було навіть місяця – дзвонить: „О, ти казав, що вам треба 
машина, ну то ми купили, приїжджайте, забирайте” […]. Ми приїжджаємо у 
Варшаву, в нього під вікнами стоїть машина. Він бере витягує ключі, дає нам 
без всяких питань»42.

Тривала війна вчить воїнів і волонтерів. Поступово змінюються потре-
би на фронті, що не в останню чергу пов’язано з покращенням забезпечен-
ня армії зі сторони держави. Проте це не вирішує всіх проблем, у тому числі 
тих, на які направлена робота «Львівського лицаря»: «На жаль, попит на те, 
чим займаємося ми, не впав. Воно потрібне. Більше того, хлопці починають 
переростати прилади, в широкому розумінні це так можна назвати, першого 
покоління. Якщо на 14-ий рік ми передавали прилади нічного бачення пер-
шої генерації, найпростіші, ті, які дають можливість бачити на 100–150 метрів, 
зараз їм цього мало. Ми знали, що таке перша генерація, що таке друга, що 
таке третя. Але питання ціни. Коли ніхто нічого не має, наша позиція – за-
безпечити якнайбільше хоча б чимось і поступово оце що-небудь міняти на 
краще»43. Гострішою стала справа фінансів – синдром звикання суспільства 
до війни створює ілюзію, що «вже не страшно». Однак, конфлікт не вичерпа-
но, а отже ідея забезпечення спільними силами зберігає свою злободенність. 
Серед волонтерських організацій, що виникли в Україні, «Львівський лицар» 
вирізняється негуманітарним профілем і орієнтацією на фахову допомогу. Такі 
волонтерські об’єднання є порівняно рідкісними, адже специфіка їх діяльності 
вимагає входження в мілітарну тематику, що для людини, раніше далекої від 
війни, є складним і тривалим процесом.

Анна ВАРАНИЦЯ

42 Там само.
43 Там само.
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У листопаді 2013 р. русло життя тодішньої заступниці голови правління 
страхової компанії Юлії Вотчер повернулося в новому напрямку, який на сьо-
годні став для неї визначальним. Вона не змогла залишитись осторонь подій 
Революції гідності, відразу долучилася до ініціатив громадськості й прагнула 
допомагати в усіх питаннях. Спершу відповідала за роботу одного з пунктів 
прийому та видачі теплого одягу і взуття. Зі середини січня 2014 р. приступила 
до створення шпиталю в Українському домі: «Коли я поїхала до Києва по своїй 
останній роботі в страховій компанії та побачила цих по-звірячому побитих на 
Майдані дітей, студентів – залишилась там до кінця Майдану, до перемоги… 
Але замість перемоги – прийшла війна! Армія не була до неї готова, але ми вже 
знали як збирати ліки, як витягувати важких поранених, як переправляти все 
це на схід, кому можна довіряти, а хто зрадник»1. Відмовившись від звичного 
комфортного життя, Юлія Вотчер регулярно їздить у т. зв. «сіру зону», на «ну-
льовку» та «мінус», вечеряє, плаче та сміється разом із бійцями України і щиро 
вірить, що спільними зусиллями вдасться подарувати майбутнє наступним по-
колінням українців. Ю. Вотчер разом із Володимиром Маєвським і Миколою 
Поничем створили ГО «Народна перемога», яка 22 січня 2016 р. змінила на-
зву на ГО «Мольфар». Обов’язки в цій спільноті розподіляли добровільно, за-
лежно від сил і можливостей учасників. Хтось фінансував, оскільки непогано 
заробляв на той час, інший за ці кошти купував те, в чому військові відчували 
потребу. З часом запити із зони ведення бойових дій змінювались і коригували 
вектори роботи волонтерів об’єднання.

У перший рік війни бракувало всього, не завжди вдавалося розібратись із 
тим, що потрібно в першу чергу, а з чим можна зачекати. Головним було уник-
нути втрат, врятувати бійця, допомогти поране-
ному, доставити ліки, збільшити кількість бро-
ньованого транспорту, поширити знання по на-
данню домедичної та першої медичної допомо-
ги військовим. Нагальною проблемою, з якою 
зіштовхнулись у зоні АТО, стала незадовільна 
координація спільних дій військових, медиків, 
рятувальників і волонтерів. З огляду на це пріо-
ритетним завданням ГО «Мольфар» став акцент 
на наданні своєчасної та ефективної медичної 
допомоги військовим, щоб, зокрема, запобіг-
ти ампутаціям кінцівок тощо2. Проект «Моль-

1 Ковальський Р. Юлія Вотчер – жінка-легенда із Вінниці про диво в АТО і свій 
28-й рейс на передову. Моя Вінниця. 2015. 4 лютого. URL: http://www.myvin.com.ua/ua/
news/stuff/32521.html.

2 Історія створення ГО «Мольфар». Офіційний сайт ГО «Molfar». URL: http://
molfar.org/pro-nas/istoriia.

Логотип ГО «Мольфар»
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фар» створив систе-
му, в якій взаємодіють 
усі учасники лікуван-
ня: від поранених, вій-
ськових медиків на пе-
редовій – до хірургів в 
операційних, волонте-
рів у лікувальних за-
кладах, фармацевтів в 
аптеках. Спільними зу-
силлями Юлія Вотчер, 
Лілія Клімова, Марія 
Чех, Катерина Савчук, 
Оксана Буга, Володи-
мир Маєвський, Сергій 

Гольчанський, Галина Пасічник, Ольга Пінаєва, Надія Олійник відправили в 
район проведення Антитерористичної операції на сході України сотні тонн гу-
манітарної допомоги.

ГО «Мольфар» реалізовує різні проекти, має свій офіс: «З півоберта за 
дуже короткий час із розвалених підвальних чорних стін зробили капітальний 
ремонт, і зараз у цьому Центрі знайшли прихисток, велику творчу площадку, 
шість проектів. Усі вони направлені на те, щоб зберегти життя воїнів, трохи 
полегшити ситуацію, а також на допомогу тим, хто повернувся і вже виконав 
свою місію. Часто-густо вони повертаються з пораненими душами і порвани-
ми тілами, і, звичайно, вони заслужили від нас відповідної поваги і шани»3. 
Дов кола ГО «Мольфар» об’єдналося близько 25 волонтерів. Дехто з учасників 
спільноти поєднує роботу за фахом із працею над проектами на громадських 
засадах, інші отримують фінансування з бюджету ініціативи: «Дехто з них на 
зарплаті, бо на голому волонтерстві за всі ці роки, можна вчадіти. Це я, вже 
поважного віку жінка, отримую пенсію, мої бажання та потреби не значні. А 
молоді дівчата і хлопці, в них діти, без матеріальної підтримки вони просто не 
зможуть результативно працювати, або ж взагалі покинуть свою діяльність в 
організації. Прошу підприємців, щоб мені щомісячно допомагали із зарпла-
тами для волонтерів. Це не легко, кручусь, як муха в окропі, але поки мені це 
вдається»4.

Серед задумів представників організації виділяється проект «Око Моль-
фара» – система відеонагляду для «з’ясування ситуації» із засідки чи укриття. 

3 У Вінниці відкрився Центр підтримки учасників АТО та їхніх сімей. УНІАН. 
Інформаційне агентство. 2016. 26 травня. URL: https://www.unian.ua/society/1357082-
u-vinnitsi-vidkrivsya-tsentr-pidtrimki-uchasnikiv-ato-ta-jihnih-simey.html.

4 Юлія Вотчер: «Піду до чорта в зуби, якщо це якось допоможе захисникам 
України». I like news. Новини Вінниччини. URL: https://ilikenews.com.ua/2017/07/31/
юлія-вотчер-піду-до-чорта-в-зуби-якщо/.

Президент ГО «Мольфар» Юлія Вотчер
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Камеру у спеціальній 
колбі підвішують ззов-
ні, а зображення отри-
мують на монітор. Про-
ект втілюють у життя 
по кількох напрямах: 
розробка і виготовлен-
ня системи відеоспос-
тереження та систем, 
які використовуються 
на зброї з «планкою Пі-
катіні» (Picatinny rai), 
мають елементи нічно-
го бачення, тепловізій-
ні властивості та лазер-
не наведення на ціль без трасуючої доріжки, що робить невидимою дію наве-
дення. У цьому проекті задіяно шестеро осіб, імена яких не розголошують. Пер-
шу реалізацію цього проекту було забезпечено за фінансової підтримки зятя 
Ю. Вотчер Ігоря. Однак пристрій прослужив недовго, його було ліквідовано: 
«Два тижні Ігорю не могла сказати, що його гроші пішли на вітер. Та коли він 
дізнався, його реакція була: „Той що з того? „Око” встигло врятувати життя”»5.

Ще одним напрямом діяльності став проект «Кухня Мольфара», який 
ініціювала Оксана Буга: «Не жалій вишень, тезко, більше клади, – жартівливо 
кинула своїй помічниці Оксані вправна господиня. – Пам’ятаєш, як минулого 
разу хлопці дякували за наші вареники? – Ще б не пам’ятати! Славко он і досі 
шле sms-ки зі словами вдячності, – відповіла симпатична дівчина. – Хай наші 
хлопці на Донбасі їдять на здоров’я, щоб мали силу проклятущого ворога про-
гнати! – розкачуючи тісто на нову партію вареників, мовила жінка. – А ми ж їм 
наготуємо і смачненького, і корисного, та з такою душею і любов’ю!»6. Упро-
довж тривалого часу жінка за підтримки родини готувала борщовий концен-
трат та передавала його хлопцям на передову, щоразу отримуючи від бійців 
схвальні відгуки та прохання надсилати ще. За час функціонування «Кухні 
Мольфара» в зону АТО відправлено понад три тонни концентрату «Кумасино-
го борщику», 135 кілограмів «Супчику від Ксюші», більш як 60 тисяч варени-
ків, а також понад тонну «Сирної запіканки» і майже 11 тисяч «Пиріжків від 
Раєчки». Окремі страви вже мають «народні» назви за іменами їхніх авторів 
або благодійників.

5 Плахій Ю. Інтерв’ю з президентом ГО «Мольфар» Юлія Вотчер: «Таких як я 
називали „діти Брєжнєва”. Але Майдан і війна змінили все». VежА. Вінницький інфор-
маційний портал. 2016. 19 грудня. URL: http://vezha.vn.ua/yuliya-votcher-takyh-yak-ya-
nazyvaly-dity-bryezhnyeva-ale-majdan-i-vijna-zminyly-vse/.

6 Як вінницькі «мольфарівці» захисників України підтримують. Вінниця.Оk. 
2017. 7 березня. URL: http://vinnitsaok.com.ua/2017/03/07/223873.

«Кухня Мольфара»
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Безкаркасні ноші 
для евакуації поране-
них, баули, рюкзаки, 
флі совий одяг, білизну, 
спальні мішки, спецо-
дяг для механіків ши-
ють у «Скрині Моль-
фара» п’ятеро-семеро 
во лонтерів. Вони на-
магаються врахувати 
кожне зауваження та 
по бажання користува-
чів і, головне, викорис-
товують тканину, яка 
має високотривкі влас-
тивості до температури 

та вогню. У рамках «Скрині Мольфара» з’явився підпроект «Технопарк Моль-
фара», який, до прикладу, виготовляє глушники, що отримують схвальні відгу-
ки з передової: «Відстріляно приблизно 300 патронів. Загальна робота оцінюю 
на 4+ з 5. Постріл глушить приблизно на 60 %. Полум’я не видно. Гарно спла-
нована робота… Єдине, що могло би поліпшити роботу так це додати ще один 
„метелик”. Порівняно з іншими пбс, з якими ми працювали, то даний предмет 
на рівень вище. Дякуємо за хорошу роботу. З повагою Денис Скальський»7. У 
«Сузір’ї Мольфара», керівником якого є Ольга Пінаєва, розробляють стратегії 
психологічної реабілітації бійців та їх родин, надають індивідуальні консуль-
тації військовим, які закінчили лікування у шпиталі й повертаються до цивіль-
ного життя.

Відповідальною за роботу проекту «Igi MED» стала Катерина Савчук. 
Задум ініціативи полягав у розробці на території України повноцінної ме-
дичної інформаційної системи для екстреної медичної допомоги «під ключ», 
включаючи унікальну систему звітності та аналізу роботи екстреної медичної 
допомоги. За проектом «Igi MED»8 уже укладено договори про співпрацю з 
30 лікувальними закладами по всій території України (стаціонарні відділен-
ня), а також договори з Вінницьким, Житомирським, Хмельницьким, Кро-
пивницьким Центрами екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 
(ЦЕМДМК). Сьогодні працювати в цій системі навчено понад 300 лікарів. До 
реалізації проекту долучилися чотири медичних коледжі та один медичний 
університет. Фахівці проекту «Іgi MED» щороку беруть участь у Медичному 
бізнес-форумі. Натомість в ініціативі «Скажені мольфари», представники якої 

7 Кісельов А. («Галат») «Мольфар» – волонтерський оберіг українських військо-
вих. Інформаційно-аналітичний центр національної безпеки України. 2017. 5 вересня. 
URL: http://mediarnbo.org/2017/09/05/molfar-volonterskiy-oberig-ukrayinskih-viyskovih/.

8 Там само.

Юлія Вотчер у Попасній
на початку березня 2015 року
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переробляють придбані авто на штурмові, задіяно п’ять хлопців, щоразу до-
лучаються ситуативні помічники. Керівником проекту залишається Володимир 
Маєвський, а фінансово підтримує Микола Сушко.

Серед благодійників, які співпрацюють з «мольфарівцями», люди 
різних професій і статків. Та всі вони роблять посильний внесок у перемо-
гу над ворогом. Наприклад, вінничанки Аліна, Елеонора і Надія попросили 
передати воякам 400 кг котлет, 300 кг млинців і голубців, більше 300 кг різ-
них смаколиків, меду тощо. Реалізовувати доброчинні проекти допомагають 
багато організацій. Серед них Вінницький міський центр соціальних служб, 
станція юних натуралістів, Вінницький національний педагогічний універ-
ситет ім. М. Коцюбинського і Вінницький національний технічний універси-
тет, а також ТМ «Ковбаскофф», ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат», 
ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика», ТОВ «Агро-Еталон», ТОВ Агро-
фірма «Біркофф», ТОВ «Украфлора-Вінниця». Тісно співпрацюють активісти 
«Мольфара» і з органами влади. Минулого року в місті над Бугом відкрився 
Центр підтримки учасників АТО та їхніх сімей. Ініціаторами його створення 
виступили ГО «Мольфар» і ГО «Вінницький союз учасників АТО», а втіленню 
ідеї в життя посприяла міська влада і особисто міський голова Сергій Моргу-
нов, виділивши приміщення та кошти на його капітальний ремонт9.

Одночасно з активною волонтерською діяльністю, Юлія Вотчер відстоює 
права української мови, хоч за фахом вона – учитель російської мови та літера-
тури: «У нас є три основні „кити”, на яких тримається українська державність, 
цілісність: мова, культура і історія. Хто б що не казав – мову можна вивчити. 
Я, наприклад, іноді також роблю помилки у письмовій українській мові. Але 
вчуся, заснували мовні курси навіть. Усе можна вивчити. Інша справа – коли 
говорять, що не будуть говорити українською „ізза прінципа”. Якого прінципа? 
Російська нас вбиває. Вбиває „поребрик”, який робить дівчат вдовами, а ді-
тей – сиротами. В нас на фронті навіть грузини розмовляють українською. По-
трібно змалечку втовкмачувати, що від народження нам дано багатство і його 
треба оберігати. Але показувати патріотизм не в тому „совковому” варіанті, до 
якого ми самі звикли»10.

За чотири роки волонтерської діяльності Юлія Вотчер відправила на схід 
України понад 20 тонн допомоги харчами та здійснила 66 поїздок у зону про-
ведення АТО зі значною кількістю кевларових шоломів, бронежилетів, мед-
препаратів для воїнів. «Побажайте нам успіху на дорожку! – написала вона у 
Facebook перед 66-ою поїздкою. – А ще, погляньте на нашу зміну!!! Традицій-
но до захисників доставимо око Мольфара, безкаркасні ноші для медиків, те-

9 Васильчук С. Вінничанка Оксана Буга стала ініціаторкою смачного проекту для 
захисників Батьківщини під назвою «Кухня Мольфара». Міністерство оборони Укра-
їни. Офіційний веб-сайт. 2017. 6 березня. URL: http://www.mil.gov.ua/news/2017/03/06/
vinnichanka-oksana-buga-stala-inicziatorkoyu-smachnogo-proektu-dlya-zahisnikiv-
batkivshhini-pid-nazvoyu-kuhnya-molfara/.

10 Плахій Ю. Інтерв’ю з президентом ГО «Мольфар» Юлія Вотчер…
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плі і зручні фліски, смачну домашню їжу, смакоти багато!!! У кожного завжди 
є можливість підтримати тих, хто стоїть на варті нашого спокою»11. «Ми не 
переймалися питанням, кому саме дістанеться те, що ми веземо, – стверджує 
волонтерка. – Адже всі без винятку бійці, незважаючи на відомчу належність, 
захищали нашу землю. Вже потім дізналися, що то були солдати й офіцери 95-ї 
аеромобільної, 93-ї та 72-ї механізованих бригад. До початку подій на Донба-
сі не замислювалася, скільки серед нас, українців, патріотично налаштованих 
людей. Дізнавшись про нашу організацію і її діяльність, багато вінничан по-
дали руку допомоги»12.

Роксолана МАКСИМ’ЯК

11 Допис на сторінці Юлї Вотчер у соціальній мережі Facebook. 29 вересня 
2017 р.

12 Васильчук С. Пиріжки від Раєчки під Кумасин борщик. Військо України. 2017. 
1 березня; Як вінницькі «мольфарівці» захисників України підтримують…

Волонтери «Мольфару» перед 66-м рейдом на схід
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Ми не маємо «улюбленців» – ми намагаємося 
допомагати усім, хто до нас звертається. 
Ми не маємо відпочинку чи вихідних. Ми 
маємо війну та тисячі підопічних. З якими 
ми будемо до кінця
(Голова ВО «Народний тил» Георгій Тука)

Всеукраїнська волонтерська організація «Народний тил» була заснована 
у 2014 р. Спочатку акцент її діяльності був спрямований на поповнення карток 
мобільних телефонів військових у Криму та згодом бійців АТО. За півроку з 
нечисельної групи осіб сформоване велике об’єднання, допомога якого пере-
росла в широку підтримку військових. Наприкінці серпня 2014 р. група стала 
офіційно найменуватись Українська волонтерська організація «Народний тил». 
Її статут затверджено 4 березня 2015 р.1 Ідея проекту полягала в тому, щоб усі-
ляко допомагати українській армії захистити нашу державу: «З першого дня 
нашої роботи ми самі для себе прийняли рішення, що намагаємося допомогти 
всім без винятку: і спецслужбам, і батальйонам, і військовим підрозділам, і 
міліції – усім тим, хто до нас звертається по допомогу», – так пояснював цілі 
об’єднання його голова Георгій Тука2. За час свого існування організація «На-
родний тил» стала однією з найбільших та найвідоміших у країні.

На початках кожен з активістів об’єднання займався волонтерською ді-
яльністю самостійно. Георгій Тука з перших днів Революції гідності перебу-
вав у Києві на Майдані Незалежності й отримав поранення під час сутички з 
«Беркутом» 18 лютого 2014 р.3 «У перші дні березня я двічі був у військкоматі, 
але мене не взяли. Намагався йти добровольцем, мене записали і сказали – 
чекайте. Але я досить об’єктивно сам себе оцінюю: за останні роки мій зір 
досить упав, я ще можу з 3–5 метрів влучити, але далі – ні. Бігунець із мене 
теж не дуже. З точки зору військового значення я можу бути хіба як приман-
ка», – пригадував Г. Тука4. 22 липня 2015 р. він став головою Луганської об-
ласної військово-цивільної адміністрації. Проте вже 29 квітня 2016 р. його було 
звільнено та призначено заступником міністра з питань тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо переміщених осіб України5. Олександр Рудоманов, на 

1 Статут благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Народний 
Тил». Народний тил. Офіційний сайт. URL: http://nt.org.ua/wp-content/uploads/2015/03/
Statut.pdf.

2 Гончаренко Г. 10 фактів з життя Георгія Туки. Еспрессо ТВ. 2015. 22 липня. 
URL: https://ru.espreso.tv/article/2015/07/22/10_faktov_yz_zhyzny_georgyya_tuky.

3 Там само.
4 Там само.
5 Кусок Т. Туку призначили заступником міністра з питань окупованих тери-

торій. Українська правда. 2016. 7 травня. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2016/ 
04/29/7107186/.
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той час студент Національного авіаційного університету, був відомий роботою 
із запитами на публічну інформацію, зараз є журналістом LB.ua та блогером. 
Роман Сініцин розпочав волонтерську діяльність із допомоги сім’ям військо-
вослужбовців, які виїжджали з Криму. Він із друзями купував бензин для авто 
з переселенцями, поповнював їм картки мобільного зв’язку.

У серпні 2014 р. волонтери об’єдналися в ініціативну групу, створили 
сторінку в соціальній мережі Facebook, де й дотепер розміщують детальну 
інформацію про благодійну діяльність, акції, надану допомогу та озвучують 
потреби військових і переселенців. Головою організації відтоді та дотепер є 
Георгій Тука. «Коли до нас із Сашком Рудомановим досить швидко долучив-
ся Рома Сініцин, ми почали цим займатись утрьох. Я дуже добре пам’ятаю, 
як нам удалось купити першу коробку із захисними окулярами, і як ми раді-
ли – це було таке багатство! Зараз такі обсяги й такий обіг майна й коштів, 
що ці коробки просто відправляємо, не розпаковуючи», – зазначав Г. Тука6. З 
часом до організації приєдналися Дана Ярова та Олексій Сіхурілідзе. Спільно-
та поступово зростала, об’єднуючи навколо себе інших волонтерів. Відтоді їх 
діяльність переросла в масштабну підтримку військовослужбовців та добро-
вольців АТО. На вересень 2014 р. організація налічувала сім осіб, які постійно 
працювали в офісі, та ще декілька десятків людей, які допомагали зі збором 
коштів чи необхідних речей: «У нас близько 29 осіб, які задіяні на постійній 
основі. Якщо вважати і тих, хто час від часу долучаються, то це 30–49 осіб. Але 

6 Титиш Г. Воїни добра. Георгій Тука. Українська правда. Життя. 2014. 18 ве-
ресня. URL: http://life.pravda.com.ua/society/2014/09/18/180486/.

Інформаційний плакат про збір коштів 
на потреби українських військових з 

логотипом «Народного тилу»

Інформаційний плакат
за проектом «Медицина

Народного тилу»
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ми дуже багатьом просто відмовляємо – нема потреби в руках, а приміщення 
складу маленьке»7.

Модель роботи волонтерської організації можна назвати «ефективним 
хаосом»: «Кожен займається своїм і якось працює на спільну справу», – по-
яснює Роман Сініцин8. Об’єднання «Народний тил» почало забезпечувати вій-
ськових усім необхідним: від одягу, камуфляжу, пічок-«буржуйок», касок, бро-
нежилетів та індивідуальних аптечок до коліматорних та оптичних прицілів, 
тепловізорів, автомобілів-позашляховиків і обладнаних реанімобілів9. Один 
із реанімобілів зараз використовує «Ангел війни» Армен Нікогосян, волон-
тер-хірург АТО. За перший рік роботи, станом на липень 2015 р. «Народний 
тил» зібрав близько 40 млн гривень пожертв, допомогу у вигляді продуктів – 
350 тонн, 164 тепловізори та понад 300 прицілів10. На той час для волонтерів 
це було величезне досягнення. З покращенням державного забезпечення Армії 
України, об’єднання перестало постачати форму, бронежилети та каски і спря-
мувало кошти на ті потреби військових, які держава поки що не задовольняє.

Одним із перших проектів «Народного тилу», що розпочався разом із 
організацією «Сестри перемоги» в серпні 2014 р., став переклад з французької 
мови на українську посібника з техніки ведення бою в міських умовах11. У пра-

7 Там само.
8 Інтерв’ю з Баланом Романом Олександровичем, 1985 р. н., записане у м. Львові 

14 грудня 2017 р. Інтерв’юер Юлія Кшановська. Запис зберігається в Архіві усних іс-
торій Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

9 Титиш Г. Воїни добра. Георгій Тука…
10 Рингис А. Бэк-офис армии. Как работают альтернативные службы тыла. Укра-

їнська правда. 2015. 31 липня. URL: https://www.pravda.com.ua/cdn/cd1/2015year/back_
of ce/.

11 Волонтеры напечатали для армии 500 пособий по ведению боя в городских 
условиях. Цензор.Нет. 2014. 21 декабря. URL: https://censor.net.ua/photo_news/317266/
volontery_napechatali_dlya_armii_500_posobiyi_po_vedeniyu_boya_v_gorodskih_
usloviyah_foto.

Георгій Тука Роман Сініцин
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ці зібрано тактичні поради по екіпіровці, пересуванню по неконтрольованій 
території, проведенню розвідки, веденню бою та штурму. Метою ініціативи 
стала спроба вдосконалити тактичну підготовку бійців шляхом поширення се-
ред них інформації, почерпнутої зі спеціалізованої літератури. До кінця 2014 р. 
було надруковано й роздано 500 примірників цієї книги. Серед перших масш-
табних проектів, до яких долучився «Народний тил», було створення інформа-
ційного ресурсу «Миротворець» – сайту, де розміщується вся інформація про 
терористів, що представляють «ДНР» та «ЛНР12. Розміщення такої інформації 
давало змогу ідентифікувати осіб – прибічників та посібників терористів. За-
раз цю базу даних, яка дозволяє затримувати на блокпостах представників те-
рористичних угруповань, активно використовують у роботі співробітники СБУ 
та МВС України.

З часом викристалізувалися чотири основні напрями діяльності «Народ-
ного тилу»: постачання ліків («Медицина Народного тилу»), постачання машин 
українським військовим у зону проведення АТО («Колеса Народного тилу»), 
безпілотників і спорядження («Крила Народного тилу»), комп’ютерного за-
безпечення («Планшети Народного тилу»). Кожен із них забезпечує потреби 
першої лінії оборони фронту. Координатори медичного напряму збирають та 
відправляють на передову індивідуальні бойові аптечки, ліки, спорядження 
для лікарів, медикаменти для шпиталів13. Основним завданням підрозділу є 
забезпечення українських військових індивідуальними аптечками, укомплек-
тованими за стандартами НАТО. Станом на вересень 2015 р. волонтери від-
правили в зону проведення АТО майже 14 тисяч аптечок. Головним партнером 

12 Сайт «Миротворець» опублікував відомості про дев’ять тисяч теро-
ристів. Еспрессо ТВ. 2015. 8 січня. URL: https://espreso.tv/news/2015/01/08/sayt_
quotmyrotvorecquot_opublikuvav_vidomosti_pro_devyat_tysyach_terorystiv.

13 Медицина Народного Тилу. «Народний Тил». Офіційний сайт. URL: http://
nt.org.ua/nalbu n/.

Скріншот із сайту «Миротворець»
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в організації даного підрозділу є благодійна організація «Лелека», яка надає 
гуманітарну допомогу, закуповує медичні препарати.

Напрям «Крила Народного тилу» забезпечує підрозділи безпілотними лі-
тальними апаратами. Волонтери складають апарати-квадрокоптери з готових 
вузлів і проводять навчання майбутніх операторів14. На кінець 2014 р. на пере-
дову було відправлено 13 апаратів, а в липні 2015 – вже 34. Опікується проек-
том Геннадій Мазепа, колишній кадровий офіцер, автогонщик, а нині член ВО 
«Народний тил». Він бере участь у розробці безпілотників та очолює спеціаль-
ну школу, яка навчає правильному поводженню з цими пристроями. Проект, за 
твердженням Г. Мазепи, «сам прийшов у голову»: «Все почалося з простої ідеї 
„хлопці нічого не бачать, давайте купимо їм „очі”. Було куплено близько 20–
30 безпілотників (не нами) і відправлено на фронт. Через тиждень у живих за-
лишився один або два. Після чого виникла думка: може все-таки давайте спо-
чатку будемо вчити їх використовувати? І тоді ми зробили школу. Я підняв одну 
школу в держорганізації. Потім ця організація спробувала брати з солдатів гро-
ші за навчання. Тому що є витрати і потрібно було їх якимось чином покрива-
ти. Я сказав, що з солдатів грошей брати не буду. І на той момент познайомився 
з Георгієм Тукою. Просто прийшов до нього і сказав: „панове, візьміть мене, 
будь ласка, у мене є ось такий проект”»15.

Проект «Колеса Народного тилу» спрямований на постачання автомо-
білей для розвідки і спецпідрозділів та забезпечення їх ремонту. Керівником 
проекту є Роман Сініцин, співзасновник об’єднання. «Ми оперуємо грошима 
людей, і намагаємося максимально ефективно витратити їх, – запевняв Р. Сі-

14 Волонтери «Народного тилу» відзвітували про свою діяльність. Канал 24. 
2014. 21 грудня. [Відеоматеріали]. URL: https://24tv.ua/volonteri_narodnogo_tilu_
vidzvituvali_pro_svoyu_diyalnist_n523512.

15 Бергамот Т. Интервью с разработчиком безпилотников Геннадием Мазепой: 
операторов безпилотников, как и снайперов, в плен не берут. gagadget.com. Нескучный 
сайт о технике. (GG). 2015. 21 апреля. URL: http://gagadget.com/interview/16807-
intervyu-s-razrabotchikom-bespilotnikov-gennadiem-mazepoj-operatorov-bespilotnikov-
kak-i-snajperov-v-plen-ne-ber/.

Допомога «Народного тилу»
в зоні проведення АТО

Безпілотник проекту
«Крила Народного тилу»
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ніцин. – Лише на солярку 
волонтери витрачають не 
менше 20 тисяч гривень на 
місяць. У фонді є спеціаль-
ний волонтер, який прорахо-
вує маршрути, кооперується 
з іншими волонтерськими 
фондами»16. Усю техніку «на 
колесах» переобладнують, 
бронюють та фарбують у за-
хисний колір. Машини готу-
ють та оснащують під потре-
би конкретного підрозділу 
(авто для розвідки, для пере-
везення безпілотних апара-
тів). У зону АТО машина від-

правляється з універсальним набором автомобіліста: трос, домкрат, каністри, 
компресор. Більшість машин «Народний тил» постачає з Великобританії, де 
руль у авто – з правої сторони. Цей своєрідний маневр урятував життя не одно-
му десятку бійців, оскільки кулі летять переважно в ліву сторону автомобіля17.

Проект «Планшети Народного тилу» розпочався в листопаді 2014 р., 
коли компанія ASUS подарувала планшетні комп’ютери для бійців східного 
фронту. На комп’ютерні пристрої встановлюють навігацію, карти та інші про-
грами, необхідні для різних підрозділів18.

Організація піклується про дітей, чиї батьки загинули в зоні АТО або пе-
ребувають там зараз. За проектом «Діти Народного тилу» в липні 2016 р. було 
організовано поїздку для 97 осіб: 47 дітей поїхали до Болгарії в першій полови-
ні місяця, решта – наприкінці19. «Дітям потрібен одяг, репетитори, комп’ютер, 
відпочинок. Комусь потрібно цеглу на ремонт будинку, комусь – пральну ма-
шину, холодильник, у когось дитина потрапила до лікарні», – розповідала Іри-
на Гук20. Постійну фінансову підтримку організації забезпечують «European 
Frontier Foundation», «Leleka Foundation», якими опікуються українці, котрі 
живуть у Великобританії та США.

Мистецький «Народний тил» координує Тетяна Джафарова. Основна 
мета даного проекту – проведення різноманітних аукціонів з продажу велико-

16 Рингис А. Бэк-офис армии. Как работают альтернативные службы тыла…
17 Шилін М. Столичні волонтери збирають допомогу для бійців у зоні АТО. 

112. Україна. 2014. 24 грудня. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=y28r-CRQ-_A.

18 Допис на сторінці Тимура Кобзаря (Tymur Kobzar) в соціальній мережі Face-
book. 6 листопада 2014 р.

19 Там само. 16 липня 2016 р.
20 Там само.

Автомобіль для 3-го окремого полку
спеціального призначення в рамках проекту 

«Колеса Народного тилу»
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го асортименту речей. Серед 
заходів виділяється акція з 
продажу картин українських 
художників «Мистецтво да-
рує тепло», під час якої було 
продано 42 картини та зі-
брано понад 300 тисяч гри-
вень на потреби армії21. На 
початках основна діяльність 
проекту реалізовувалась у 
со ціальній мережі Facebook. 
Торги відбувалися в комента-
рях до оригінального посту. 
У лютому 2015 р. в рамках 
Мистецького проекту відбу-
лася благодійна акція Олега та Ольги Адам у клубі-кнайпі «Купідон». У про-
грамі вечора брали участь Клод Моне, Осип Мандельштам та Клод Дебюссі. 
Половину вилучених коштів було передано на потреби «Народного тилу». Та-
кож «Народний тил» активно долучається до видання благодійних календарів, 
кошти від реалізації яких спрямовують на підтримку українських військових. 
Так, зокрема, на 2017 рік видано календар «Промка», який відобразив життя й 
побут бійців в Авдіївській промзоні22.

Окрім масштабних проектів у скарбниці об’єднання міститься безліч од-
норазових і багаторазових акцій, які проводять на громадських засадах. Один 
міні-проект, який діє на постійній основі – «Подорожуючий Народний тил», 
стартував у лютому 2015 р. Суть проекту полягає в тому, щоб надіслати інозем-
ні купюри, що лежать «без діла», на потреби війська. Таким чином об’єднання 
лише за два місяці назбирало 80 тисяч грн, а в кінці квітня того ж року – 160 ти-
сяч грн. Їх волонтери витратили на купівлю комплектуючих індивідуальних 
аптечок. Анастасія Приходько та її команда надали велику підтримку «Народ-
ному тилу», організувавши концерт «Замість тисячі слів…» у квітні 2015 р. в 
м. Міннеаполіс (США). На ці кошти було придбано 18 аптечок та тактичний 
рюкзак23. Того ж місяця ультрас ФК «Динамо Київ» оголосили про збір коштів 
на БПЛА (безпілотний літальний апарат) для одного з підрозділів 92-ї ОМБр, 
яким вони опікуються.

Кожного разу організація повністю звітує про нові надходження – гроші, 
пожертви, їжу на своїй сторінці у Facebook. Окрім цього відбувається щоріч-
ний звіт «Народного тилу» стосовно виконаної ним роботи. Станом на 2016 р. 

21 Волонтери «Народного тилу» відзвітували про свою діяльність…
22 «Народний тил» видав новий благодійний календар на підтримку ЗСУ – «Пром-

ка». Новинарня. 2016. 26 грудня. URL: https://novynarnia.com/2016/12/26/narodniy-til-
vidav-noviy-blagodiyniy-kalendar-na-pidtrimku-zsu-promka-foto-yak-pridbati/.

23 Там само. 2 квітня 2015 р.

Сторінка з календаря «Промка»,
2017 рік
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базові потреби армії було забезпечено, і кількість волонтерських організацій, 
як і обсяги народних пожертв, почали зменшуватися24. Скоротились і коман-
ди волонтерів, кістяк «Народного тилу» з 30–40 осіб у 2014 р. зменшився до 
4–5 представників у 2017 р. Ірина Гук, яка займається медичним забезпечен-
ням, розповіла: «Ми допомагаємо армії і змінюємося разом з армією, з її по-
требами, з рівнем її забезпечення, з її вміннями. Так само змінюється структура 
допомоги. Якщо у 2014 р. збиралися величезні суми за рахунок надходжень 
20, 50, 100 грн. від абсолютно не знайомих нам людей з усієї України, то за-
раз ми існуємо за рахунок, якщо так можна сказати, 20–30 осіб, які постійно 
допомагають великими сумами»25. Зараз організація займається загальною ме-
дициною, залишилася невирішеною проблема з кровоспинними препаратами, 
які не продають в аптеках без рецепту. Окрім цього, волонтери забезпечують 
ремонт, укомплектування та обслуговування тих позашляховиків, які відправи-
ли на фронт кілька років тому. Залишається потреба в тепловізорах, патронах 
для снайперської зброї.

Як зазначив у своєму прощальному листі Роман Сініцин: «Продовжува-
ти усе це я не бачу сенсу. Справа у тій же мотивації. Мотивація була, коли на 
фронті було гаряче. Коли у пацанів не було нічого. Коли я чітко розумів, що 
ми рятуємо чиїсь життя та здоров’я – усіма цими касками, бронежилетами, 
броньованими авто, реанімобілями та аптечками з селоксом. Або коли наочно 
бачив, що ми допомагаємо знищити ворога – безпілотниками, снайперськи-
ми гвинтівками 338 калібру, тепловізійними прицілами, станками під ДШК та 
десятками інших штук. Необхідність у цьому є до цієї пори. Але не настільки 
смертельно-критично-гостра як минулого літа – цієї зими. Зробили свою спра-
ву волонтери…»26. «Народний тил» змінює вектори діяльності: «Реабілітація, 
психологічна та юридична допомога, лікування, тренінгові центри різних на-
прямків, ремонт оптики, відновлення техніки, великі інфраструктурні проек-
ти, галузеві високотехнологічні проекти – це зараз потрібно більше за „купив-
завіз”»27. Цього держава ще не може забезпечити, і не відомо коли зможе.

Юлія КШАНОВСЬКА

24 Зарембо К. Як волонтери посилили державу після Євромайдану, але водночас 
і послабили її. Українська правда. Життя. 2017. 21 листопада. URL: https://life.pravda.
com.ua/projects/5a0b01b1bee64/2017/11/21/227534/.

25 Глуховський М. Волонтер Ірина Гук: Солдатські аптечки від держави досі 
укомплектовані джгутами часів Першої світової. Главком. 2017. 21 березня. URL: 
https://glavcom.ua/interviews/volonter-irina-guk-soldatski-aptechki-vid-derzhavi-dosi-
ukomplektovani-dzhgutami-chasiv-pershoji-svitovoji-404566.html.

26 Допис на сторінці Романа Сініцина (Roman Sinicyn) у соціальній мережі Face-
book. 8 жовтня 2015 р.

27 Там само.
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«НЕ БУДЬ БАЙДУЖИМ!»

Всеукраїнська громадська організація «Не будь байдужим!» була запо-
чаткована ще у вересні 2005 р. як однойменна акція групою музикантів, що 
творили українською мовою. З травня 2006 р. існує як громадська організація. 
Відтоді й дотепер виконавчим директором ВГО «Не будь байдужим» є жур-
налістка і політолог Оксана Левкова. Перша ідея об’єднання полягала в тому, 
щоб сприяти українізації публічного й приватного простору. Ініціаторів руху 
значною мірою об’єднало те, що самі вони були вихідцями з російськомов-
них (інколи й етнічно змішаних) сімей і спершу зробили власний вибір, перей-
шовши на українську мову спілкування. Проблеми втримання і відстоювання 
українськості в російськомовному середовищі, зміна в дорослому віці рідної 
мови багатьом учасникам руху були відомі на власному, нерідко психологічно 
непростому досвіді. Так, дитинство доньки військового льотчика Оксани Лев-
кової минуло в Хабаровському краї, а дитячі асоціації з українськістю зводили-
ся до сільського побуту і смачних вишень1. Юрій Журавель, один із учасників 
руху, відомий музикант і художник, виріс у російськомовній сім’ї військово-
службовця, одного разу, побачивши україномовну дівчинку, був здивований 
«Мама, смотри, маленькая девочка, а разговаривает, как бабушка». Участь в 
організації він пояснив так: «Якщо знаєш, як вилікувати себе, то допоможеш 
зробити це іншим»2. «Так, це про перехід на українську, – прокоментувала це 
висловлювання О. Левкова. – Ми були першими, хто почав відроджувати укра-
їнське в молодіжних, креативних форматах. Ще 
задовго до того, як зелені чоловічки переконали 
це робити всіх»3.

Активісти руху побачили своє завдання 
в тому, щоб запропонувати молоді, насамперед 
у східних і південних областях України, прива-
бливий образ усього українського як модного, 
модерного, пов’язаного з високою культурою. 
На їх думку, те, що вивчення творів української 
літератури у школі зосереджувалося на кла-
сичних авторах ХІХ – початку ХХ ст., не заці-

1 Інтерв’ю з Левковою Оксаною, 1980 р. н., записане в м. Києві 6 серпня 2017 р. 
Інтерв’юер Леся Хлипавка. Запис зберігається в архіві Центру усної історії та біогра-
фістики при кафедрі новітньої історії України ім. Михайла Грушевського Львівського 
національного університету ім. Івана Франка.

2 Шарж на Медведчука з’явився увечері, а о четвертій ранку подзвонили з невідо-
мого номера. [Рибніцька І. Інтерв’ю з Ю. Журавлем]. Gazeta ua. 2016. 18 жовтня. URL: 
https://gazeta.ua/articles/culture-journal/_sarzh-na-medvedchuka-zyavivsya-uvecheri-a-o-
chetvertij-ran ku-podzvonili-z-nevidomogo-nomera/729489.

3 Допис на сторінці Оксани Левкової (Oksana Levkova) в соціальній мережі Face-
book. 1 листопада 2016 р.

Логотип організації



444

О. Аркуша

кавлювало дітей і формувало образ україн-
ського народу як вічно пригнобленого, упо-
слідженого, закутого в кріпацькі кайдани. 
Через це вживання української мови в дитя-
чих і молодіжних середовищах асоціюється 
з відсталістю села, «шароварщиною» та ін-
шими елементами суто народної культури, 
вважається несумісним ні з освіченістю, ні 
зі спілкуванням на цікаві теми. Прихильни-
ки руху, обравши цільовою аудиторією пере-
дусім підлітків, запропонували показати їм, 
як українською мовою може виглядати ви-
сокоякісний і популярний інтелектуальний 
продукт. У перші роки існування організації 
в Україні зростала популярність україномов-
них музичних гуртів («ТНМК», «ВВ», «Тар-
так», «С.К.А.Й», «Гайдамаки», «Ot Vinta» 
тощо). Їх концерти збирали величезні ау-
диторії, насамперед на сході України. Тому 
першими кроками прихильників руху стала 

організація рок-фестивалів за участю цих гуртів. Виступи починали з нефор-
мального спілкування з глядачами українською мовою. Атмосфера співпричет-
ності та співпереживання, що встановлювалася на таких концертах, не лише 
сприяла популяризації українського слова, а й давала змогу молодим людям, 
котрі переходили на українську мову, не почувати себе «білими воронами» в 
російськомовному оточенні4.

З організацією «Не будь байдужим!» співпрацювали відомі українські 
письменники (Ю. Андрухович, О. Забужко, С. Жадан, Т. Прохасько, О. Ушка-
лов та ін.), тележурналісти (Ю. Макаров, Б. Кутєпов, В. Гайдукевич та ін.), 
учені-філологи (Л. Масенко, Л. Демська та ін.), модельєри (О. Караванська, 
Л. Пустовіт), спортсмени (В. Вірастюк, І. Мерлені). У період до Євромайдану 
«небайдужі» (у публіцистиці за організацією закріплюється така її скорочена 
назва) організували кілька сотень акцій. Серед них можна виділити знакові 
проекти. У рамках проекту «Мазепа». Made in Ukraine» було проведено ви-
довищний захід у Палаці спорту в Києві, конкурс творів для учнів старших 
класів, видано популярну брошуру про Мазепу, яка мала через художньо-об-
разний текст показати, що історія може бути захоплюючим чтивом5. Під час 

4 Презентаційний ролик ВГО «Не будь байдужим!». NGOnbb. 2011. 30 листопа-
да. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=PpRtuglF2s4&index=63&
list=UU1Pwo5vhuqiduuYKghR93aQ; Громадський рух «Не будь байдужим». Простір 
української дитячої книги. URL: http://www.barabooka.com.ua/gromads-kij-ruh-ne-bud-
bajduzhim/.

5 Поправка К., Левкова А., Левкова О. Мазепа. Made in Ukraine. Київ, 2008.

Презентаційний плакат 
організації, виконаний 

напередодні Революції гідності
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реалізації мовно-літературних проектів «Куди подівся дон Хозе?» та «Укрмо-
ва – суперкльова» з молоддю зустрічалися знані українські письменники й 
науковці. У поле зору «небайдужих» потрапили й російськомовні вивіски в 
публічних просторах міст, які вони – шляхом наочної агітації – пропонували 
замінити на українські: «відчинено» замість «открыто» і т. ін. (акція «Бізнес 
зустрічає українською»)6. Кілька років поспіль для дітей з багатодітних сімей з 
усіх регіонів України організовували літній історичний табір ім. Є. Чикаленка 
в с. Кононівка Черкаської області. Тут на зламі ХІХ–ХХ ст. був маєток знаного 
українського мецената і громадського діяча, гостювали визначні українські по-
літики й діячі культури. Діти відвідували Канів, Чигирин, Холодний Яр, долали 
мовний суржик, а одночасно присутність табору і приїзди відомих музикантів 
змінювали громадський простір села7.

Гасло «небайдужих» сформульоване як «Ні – Малоросії! Зробимо краї-
ну Україною!» Учасники руху впевнені, що перехід на українську мову озна-
чатиме для українців відновлення «правильного», органічного розвитку, адже 
повністю русифікованим, по суті, виявилося лише покоління їх батьків. Повер-
нення ж до свого сприятиме модернізації України в усіх сферах, більше того, 
допомагатиме кожному українцеві добитися життєвого успіху. «Сьогодні я ціл-
ком відверто кажу, – стверджує Сергій Фоменко, фронтмен гурту «Мандри», – 
що успіхом у житті я завдячую тому, що розмовляю українською, генетично 
рідною для мене мовою. Іноді в Києві мене запитують: „Ви так класно розмов-
ляєте українською, Ви, мабуть, приїхали із Західної України?”. Ні! Я киянин, 
моє коріння із землі, де завжди говорили українською”»8. «Чужа мова несе з со-
бою чужі проблеми, чужу героїку, чужу історію та чужі цінності, – зауважила 
О. Левкова. – Послуговуючись іншою мовою починаєш мимоволі вболівати за 
все перераховане»9. У 2007 р. з ініціативи ВГО «Не будь байдужим!» з Києва 
стартувала акція «Зроби подарунок Україні – переходь на українську». Її ідеї 
були викладені у брошурі з однойменною назвою (текст Ольги Ковалевської, 
малюнки Юрія Журавля), яку поширювали активісти: «Ми прагнемо допомог-
ти людям, які хотіли б розмовляти українською, але не наважуються, бо сором-
ляться російськомовної більшості»; «Ми не проти російської мови. Ми – проти 
байдужості та слабкості, яка штовхає людей відмовлятися від мови своїх дідів, 

6 Бізнес зустрічає українською, Дніпропетровськ. Презентаційний ролик ВГО 
«Не будь байдужим». NGOnbb. 2011. 30 листопада. [Відеоматеріали]. URL: https://
www.youtube.com/watch?v=lEnSFMgOH44&index=36&list=UU1Pwo5vhuqiduuYKghR9
3aQ.

7 Програма «Факти» ICTV. NGOnbb. 2011. 30 листопада. [Відеоматеріали]. 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=E3lyvt3nbGo&index=24&list=UU1Pwo5vhuq 
iduuYKghR93aQ.

8 Зроби подарунок Україні – переходь на українську. Агітаційна брошура ВГО 
«Не будь байдужим!». URL: https://readymag.com/kis/nbb/.

9 Левкова О. «Чужа мова несе чужі проблеми». Gazeta ua. 2016. 19 квітня. 
URL: https://gazeta.ua/articles/sogodennya/_cuzha-mova-nese-chuzhi-problemi-oksana-
levkova/693152.
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своєї землі»; «Ми з То-
бою спробуємо розірва-
ти замкнене коло – „я не 
розмовляю українською, 
бо ніхто не розмовляє”»; 
«Не сприймай українську 
як вторинну мову. Адже 
мова землі, на якій Ти жи-
веш, не може бути вторин-
ною»; «Своє завжди є най-
кращим вже тільки тому, 
що це своє»; «Ми колись 
зможемо закохати в Украї-
ну цілий світ»10.

Від початків учасники руху «Не будь байдужим!» наголошували, що вони 
далекі від націоналістичної ідеології, сповідують толерантність і принцип так 
званої м’якої сили, не покладають надії на політиків, а надають перевагу роз-
витку громадянського суспільства. Чи не найбільше зіткнення руху з владою 
припало на час перебування на посаді Міністра освіти і науки України Дмитра 
Табачника, коли активісти провели близько 40 акцій протесту11. Підсумовуючи 
10-річчя діяльності організації («понад 300 проектів, зустрічі з тисячами лю-
дей, які завдяки нам повірили, що перед тим, як стати нацією європейською, 
варто спробувати стати нацією самодостатньою»), О. Левкова звернула увагу 
на те, що «небайдужі» ніколи не приурочували заходи до визначних дат: «на-
голошували в такий спосіб на тому, що патріотизм має стати справою щоден-
ною, системною і систематичною, а не суто святковою, відзначеною червоним 
у календарі, як звикли думати мільйони. Також з двох опцій „говорити про себе 
коханих” чи „працювати рутинно роками, причому часто безславно, в полі, по-
далі від пафосу – гламуру – телекамер – депутатів”, ми завжди обирали другу. 
Таким чином протестували проти загальнонародної нашої схибленості на по-
літиках і всьому, що з ними пов’язано: має ж хоч хтось натякнути людям про те, 
що беатифікація владників – симптом совковості. Свідомо плекали аполітичну 
цноту, своїм власним життям переконуючи тисячі хлопців та дівчат, що життя 
поза ВРУ існує і що подарувати книги школі в с. Сковорідки такого-то району 
такої-то області, діставшись туди на лижах чи на конях – не менш важливо, ніж 
вийти під кулі на Майдан. Власне, Майданів сьогодні не було б, якби ми вчора 
масово з Вами, друзі, заходили в школи. І воєн би теж не було…»12.

Початок бойових дій на сході України не став для активістів ВГО «Не 
будь байдужим!» великою несподіванкою. До Оксани Левкової розуміння 

10 Зроби подарунок Україні – переходь на українську…
11 Інтерв’ю з Левковою Оксаною…
12 Допис на сторінці Оксани Левкової (Oksana Levkova) в соціальній мережі 

Facebook. 10 вересня 2015 р.

Оксана Левкова під час передачі
україномовної літератури в смт Мангуш

Донецької області, 2017 р.
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спрямованості російської пропаганди, постійної зорієнтованості країни на вій-
ну прийшло ще під час роботи над кандидатською дисертацією, в якій дослід-
ниця аналізувала тенденції в сучасній політичній публіцистиці Росії, Білорусії 
та України. Війна лише розставила нові й посилила деякі попередні акценти 
в діяльності організації, але не змінила основного вектору її роботи13 – забез-
печення мешканців сходу України якісним україномовним культурно-інтелек-
туальним і мистецьким продуктом, живе спілкування з молоддю, організація 
зустрічей з цікавими особистостями, які пропагують майбутнє України як 
сильної високорозвинутої держави, члена Європейського Союзу і здатні влас-
ним прикладом захопити молодь, показати їй алгоритм участі в українському 
«завтра». Волонтери організації привозять у школи, вищі навчальні заклади, 
краєзнавчі музеї тощо україномовну літературу. Їх зусилля зосереджують-
ся на Донецькій і Луганській областях, але вони закликають не випускати з 
уваги інші русифіковані регіони України. Так, у квітні 2017 р. волонтери при-
везли чимало україномовних книг у прифронтові населені пункти Приазов’я. 
За інформацією ЗМІ, цю акцію близько року готували 2 тисячі українських і 
закордонних меценатів і волонтерів. Книжковий марафон відбувся у школах 
Маріуполя, Волновахи і Мангуша. Оскільки волонтерам нерідко доводиться 
везти літературу громадським транспортом, її жартівливо почали вимірювати 
«тоннами»14.

Шкільні бібліотеки і заклади культури на сході України мають небагато 
україномовної літератури. Та все ж, яких книжок насамперед вони очікують? 
Окрім сучасної художньої літератури високим є попит на популярні праці з іс-
торії України, української культури, військової історії та з минулого Донбасу. 
Цікавим прикладом є роз-
повсюдження коміксів про 
оборону Донецького аеро-
порту, виданих з ініціати-
ви ГО «Об’єднання учас-
ників АТО та волонтерів 
Львівської області „Вірні 
традиціям”». Комікси є 
документальним описом 
реальних подій, які подані 
у графічній формі, і ма-
ють на меті швидко й до-
ступно розповісти учням 
про героїзм українських 

13 Інтерв’ю з Левковою Оксаною…
14 Ігнатченко Т., Гончаренко Є. Лагідна українізація Приазов’я: волонтери ве-

зуть у прифронтову зону україномовні книжки. 5 канал. 2017. 26 квітня. [Відеомате-
ріали]. URL: https://www.5.ua/regiony/lahidna-ukrainizatsiia-pryazovia-volontery-vezut-u-
pryfrontovu-zonu-ukrainomovni-knyzhky-144140.html.

Комікс «Кіборги. Початок»
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воїнів. Один із учасників боїв так оцінив це видання: «Для мене цей проект 
був чимось особистим, адже один із героїв коміксу з позивним „Скаут” – це 
капітан, командир групи спецпризначення Євген Подолянчук. Він загинув 
14 вересня. Ми з ним працювали в одній розвідувальній групі з самого почат-
ку, постійно були в парі на завданнях. Євген розповідав, що для військового 
найбільша честь – це загинути, захищаючи батьківщину, так і сталось… Але я 
хотів би, щоб його пам’ять залишилась в майбутніх поколіннях»15.

Важливим моментом є відстеження зворотного зв’язку, реакцій меш-
канців Донбасу на пропоновані проекти та літературу. Першими партнерами 
в цьому сенсі виступають бібліотекарі, які приймають на збереження части-
ну літератури. Бібліотекарка Мангушської загальноосвітньої школи Валенти-
на Пахолок під час проведення акції ствердила: «Голод у нас на літературу 
такого напрямку. Діти із задоволенням приходять в бібліотеку, читають. Ми 
обов’язково прорекламуємо ті книжки, думаю, що вони будуть користуватися 
дуже великим попитом»16. Зворушливий епізод описала О. Левкова. Волонтери 
організації забули в Маріупольському державному університеті набір плака-
тів «Воїни», виданий Українським інститутом національної пам’яті: «На ранок 
прибігаємо захекані в той корпус, хвилюємося, щоб не викинули і не вкрали. 
А вахтерка нам: „Что вы, ребята? Как же можно святые вещи выбрасывать?”. І 
в самої сльози блищать: „Я вот припрятала под свою курточку, чтоб никто не 
украл і чтоб не запылилися”. Аж тоді надягає куртку і простягає нам наших 
„Воїнів”»17.

Принциповою позицією «небайдужих» є державницький підхід, відки-
дання менторства щодо мешканців Донбасу, які несуть основний тягар воєн-
ного лихоліття. О. Левкова дратується, коли чує побоювання перед поїздками 
в зону бойових дій, звинувачення всіх місцевих у «сепаратизмі». Одного разу, 
розповіла вона, волонтерів застерігали перед директоркою школи під приво-
дом нібито сепаратистських настроїв. А застали її в жалобі: у Станиці Луган-
ській загинув її племінник. Відслуживши строк, він залишився ще на кілька 
місяців, щоб повернутися зі своїм службовим псом (вони теж мають терміни 
служби). У той час хлопець загинув. Хіба ж можна залишитися після тако-
го сепаратисткою?18 Серед волонтерів Донбасу, з якими співпрацює ВГО «Не 
будь байдужим!», О. Левкова назвала Олену Ніжельську, Олега Невеницю (Сє-

15 У Кропивницькому презентували патріотичний комікс про захисників До-
нецького аеропорту. Гречка. Інформаційний портал. 2017. 11 травня. URL: http://old.
gre4ka.info/suspilstvo/36205-u-kropyvnytskomu-prezentuvaly-patriotychnyi-komiks-pro-
zakhysnykiv-donetskoho-aeroportu-foto.

16 Ігнатченко Т. «Українська мова – це престижно». У Маріуполі триває книж-
ковий марафон. Радіо Свобода. 2017. 15 грудня. URL: https://www.radiosvoboda.
org/a/28455458.html.

17 Допис на сторінці Оксани Левкової (Oksana Levkova) в соціальній мережі 
Facebook. 10 червня 2017 р.

18 Інтерв’ю з Левковою Оксаною…
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вєродонецьк), Вадима Джувагу та Анну Котєльнікову (Маріуполь), Сергія Гон-
чарова (Краматорськ), Володимира Півня (Дружківка) та ін.19 За її тверджен-
ням, після початку війни українські активісти та інтелектуали на сході стали 
сильнішими і згуртованішими, утім, вони дуже чекають волонтерів з інших 
регіонів України, опікуються ними, розуміють, що «наші сенси, як зараз модно 
говорити, дуже потрібні сходу»: «Поки ми всі тут розважаємося, і в нас все до-
бре, все-таки вони там на Донбасі, оті всі активісти-волонтери проукраїнські, 
часто все-таки російськомовні, на жаль, от вони там проводять велику роботу. 
Вони на собі таке тягнуть, що нам і не снилось. От ми з вами, бачте, ми так мо-
жемо теоретизувати, я […] все життя в білих рукавичках, культурою займаюся, 
а ті люди […] в крові […], на фронті, вони в тому живуть вже 4 роки. І не можна 
казати, що їх там не існує, тих проукраїнських хлопців, дівчат»20.

З початком бойових дій адресна аудиторія ВГО «Не будь байдужим» була 
розширена на військовослужбовців Збройних Сил України, адже серед мобі-
лізованих у їх лави чимало зовсім молодих хлопців або ж вихідців із руси-
фікованих регіонів чи середовищ, яких лише війна змусила замислитися над 
питанням, чим є для них молода Українська держава. Утім, на лінії фронту 
не так легко займатися самоосвітою, шукати аргументи в дискусіях з місце-
вим населенням, відповіді на питання про історію та культуру, які поставило 
саме життя. Армійські підрозділи гуманітарного спрямування (прес-офіцери, 
замполіти) проходять через такі ж процеси становлення, як і вся армія. «Їм, – 
стверджує О. Левкова, – дуже потрібна українська тематика, дуже потрібна 
українська така підтримка, тому що дуже часто вони коли йдуть на фронт, вони 
все-таки, на жаль, ну не мають аж такої підживленості ідеологічної, ідентич-
ність у них така трошки теж хитка, і це дуже не смішні історії»21. У дислокова-
них на сході військових частинах є постійний попит на читання, що допомагає 
організувати дозвілля, заповнює проміжки вільного часу. Однією з координато-
рок постачання літератури на фронт є Анна Котєльнікова. «Друзі, якщо можете 
надіслати на фронт книги – шліть», – закликає О. Левкова, але «не шліть, будь 
ласка, на війну російськомовні книги. Вони, як магніт, притягують кулі, що „за-
хищають на Донбасі російську мову”»22.

Однією з відповідей ВГО «Не будь байдужим!» став показ документаль-
ного фільму «Холодний Яр»23, відзнятого у 2014 р. з ініціативи і продюсер-
ської підтримки організації. Фільм розповідає про Холодноярську республі-
ку, яка протягом 1919–1922 рр. чинила збройний опір більшовицькій владі. Її 

19 Там само; Допис на сторінці Оксани Левкової (Oksana Levkova) в соціальній 
мережі Facebook. 5 серпня 2017 р.

20 Інтерв’ю з Левковою Оксаною…
21 Там само.
22 Допис на сторінці Оксани Левкової (Oksana Levkova) в соціальній мережі 

Facebook. 15 липня 2017 р.
23 Холодний Яр. Воля України або смерть. DivakiProduction. 2015. 7 квітня. [Ві-

деоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=35_pNltz9QU.
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територія охоплювала кіль-
ка десятків сіл Чигиринщи-
ни (регіону, звідки почина-
лася Хмельниччина). Саме 
в Холодноярській республі-
ці, військовики якої відзна-
чилися мужністю й жертов-
ністю в боях, виникло зна-
не гасло «Воля України або 
смерть». У фільмі використа-
но історичну реконструкцію 
у виконанні військово-істо-
ричного клубу «Повстанець» 
(м. Київ, керівник клубу Вла-
дислав Куценко)24, а в основу 
розповіді покладено автобіо-

графічний роман учасника подій Ю. Горліса-Горського25 і коментарі історика 
з Кропивницького Юрія Митрофаненка. Хоча ідея зняти фільм виникла ще до 
початку бойових дій в Україні, його тематика виявилася дуже близькою до пе-
реживань сучасних воїнів, за твердженням О. Левкової, вони «сприймають „на 
ура” цей фільм. Дуже все класно, все подобається. Чому? Бо там показано, що 
дійсно хлопці боролись до останнього»26.

ВГО «Не будь байдужим!» долучається до організації літніх таборів для 
дітей, чиї батьки загинули в зоні АТО. Так, улітку 2017 р. О. Левкова працювала 
з такими дітьми в таборі в Яремче, поряд із психологом Валентиною Проніною 
(заступник керівника телефонного центру звернень громадян при Львівській 
обласній державній адміністрації «Психологічна допомога учасникам АТО та 
членам їх сімей»). Велику роль в організації табору відіграла Жанна Черне-
га, українка з Мілана, керівник ГО «SupportUAChildren»27. Дописи О. Левко-
вої в соціальних мережах того часу дуже емоційні, наповнені переживаннями 
за долі дітей, які – кожне по-своєму – намагаються справитися з власним го-
рем, формують перші суспільні погляди та перші пояснення тому, що сталося: 
«35 дітей у таборі. Хлопчик, 11 років: „Тьотя Оксана, я хочу Вам щось секрет-

24 Куценко В. Гасло «Воля або смерть – це гасло повстанців Холодного Яру. 
Громадське радіо. 2014. 7 грудня. [Аудіоматеріали]. URL: https://hromadskeradio.org/
programs/intervyu/gaslo-volya-abo-smert-ce-gaslo-povstanciv-holodnogo-yaru-vladyslav-
kucenko.

25 Горліс-Горський Ю. Холодний Яр: документальний роман / [вступ слово Р. Ко-
валь]. Дрогобич, 2008.

26 Інтерв’ю з Левковою Оксаною…
27 На Прикарпатті у таборі відпочили діти загиблих в АТО героїв. ZIK. 2017. 

5 липня. URL: http://zik.ua/news/2017/07/05/na_prykarpatti_u_tabori_vidpochyly_dity_
zagyblyh_v_ato_geroiv_1126477.

Зйомки документального фільму «Холодний Яр», 
історична реконструкція
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не сказати. Я весь час Вам ка-
зав, що хочу бути схожим на 
тата. Оце ж він загинув не-
давно. Але я брехав. Загинув 
не тато, а вітчим. Я на ньо-
го хочу бути схожим… А мій 
тато підтримує Росію”»28.

Традиційно непрости-
ми залишаються відносини 
громадських організацій з 
державною владою, і «небай-
дужі» не стали тут винятком. 
З точки зору громадських ак-
тивістів, державні інституції 
в Україні надто неповороткі, 
а їх працівники не викону-
ють своїх обов’язків. Тому й активістам доводиться багато чого робити само-
тужки, до прикладу, вирішувати питання, як довезти на Донбас україномовну 
літературу: «Отака в нас співпраця. Те, що мали 40 чиновників Держкомте-
лерадіо давно зробити і проконтролювати, а не пити чаї. До них як не прихо-
диш, вони п’ють чай, обідають, п’ють чай, обідають, Боже милостивий»29. Піс-
ля початку бойових дій працівники міністерств почали більше прислухатися 
до думки громадських активістів, хоча б тому, що ті краще володіли ситуацією 
на місцях. Так, до прикладу, Міністерство культури ініціювало проект «Зброя 
культури». Та розриви у правовій базі, складні механізми контролю за рухом 
державних коштів змушують громадських активістів більше розраховувати на 
власні сили і на приватних жертводавців, ніж на державні програми: «Волон-
тери – це настільки мусять бути пасіонарні люди, що вони на формальності не 
зважають […]. Нам все одно які закони, ми це будем робити, без законів, без 
грошей»30.

Утім, волонтери є живими людьми з власними потребами, сім’ями, жит-
тєвими негараздами, що змушують їх відходити від волонтерства. Причини 
спаду волонтерської діяльності О. Левкова пояснює загальним станом укра-
їнського суспільства, якому протиставляє досвід країн західної демократії, де 
до волонтерства діти привчаються змалечку, інколи в обов’язковому порядку. 
Певну проблему вона вбачає і в суттєвих розривах між ідеєю та її втіленням, 
у небажанні інтелектуалів і діячів культури займатись організаційною діяль-
ністю. Неоднозначним залишається сприймання волонтерів у суспільстві: їх 
прохання про допомогу можуть видаватися нав’язливими, історії про нечистих 

28 Допис на сторінці Оксани Левкової (Oksana Levkova) в соціальній мережі 
Facebook. 11 липня 2017 р.

29 Інтерв’ю з Левковою Оксаною…
30 Там само.

Шкільний куток з інструкцією
про знешкодження міни
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на руку волонтерів, про використання волонтерства для піару радо підхоплю-
ються тими, хто насправді не бажає нічого змінювати, попри те, що в самих 
волонтерських середовищах чудово відомі чесноти і хиби кожного. Також де-
далі частіше лунає думка про те, що волонтери завинили в тому, що державні 
структури не справляються з обов’язками. Нерідко доводиться чути, стверджує 
О. Левкова, – «те, що Ви така завзята, дуже розслабляє владників. От вони 
дивляться, що Ви все робите, а самі сидять, у зв’язку з цим нічого не роблять. 
І тому, ви вибачте, але ви краще розслабтеся. Ну як людина, яка все життя тим 
дихає, і хоче, і буде, як вона може розслабитися, вона вже не може […]. Мені 
хотілося б, щоб люди розуміли, що це дуже виснажлива праця»31.

Олена АРКУША

31 Там само.
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Янгол, сядь на плече – з ним тримай оборо-
ну. У бою захисти, щоб вернувся додому
(Тетяна Кушнір)

Історія заснування благодійного фонду «Повернись живим» почалася з 
рішення спеціаліста з інформаційних технологій Віталія Дейнеги передати на 
потреби воїнів грошовий переказ у десять тисяч гривень. Того ж дня він на-
писав про це пост у Facebook і закликав знайомих наслідувати його приклад1. 
Однодумці відгукнулись, і так було куплено перші бронежилети2. З метою об-
ліку на засобах захисту малювали герб України, писали імена спонсорів і чи не 
найважливіші для кожного воїна слова: «Повернись живим». Останні поволі 
стали маркером волонтерів у публічному просторі: спершу як назва групи в 
соціальній мережі3, згодом – уже як благодійний фонд4. Волонтери переконані, 
що підібраний напис не може залишити нікого байдужим, і це допомагає їх 
групі звітувати достойними результатами5.

Помічницями В. Дейнеги в перші мі-
сяці роботи було двоє дівчат: Вікторія Сто-
кратюк і Тетяна Сакура. До сьогодні надій-
ним тилом у публічному й особистому житті 
керівника фонду залишається Вікторія Сто-
кратюк, співзасновниця громадської ініці-
ативи, відповідальна за розповсюдження 
інформації про потреби з фронту, підготов-
ку звітів щодо надходжень і витрат коштів, 
ведення обліку6. Тетяна Сакура незмінно ко-
ординує зв’язки зі ЗМІ. Із розширенням об-
сягів роботи команда поповнювалася різни-
ми креативними особами, яких довкола себе 
згуртовував В. Дейнега: менеджери, асис-
тенти координаторів, волонтери, військові 
запасу та діючі, особи, які пишуть дописи на 

1 Данилюк М. Воїни Добра. Віталій Дейнега. Українська правда. Життя. 2014. 
24 вересня. URL: http://life.pravda.com.ua/volunteers/2014/09/24/180955/.

2 Допис на сторінці «Повернись живим» у соціальній мережі Facebook. 15 трав-
ня 2015 р.

3 Повернись живим. Офіційна сторінка в соціальній мережі Facebook.
4 Повернись живим. Благодійний фонд допомоги армії. Офіційний сайт. URL: 

http://savelife.in.ua.
5 Федченко А. Не в тылу. День. 2014. № 100. 4 июня.
6 «Тренди»: Віталій Дейнега та Вікторія Стократюк. Espreso.TV. 2014. 29 липня. 

[Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=tmHL9AcwVJ0.

Віталій Дейнега, засновник 
БФ «Повернись живим»
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сторінці фонду у Facebook7. 
Коли можливість поєднува-
ти волонтерську діяльність із 
перебуванням на основному 
місці праці з різних причин 
вичерпалась, для семи осіб, 
на яких тримається основне 
навантаження по роботі фон-
ду, була запроваджена заро-
бітна плата, інші волонтери 
з Києва, Вінниці, Дніпра та 
Львова продовжують допо-
магати безоплатно8.

Генератором команд-
них ідей у фонді незмінно 

залишається Ірина Турчак, яка своїм прикладом очікування чоловіка з фрон-
ту, народження дитини й постійної праці для тих, хто чекає і потребує, вміє 
підбадьорити кожного, виступає своєрідним 
охоронцем емоційного мікроклімату осередку, 
його «хрещеною мамою». Віталій Дейнега нази-
ває її особистим асистентом і шеф-редактором, 
а волонтери стверджують, що «Турчак – душа 
фонду, яка вміє налаштувати тишу. Іра завжди 
говорить: „Не скигли!”, щоб привести до тями, 
коли хочеться нити. […] І ще каже: „Головне, 
що ніхто не вмер!”, коли розклеюєшся через 
дрібниці»9. Від заснування фонду в ньому во-
лонтерить Дмитро Микульський, який виправ-
ляє всі технічні несправності та експериментує 
з публікаціями дописів у Facebook10. Останні 
пише Дар’я Бура, яка з метою їх достовірності 
та інформативності переїхала на деякий час зі 
Львова у Слов’янськ, а врешті опинилась у Киє-

7 БФ «Повернись живим»: «Ми йдемо нога в ногу або на декілька кроків вперед 
подій на фронті». Ресурсний центр ГУРТ. 2016. 12 червня. URL: https://www.gurt.org.
ua/interviews/32832/.

8 Дейнега: «Вернись живым» на офис, зарплаты и другие расходы тратит 86 ты-
сяч гривен в месяц. Главком. 2016. 4 березня. URL: https://glavcom.ua/news/310634-
dejnega-«vernis-zhivym»-na-ofis-zarplaty-i-drugie-rashody-tratit-86-tysjach-griven-v-
mesjats.html.

9 Допис на сторінці «Повернись живим» в соціальній мережі Facebook. 4 листо-
пада 2017 р.

10 Там само. 7 листопада 2017 р.

Команда БФ «Повернись живим»

Волонтерка Марія допомагала 
в реалізації проекту «Броня»



455

Історії об’єднань волонтерів: «Повернись живим»

ві й продовжує співпрацювати з організацією11. У кожного члена команди «По-
вернись живим» є друзі серед військових, є поранені й загиблі, заради яких 
вони продовжують працю.

Фонд подає звітність та веде прозору бухгалтерію, які доступні зацікав-
леним особам на офіційному сайті. Згідно з викладеними у вільному доступі 
статистичними даними, за перші півтора місяці роботи волонтерів було зібрано 
майже 1,5 млн грн, за півроку – 12,6 млн грн, за рік – 50 млн грн, за півтора 
року – 70 млн грн 21 грудня 2016 р. група повідомила про збір 100 млн грн. 
Станом на 20 липня 2017 р. було зібрано 115,02 млн грн, із яких 113,01 млн грн 
уже використано. Середній розмір внеску (станом на травень 2017 р.) становив 
близько 1000 грн, а за день надходило до 80 пожертв12. Спонсорами проектів 
фонду часто виступають звичайні українці, які прагнуть допомогти воїнам. 
Активістка Ольга Кобилинська пригадала історію, як командир, приїхавши по-
дякувати за тепловізор для підрозділу, здивувався, зустрівши в ролі жертводав-
ця не бізнесмена чи політика, а звичайного 72-річного дідуся, який делікатно 
вибачився, що більше 500 гривень віддати на потреби військових не може, бо 
мусить ще купити собі ліки13. Таких благодійників у «Повернись живим» чима-
ло, й вони мусять знати, що сльози розчуленого полковника ЗСУ та зніяковілі 
очі дідуся – запорука не одного врятованого життя захисника України.

Перша поставка зібраної фондом допомоги відбулася 14 травня 2014 р. 
Стан Збройних Сил України на початках був таким, що возити малогабаритні 
вантажі для військових у волонтерському середовищі було якось неприйнят-
но й часом осудно: «Ми вдарилися в загальну істерію з броніками, але швидко 
зрозуміли, що це не найактуальніше. Тоді люди любили возити на фронт вели-
кі й об’ємні вантажі. Бажано фурою. Маленькі, але занадто дорогі тепловізори 
та ПНВ волонтерів не приваблювали. А військові просили саме їх»14. Згодом 

11 Там само. 6 листопада 2017 р.
12 Звіти. 2014–2017 рр. Повернись живим. Благодійний фонд допомоги армії. 

Офіційний сайт. URL: http://savelife.in.ua.
13 Хлібко М. Повертайся живим, Солдате! Народна армія. 2014. 8 жовтня.
14 Благодійному фонду «Повернись живим», який споряджає бійців АТО, ви-

повнився один рік. 24 канал. 2015. 14 травня. URL: https://24tv.ua/fondu_povernis_
zhivim__1_rik_istoriya_volonteriv_yaki_vryatuvali_sotni_biytsiv_n574552.

Фотозображення банеру БФ «Повернись живим»
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члени організації пере-
йшли на доставку те-
пловізорів та прила-
дів нічного бачення в 
окремі військові під-
розділи (80-та і 95-та 
ОДШБр), чим у пріо-
ритеті займаються до-
тепер. Приводом до 
звуження спеціаліза-
ції фонду стала трагіч-
на ситуація, коли за-
гинули й були пора-
нені 56 бійців 95-тої 
ОДШБр, на кожному 

з них був бронежилет. Тоді було ухвалене рішення основною статтею витрат 
зробити закупівлю тепловізійної оптики. Гаслом нового проекту стало: «Армії 
потрібні очі». «„Скільки можна купувати ті тепловізори?!!” І, правда, скільки 
можна… хоча коректніше звучало б питання „скільки потрібно іще?”», – підсу-
мував про основний напрям діяльності об’єднання Віталій Дейнега, якого бій-
ці вже не перший рік називають між собою «Віталька-тепловізор»15.

У пошуках ефективних шляхів надання адресної допомоги військовим 
координатори фонду співпрацюють з офіцерами та молодшим особовим скла-
дом підрозділів, прислухаються до порад інших волонтерів, які мають досвід 
перебування в зоні ведення бойових дій. В активістів фонду з’явилася своя тех-
ніка спілкування з бійцями, яку вони називають кодовим словом «дідморозити». 
Остання зводиться до розмови з бійцями на передовій, під час якої можна чітко 
визначити, що із засобів захисту їм бракує16. Про проблеми військових часто 
інформують бойові командири: «Ми ж спілкуємось із командиром, він показує 
по мапі обстановку, говорить, що він хоче, дивимось інтенсивність бойових 
дій, кількість жертв, і, виходячи з цього, ухвалюємо рішення. Ми знаємо про 
операції, які плануються. Буває, що якісь глобальні операції плануються, а бу-
ває, що командир батальйону вирішує йти вперед, як це було в Авдіївці чи 
Зайцевому. І для того, щоб це просування нормально пройшло, їм треба щось 
дати. Ми мовчки це даємо, а потім вже говоримо: от ми оцим пацанам збираємо 
на те-то. Хоча по факту на той момент ми їм ту річ вже дали, і вона вже свою 
справу зробила. Іноді отакі хитрощі робимо, але це допомагає, краще, щоб во-

15 Допис на сторінці Віталія Дейнеги (Vitaliy Deynega) в соціальній мережі Face-
book. 30 жовтня 2017 р.

16 Кузьменко Е. Комбат позвонил: «Доброе утро. Передо мной сейчас лежит три 
трупа. А если бы вы сейчас не прислали тепловизор, тут бы лежали мы». Цензор.Нет. 
2015. 2 апреля. URL: https://censor.net.ua/resonance/330739/kombat_pozvonil_dobroe_
utro_peredo_mnoyi_lejat_tri_trupa_a_esli_by_ne_vash_teplovizor_zdes_by_lejali.

Інфографіка річного звіту фонду, 2015 рік
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рог про це взнав трошки пізніше»17. Після чималої кількості зловживань та по-
яви чорного списку військових частин чи бійців, яким волонтери відмовляють 
у допомозі, фонд звинуватили в необ’єктивній самоцензурі. Почути «Ні!» від 
представника з «Повернись живим» можна з двох причин: вживання алкоголю 
та вчинення розбою18. Із запровадженням системи актів прийому-передачі об-
ладнання, гравірування додаткового порядкового номеру та позначки «не для 
продажу» українською й англійською мовами історій з перепродажем техніки 
поменшало, але ця проблема існує дотепер19.

Спеціалізацією організації залишається постачання військовим теплові-
зорів Pulsar, тепловізійних прицілів і далекомірів. Серед країн, які їх виготов-
ляють (Білорусь, Литва, Росія, Шотландія), волонтери найбільше співпрацю-
ють із Литвою. Зі слів керівника фонду, чимало приладів нічного бачення, а в 
окремих підрозділах і всі, було доставлено ними, а це більше тисячі одиниць 
техніки. Про їх потрібність та ефективність на фронті зазначають самі військо-
ві. Зі щемом серця волонтери згадують сотні історій, поміж якими: дзвінок 
комбата 17-го батальйону 53-тої ОМБр Сергія Щербини: «Доброго ранку, пере-
ді мною зараз лежить три трупа. Якби Ви не прислали тепловізор, тут би лежа-
ли ми», а також знайомство під час зйомки ролика про події на сході України із 
хлопчиною з Донецька, якому акти-
вісти фонду передали нічний приціл, 
і в одній із розмов він зазначив: «ти 
знаєш, цей приціл уже кілька разів 
рятував увесь батальйон»20.

Серед різних технічних засо-
бів, які доставляють на схід волон-
тери, можна виділити штурмові бро-
нещити, безпілотні літальні апара-
ти, генератори, переносні радіостан-
ції, GPS-навігатори, приціли, різні 
транспортні засоби та запчастини до 

17 Пешко К. Волонтер Віталій Дейнега: Наших дівчат, які привезли приціл, 
«айдарівці» ніч тримали з мішками на голові. Главком. 2016. 2 березня. URL: https://
glavcom.ua/interviews/331473-volonter-vitalij-dejnega-nashih-divchat-jaki-privezli-pritsil-
«ajdarivtsi»-nich-trimali-z-mishkami-na-golovi.html.

18 Військові підрозділи, де помічене пияцтво і розбій, не отримають допомоги 
від волонтерів «Повернись живим». iPress.ua. 2015. 18 березня. URL: http://ipress.ua/
ljlive/viyskovi_pidrozdily_de_pomichene_pyyatstvo_i_rozbiy_ne_otrymayut_dopomogy_
vid_volonteriv_povernys_zhyvym_115323.html.

19 Волонтер Виталий Дейнега: купленное волонтерами оборудование воруют и 
продают – это факт. Главред. 2017. 17 января. URL: http://glavred.info/politika/volonter-
vitaliy-deynega-kuplennoe-volonterami-dlya-voennyh-oruzhie-voruetsya-i-prodaetsya-eto-
fakt-300450.html.

20 Кузьменко Е. Комбат позвонил: «Доброе утро. Передо мной сейчас лежит три 
трупа. А если бы вы сейчас не прислали тепловизор, тут бы лежали мы»…

Тепловізори для ЗСУ із грифуванням 
«Повернись живим»
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них21. З огляду на тривалість ведення бойових дій активісти проводять час від 
часу інвентаризацію переданих військовим речей, роздаючи в підрозділ роз-
друківки з переліком, складеним за звітними документами. Відповіді отриму-
ють такі: у наявності, втратили під час обстрілів, зберігається в бійця. Значна 
частина приборів справно служить на фронті чи потребує оновлення: «Біль-
шість офіцерів у нашій армії – нормальні, порядні люди. Завдяки тому, що ми 
їм ставили до відома про те, що надавали бійцям, 70–80 % нашої допомоги ли-
шилося „живою”»22.

Одними з перших, кому волонтери фонду допомогли з програмним за-
безпеченням, стали артилеристи, для яких розробили геоінформаційну систему 
управління артилерійським вогнем – «Арта». Її було передано військовим з ме-
тою суттєвого скорочення часу для здійснення артпострілу (з 20 хв. до 30 с.) та 
зведення похибки точного влучення снаряда в ціль на 6–25 м. Вона пройшла три-
вале тестування (існує вісім версій софту). Система подає інформацію про місце-
вість та розташовані на ній об’єкти, дозволяє її зашифровано зчитувати з різних 
носіїв та визначати точні координати артпідтримки за викликом. На думку акти-
вістів фонду, її використання допоможе створити каталог цілей та відповідних 
дій окремих підрозділів, що зведе в єдину систему всю артилерію напрямку23.

Не залишились поза увагою волонтерів і танкові війська. Дізнавшись про 
розробку графічно-розрахункового комплексу «Armor» («Броня»)24, представ-
ники фонду вирішили долучитися до її впровадження25. Для того, щоб оволо-
діти програмою, потрібно мати навички орієнтування по електронній карті та 
розрахунку установок стрільби «вручну» із закритої позиції. Активісти з «По-
вернись живим» розпочали на полігонах курси інструкторів, які на основі ГРК 
«Armor» навчатимуть танкістів (відповідальним за курс був Олексій Гавриш), 
одночасно стартували практичні навчання з освоєння програми в умовах ве-
дення бойових дій26. Для прикладу, за розробками волонтерів удосконалюється 
робота танкового батальйону під командуванням Олександра Мороза (про яко-
го кажуть «коли він іде, не чути дзвонів»). Він брав участь у їх випробовуванні 

21 Коваль Л. Волонтерська група «Повернись живим» передала 15 спеціальних 
високочастотних GPS-навігаторів 40-й та 831-й винищувальним авіаційним бригадам 
у Василькові й Миргороді. Урядовий кур’єр. 2014. 2 вересня.

22 Лихоляд К. Волонтер Віталій Дейнега: я не чекаю удару в спину від СБУ при 
нинішньому голові. 5. Перший. Український. Інформаційний. 2016. 3 лютого. URL: 
https://www.5.ua/interview/volonter-vitalii-deineha-ya-ne-chekaiu-udaru-v-spynu-vid-sbu-
pry-nynishnomu-holovi-105260.html.

23 Точність влучення снаряду – 6–25 метрів. Як система «Арта» змінює хід бою. 
Народна Армія. 2015. 4 серпня.

24 Розрахунково-графічний комплекс «Броня» («Armor»). Офіційна сторінка в 
соціальній мережі Facebook.

25 Допис на сторінці «Повернись живим» у соціальній мережі Facebook. 25 серп-
ня 2015 р.

26 Українські танкісти вчаться стріляти за горизонт. Народна Армія. 2015. 
28 серпня.
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і з впевненістю зазначав, що підготовку до пострілу танка розробникам вда-
лось пришвидшити утричі. Тому проект можна назвати успішним, а за його по-
середництвом виграти час і мотивувати бійців алгоритмом дій командира «тут 
мене могли вбити, але я зробив ось так»27. Талісманом проекту була дівчинка 
Марія, яка збирала кошти на підтримку «Броні» у фірмову скарбничку фонду 
«Повернись живим» і плела для захисників-танкістів браслети-обереги28.

«Професія на межі мистецтва і техніки, щоб досягти в ній успіху, тре-
ба мати академічні знання і запалену, хвору і постійно працюючу фантазію. І 
тверду руку, і хорошу інтуїцію, і спостережливість, і бути, в певній мірі, аван-
тюристом, і… взагалі-то бути сапером це зовсім не просто. Хороший сапер, це 
не просто підривник, це людина, яка може передбачити ходи ворога, зрозуміти, 
куди, побачивши розтяжку, піде ворог, як буде діяти», – саме так Юрій Руденко, 
один із дописувачів про роботу фонду, виклав мету проекту підготовки нової 
програми для саперів ПДВ29. Спершу задум реалізовувався на передовій, куди 
приїздили інструктори і проводили навчання з бійцями-саперами по мінуван-
ню / розмінуванню окремих територій30. Результатом зустрічі по навчанню са-
перів на Житомирському полігоні став запуск нової програми їх підготовки, 
розробленої спільно з волонтерами БФ «Повернись живим» та військовими 
інструкторами, яка офіційно використовується ЗСУ31. «Цю програму підписа-

27 Титиш Г. Інновації для армії. Програма для танкістів «Броня». Україн-
ська правда. Життя. 2015. 24 вересня. URL: http://life.pravda.com.ua/volunteers/ 
2015/09/24/200649/.

28 Допис на сторінці «Повернись живим» у соціальній мережі Facebook. 1 лис-
топада 2015 р.

29 Руденко Ю. Проект «Повернись живим». Важка та «творча» робота сапера. 
Ветерани.UA. 2017. 14 лютого. URL: http://veterano.com.ua/blogi/4759-proekt-povernys-
zhyvym-vazhka-ta-tvorcha-robota-sapera.

30 Волонтеры открыли курсы саперов-подрывников. LB.ua. 2015. 26 июня. URL: 
https://lb.ua/society/2015/06/26/309381_volonteri_otkrili_kursi.html; Дейнега В. Зачем 
мы запустили курсы саперов. Українська правда. Життя. 2015. 22 июня. URL: https://
life.pravda.com.ua/columns/2015/06/22/196051/.

31 Подобна Є., Новіков С. «Напрацювали за час війни»: у центрі «Десна» стар-
тували школи для снайперів та саперів. 5. Перший. Український. Інформаційний. 2017.

Стоп-кадр під час використання
ГІС «Арта»

Фотозображення сертифікату про 
проходження курсів для саперів
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ло командування ПДВ, і за-
раз ПДВ вже навчається по 
нашій програмі. Я вважаю 
це найбільшим результатом, 
тому що далі це буде робити 
держава. Хочеться, щоб наші 
проекти по факту підгрібала 
держава. Безкінечно тягнути 
їх на волонтерські гроші не-
правильно», – підсумував ке-
рівник фонду32.

Зміни в ЗСУ були запо-
чатковані ініціативами окре-
мих волонтерів, які зводили-

ся до появи технічних новинок у зброї та спорядженні. Так до арсеналу вій-
ськової техніки було введено поняття «перший народний». Одним із таких став 
сучасний радар Simrad на суховантажі «Горлівка», єдиний у арсеналі кораблів 
військово-морської бази «Південна», переданий активістами фонду в перший 
день проведення військово-морських навчань на Чорному морі33. За підтримки 
волонтерів було зібрано кошти на безпілотні літальні апарати («народні безпі-
лотники»), які дозволяють бійцям орієнтуватися на місцевості34.

Серед нагального в медичних проектах БФ «Повернись живим» обрав 
забезпечення всім необхідним прифронтових лікарень, куди першими дово-
зяться важкопоранені35, польових шпиталів36 та реанімобілів37. Окремою стат-
тею витрат стало повноцінне укомплектування індивідуальних аптечок38. Розу-
міння того, що дороговартісне обладнання збереже не одне життя воїна, стало 
рушієм у зібранні волонтерами коштів для Артемівської центральної лікарні. 
«У медичних постах фігурує багато цифр, читайте їх уважно! Там окрім гри-
вень, доларів та євро є кількості людських життів, які нам з ВАМИ вдалось вря-
4 вересня. [Відеоматеріали]. URL: https://www.5.ua/suspilstvo/napratsiuvaly-za-chas-
viiny-u-tsentri-desna-startuvaly-shkoly-dlia-saperiv-i-snaiperiv-154240.html.

32 Пешко К. Волонтер Віталій Дейнега: Наших дівчат, які привезли приціл…
33 Единственный современный радар на базе ВМС – волонтерский. Инфор-

мационное Сопротивление. 2015. 1 октября. URL: http://sprotyv.info/ru/news/kiev/
edinstvennyy-sovremennyy-radar-na-baze-vms-volonterskiy-foto.

34 Єдність армії та народу. Народна армія. 2001. 1 серпня.
35 Сидоренко Л. Военные медики из Артемовска: «Число раненных растет каж-

дый день». Комсомольская правда в Украине. 2015. 11 мая.
36 Головко О. Військові отримають унікальні протиопікові засоби. Урядовий 

кур’єр. 2015. 4 червня.
37 Для спасения украинских военных нужны полевые реанимобили. Сегод-

ня. 2014. 4 декабря. URL: https://www.segodnya.ua/ukraine/dlya-spaseniya-ukrainskih-
voennyh-nuzhny-polevye-reanimobili-574715.html.

38 Допис на сторінці «Повернись живим» у соціальній мережі Facebook. 19 січня 
2015 р.

Стоп-кадр запуску радару Simrad
на суховантажі «Горлівка»
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тувати, які ми ще зможемо 
врятувати в майбутньому, 
та, на жаль, які вже не по-
вернеш… Уважно читайте 
цифри. Коли війна закінчить-
ся, в історії залишиться ста-
тистика в цифрах – людські 
життя, площі територій, оди-
ниці техніки… Ми можемо 
впливати на цю статистику. 
Працюємо!», – зазначали ак-
тивісти осередку в публічних 
закликах про допомогу орга-
нізувати польову медицину39.

Важко врятувати пораненого, коли під руками нічого немає, адже фраза 
«тримайся, братику, швидка вже в дорозі» не надто допомагає в зоні ведення 
бойових дій. Волонтерам доволі складно розібратися з ліками та медичним об-
ладнанням, та й потрібно доставити це не за кілька днів, а здебільшого про-
тягом кількох годин. Порадившись, активісти започаткували проект «Резервні 
медичні склади», який дав змогу насамперед хірургам боротися до останньо-
го за життя травмованого, залишивши далеко позаду діагноз «ампутація» чи 
«смерть від кровотечі». Задум цієї ініціативи полягав у забезпеченні шпиталів 
медикаментами та обладнанням, яке на вимогу медиків відразу передають у 
місце дислокації підрозділу. Найбільше виникала потреба в ліках та апаратах 
зовнішньої фіксації (АЗФ), які дозволяли провести реконструкцію кінцівки та 
зберегти її. Саме ними активісти фонду, наприклад, повністю укомплектували 
66-й мобільний госпіталь40.

Розуміючи всю складність відсутності психологічної підготовки бійців 
до війни, волонтери із «Повернись живим» запустили проект, за яким кваліфі-
кований психолог міг супроводжувати воїна на полігоні, під час бойових дій і 
до демобілізації, що, на їх думку, може частково убезпечити від складної ре-
абілітації в майбутньому41. Він реалізовувався з жовтня 2015 р. в десантному 
та мотопіхотному батальйонах за підтримки осередку «Психологічна кризова 
служба»42. Найбільша проблема цієї ініціативи – відсутність кваліфікованих 
фахівців, готових працювати в регіонах, де ведуться бойові дії. Їх катастрофіч-
но бракує, натомість отримання молодими спеціалістами належної теоретичної 

39 Там само. 4 березня 2015 р.
40 Гвоздинський А. Ампутація або смерть… Погляд. Новинний портал. 2015. 

15 серпня. URL: http://savelife.in.ua/news/2015/08/27/amputaziaabosmert.
41 Шепєлєва А. Аптечки та патрони. Що возять волонтери на фронт на третьому 

році війни. Українська правда. Життя. 2016. 28 вересня. URL: https://life.pravda.com.
ua/society/2016/09/28/218461/.

42 Психологи – як ефективний засіб оборони. Час Чернігівський. 2015. 17 вересня.

Оснащений необхідними приладами для евакуації 
поранених реанімобіль Renauit Naster Win
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підготовки й практичних навиків потребують десятиліття сумлінної праці над 
собою. Суспільство не готове стільки чекати, тому про успішність таких про-
ектів і залучення широкої грантової допомоги поки рано говорити. Прийнят-
ним для українців залишається ізраїльський досвід реабілітації, який полягає в 
опіці над постраждалими і членами їх родин, а також власній волонтерській ді-
яльності бійців43. Психологічний супровід під час бою зводиться до розуміння 
істини «якщо хочеш жити – ти повинен бути готовий померти», успішність якої 
було випробувано захисниками Донецького і Луганського аеропортів44.

Незмінними засобами моральної підтримки воїнів, що їх волонтери без 
особливих труднощів доставляють на передову, залишаються малюнки та лис-
ти від дітей. На подив активістів, ці побажання справді додавали бійцям сил і 
певності, що вони не дарма захищають Батьківщину, піднімали бойовий дух 
та підштовхнули привозити з тилу щоразу нові вітання від наймолодших45. 
Поміж собою жартуючи, вони зазначають, що наявність дитячих малюнків у 
бліндажі свідчить про нормальний психологічний клімат у підрозділі: «Є речі, 
які не купиш у жодному воєнторзі! Це листи дітей!»46. У 2015 р. представники 

фонду спільно з «Укрпоштою» роз-
почали акцію «Напиши солдату»: у 
продаж поступили спеціальні лис-
тівки із малюнками (відбитки рук, 
браслети, вишивка) вартістю де-
сять гривень, на звороті яких охочі 
змогли написати кілька слів воїну 
на передову47. До реалізації проек-
ту залучено листонош Київської та 
Донецької областей, які розповсю-
джували листівки серед населення 
й тлумачили важливі для захисни-
ків зображення: «У центрі сюжетів 

43 Психолог з ізраїльської армії поділився досвідом з українцями: лише 5 % учас-
ників війни потребують спеціальної допомоги. 24 канал. 2015. 11 червня. [Відеоматері-
али]. URL: https://www.5.ua/suspilstvo/psykholoh-z-izrailskoi-armii-podilyvsia-dosvidom-
z-ukraintsiamy-lyshe-5-uchasnykiv-viiny-potrebuiut-spetsialnoi-dopomohy-83598.html.

44 Психологи – тайное оружие киборгов. 24 канал. 17 октября. 2015. URL: 
https://24tv.ua/psihologi__taynoe_oruzhie_kiborgov_n621335.

45 Прокопенко О. «Повернися живим!». Урядовий кур’єр. 2014. 15 липня.
46 Чому дітям треба малювати малюнки і писати листи на фронт? 24 канал. 2016. 

4 лютого. URL: https://24tv.ua/chomu_dityam_treba_malyuvati_malyunki_i_pisati_listi_
na_front_n653932.

47 Укрпоштою та Фондом «Повернись живим» розпочато проект «Напиши сол-
дату». Українське державне підприємство поштового зв’язку. 2015. 14 квітня. URL: 
http://www.ukrposhta.com/www/upost_ternopil.nsf/(documents)/6FE7EB9FA56CC965C22
57E270049EBF1?OpenDocument&year=2015&month=04&; Допис на сторінці «Повер-
нись живим» у соціальній мережі Facebook. 30 червня 2016 р.

Листівки акції «Напиши солдату»
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на листівках – руки. Це символ тепла, обіймів і підтримки. Є дитячі ручки, 
які ставлять відбитки, є руки дівочі, які в’яжуть браслетик, і є руки жінки, яка 
вишиває оберіг. Це – три сюжети за рік війни, які солдати на фронті вважають 
найкращими оберегами»48. У підсумку було зібрано 256 тис. грн, за які волон-
тери закупили реанімобіль з медичним обладнанням для бійців 23-го баталь-
йону 56-ї ОМПБр49.

Лаштунки спільних перемог та поразок на передовій і в тилу офіційно 
неоголошеної війни вкладаються в «ціле життя… від гудка до гудка… від смс 
до смс… від початку і до кінця. Разом. Удвох. Далека близькість – це не оксюмо-
рон. Це реальність тих, хто пішов туди, залишивши тут 
своє серце, і тих, хто тут чекає. Це реальність багатьох 
сьогодні. Коли єдиний зв’язок із коханим – мобільний. 
Хтось пройшов уже свій АД. Удвох… Вона тут – він 
там. Хтось Дебальцево. Хтось Іловайськ… Нібито й за-
булось, стільки вже часу пройшло… Але щоразу горта-
ючи стрічку повідомлень Ви повертаєтесь „туди”. І зга-
дуєте чудо, яке вберегло від куль…»50. Саме ці унікальні 
переживання першими прагнули зберегти й передати 
нащадкам волонтери шляхом збору SMS-листування 
військових із родичами. Цінності кожної людини мож-
на відобразити в емоціях, спрямованих до близьких, без 
підтекстів, фальші чи впливу зі сторони, накласти їх у 
хронологічному порядку на ключові дати-події із зони 
проведення АТО. Надіслані повідомлення планують 
включити до альбому «Історія нової української армії в 
SMS», який дозволить відкрити новий вимір війни – че-
рез життєві історії бійців під час, а не після неї51.

Окремим напрямом діяльності волонтерів фонду стало привернення ува-
ги загалу до подій на сході України, особливостей ведення бойових дій, роботи 
військово-цивільної адміністрації, ситуації місцевого населення, життєвих іс-
торій командирів і воїнів. Протягом чотирьох років волонтерам із «Повернись 
живим» вдалося втілити в життя різні задуми, підібрати дописувачів на офіцій-
них сторінках у мережі Facebook та сайті фонду, одними з перших зрозуміти, 

48 «Напиши солдату»: волонтери разом із «Укрпоштою» розпочали благодійну 
акцію. 24 канал. 2015. 3 квітня. [Відеоматеріали]. URL: https://www.5.ua/ato-na-shodi/
napyshy-soldatu-volontery-razom-iz-ukrposhtoiu-rozpochaly-blahodiinu-aktsiiu-75638.html.

49 Спільними зусиллями поштарі та волонтери відрядили на передову реанімо-
біль. 24 канал. 2016. 23 червня. [Відеоматеріали]. URL: https://www.5.ua/suspilstvo/na-
peredovu-vidpravyly-novisinkyi-reanimobil-118012.html.

50 Допис на сторінці «Повернись живим» у соціальній мережі Facebook. 16 лю-
того 2016 р.

51 Волонтери створюють альбом SMS-листування українських бійців з рідними 
під час війни. День. 2016. 16 лютого.

Надісланий скріншот
до альбому «Історія 
нової української 

армії в SMS»
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що спілкування є запорукою успішної 
благодійної діяльності. Вони прагнули 
наблизити реалії війни до кожного, аби 
виправдати потребу в допомозі тим, 
хто захищає новий день. Так у волон-
терському середовищі фонду виникли 
творчі війська, представники яких пра-
цюють за допомогою сили слова52.

У фонді з’явилася нова «армія» 
во лонтерів-письменників,  завдання  
яких полягає в тому, щоб звертатися до 
кожного читача як до близької людини: 
«Ми лише частина статистики. Тому: 
Європа стурбована, в нас досі АТО і 
глухо-німе ОБСЄ. Наша війна не вра-
жає світ. Вона не відрізняється від ін-
ших сучасних воєн. А можливо навіть у 
дечому є легшою і простішою. Але для 
нас самих це війна, а не операція. Там 
гинуть і калічаться наші люди, і воюємо 

не з вітряками, а з ворогом, який прийшов і почав першим. Та про це не за-
думуєшся, поки воно не зачіпає особисто. Не обов’язково, щоб загинув хтось 
близький. Війна просто має вразити. Такі люди примхливі. До того, що в країні 
війна, звикли в мирних містах. До неї звикли і самі військові на „ноликах”. А 
позбутися звички важко. Особливо поганої. Тільки зовсім не хочеться розумі-
ти, що вже ніколи не вдасться пожити хоча б трошки безтурботно»53.

Окрім дописів волонтери започаткували ряд мистецьких проектів, серед 
яких створення першого волонтерського YouTube-каналу54, зйомки докумен-
тальних фільмів про події на сході України, котрі мають на меті показати лю-
дям контраст життя на передовій і в тилу, змінити звичний усім інформаційний 
контент із зони проведення АТО на реальні історії зі щоденних буднів підрозді-
лів. Слушним виявився коментар Віталія Дейнеги в одному із сюжетів фільму-
репортажу про життя на передовій «Трасса М-03»55: «Якщо у нас є проблеми 

52 Секретное оружие для победы: волонтеры мобилизируют творческие во-
йска. 24 канал. 2015. 25 октября. URL: https://24tv.ua/sekretnoe_oruzhie_dlya_pobedyi_
volonteryi_mobiliziruyut_tvorcheskie_voyska_n624713.

53 Бура Д. Війна в Україні не вражає світ. 24 канал. 2016. 25 квітня. URL: 
https://24tv.ua/viyna_v_ukrayini_ne_vrazhaye_svit_n679108.

54 Повернись живим. YouTube-канал. [Відеоматеріали]. URL: https://www.
youtube.com/channel/UCGIa6LSAw2Cl_P-DFv2pHXQ/featured.

55 Путешествие в другую реальность по трассе М-03. Спецрепортаж Абзаца. 
2015. 22 января. [Видеоматериалы]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Kcw2F2u
9Lz8&feature=youtu.be.

Скріншот допису з офіційної сторінки 
спільноти «Повернись живим» у 
соціальній мережі Facebook від 

20 серпня 2017 року
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в Українській армії, ми повинні про них знати. А якщо серед українських вій-
ськових є герої – ми повинні їх бачити».

З арсеналу представників фонду було використано літературну поетич-
ну композицію, що лягла в основу мистецької акції «Останній трамвай», за-
дум якої полягав у зібранні коштів для львівської 80-тої ОДШБр. В основі 
сюжету – війна і любов, протистояння почуттів і розуму, пошук спорідненої 
душі – історії, які трапляються із пасажирами трамваю дорогою додому. Режи-
сер театральної постановки Олеся Галканова зізналася, що керувалась праг-
ненням допомогти натхненним 
і незвичайним людям із фонду 
«Повернись живим» та гаслом, 
яке дозволило зробити проект 
емоційним і динамічним: «Лю-
бов, яка понад усе!»56. За під-
тримки Сергія Жадана та гурту 
«Лінія Маннергейма» із Сашею 
Кольцовою було запущено без-
коштовний мобільний додаток 
Wake App in Peace – своєрідний 
благодійний годинник із рінгто-
ном «Колискова», який приєд-
нується до банківської картки 
особи, і за кожну «зайву» хвилину сну при переставленні будильника з рахунку 
користувача знімається відповідна сума на потреби військових57. Підходи до 
збору коштів щоразу стають більш креативними: від театрального перформан-
су до новинки зі сфери ІТ, змушуючи вже призвичаєних до війни українців 
по-новому глянути на потреби військових у зоні бойових дій.

Волонтери використовують усі доступні засоби впливу, придумують нові 
й не забувають оновлювати старі акції, спрямовані на допомогу Українській ар-
мії. Досі актуальним і частково прибутковим залишається продаж футболок і 
хусток з оригінальними патріотичними принтами українських дизайнерів під 
гаслом «Не тільки для себе! Купуй собі – даруй бійцю!»58. Активісти фонду ве-
дуть перемовини і залучають до підтримки своїх ініціатив установи, підприєм-
ства, заклади освіти і культури. Бути корисним для фонду намагається Сергій 
Перекрест, який спершу віддавав для військових кошти від продажу десертів, 

56 На «Ніч у Львові» у трамваї звучатиме поезія. Львівська міська рада. Офі-
ційний сайт. 2014. 10 липня. URL: http://city-adm.lviv.ua/news/city/transport/218718-na-
nich-u-lvovi-u-tramvai-zvuchatyme-poeziia.

57 «Cпи спокійно»: волонтери створили додаток-будильник, що збирає гроші 
для АТО. Українська правда. Життя. 2017. 22 травня. URL: https://life.pravda.com.ua/
society/2017/05/22/224315/.

58 Українські волонтери розпочали благодійну акцію на підтримку військових. 
Український кризовий медіа–центр. URL: http://uacrisis.org/ua/about.

Запис рінгтону «Колискова» для мобільного 
додатку Wake App in Peace
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замовлених відвідувачами його київського ресторану «Al Faro»59, а згодом – 
квитків на виставу «Наш клас», яку він написав під впливом розмов із волонте-
ром В. Дейнегою і полковником ЗСУ О. Щербиною60. Час від часу на потреби 
військових перераховує 10 % прибутку книжковий інтернет-магазин Yakaboo61.

26 січня 2015 р. БФ «Повернись живим» підписав Меморандум про 
співробітництво з АТ «Ощадбанк», за яким фінансова установа надає техніч-
ну підтримку фонду у зборі коштів на придбання нелетального спорядження 
та медичних засобів для Збройних Сил і Національної гвардії України. З того 
часу, за словами голови правління Ощадбанку Андрія Пишного, «розпочалась 
масштабна співпраця з волонтерським рухом в Україні», а, на погляд В. Дейне-
ги, «це співробітництво стане прикладом для бізнесу […]. Взірцем соціальної 
відповідальності під час війни»62. Продовжити співпрацю з фінансовими уста-
новами держави вдалось у наступні роки – з листопада 2016 р. розпочалась 
акція «E-десятина», яку реалізовували шляхом розсилки звернень до представ-
ників влади і порядку, державних чиновників та інших посадовців із ввічливим 
проханням пожертвувати на потреби Української армії частину статків, зазна-
чених в електронних деклараціях. Для прикладу, в листі до депутата Нестора 
Шуфрича волонтери пишуть: «Наприклад, Ви можете пожертвувати один із 
своїх автомобілів, той же Mercedes G350, який разом ми зможемо продати на 
відкритому аукціоні. Його орієнтовна вартість складає 100 тис. у. о., що є екві-
валентом: 33 тепловізорів (3 тис. у. о.), 7 реанімобілів з повним обладнанням 
(14 тис. у. о.) або 2-х квартир для сімей загиблих учасників АТО»63. Лише 11 із 
56-ти адресатів відповіли на звернення волонтерів. Троє з них подали інформа-
цію про надану допомогу64.

Новим у волонтерстві стала участь у масштабних інформаційних ком-
паніях, які змушують представників влади й державної служби враховувати 
голос громадськості. Вона є доволі серйозною додатковою роботою і вимагає 

59 Рагуцкая Л. Режиссер Сергей Перекрест: Россию надо сокрушить, чтобы 
наши дети не сталкивались с этим. Обозреватель. 2016. 25 мая. URL: https://www.
obozrevatel.com/society/80519-rezhisser-sergej-perekrest-ya-o gevayu-ot-otnosheniya-k-
kulture-v-etoj-strane.htm.

60 Допис на сторінці Віталія Дейнеги (Vitaliy Deynega) в соціальній мережі Face-
book. 15 червня 2016 р.

61 Помощь украинской армии. Yakaboo. 2015. 12 октября. URL: http://www.
yakaboo.ua/promotions/promo/index/id/863/.

62 Ощадбанк розпочинає системну співпрацю з волонтерським рухом. Ощадбанк. 
Мій банк. Моя країна. URL: https://www.oschadbank.ua/ua/press-service/news/3024413/.

63 Волонтери та ветерани АТО пропонують топ-посадовцям пожертвувати 
«Е-десятину» на потреби армії. 24 канал. 2016. 11 листопада. URL: https://24tv.ua/vo-
lonteri_ta_veterani_ato_proponuyut_topposadovtsyam_pozhertvuvati_edesyatinu_na_po-
trebi_armiyi_n747633.

64 Акція «Е-десятина»: реальну допомогу бійцям надали лише Гопко, Різниченко 
та Кривобок. 24 канал. 2017. 11 січня. URL: https://24tv.ua/ru/aktsiya_edesyatina_realnu_
dopomogu_biytsyam_nadali_lishe_posadovtsi_gopko_riznichenko_ta_krivobok_n769443.
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чимало зусиль у протистоян-
ні тиску третіх осіб, однак до-
дає певності в тому, що все, 
що робиться, має сенс і у під-
сумку принесе зміни на кра-
ще. Яскравим прикладом під-
тримки волонтерських орга-
нізацій стала боротьба за збе-
реження автономності функ-
ціонування Сил спеціальних 
операцій ЗСУ65 та продовжен-
ня їх реформування за пора-
дами екс-начальника управ-
ління ССО полковника Сергія 
Кривоноса66.

Перша інформаційна 
війна «Генерали проти спец-
назу», як її назвали представ-
ники фонду, мала чітко сфор-
мульовану ціль, вироблену тактику, означеного противника67 та програму дій: 
«У найближчий час ми писатимемо про самого Кривоноса, і писатимемо хоро-
ше. Закінчивши його біографію, перейдемо до боїв за Краматорський аеропорт 
(Сергій півтора місяці керував його обороною, перебуваючи в оточенні сепара-
тистів). Після цього я анонсую більш жорсткі тексти: «Хто і як розвалив спец-
наз?» (буде описано роботу спецназу при керівництві генерала В. Назаркіна та 
за С. Кривоноса). Якщо цього виявиться недостатньо, тоді напишу статтю, на-
приклад, із назвою «Хто Ви, пане Муженко?» (про життя, роботу та результати 
прийнятих В. Муженком рішень). Я б дуже не хотів писати цього тексту, аби 
не вбивати бойовий дух нашого народу і не розбурхувати внутрішні чвари при 
наявності зовнішнього ворога. Однак, якщо я не матиму вибору, ухвалити по-
трібне рішення буде не складно»68. Тексти В. Дейнеги рекомендували різні вій-

65 Електронна петиція № 22/017497-еп «Щодо призначення полковника Криво-
носа С. Г. на посаду командуючого ССО Збройних Сил України». Автор (ініціатор): 
Бекіш Є. В. Електронні петиції. Офіційне інтернет-представництво Президента 
України. 2015. 25 листопада. URL: https://petition.president.gov.ua/petition/17497.

66 Дейнега В. Почему лучшего спецназовца Украины хотят сместить? 
Українська правда. Життя. 2015. 26 листопада. URL: http://life.pravda.com.ua/
columns/2015/11/26/203812/.

67 Дейнега В. Решающий момент в истории Cил специальных опера-
ций. Українська правда. Життя. 2015. 28 грудня. URL: http://life.pravda.com.ua/
columns/2015/12/28/205522/.

68 Генералы против спецназа: первая информационная война. 24 канал. 2015. 
1 декабря. URL: https://24tv.ua/generalyi_protiv_spetsnaza_pervaya_informatsionnaya_
voyna_n635996.

Скріншот допису про С. Кривоноса
з блогу В. Дейнеги
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ськові, політики та громадські активісти – відгукнулись усі, хто розумів ціну 
питання69. С. Кривонос став заступником командувача ССО ЗС України.

11 лютого 2016 р. за ініціативи В. Дейнеги при підтримці представників 
семи волонтерських груп було подано звернення «Очистити флот від сепара-
тистів та саботажників», зареєстроване як електронна петиція. У документі 
йшлося про відсутність концепції розвитку військово-морських сил і кадрові 
проблеми у флоті, стояла вимога звільнення з посад контр-адміралів С. А. Гай-
дука та І. В. Тимчука, капітана першого рангу О. І. Дьякова, переатестацію 
офіцерського складу ВМС на відповідність трьом вимогам: патріотизм, профе-
сіоналізм і непричетність до корупції та сприяння в призначенні на посаду на-
чальника 73-го центру морських спеціальних операцій капітана першого рангу 
Е. Г. Шевченка70. Хоч відповідної кількості голосів, необхідних для розгляду, 
дана петиція так і не набрала, однак на неї звернув увагу Президент України 
Петро Порошенко, який звільнив з посади С. А. Гайдука та призначив нового 
командувача ВМС71. Ця історія допомогла повірити не лише звичайним людям, 
а й військовим у силу голосу волонтера, адже звернень із проханням вирішити 
кадрові питання в окремих підрозділах ЗСУ побільшало: «Люди, які раніше 
боялись розповідати, тепер відверто просять про допомогу. І найголовніше, 
після історії з Гайдуком я можу потелефонувати співробітникам Мінооборо-
ни включно з міністром і вирішити питання по-тихому. Ми таким чином уже 
змогли вплинути на кілька призначень»72. Не всі ті, на кого покладали надії 
волонтери, виправдали їх очікування, та зміни на краще все ж відбуваються. 
Вони зафіксовані в небезуспішних спробах діалогу з владою, з яких у «медій-
них текстах» висвітлено лише дві, але це не означає, що їх не було і про них 
згодом не напишуть історики73.

Брак спілкування з людьми та спонсорами спонукав волонтерські ініціа-
тиви запустити в 2016 р. проект «Військове таксі». Він був реалізований за під-
тримки сервісу Uklon в Києві та Львові. При замовленні таксі через мобільний 

69 Юрчук О. «Щодо Сил спеціальних операцій», – Дмитро Тимчук. Преса Укра-
їни. 2015. 30 листопада.

70 Електронна петиція №22/020913-еп «Очистити флот від сепаратистів та сабо-
тажників». Автор (ініціатор): Дейнега В. О. Електронні петиції. Офіційне інтернет-
представництво Президента України. 2016. 11 лютого. URL: https://petition.president.
gov.ua/petition/20913.

71 Допис на сторінці Петра Порошенка в соціальній мережі Facebook. 16 квітня 
2016 р.

72 Рагуцкая Л. Виталий Дейнега: побоявшись убить несколько десятков украин-
цев, мы погубили тысячи. Обозреватель. 2016. 6 июня. URL: https://www.obozrevatel.
com/society/90357-vitalij-dejnega-poboyavshis-ubit-neskolko-desyatkov-ukraintsev-myi-v-
rezultate-pogu bili-tyisyachi.htm.

73 Рагуцкая Л. «Все равно, будет ли Россия, важно другое», – Виталий Дейнега 
об оружии из США, „сепар-ТВ” и вопросах к Порошенко. Апостроф. 2017. 20 августа. 
URL: https://apostrophe.ua/article/politics/2017-08-20/vse-ravno-budet-li-rossiya-vajno-
drugoe---vitaliy-deynega-ob-orujii-iz-ssha-separ-tv-i-voprosah-k-poroshenko/13975.
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додаток користувач ставив 
позначку «#wartaxi», і про-
грама автоматично перера-
хувала вартість замовлення 
на рахунок БФ «Повернись 
живим», що дало змогу при-
дбати два автомобілі для 
військових74. Участь у ролі 
таксистів відомих поста-
тей – В. Дейнеги («Повер-
нись живим»), П. Кащука 
(«Com bat-UA»), Г. Алмазо-
вої (медичний екіпаж «Вітерець»), Р. Сініцина («Народний тил») та Є. Турчака 
(демобілізований боєць 95-тої ОДШБр) – сприяла успіху75. Сервісом скорис-
тались представники українських мас-медіа, які в дорозі записували інтерв’ю 
з волонтерами, що були за кермом авто. Результатом поїздок стали публікації 
про те, що В. Дейнега мріяв спробувати попрацювати таксистом76, а параме-
дик Галина Алмазова була інструктором контраварійного водіння, хоч і лікує, 
перебуваючи на сході, мозолі від керма, та завжди чується спокійніше у кріслі 
водія, ніж пасажира77. Ця акція ввійшла до переліку найбільш ефективних та 
корисних благодійних і волонтерських програм, спрямованих на вирішення 
конкретних суспільних проблем у 2016 році78.

Новим витком у зібранні волонтерами коштів став продаж календарів та 
фотоальбомів про війну. Найцікавішими для загалу виявились календарі з вій-
ськовими. Часом зображення справді дозволяє більше зрозуміти, ніж читання 
вдумливого тексту, бо очі воїна – безмежне й найбільш достовірне джерело 
інформації про нього. Окремі історії про тих, кому допомагає БФ «Повернись 
живим», поміщені на шпальтах календарів, які волонтери випускають з фотозо-

74 Лиховид І. Представники Фонду «Повернись живим» два з половиною роки 
зміцнюють фронт сотнями тепловізорів і вчать громадян дбати про армію. День. 2016. 
28 грудня.

75 На джип для армии. Волонтеры подвели итоги киевской акции #WarTaxi. Но-
вое время. 2016. 29 сентября; Инициаторы акции #WarTaxi собрали во Львове средства 
на джип для 24-й бригады. Новое время. 2016. 25 октября.

76 #WarTaxi от Уклона: возможности коллаборации волонтеров и брендов. Mar-
keting Media Review. 2016. 22 сентября. URL: http://mmr.ua/show/this_is_wartaxi__-_
neobychnyy_voennyy_piar_uklona_#11905861.1511713800.

77 Интервью с волонтером-парамедиком Алмазовой, которая уже 2,5 года спа-
сает жизни бойцов. Сегодня.ua. 2016. 26 сентября. URL: https://www.segodnya.ua/life/
people/prokatitsya-s-veterkom-intervyu-s-volonterom-paramedikom-galinoy-almazovoy-
kotoraya-uzhe-25-goda-spasaet-zhizni-boycov-na-voyne-754161.html.

78 Найбільш ефективні та корисні благодійні і волонтерські програми, проек-
ти (ініціативи) та акції, спрямовані на вирішення конкретних суспільних проблем у 
2016 році. Зелена книга української доброчинності. Київ, 2016. С. 33.

Банер проекту
«Військове таксі»
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браженнями військових від 2014 року: 
«Портрет кожного з героїв календа-
ря – це не просто історія людини, яка 
пережила війну. Це історії перемог. 
Перемог у боях, перемог над обстави-
нами і перемог над собою»79. Найбільш 
приємним, на думку керівника фонду, 
залишається усвідомлення того, що 
воїн з плакату, наприклад «Містер-Ве-
ресень», повернувся живим завдяки 
пожертвам звичайного українця і на-
віть та символічна сума – то не плата 
за календар, то частинка тепловізора, 
приціла, машини швидкої допомоги 
тощо80. Прямим свідченням цього є 
зголошення кількох тисяч охочих отри-
мати власний примірник. Щороку ко-
шти від реалізації календарів йшли на 
чіткі цілі: «Кіборги», 2015 р. – ремонт 
військової техніки оборонців АД81, 
«Кіборги. Рік по тому», 2016 р. – за-
купівля тепловізорів для 14-тої ОМБр 
та 59-тої ОМПБр82, «Ветерани. Життя 
триває…», 2017 р. – на безпілотний 
апарат з можливістю тепловізійного 
спостереження для 40-ї ОАБр83.

БФ «Повернись живим» чотири роки підряд входить у п’ятірку лідерів 
волонтерських ініціатив України. Команда працює злагоджено, розуміючи 
роль держави і місце волонтера, закликаючи обидві сторони до поваги і вті-
лення в життя спільних справ в ім’я майбутнього Батьківщини: «Держава дає 
набагато більше, ніж волонтери. Давайте не будемо себе обманювати. Держава 
дає солярку, ремонтує техніку, знімає з експортних контрактів нову техніку і 
платить заробітну плату солдатам. Патрони, снаряди і автомати, слава Богу, у 

79 «Життя триває…» Календар з ветеранами АТО підкорив користувачів Мережі. 
Ukr.Media. 2016. 19 грудня. URL: https://ukr.media/ukrain/285936/.

80 Дейнега В. Этот «киборг» выжил благодаря вам. 24 канал. 2015. 24 декабря. 
URL: https://24tv.ua/etot_kiborg_vyizhil_blagodarya_vam_n642869.

81 Волонтеры сделали календари с «киборгами» из донецкого аэропорта. Зерка-
ло недели. 2014. 26 ноября.

82 Волонтеры «Вернись живым» выпустили новый календарь с «киборгами». 
День. 2015. 26 декабря.

83 Допис на сторінці «Повернись живим» в соціальній мережі Facebook. 19 груд-
ня 2016 р.

Календар на 2015 рік зі світлинами 
захисників Донецького аеропорту
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нас є в достатній кількості на складах. Волонтери мені нагадують маленьких 
рибок, які плавають навколо кита; кожна робить свою дрібницю, яку кит не в 
змозі зробити через вроджену неповороткість. Але іноді цей дріб’язок може 
врятувати киту життя»84.

Спершу дописи представників фонду зводились до озвучення потреб, 
звітів про отриману допомогу та передання її адресату, подяк. На зламі 2015–
2016 рр. вони зрозуміли, що є чи не єдиними очевидцями ситуації, яким не за-
боронено публічно висловлювати власні міркування: «На жаль, українські ЗМІ 
не завжди бачать суть того, що відбувається. Основна провина за це лежить на 
Міноборони і Генштабі, які забороняють солдатам прямі контакти з пресою. 

84 Волонтер Виталий Дейнега: купленное волонтерами оборудование воруют и 
продают – это факт. Главред. 2017. 17 января. URL: http://glavred.info/politika/volonter-
vitaliy-deynega-kuplennoe-volonterami-dlya-voennyh-oruzhie-voruetsya-i-prodaetsya-eto-
fakt-300450.html.

«Життя триває…» Календар на 2017 рік з фотографіями ветеранів АТО
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Зараз ситуація з цим стала кращою, але, на відміну від добровольців, солдати 
ЗСУ не можуть спокійно ходити перед камерами і розповідати, які вони герої. 
Тому в суспільстві складається думка, що 70 % здобутків – це здобутки добро-
вольців. Але насправді я би оцінив їхній вклад у 10–20 %. Я бачив справжніх 
комбатів і комбригів, якими дійсно можна пишатися і, повірте, жодного з них 
нема у Верховній Раді, і жоден із них не давав жодного інтерв’ю»85. Тож во-
лонтери розпочали кампанію щодо наближення інформації із зони бойових дій 
у тил, яку доволі успішно продовжують дотепер. Така позиція певною мірою 
вплинула на зміну ставлення вищого керівництва Української армії, котрі за-
мінили традиційне «без коментарів» розлогими міркуваннями про ситуацію на 
сході України.

Очевидно, що праця волонтерів потрібна. Зараз вона зосереджена на за-
питах військових, які звикли, що все, чого бракує, їм знайдуть і привезуть. 
Вони із нетерпінням чекають завершення бойових дій і повернення держави 
до мирного життя. «Я мрію, щоб одного разу ми сіли за стіл з тими військо-
вими, з якими зараз регулярно спілкуємось, і виявилося, що нам нема про що 
говорити, тому що, нарешті, у кожного з нас почалося своє звичне життя. Тому 
що скінчилася війна і тепер я можу собі дозволити бути з ними чужими людь-
ми», – зізнається Віталій Дейнега86. Благодійний фонд уже бачить своє майбут-
нє поза війною. Команда розходитись не планує, навпаки, задумує реалізацію 
різноманітних проектів культурно-соціального спрямування. Перший серед 
них – встановлення в центрі Києва пам’ятника людям, які захищали Україну, 
із оптимістичним сюжетом, без страждань, але із відчуттям щирої вдячності за 
збережені життя87. Працюють, аби знати, що в нас є сьогодні, і бути певними, 
що завтра теж настане.

Олена ЛУКАЧУК

85 Волонтер Виталий Дейнега: купленное волонтерами оборудование воруется 
и продается. Главное. Новости. Аналитика. 2016. 16 января. URL: https://glavnoe.ua/
news/n209075.

86 Ясинская В. Основатель волонтерской группы «Вернись живым» Виталий 
Дейнега: «Пятерых солдат под Иловайском спасли немецкие бронежилеты, которые 
привезли мы». Цензор.Нет. 2014. 15 октября. URL: https://censor.net.ua/r307130.

87 Лихогляд К. Волонтер Віталій Дейнега: Я не чекаю удару в спину від СБУ 
при нинішньому голові. 24 канал. 2016. 3 лютого. URL: https://www.5.ua/interview/
volonter-vitalii-deineha-ya-ne-chekaiu-udaru-v-spynu-vid-sbu-pry-nynishnomu-
holovi-105260.html.
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Україна – то країна волонтерів. Завжди 
була в цьому впевнена
(Діана Макарова)

Фонд оперативної національної допомоги Діани Макарової (далі 
Ф.О.Н.Д.) – волонтерська організація, створена з метою надання допомоги 
армії, а також усім постраждалим у результаті ведення бойових дій на сході 
України. Головними напрямами діяльності фонду є постачання медикаментів, 
екіпіровки, засобів захисту, тактичного спорядження, оптичних приладів та 
автомобілів військовим на передову1. Ф.О.Н.Д. здійснює винятково адресну 
допомогу – необхідні речі потрапляють безпосередньо до військових на пере-
довій, без посередництва штабу, командування та тилових служб. Усі звіти про 
витрачені кошти опубліковано на Facebook-сторінці спільноти2.

Засновницею, ідейною натхненницею та двигуном Ф.О.Н.Д.у є Діана 
Макарова – журналістка за професією, волонтерка за покликанням. З її гостри-
ми текстами, пронизаними іронією та конструктивною критикою, читачі по-
знайомилися ще на російському інтернет-ресурсі Livejournal (з англ. – Живий 
журнал, скорочено ЖЖ. – І. Д.). Там під нік-неймом «diana-ledi» Д. Макарова 
активно наповнювала якісним контентом особистий блог. Керівництво ЖЖ на-
віть запропонувало їй стати головним редактором українського сегменту блог-
платформи та формувати підбірки з найцікавіших записів для головної сторін-
ки проекту3. З початком Революції гідності роздуми про мову, музику, історію 
та цінності в дописах Діани Макарової все частіше змінювалися повідомлен-
нями про події на Майдані, волонтерство та звітами про обіг коштів, які збира-
ли на потреби активістів Революції гідності. Такий матеріал не сподобався ад-
міністрації сайту. На початку грудня 2014 р. їй порадили, дослівно, «зупинити 
цей Майдан у стрічці»4. На таку пропозицію Д. Макарова відповіла заявою про 
звільнення і перейшла на свій профіль у Facebook. Тоді ж разом із однодумця-
ми вона започаткувала неофіційний фонд «Діани-леді»5. За браком часу нову 

1 Рагуцька Л. Волонтер Діана Макарова – про свою книгу: Людям бракує прав-
ди про війну. Образователь.ua. 2016. 20 квітня. URL: https://www.obozrevatel. com/
ukr/society/80126-volonter-diana-makarova-pro-svoyu-knigu-lyudyam-brakue-pravdi-pro-
vijnu.htm.

2 Допис на сторінці Діани Макарової (Diana Makarova) в соціальній мережі Face-
book. 15 жовтня 2017 р.

3 Мінченко О. Livejornal заблокував ЖЖ-блоги, що збирали гроші для україн-
ської армії. Watcher. 2014. 12 червня. URL: http://watcher.com.ua/2014/06/12/livejournal-
zablokuvav-zhzh-blohy-scho-zbyraly-hroshi-dlya-ukrayinskoyi-armiyi/.

4 Допис Д. Макарової protyv_vsih. Livejornal. 2014. 6 жовтня. URL: http://protyv-
vsih.livejournal.com/106031.html.

5 Там само.
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назву волонтерській ініціати-
ві так і не вдалося придума-
ти. «Мені дуже незручно, – 
зауважувала Діана Макаро-
ва, – що фонд має моє ім’я, 
але це не випинання. Так ви-
йшло. Закрили мою сторінку 
в „Живому журналі”, де я по-
чинала збір грошей, і я була 
змушена перейти на Face-
book. І щоб знали, що це я, 
потрібно було назвати фонд 
саме таким ім’ям»6.

Днем народження організації можна вважати «кривавий день Соборнос-
ті» на Грушевського, коли з’явилися перші жертви серед мітингувальників7: 
«Фонд Діани Макарової був створений ще за часів Майдану – тоді він ніяк не 
називався. Ми збирали гроші, на які спочатку купували, а потім виготовляли 
бронежилети та інші захисні засоби. Головне було – захистити хлопців. Коли 
почалося АТО, ми зрозуміли, що наша задача – робити те ж саме. Ми про-
довжували робити бронежилети, ми перейшли з другої категорії на „чотири 
плюс”. Також ми продовжуємо закуповувати все, що потрібно»8. Ф.О.Н.Д. ріс 
разом із запитами на фронті – якщо спочатку вектор допомоги був спрямова-
ний на екіпіровку бійців, то згодом змінив курс на тактичне оснащення.

Про Ф.О.Н.Д. Діана Макарова ніколи не відгукується як про власне, 
самотужки створене дітище, завжди називаючи його нашим, тобто спільним. 
У низці інтерв’ю вона зазначає, що діяльність фонду повністю залежить від 
людей, які жертвують кошти, час та сили для допомоги фронту. Волонтери ж 
служать лише посередниками9. Фонд отримує пожертви не тільки від громадян 
України, є й від німецьких, французьких, канадських та американських жерт-
водавців. З Німеччини та Франції надсилають не лише гроші, а й посилки. До-
статньо великою є частка допомоги з Росії та Білорусі: «Абсолютно різні люди 
надсилають нам гроші, обов’язково дописуючи: „Пробачте нас”, або „Слава 
Україні” і знову – „Пробачте нас”. Тому що, слава Богу, в Росії ще залишилися 
люди, які розуміють, що відбувається. Як сказала одна моя подруга, співачка 

6 Гайжевская Т. Волонтер Диана Макарова: мы должны быстро вооружить, эки-
пировать и защитить наших ребят. Образователь.ua. 2015. 2 квітня. URL: https://www.
obozrevatel.com/politics/76253-volonter-diana-makarova.htm.

7 Беларус А. Волонтер Диана Макарова: «Мы все железные. Мы уже научились 
не плакать, не рыдать, не биться в истерике». Цензор.Нет. 2014. 14 сентября. URL: 
https://censor.net.ua/r302369.

8 Гайжевская Т. Волонтер Диана Макарова: мы должны…
9 Дневник волонтера. Часть 1. F.O.N.D Di Makarova. 2015. 9 сентября. [Видеома-

териалы]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=7ECNkSfaM-w.

Діана Макарова
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з Росії: „У вас глибоке пора-
нення, у нас – рак”», – розпо-
віла Діана Макарова10.

У волонтерській ор-
ганізації працює до 15 лю-
дей, а віддалено – близько 
150 осіб11. Соціальний пор-
трет команди різний: є тут 
і студентка, і молода мати, і 
банкір, який після роботи па-
кує посилки на фронт, і сі-
мейна пара, котра на своїй 
машині об’їжджає всі склади 
й оптові магазини12. За час війни дев’ятеро волонтерів фонду пішли на фронт: 
вісім чоловіків та одна жінка, яка тепер працює з фондом віддалено, безпосе-
редньо з передової13. Тепер, коли конфлікт стабілізувався, а новини з зони бо-
йових дій все рідше потрапляють на перші шпальти газет, фонд продовжує ак-
тивно діяти, в основному зусиллями жінок. Зовсім не слабкі жінки чудово роз-
бираються у зброї та екіпіровці, самостійно розробляють маршрути та сідають 
за кермо автомобіля дорогою на фронт. Мають вони власний девіз: «Усе, зби-
раємося, дівчатка, нас чекає робота»14.

Кожна заявка зі сходу України оцифровується та ретельно опрацьовуєть-
ся. Аналізуючи прохання, волонтери визначають наскільки ці речі насправді 
потрібні і чи можна їх взяти в тилових служб та лише після цього виконують 
замовлення. Складною була доставка автомобілів та оптичного спорядження, 
пошук екіпіровки найменшого розміру для жінок15. Запити з фронту бувають 
різного характеру: «Просять мішки для 200-х. Ми вже пережили цей шок: пер-
ший раз було дуже не по собі, а потім втягнулися. До мене якось приїхали 
забирати ці мішки, а на них діти грають. Адже вони чисті, тільки з конвеєра. 
І мої онуки на них в машинки грають. Який час, такі й ігри». Особливо важ-

10 Гайжевская Т. Волонтер Диана Макарова: мы должны…
11 Дневник волонтера. Часть 2. F.O.N.D Di Makarova. 2015. 7 сентября. [Видеома-

териалы]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=-IBPLAHkkmU.
12 Рингис А. Армия снабженцев. Кто и как помогает передовой. Українська прав-

да. Життя. 2014. 5 червня. URL: http://life.pravda.com.ua/society/2014/06/5/171140/.
13 Макарова Д. Девятая. Ф.О.Н.Д. Дианы Макаровой. 2016. 10 ноября. [Видеома-

териалы]. URL: http://fonddm.org.ua/ru/2016/11/10/девятая/.
14 Діана Макарова (позивний «Леді»): «Бувають історії, які нас ламають». Sav-

ikShusterStudio. 2016. 8 березня. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=jkyGKuZ3yC0.

15 Рагуцкая Л. Ходят тревожные слухи о договорняках и сдаче части Донбасса – 
волонтер Диана Макарова. News.online.ua. 2016. 6 октября. URL: https://news.online.
ua/755234/hodyat-trevozhnye-sluhi-o-dogovornyakah-i-sdache-chasti-donbassa-volonter-
dia na-makarova/.

Частина команди Ф.О.Н.Д.у
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ко стирати ім’я солдата з до-
шки замовлень, тому що його 
більше немає16. Бо, «коли 
йдуть обстріли, йдуть бої, ти 
дивишся на ті бої не так, що 
от в Строгнатовці бої, в Пес-
ках бої, в Станиці Луганській 
бої, а для тебе за тими боя-
ми проходять Саша, Сергій, 
Льоня, Іванко»17.

Кожна поїздка в зону 
АТО для команди фонду є 
особливою. Зазвичай вона 

триває три дні. Починають, наприклад, з Волновахи до Станиці Луганської, чи 
навпаки. Пересуваються по передньому краю, об’їжджаючи від 15 до 25 точок, 
по яких залишають передачі для солдат18. Відповідно до запитів розширюють і 
межі звичного напряму замовлень. Так, разом з іншими волонтерськими ініціа-
тивами організовують спеціалізовані навчання для воїнів, під час яких інструк-
тури дають поради щодо поводження зі зброєю та технікою19, а також заняття 
з тактичної медицини для надання першої допомоги пораненим20. Волонтери 
об’єднання брали участь в евакуації родин з дітьми із зони ведення бойових 
дій: «І таких сімей, готових вибратися в безпечне місце, вже багато. Ці сім’ї 
мріють про одне – дістатися до наших блокпостів. Але перед нашими блок-
постами стоять блокпости тих, кому необхідно, щоб у цих містах залишилися 
жінки і діти. Інакше ці місцеві кримінальники, ці засланці з Росії, воювати не 
можуть. Не вміють. Тільки за спинами жінок і дітей»21. Діана Макарова згадує, 
яким щастям було добитися зеленого коридору для мешканців Дебальцевого, 
яким вивезли 766 людей22.

Заслугою Ф.О.Н.Д.у є оснащення бійців аптечками, зібраними згідно з 
останніми міжнародними стандартами. Аптечки, якими користуються, до при-
кладу, американці, коштують близько 100 американських доларів, тому фонд 
задля максимального забезпечення бійців мінімізував набір до найважливішо-

16 Беларус А. Волонтер Диана Макарова: «Мы все железные. Мы уже научились 
не плакать, не рыдать, не биться в истерике»…

17 Дневник волонтера. Часть 1. F.O.N.D Di Makarova…
18 Макарова Д. Маленькое интервью. Ф.О.Н.Д. Дианы Макаровой. 2015. 7 сентя-

бря. [Видеоматериалы]. URL: http://fonddm.org.ua/ru/2015/09/07/маленькое-интервью/.
19 Рагуцкая Л. Ходят тревожные слухи о договорняках и сдаче части Донбасса – 

волонтер Диана Макарова…
20 Дневник волонтера. Часть 2. F.O.N.D Di Makarova…
21 О людях. LEDI_DIANA. Dreamwidth.org. 2014. 4 июня. URL: https://ledi-diana.

dreamwidth.org/1131891.html#cutid1.
22 Дневник волонтера. Часть 2. F.O.N.D Di Makarova…

Склад Ф.О.Н.Д.у
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го: «Вирішили не формувати 
велику аптечку, а обмежити-
ся три-набором, хай в бійця 
буде турнікет, кровоспинні 
і бандаж – краще потратити 
гроші на це і забезпечити чим 
більше людей на фронті»23. 
Приємним моментом роботи 
є й посилки із зони бойових 
дій – хлопці, які закінчили 
службу, повертають речі на-
зад, для інших бійців: «У 
нас так постійно – пост зда-
но, я вийшов, речі передавай 
далі»24. Воїни й після ротації не забувають про потребу допомагати фонду – 
приходять з квітами, тортами та словами вдячності25.

Діана Макарова, будучи членом Асоціації волонтерів та громадською ді-
ячкою, яка насправді бачила фронт, чудово розуміє колосальні затрати, які несе 
війна. Тому те, чим займається фонд та інші волонтерські організації, називає 
лише краплею в морі, яка закриває діри, що допустили чиновники26. Будучи 
постійно в роботі, Діана Макарова встигла й видати книгу «Захалявна книжка 
дикого волонтера, або Сектор V», яку теж називає спільною, написаною ра-
зом із суспільством. У книгу ввійшли дописи та коментарі з соціальної мережі 
Facebook. Ф.О.Н.Д. Діани Макарової – це люди, діяльність яких користуєть-
ся авторитетом та не викликає сумнівів щодо чесності й щирої спрямованості 
праці на захист спільного майбутнього.

Ірина ДЕРЕВЧУК

23 Макарова Д. Маленькое интервью…
24 Макарова Д. Вам посылка от вашего мальчика. Ф.О.Н.Д. Дианы Макаровой. 

2016. 24 октября. URL: http://fonddm.org.ua/ru/2016/10/24/вам-посылка-от-вашего-
мальчика/.

25 Беларус А. Волонтер Диана Макарова: «Мы все железные. Мы уже научились 
не плакать, не рыдать, не биться в истерике»…

26 DROZDOV: Гість Остапа Дроздова – Діана Макарова. Телеканал ZIK. 2017. 
26 вересня. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Z4KLWikQfZs.

Передача замовлення військовим
на фронті
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«ЯНГОЛИ МИЛОСЕРДЯ»

Історія волонтерської групи «Янголи милосердя», що була створена 
українськими емігрантами в Португалії влітку 2014 року, є добрим прикладом 
збереження ментальних зв’язків з рідною землею українців, які обрали для 
себе життя поза межами Батьківщини, а також і свідченням того, яким потуж-
ним ресурсом для України можуть служити середовища в діаспорі. Португалія, 
куди в 1990-х роках під тиском глибокої економічної кризи, у пошуках кращої 
долі насамперед для своїх родин, вирушили вихідці з України, не належала до 
країн, у які традиційно спрямовувалися перші три хвилі української еміграції. 
Відповідно й нові мігранти не могли спертися на попередній досвід чи роз-
будовані українські культурні інституції. Тож свої історії українці в Португалії 
починали писати ніби з чистого листка. Лояльне правове поле, можливості для 
працевлаштування, прості процедури для відкриття власного бізнесу сприяли 
швидкому зростанню чисельності українських заробітчан у Португалії, яка, за 
приблизними оцінками, сягає сьогодні близько 60 тисяч осіб і становить другу 
після бразильців групу мігрантів у країні1.

Окрім об’єктивних чинників, українці, які успішно адаптувалися в Пор-
тугалії, відзначають також певну ментальну близькість українського й порту-
гальського народів. Португальці схильні допомагати мігрантам, оскільки самі 
свого часу переживали хвилі еміграції, які винесли поза межі країни близько 
1 млн її мешканців, тож численні пов’язані з міграцією проблеми суспільству 
добре відомі. «Попри багато очевидних відмінностей, українці з португальця-
ми насправді мають багато спільного, – стверджує перекладачка та активіст-
ка української спільноти в Португалії Саша Бойченко. – Навіть не знаю як ту 
подіб ність описати словами, але вона присутня. Є якесь доволі непогане розу-
міння культур один одного, душевність чи щось таке. Мені здається, українцям 
досить легко пристосуватися до стилю життя тут, бо він хоч і відрізняється, але 
часто базується на подібних принципах […], любов пожалітися, наприклад»2.

Переїзд українських трудових мігрантів у Португалію з родинами, по-
ява діяльної та активної молоді, з одного боку, і природне прагнення людини 
до збереження та передачі власної національної ідентичності наступному по-
колінню, з іншого, створили сприятливі умови для розвитку в Португалії різ-
номанітних форм українського культурного та громадського життя. Свідчен-
ням поваги португальців до трудового внеску українців у розбудову їх Батьків-
щини стало, зокрема, відкриття під час офіційного візиту Президента України 
Віктора Ющенка у 2008 р. Проспекту України в Лісабоні. Тут, за свідченням 

1 Мельник Ю. Українці в Португалії: коли діаспора ефективна. Листи до при-
ятелів. 2017. 7 травня. URL: https://lysty.net.ua/portugal/.

2 Саша Бойченко. Перекладачка, викладачка англійської, волонтерка, активістка 
української спільноти в Португалії. Розмовляла Галя Комар. Українське зарубіжжя: 
Португалія. Імміграція в портретах. 2018. 16 лютого. URL: http://uapt.strikingly.com/
blog/17801ce486b.
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українських мігрантів, 
через велику кількість 
співвітчизників інко-
ли можна втратити орі-
єнтацію в просторі, на 
мить запідо зрити, що 
знаходишся в Украї-
ні. Не даремно україн-
ську діаспору жартома 
називають «португаль-
ською областю» Укра-
їни.

Утім, насправді 
за більшістю життєвих 
історій українських трудових мігрантів у Португалії стоять непрості дилеми 
та вибори, роки адаптації, вивчення цілком чужої мови, пошуки себе у відмін-
ному від звичного оточенні, прийняття роботи, яка, як правило, не відповідає 
отриманому в Україні освітньому рівню, нове формування взаємин з родиною 
і друзями, які залишилися в Україні. Зароблені кошти і матеріальні блага, хоча 
й служать певною сатисфакцією, однак не вирішують усього комплексу про-
блем, сумнівів і сподівань, які охоплюють відірвану від рідного краю людину. 
З часом, однак, у міру успішної інтеграції в місцеве середовище, у багатьох 
трудових мігрантів зв’язки з Україною природно слабшають, а уявлення про 
те, що відбувається вдома, стають уривчастими. Реальні, а інколи й уявні труд-

нощі в Україні емігранти схильні сприймати як 
підтвердження правильності свого вибору. «Як в 
Україні стане краще, то поїдемо […], – так роз-
мірковував емігрант Ігор Дудник. – Старший в 
Україну вже не хоче їхати, а менший хоче, але 
він ще нерозумний»3.

Поштовхом до відновлення інтересу до 
України в середовищах українських трудових 
мігрантів за кордоном, як правило, ставали бурх-
ливі суспільно-політичні події, коли Україна 
опинялася на перших шпальтах світових інфор-
маційних агентств. Певною мірою стимулювали 
цей інтерес португальські роботодавці, співро-
бітники чи знайомі, які просили українців пояс-
нювати їм події, усіх тонкощів яких вони не мо-
гли зрозуміти. Перший такий сплеск інтересу до 
України був пов’язаний із Помаранчевою рево-

3 Григораш А. Українці у Португалії. Успішні люди, яких ми втрачаємо. Укра-
їнська правда. 2011. 12 квітня. URL: https://life.pravda.com.ua/travel/2011/04/12/76797/.

Українці Португалії на акції «Об’єднані прапором», 
Лісабон, квітень 2018 р.

Плакат волонтерської групи 
«Янголи милосердя»
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люцією, обранням на посаду 
Президента України Віктора 
Ющенка. Однак тоді надії на 
швидке покращення зміни-
лися розчаруванням і навіть 
певним збайдужінням, що 
особливо посилилося після 
перемоги на президентських 
виборах Віктора Януковича. 
Патріотично налаштовані 
українці за кордоном не мо-
гли зрозуміти такого вибору, 
відчували себе безсилими. 
Нова хвиля посилення ін-

тересу до України піднялася в європейських країнах наприкінці 2013 року, у 
зв’язку з наростанням акцій протесту проти відмови В. Януковича підписати 
договір про асоціацію України з Європейським Союзом, драматичними поді-
ями Євромайдану. Українці в країнах ЄС були особливо чутливими на спроби 
тодішньої української влади змінити цивілізаційний вибір України, адже для 
кожного з них за цим стояли конкретні життєві обставини: надії на скасування 
візових обмежень, що полегшувало б зустрічі з родиною, на поступове набли-
ження життєвого рівня до європейських стандартів.

У дні Євромайдану в багатьох помешканнях українців у Португалії був 
постійно включений 5-ий канал українського телебачення, який наживо тран-
слював новини, самі ж вони обговорювали останні події в Україні між собою 
та з португальськими знайомими. Португальці, уже маючи сформовану дум-
ку про українців як сумлінних, кваліфікованих та нерідко високоосвічених 
працівників, намагалися потішити їх, твердячи, що всі вони достойні жити в 
Європі, що ситуація незабаром зміниться. Драматичне розгортання подій нав-
коло Євромайдану, розповіді рідних і друзів про те, що відбувається в Украї-
ні, викликало неймовірні емоції серед українських мігрантів. Уже тоді серед 
них ширилися ініціативи по збору коштів для допомоги Євромайдану. Важли-
во відзначити те, що під впливом цих подій ряд трудових мігрантів з України 
змінювали ставлення до суспільно-політичних процесів з індиферентного на 
активне, а певні образи на рідну землю, де вони не змогли реалізувати себе, 
заміщувалися переживаннями за її майбутнє та відчуттям співпричетності до 
нього. Так, за спогадами волонтерки Валентини Марко4, одна з її знайомих, яка 
раніше цілком не цікавилася суспільними віяннями, плачучи розповідала про 

4 Матеріали анкетування «Волонтерський рух в Україні як чинник суспільної 
мобілізації в умовах війни». Зберігаються в архіві Центру усної історії та біографісти-
ки при кафедрі новітньої історії України ім. Михайла Грушевського Львівського наці-
онального університету ім. Івана Франка. Анкета Марко Валентини, 1964 р. н. Львів, 
2017. Серпень.

Волонтери групи «Янголи милосердя»
на марші миру в Лісабоні, 2014 р.
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те, як її подруга в Києві разом 
із чоловіком-бізнесменом пе-
ревозили у власному джипі 
поранених та опікувалися їх 
безпекою. Ця ситуація зму-
сила її переглянути свої по-
гляди: «тоді включалася люд-
ська гідність».

Справжнім шоком для 
українських трудових мі-
грантів у Португалії став по-
чаток російсько-української 
війни, поява загиблих і по-
ранених. Так само складно приймали війну як близьку реальність португаль-
ці, адже країна вже близько ста років не мала війни на своїй території, тож у 
ній повсюдно домінували пацифістські настрої. Валентина Марко згадувала, 
що з-поміж її португальського оточення лише француженка, завдяки родинній 
пам’яті, мала уявлення про те, чим є війна. Волонтерську діяльність майбут-
ні активістки «Янголів милосердя» починали по-різному, і не всі вони на той 
момент були знайомі між собою. Вінничанки Ірина Давидовська (працює мед-
сестрою у швидкій допомозі в Лісабоні), Олена Маковійчук (в Україні була 
вчителем історії), Ірина Мельничук (директорка суботньої української школи 
в Лісабоні «Родина») почали збирати допомогу для поранених воїнів, які пе-
ребували у Вінницькому військовому госпіталі. Валентина Марко (колишня 
львів’янка, біолог за освітою, переїхала до Португалії наприкінці 1990-х років 
разом із родиною – чоловіком і двома дітьми) почала волонтерську діяльність 
після недільного богослужіння в церкві, коли священик попросив парафіян на-
дати посильну допомогу мобілізованим військовослужбовцям, які знаходилися 
в навчальному центрі в Київській області: «Знали, що хлопці стоять у кросів-
ках і за десять днів мають бути відправлені на війну. То було в кінці червня, 
спека»5. Вийшовши з церкви, люди почали збирати гроші. На них закупили 
15 пар взуття, призначеного для робіт на будовах, із захищеними металом нос-
ками. Перевізники з фірми «Міст-експрес» тоді відмовилися від прибутку, за-
уваживши, що не вперше зустрічаються зі спробами мігрантів допомогти укра-
їнським воїнам. Вони ж розповіли Валентині Марко про колишніх вінничанок 
та дали контактний телефон, за яким вона зателефонувала: «Ми перестали пла-
кати і вирішили об’єднатися»6.

Уперше майбутні «Янголи милосердя» зустрілися на Марші миру в Ліса-
боні 24 серпня 2014 року. «Навіть складно сказати, як ми всі зійшлися на тому 

5 Там само.
6 Бобкова С. «Хлопці, які мали наших ангеликів, залишилися живими під Де-

бальцевим…». Високий замок. 2015. 28 вересня. URL: https://wz.lviv.ua/article/142479-
khloptsi-iaki-maly-nashykh-anhelykiv-zalyshylysia-zhyvymy-pid-debaltsevym.

Наталя Ткач і Валентина Марко
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марші, – згадувала Валентина Марко. – Нас було п’ятеро. Таке було враження, 
що ми знайомі багато років. Не знаю, чому так сталося… Дівчата з Вінниці роз-
повіли, що то почали їх мами у Вінниці, які ходили у шпиталь. Усі просто ска-
зали, що молоді хлопці, хочуть цукерки… Ми стали закуповувати – футболки, 
продукти, бинти, компреси, системи, крапельниці…»7. До волонтерської групи 
долучилася Олена Осадчук з Херсону (філолог за освітою). За її визнанням, з 
початком війни в Україні вона відмовилася від відвідин кав’ярень: «краще за 
зекономлені гроші куплю щось для хлопців на передову»8. Тісні зв’язки з «Ян-
голами милосердя» підтримувала емігрантка і поетеса Оксана Максимишин-
Корабель, уродженка Яворівщини, авторка відомого вірша «Мамо, не плач… Я 
повернусь весною…», що був написаний нею на честь героя «небесної сотні» 
Сергія Нігояна. Ще під час Революції гідності вона, разом із чоловіком, до-
лучалися до португальського автомайдану, який пікетував дипломатичні пред-
ставництва Росії та України, а згодом вони почали допомагати українським во-
їнам і тим, хто постраждав від війни. Зібрані кошти Оксана Максимишин-Ко-
рабель передає «Янголам милосердя», також вона регулярно підтримує групу 
інформаційно, розміщуючи дописи на своїй сторінці у Facebook. О. Максими-
шин-Корабель підкреслювала, що її завжди надихав приклад В. Марко: «Коли 
я дивлюся на Валентину Тимчук (дівоче прізвище В. Марко. – О. А.), я наби-
раюся енергії та хочу жити. Мені хочеться дивитися в її щирі очі й говорити, 
говорити, говорити… Це людина, про яку можна сказати: щаслива тоді, коли 
дов кола всі щасливі»9.

На сторінці «Янголів милосердя» у Facebook стверджується, що волон-
терська група була створена наприкінці червня 2014 року10: «Ми об’єдналися 
для того, щоб допомагати першим пораненим у вінницькому шпиталі, але з 
часом зрозуміли, що наша допомога потрібна не тільки пораненим, але й тим, 
хто зі зброєю в руках захищає нашу країну. Пізніше виявилося, що на території 
України з’явилося багато родин-біженців, які покинули свої домівки, залишив-
ши все майно на тимчасово окупованих територіях. Вирішили, що і цим людям 
потрібна наша допомога. Зараз велику частину нашої роботи займає допомога 
сім’ям загиблих Героїв. Звісно, самі б ми, а нас у групу входить шість чоловік, 
не потягнули б такий обсяг роботи, тому почали залучати українців, які жи-
вуть у Португалії та інших європейських країнах. Життя показує, що це було 
правильне рішення. Є багато небайдужих людей, які охоче допомагають. Ра-

7 Анкета Марко Валентини…
8 Допис на сторінці Оксани Максимишин-Корабель (Оксана Максимишин-Кора-

бель) у соціальній мережі Facebook. 8 грудня 2017 р.
9 Скобало Ю. Війна не поставила нас на коліна. Львів, 2016. С. 269–275; Скоба-

ло Ю. Пам’яті героїв: Мамо, не плач… Я повернусь весною. Волонтерська хвиля. 2017. 
25 лютого. URL: http://wave.leopolis.news/pam-yati-geroyiv-mamo-ne-plach-ya-povernus-
vesnoyu/.

10 Закріплений допис на сторінці волонтерської групи «Янголи милосердя» (Во-
лонтерська група «Янголи милосердя») в соціальній мережі Facebook.
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зом ми – сила!». Таким чином, діяльність групи від початку була зорієнтована 
на збір предметів першої необхідності, медикаментів, продуктів харчування, 
предметів особистої гігієни, одягу для українських військовослужбовців у зоні 
АТО, поранених у госпіталях, членів їх родин та всіх, хто постраждав від бойо-
вих дій і наслідків війни. Члени групи прийняли засаду, що не пересилатимуть 
в Україну кошти, а будуть закуповувати все необхідне в Португалії. Усе зібране 
жінки власноруч у вільний від роботи час запаковували в посилки, які декілька 
разів на місяць відправляли в Україну через перевізника «Міст-експрес», який 
урешті погодився робити це безкоштовно. Інформацію про збірки та переліки 
потрібних речей розповсюджували переважно через соціальні мережі. Оскіль-
ки бажаючі допомогти нерідко приносили продукти цілими ящиками, постало 
питання про місце збереження. Розв’язати його вдалося за допомогою власни-
ків крамнички з українськими продуктами, які виділили для цієї цілі підвальне 
приміщення11. У групі не було формального керівника, всі рішення ухвалювали 
колегіально. Волонтери мали статус координаторів; їх контактні телефони по-
дано в соціальних мережах12.

Характери волонтерів, які зібрались 
у групі «Янголи милосердя», їх життєві орі-
єнтири та цінності багато в чому пояснює її 
назва, яка має свою історію. Почалася ця істо-
рія з ідеї родини архітектора Ігоря та Наталії 
Ткачів, які перебралися в Португалію з Жи-
томира. Ігор Ткач намалював ескіз янголятка, 
а Наталя почала вишивати це зображення та 
передавати воїнам як оберіг. Вишитих янголя-
ток вставляли в рамочки зі скла та освячували 
в церкві. Дев’ятирічний син Миколка виши-
вав хрестиком жовто-блакитне серце, яке ян-
голятко тримає в руках. Особливістю вишив-
ки було те, що її належало виконати однією 
ниткою: якщо нитка рвалася чи закінчувалась, усю роботу переробляли спо-
чатку, адже вважається, що лише так вишивка може виконувати захисну роль. 
Вишиваючи, Наталя молилася13. Під час обстрілу с. Гранітне Волноваського 
району Донецької області, коли внаслідок прямого попадання протитанкової 
керованої гранати на місці будівель залишилися тільки руїни та згарища, ніхто 
з українських військовослужбовців не постраждав: не було ні загиблих, ні по-
ранених. Цей випадок набув розголосу й визнання. У групі маріупольських во-

11 Анкета Марко Валентини…
12 Допис на сторінці Iryna Volonter у соціальній мережі Facebook. 4 травня 2018 р.
13 Допис на сторінці Оксани Максимишин-Корабель (Оксана Максимишин-Ко-

рабель) у соціальній мережі Facebook. 8 грудня 2017 р.; Допис на сторінці Українського 
дому в Португалії (Casa da Ucrânia – Український Дім) у соціальній мережі Facebook.  
8 лютого 2015 р.; Анкета Марко Валентини…

Логотип волонтерської групи 
«Янголи милосердя»
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лонтерів був розміщений фо-
тоальбом під назвою «Порту-
гальські янголятка рятують 
Гранітне», у коментарі до 
якого, зокрема, відзначалося: 
«Згоріло все, але постражда-
лих немає. Давайте згадаємо 
португальських янголяток. 
[…] Дев’ятирічне янголят-
ко розкрило свої крила над 
Гранітним»14. Подібна ситу-
ація була й у Дебальцевому. 
Саме після цих випадків гру-
пу почали називати «Янгола-

ми милосердя». Зображення янголятка, яке тримає в руках серце в кольорах 
українського прапора, стало емблемою групи та екслібрисом усіх пакунків, які 
волонтери відправляють в Україну. Хоча на початках діяльності групи питань 
і невирішених проблем було значно більше, ніж чіткого розуміння, що і як ро-
бити далі, з часом ці відповіді знаходилися. «Ми відчуваємо, – стверджувала 
Валентина Марко, – що є сила, яка все „розрулює”, ніби допомагає нам»15.

Спочатку просити інших людей про допомогу було психологічно важ-
ко: ніхто з волонтерок «Янголів милосердя» не мав подібного досвіду. «Було 
складно просити, я щоразу плакала, – згадувала Валентина Марко. – Я пішла 
в аптеку в Собрейро, маючи 300 євро, які ми зібрали в церкві. Сказала: „У нас 
вдома війна, зробіть за нормальними цінами”. Тоді вже всі знали, що в Укра-
їні війна… Фармацевтка запросила прийти наступного дня. Зібрала ящик без 
податку – шприці, голки, системи, компреси. І сказала – пам’ятатиму, скільки 
житиму: „Сьогодні вам погано, і ми вам допомагаємо, а завтра може бути й 
навпаки”. Так і сталося: коли в Португалії спалахнули пожежі, ми допомагали 
постраждалим»16. За твердженням Олени Маковійчук, португальці виявилися 
дуже чуйними до біди українців. Як приклад вона навела інтернаціональну 
родину Олексієвих-Мімозо17. Португалець-поліцейський, одружений з черка-
щанкою, розповів про війну в Україні своїм співробітникам, які також почали 
надавати посильну допомогу18. Постійно підтримував ініціативи українських 
волонтерів спортивний клуб «Спортинг». Згадують волонтери й інші прикла-
ди допомоги від португальців: так, з 2016 р. постійно надходить допомога від 

14 Допис на сторінці волонтерської групи «Волонтери-махновці» (Волонтери 
Махновці) в соціальній мережі Facebook. 16 січня 2015 р.

15 Анкета Марко Валентини…
16 Там само.
17 Допис на сторінці Оксани Максимишин-Корабель (Оксана Максимишин-Ко-

рабель) у соціальній мережі Facebook. 2 червня 2018 р.
18 Анкета Марко Валентини…

Руїни після обстрілу с. Гранітне Волноваського 
району Донецької області, 2014 р.
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сімейної пари, в якій дружина прикута до інвалідного візка; кілька десятків 
пар дитячого взуття передала власниця взуттєвого магазину, теплі дитячі речі 
приносила пенсіонерка і т. ін.19 Мережа тих, хто довіряє волонтерам «Янголів 
милосердя», фактично поширилася на всю територію Португалії, а подекуди й 
вийшла поза її межі. Так, до прикладу, роботу «Янголів милосердя» як «тита-
нічну» відзначив в інтерв’ю керівник «Асоціації українців у Республіці Ірлан-
дії» Микола Круцик20.

В Україні волонтери «Янголів милосердя» працюють з тими, кого до-
бре знають і кому довіряють. Формувалися ці зв’язки поступово. Утім, навіть 
відсилаючи допомогу за добре відомими маршрутами, волонтери все ж про-
сять розміщувати фотозвіти про її отримання, щоб жертводавці мали певність 
у тому, що діяльність організації абсолютно прозора. Серед волонтерів, через 
яких «Янголи милосердя» передавали зібране на фронт, була харківчанка Олена 
Любинецька, яка почала допомагати фронту після участі в Революції гідності, 
особисто відвозила на передову речі, продукти і спорядження, пробираючись 
навіть у важкодоступні місця. Згодом Олена Любинецька мобілізувалася в лави 
ЗСУ21, але й надалі підтримує контакти з португальськими «янголами», так, 
4 травня 2018 р. вона відзвітувала про отримання від групи ноутбука для по-
треб фронту22. Допомогу на передову від «Янголів милосердя» регулярно пере-
правляє і волонтерка Вікторія Мірошниченко. Вона, здебільшого перебуваючи 
неподалік від зони АТО, отримує відправлення з різних регіонів та перевозить 
їх на лінію фронту бійцям або ж мирному населення, виходячи із конкретних 
потреб23. Співпрацюють португальські «янголи» з Херсонським центром допо-
моги ЗСУ24, маріупольською групою «Волонтери-махновці» та іншими органі-
заціями. З львівських волонтерів, які продовжують їздити в зону бойових дій, з 
«Янголами милосердя» співпрацює Роман Іванів. В одному із дописів, повідо-
мивши про чергову передачу, він зауважив: «Отримали величезну передачу від 

19 Допис на сторінці Оксани Максимишин-Корабель (Оксана Максимишин-Ко-
рабель) у соціальній мережі Facebook. 2 червня 2018 р.

20 Українська спільнота в Ірландії: інтерв’ю з Миколою Круциком. Global 
Ukraine. 2018. 11 липня. URL: https://global-ukraine.com/2018/06/ukrayinska-spilnota-v-
irlandiyi-interv-yu-z-mykoloyu-krutsykom/.

21 Соколова Я. Под Горловкой спасло то, что российская ракета, прошив микро-
автобус, вылетела через открытую дверь. Факты. 2018. 21 февраля. URL: http://fakty.
ua/259263-pod-gorlovkoj-spaslo-to-chto-rossijskaya-raketa-proshiv-mikroavtobus-vyletela-
cherez-otkrytuyu-dver.

22 Допис на сторінці Олени Любинецької (Elena Lyubinetskaya) у соціальній ме-
режі Facebook. 4 травня 2018 р.

23 Беккер А. Народный герой Украины – Викория Мирошниченко. Maidan. Press 
center. 2016. 11 февраля. URL: http://maidanpresscenter.com.ua/ua/news/ato/item/3945-
narodnyj-geroj-ukrainy-viktoriya-miroshnichenko.html; допис на сторінці Валентини 
Марко (Valentyna Timchuk) у соціальній мережі Facebook. 18 червня 2018 р.

24 Допис на сторінці волонтерської групи «Янголи милосердя» (Волонтерська 
група «Янголи милосердя») в соціальній мережі Facebook. 1 червня 2018 р.
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„Янголів милосердя”, в якій дитячий та дорослий одяг для цивільних, іграшки, 
а також шампуні, шоколад та лимони для наших захисників! Низько вклоня-
ємось і щиро дякуємо за вашу постійну допомогу! Вже зовсім скоро все буде 
там, де воно найбільш потрібно. Все буде Україна!»25. Підтримують «Янголи 
милосердя» контакти і з Софією Фединою26. На початку 2017 р. Софія Федина 
відвідала Португалію та взяла участь у благодійному концерті в Лісабоні, ко-
шти з якого були спрямовані на допомогу дитячому будинку в м. Лисичанськ27. 
Співпрацювали «Янголи милосердя» з благодійним фондом «Патріот – Львів» 
(координатори Уляна Дейнека та Ігор Коцюруба).

Волонтери організації «Янголи милосердя» налагодили зв’язки з україн-
цями в багатьох регіонах Португалії, що дає їм змогу щотижня відправляти в 
Україну гуманітарні вантажі вагою 50–60 кілограмів. Волонтери намагаються 
гнучко реагувати на потреби тих, кому вони допомагають, враховувати зміни в 
забезпеченні військовослужбовців з боку держави, рахуватися з тим, що пошта 
не завжди працює швидко, тож продукти повинні мати триваліші терміни збе-
рігання. Бійцям на передову здебільшого передають солодощі, каву, чай, мед, 
вітаміни, консерви, оливкову олію, протизапальні медикаменти, білизну. Своє-
рідною візитівкою стали лимони, які ростуть у Португалії в садках. З частини 
зібраних лимонів волонтери виготовляють вітамінні суміші. У 2017 р. «Янголи 
милосердя» передали на передову генератор. Цим проектом опікувалося по-
дружжя Валерія і Тетяни Радчуків, які проживають у португальському місті 
Сетубал28. З особливою старанністю волонтери збирають передачі для військо-
вих на релігійні свята. Так, у березні 2018 р. в рамках проекту «Українські 

25 Допис на сторінці Романа Іваніва (Роман Іванів) у соціальній мережі Facebook. 
5 травня 2018 р.

26 Допис на сторінці Софії Федини (So a Fedyna) в соціальній мережі Facebook. 
9 червня 2017 р.

27 Анкета Марко Валентини…
28 Допис на сторінці Оксани Максимишин-Корабель (Оксана Максимишин-Ко-

рабель) у соціальній мережі Facebook. 28 травня 2017 р.

Допомога волонтерської групи «Янголи милосердя» дитячому будинку в 
м. Лисичанськ, травень 2018 р.
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діти Європи – захисникам Вітчизни» до традиційних посилок були докладе-
ні власноруч виготовлені дітьми писанки та ангелики: «Все – для захисників! 
Щоб у ці Великодні свята у хлопців було наше тепло і наша увага з далекої 
Португальщини»29.

Окремою увагою користуються військовослужбовці, які перебувають у 
госпіталях. «Сьогодні був найважчий день у моїй волонтерській біографії, – 
згадувала Валентина Марко про відвідини Львівського військового госпіталю 
під час приїзду до Львова влітку 2015 року. – Відвідували хлопців у військо-
вому шпиталі. Сльози душили від болю»30. Проміжні підсумки півторарічної 
роботи «Янголів милосердя» в листопаді 2015 р. показали, що за цей час у зону 
АТО, у шпиталі, дитячі будинки й сім’ї загиблих українських воїнів було від-
правлено 12 тонн зібраних волонтерами вантажів, у тому числі 2,5 тонни ме-
дикаментів31. За 3,5 роки війни волонтери оцінюють обсяг відправленої ними 
в Україну гуманітарної допомоги у 30 тонн. «У нас була дуже цікава історія, 
яка розпочалася на острові Мадейра, – згадують вони. – Паромом передали 
дуже велику передачу, як потім з’ясувалося, цю передачу було закуплено на 
гроші імігранта-росіянина, який прийшов в українську громаду і сказав, що 
йому соромно за його Батьківщину і він хоче якось допомогти Україні та її за-
хисникам […], якби людина не відчувала той біль, вона ніколи б не прийшла до 
нас зі своєю допомогою»32.

З 2015 р. «Янголи милосердя» почали співпрацювати з Центром допо-
моги сім’ям учасників АТО у м. Львові (координатор – Неля Васюта). Напри-
кінці цього ж року Валентина Марко 
запропонувала португальським во-
лонтерам реалізувати проект до дня 
св. Миколая «Подаруй дитині ра-
дість». Отримавши від Центру спис-
ки дітей, батьки яких загинули на 
фронті, волонтери поширювали цю 
інформацію у Facebook (згадували 
лише ім’я та вік дитини), а родини 
з Португалії зголошувалися підготу-
вати подарунок конкретній дитині. 
Основна ідея акції полягала в тому, 
щоб сформувати постійні взаєми-
ни між постраждалими від війни в 

29 Допис на сторінці Валентини Марко (Valentyna Timchuk) у соціальній мережі 
Facebook. 25 березня 2018 р.

30 Бобкова С. «Хлопці, які мали наших ангеликів, залишилися живими під Де-
бальцевим…

31 «Янголи милосердя» підбили підсумки роботи. UA: Українське радіо. 2015. 
9 листопада. URL: http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=11287.

32 Допис на сторінці Iryna Volonter у соціальній мережі Facebook. 4 травня 2018 р.

Портфель з канцелярським приладдям, 
зібраний «Янголами милосердя» для 

школярів в Україні
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Україні та сім’ями українських мігрантів у Португалії, які могли б допомагати і 
згодом, менш-більш регулярно. Такі лінії взаємин справді вдалося зав’язати. У 
подарунки вкладали іграшки, солодощі та обов’язково щось приємне для мами. 
У перший рік вдалося відправити близько тридцяти таких посилок. Наступно-
го року список розширився та й подарунки стали більшими, адже родини в 
Португалії вже сприймали маленьких українців як знайомих, певною мірою 
навіть близьких. У 2016–2018 рр. «Янголи милосердя» успішно реалізовували 
проекти «Першокласник» та «Майбутній школяр», суть яких полягала у зборі 
для дітей з сімей учасників АТО (переважно з Львівської та Вінницької об-
ластей) шкільних портфеликів з канцелярським приладдям. З 2016 р. за участі 
«Янголів милосердя» в Лісабоні було проведено кілька благодійних концертів, 
а зібрані на них кошти також спрямували на допомогу дітям33. У червні 2018 р. 
в Лісабоні за співорганізації волонтерської групи «Янголи милосердя» також 
відбувся Благодійний ярмарок мистецтв34.

Потужна хвиля волонтерського руху, яка охопила українських емігрантів 
у різних країнах після початку війни в Україні, служить важливим чинником 
згуртування українців у світі та збереження мігрантами української ідентич-
ності. Безперечно значною є роль українських мігрантів у інформуванні країн 
Заходу про ситуацію в Україні. У волонтерських середовищах дійшли до ви-
сновку, що власний приклад надання гуманітарної допомоги Україні є найкра-

33 Анкета Марко Валентини…
34 Допис на сторінці Оксани Максимишин-Корабель (Оксана Максимишин-Ко-

рабель) у соціальній мережі Facebook. 2 червня 2018 р.

Грамоти і подяки волонтерській групі «Янголи милосердя»
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щим способом виховання дітей, які, інтегруючись у суспільства інших країн, 
потрохи втрачають зв’язок із рідною землею батьків. Волонтери «Янголів ми-
лосердя» не бачать для себе можливості припинити волонтерську діяльність, 
принаймні до завершення війни в Україні: «Ми не дорікаємо блондинкам з пса-
ми на пляжі, але нам хочеться запитати у них, що усі ці люди зробили для бій-
ців і як хоч чимось допомогли їм? […] Нам усі говорять, що потрібно поїхати 
і відпочити десь, а ми не можемо, просто не можемо всіх їх кинути […]. Ми 
впевнені, що почуття волонтерства живе десь усередині нас. Не просто існує, а 
живить нас щоразу, коли знаходить своє відображення в наших добрих справах 
і вчинках»35.

Допомога, яка надходить в Україну від її трудових мігрантів, важлива ще 
й тим, що її надають люди, які дуже добре відчули на собі вагу всіх зароблених 
коштів, пройшли труднощі адаптації та облаштування в чужому середовищі, 
адже за кожним мігрантом стоїть власна, нерідко драматична історія розлуки 
з рідними і друзями, страхів і сумнівів у правильності зроблених виборів, від-
мови від отриманої в Україні професії, зміни ментальних установок. «Воно не 
робиться з піаром, просто робиться, – стверджує Валентина Марко. – Ми не 
просимося в історію. Коли все починалося, ніхто з нас не думав, що воно так 
буде. Ніхто не робив того для слави. Коли починалася війна, ми всі згуртува-
лися навколо біди»36. «Нам не потрібна слава та нагороди, – підкреслює Ірина 
Давидовська. – Найбільшою нагородою для нас є те, що наші хлопчики, наші 
захисники вважають нас португальською областю України і вірять нам»37.

Олена АРКУША

35 Допис на сторінці Iryna Volonter у соціальній мережі Facebook. 8 травня 2018 р.
36 Анкета Марко Валентини…
37 Допис на сторінці Iryna Volonter у соціальній мережі Facebook. 4 травня 2018 р.
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З початком бойових дій ставлення жителів Донбасу до українських вій-
ськових було швидше негативним, обережним та недовірливим. Тут дається 
взнаки історична специфіка регіону. Тісні родинні зв’язки, масова трудова 
міграція, врешті-решт географічна близькість дотепер обумовлювали упевне-
ність мешканців Донбасу у братерських відносинах російського й українського 
народів, їх переконаність у тому, що запорукою процвітання України є саме 
союз з Росією та Білоруссю. Борис Багтєєв пише: «Перетнувши близький ро-
сійський кордон, мешканці Донбасу бачать те саме, що й удома. Такого по-
мітного контрасту в побутовій культурі обабіч кордону, як, скажімо, між Сум-
ською областю України та Курською областю Росії, там немає. Центри пере-
важної більшості донбаських міст – „сталінки”, „хрущовки”, „брежнєвки”, що 
були типовими для всього СРСР від Таллінна до Душанбе. Нічого старішого, 
особливого, не схожого ані на що інше, там немає. Багато мешканців регіону 
просто не здогадуються, що різниця між українцями та росіянами полягає да-
леко не лише в назві та мові. Для мешканців Донеччини та Луганщини вона 
не є самоочевидною. Хоч би як там не було, а цілком щира впевненість дон-
басівців у тому, що два народи є „братами-близнюками”, є наслідком не лише 
радянської та сучасної пропаганди, а й власних спостережень. Тим більше, що 
історично так склалося: заселяли Донбас вихідці з усіх усюд»1.

Незаперечним залишається той факт, що населення окупованих терито-
рій Донецької та Луганської областей неоднорідне й по-різному ставиться до 
України та її влади. На думку Е. Лібанової, «принципово помилковим вида-
ється поділ жителів Донбасу за їх місцем перебування щодо лінії бойових дій: 
не всі, хто залишився на тимчасово окупованих територіях, є сепаратистами, 
і не всі, які виїхали звідти, – гарантовано проукраїнськи налаштовані»2. Мож-
на виокремити чотири групи мешканців відповідно до політичних поглядів3: 
про українське населення, яке не підтримує «місцеву владу», але вимушене з 
різних причин залишатися на неконтрольованій території; ті, які свідомо схва-

1 Грабовський С. Україна між «тут» і «там»: феномен Донбасу. Українська прав-
да. 2016. 5 липня. URL: http://www.pravda.com.ua/articles/2010/07/5/5196498/view_
print/.

2 Либанова Э. «Україна єдина» – это цель, а не лозунг. ZN.UA. 2016. 25 березня. 
URL: http://gazeta.zn.ua/internal/ukrayina-yedina-eto-cel-a-ne-lozung-.html.

3 Інформаційні чинники системи інтеграторів Донбасу і Криму в загально-
українській єдності (наукова доповідь). Центр дослідження соціальних комунікацій 
НБУВ. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.phpoption=com_content&view=article&id=2
586:informatsijni-chinniki-sistemi-integratoriv-donbasu-i-krimu-v-zagalnoukrajinskij-
ednosti&catid=78&Itemid=412.



491

Допомога населенню, що постраждало від бойових дій

люють ідеї «ЛНР/ДНР» і працюють на їх поширення; «розгублені», які не до-
віряють українській владі, але й не готові повністю сприймати дії влади само-
проголошених республік; населення, яке настільки втомилося від війни, що 
підтримує встановлення миру незалежно від прапора державної влади.

За лічені місяці волонтерські ініціативи спрямували зусилля на забезпе-
чення потреб громадян, які постраждали від бойових дій. Проблема біженців і 
внутрішньо переміщених осіб стала однією з найбільш гострих та болючих. Від 
початку російської агресії, тікаючи від війни, порядків «русского мира» та сепа-
ратистських псевдореспублік, люди залишили домівки й розселилися в різних 
куточках України. Вони були вимушені почати життя «з нуля». Один з офіце-
рів, уродженець Луганщини, запевнював, що терміни проведення АТО значною 
мірою залежатимуть від ступеня довіри мешканців Донбасу до українських 
військових, які задіяні в антитерористичній операції.  З часом через щирість 
українських військових мешканці Донеччини й Луганщини переосмислювали 
ставлення до них. Хоча солдати й офіцери інколи самі не мали належного поста-
чання, вони знаходили можливість ділитися пайками з місцевими, які залиши-
лися сам на сам зі своїми проблемами: «Шибку засклити, поставити огорожу, 
полагодити пошкоджений дах – для хазяйновитих українців не проблема, а для 
селян – привід для роздумів, хто для них є другом, а хто – ворогом»4.

«Коли нас передислокували до нового місця, мешканці тамтешнього 
села з острахом спостерігали за нами. Аби змінити думку місцевих, ми одразу 
прийшли до сільського голови й обговорили всі питання, що стосуються на-
шого перебування. Чимало проблем було закрито практично нараз. Нам надали 
кілька будинків для проживання. Щоби не було нарікань, ми прямо заявили, 
що, як і решта селян, будемо платити за світло, газ і воду. Наступним кроком 
було відновлення повноцінного водопостачання – за допомогою волонтерів та 
власних сил ми запустили одну зі свердловин, що забезпечувала питною водою 
велику частину села. Потім були заняття в школі зі школярами, святкування 
Великодня, коли частину привезеного нам волонтерами віддали місцевим. Та 
ще чимало, начебто незначних, але таких важливих для налагодження діало-
гу кроків. Як результат – відносини між цивільними та військовими сьогод-
ні дружні. Під час перебування у цьому селі влітку я звернув увагу, що його 
мешканці, проїжджаючи повз військових, сигналили їм, вітаючись. На Донбасі 
таке побачиш не завжди», – розповів командир 25-го окремого мотопіхотного 
батальйону «Київська Русь» Євген Лавров5.

«У сірій зоні простір наче викривлений. Відчуваєш, що це українська зем-
ля і навіть державний прапор залишився майоріти край села. Проте село розта-
шоване на нейтральній смузі між двох цивілізацій, бо так вирішили політики за 

4 Туровець Р. Захисник, а не «каратель», або як змінюється ставлення мешканців 
Донбасу до українських військових. Народна армія. 2016. 6 листопада. URL: http://
na.mil.gov.ua/41658-zahysnyk-a-ne-karatel-abo-yak-zminyuyetsya-stavlennya-meshkantsiv
-donbasu-do-ukrayinskyh-vijskovyh.

5 Там само. 24 листопада.
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багато кілометрів від Новоолександрівки. Це означає, що бойовики можуть че-
кати у будь-якій хаті. Якщо ми зустрічаємось у такій ситуації, намагаємось мир-
но розійтись. Це стандартна ситуація в розвідників. Якщо почнемо перестрілку, 
то нікому не вигідно, коли один одного завалить. Розбіжимось, а можуть мирні 
постраждати. У Новоолександрівці є й ті, хто дивиться на українських солдатів 
крізь приціл. Зокрема, чоловіки у цивільному одязі приїжджають на велосипе-
дах і змінюють тих, хто був на варті терористів. Поруч із Новоолександрівкою 
бійці знайшли схованку з російською зброєю та формою. Вони дізналися, що 
принаймні один із новоолександрівців воює у так званій поліції „ЛНР”. Так ста-
лося, що кулі бойовиків зачепили місцевого пенсіонера. По порятунок батько 
бойовика пішов не до сина, а до українських військових медиків. Як поранили 
батька бойовика, кулі дедалі менше свистять над „сірою зоною”», – розповів 
«Поляк», командир окремого гірсько-штурмового батальйону6.

У квітні 2014 р. Верховна Рада України ухвалила закон «Про забезпечен-
ня прав і свобод громадян та правового режиму на тимчасово окупованій тери-
торії України». Згідно із законом, на цій території було встановлено особливий 
правовий режим, громадяни України мають право на вільний та безперешкод-
ний в’їзд і виїзд з тимчасово окупованої території за умови пред’явлення до-
кумента, що підтверджує громадянство України. В’їзд і виїзд іноземців та осіб 
без громадянства допускається лише за спеціальним дозволом через встановле-
ні пункти в’їзду-виїзду. Порядок в’їзду і виїзду іноземців та осіб без громадян-

ства встановлюється Ка-
бінетом Міністрів Укра-
їни. Документом визна-
чено також, що примусо-
ве зарахування громадян 
України до громадян ін-
шої держави не визнаєть-
ся. Для громадян України, 
які проживають на тим-
часово окупованій тери-
торії або переселилися з 
неї, забезпечується реалі-
зація права на зайнятість, 
пенсійне забезпечення, 
загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страху-
вання, а надання соціаль-
них послуг здійснюється 

6 Цаплієнко А. Село на Луганщині між двох світів війни. Мешканці Новоолексан-
дрівки просяться до України. ТСН. 2017. 8 жовтня. URL: https://tsn.ua/ato/selo-na-luga-
nschini-mizh-dvoh-svitiv-meshkanci-novooleksandrivki-prosyatsya-do-ukrayini-1007960.
html.

Гуманітарна допомога українських військових і 
волонтерів дітям прифронтових територій,

січень 2016 р.
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відповідно до законодавства 
України. Громадяни похилого 
віку, особи з інвалідністю, ді-
ти-інваліди та інші громадя-
ни України, які перебувають 
у складних життєвих обста-
винах, мають право на отри-
мання соціальних послуг від-
повідно до законодавства 
України. Громадяни України, 
які переселилися з тимчасо-
во окупованої території, ма-
ють право на отримання ма-
теріального забезпечення та соціальних послуг відповідно до законодавства за 
фактичним місцем проживання, перебування7.

У зв’язку з окупацією частини території до законодавства України було 
додано закони та підзаконні нормативно-правові акти, які стосувалися забез-
печення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб. Серед них: закони «Про 
забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20 жовтня 
2014 р.; «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення га-
рантії дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», підписаний 
Президентом наприкінці 2015 р. Кабмін прийняв 11 постанов та розпоряджень 
щодо внутрішньо переміщених осіб, здебільшого стосовно порядку реєстрації 
та організації обліку, кінцевою метою якого було створення єдиного реєстру для 
систематизації різних видів допомоги; постанови Кабінету Міністрів України 
«Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України 
та районів проведення антитерористичної операції» від 1 жовтня 2014 р.; «Про 
надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимча-
сово окупованої території України та районів проведення антитерористичної 
операції, для покриття виплат на проживання, в тому числі на оплату житло-
во-комунальних послуг» від 1 жовтня 2014 р. та ін. Прийнята також державна 
Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб, проте за чоти-
ри роки війни немає закону, який би передбачав компенсацію за втрату зруй-
нованого снарядами житла у прифронтовій зоні на підконтрольній Україні те-
риторії. Наприклад, у Станично-Луганському районі за три роки війни зруйно-
вано понад 3000 будинків, 260 з них не підлягають відновленню. В основному 
це руйнування 2014 року, коли тут тривали найбільш інтенсивні бої. «У 2014–
2015 роках справді були проблеми з виплатами пенсій, магазини працювали 
нестабільно. Допомога була потрібна. Зараз аж такої проблеми немає, ніхто 
тут з голоду не вмирає. Але люди розслабилися. Почали вести життя утриман-

7 Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим 
на тимчасово окупованій території України». Законодавство України. URL: http://
zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1207-VII.

Мурал австралійського художника Гвідо Ван 
Хелтена на зруйнованому будинку,

Авдіївка, літо 2016 р.
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ців. У них з’явилася позиція, що 
їм зобов’язані, – пояснює міс-
цеві особливості керівник апа-
рату районної держадміністра-
ції Олексій Гавриш. – Тому ми 
починаємо людей привчати, що 
ми нічим не зобов’язані. Так, 
ви постраждали, але ви також 
маєте брати участь у відбудові 
власних осель. Якщо ти здо-
ровий чоловік, то ти теж маєш 
щось зробити!»8. Переселенцям 
доводиться відходити від пози-
ції постійного прохача. У країні 
багато вразливих груп, тому че-

кати якоїсь надмірної уваги до цієї категорії не доводиться. Держава не має 
достатніх ресурсів, щоб вирішити всі проблеми вимушених переселенців, тож 
їм доводиться навчатися допомагати собі самим: готувати проекти, шукати під-
тримку й ресурси, взаємодіяти з бізнес-асоціаціями.

Міністерство соціальної політики відзвітувало суспільству про надан-
ня допомоги майже мільйону переселенців протягом 2014–2015 рр. (884 гри-
вень – особам непрацездатного віку та 442 – особам працездатного). У Києві 
та в кожній області створено півдесятка різноманітних структур в органах ви-
конавчої влади – штабів, центрів, відділів – які мають забезпечувати державну 
підтримку внутрішньо переміщеним особам та захист їх прав. Проте ситуація 
залишається дуже складною. Діяльність державних структур, як відзначають 
правозахисники та самі переселенці, нерідко забюрократизована, координація 
між різними відомствами погана, допомога, хай і символічна, нараховується з 
перебоями, а підтримка у вирішенні ключових проблем переселенців – щодо 
житла і роботи практично відсутня. Комплексна програма не може запрацюва-
ти через відсутність коштів9.

Волонтерський рух, чисельні громадські організації компенсують те, що 
не допрацювали чиновники, власною енергією та ініціативою. Завдяки їх учас-
ті в долі переселенців, самовідданості в підтримці найбільш вразливих катего-
рій, вмінню організувати та організуватись у пошуках ресурсів, десятки тисяч 
сімей отримали реальну допомогу, відчули людську солідарність, зуміли адап-
туватися до нових умов життя. Волонтерам не просто працювати в зоні АТО, 

8 П’єцух М. «Вікно в Європу»: як змінилося життя Станиці Луганської за 
три роки війни. Українська правда. 2017. 20 квітня. URL: http://www.pravda.com.ua/
articles/2017/04/20/7141737/.

9 Кіпень В. Чому проблему переселенців виведено з активного суспільного 
дискурсу. День. 2016. 17 лютого. URL: https://day.kyiv.ua/uk/blog/suspilstvo/chomu-
problemu-pereselenciv-vyvedeno-z-aktyvnogo-suspilnogo-dyskursu.

Інформаційні листівки ГО «Донбас SOS»
«Азбука виживання»
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адже представники квазідержавних утворень не визнають діяльність україн-
ських волонтерських організацій. При цьому державні структури в процесі ви-
возу біженців практично не беруть участі: автобуси та поїзди, що виїжджають 
із зони АТО, – комерційні.

Так, волонтери Донецька, які були вимушені діяти анонімно, влітку 
2014 р. забезпечували продовольством, медикаментами та засобами гігієни 
гуртожитки, в яких проживали біженці з небезпечних районів міста, організо-
вували пункти безкоштовного харчування для тих, хто опинився на межі ви-
живання. Безіменні волонтери вивозили з Донецька різними шляхами тих, хто 
не мав можливості виїхати сам – пенсіонерів, тяжкохворих, вагітних, жінок із 
малолітніми дітьми: «Ми просто не можемо собі дозвол ити поїхати, тому що 
розуміємо, що без нас хтось може загинути, – говорить волонтер Євгеній. – Діти 
залишаться без нормального х арчування, люди похилого віку – без підтримки. 
Нам просто совість не дозволяє залишити їх тут самих»10. На початках війни всі 
ці безіменні волонтери стали серйозною опорою для людей, що опинились у 
статусі заручників війни. Тому вони просто не мали права поїхати з Донецька.

Першими, хто допомагав вимушеним переселенцям з Криму, була гро-
мадська організація «Крим SOS», яка виникла вже 27 лютого 2014 р. на сто-
рінці у Facebook, спершу з наміром інформувати про події в Криму. Проте з 
часом сфера діяльності організації значно розширилась. Сьогодні це експертна 
організація, яка займається питаннями окупованого Криму, проводить моні-
торинг порушень прав людини в Криму, здійснює підтримку та надає захист 
постраждалим від репресій, координує громадські рухи й ініціативи з питань 
ВПО, надає юридичні консультації та забезпечує супроводом у судових спра-
вах, здійснює соціальну та гуманітарну допомогу, психологічну та інтеграцій-
ну підтримку. Сьогодні їх офіси розміщені в Києві, Львові, Херсоні, Полтаві та 
Запоріжжі, проте загалом їх робота поширюється на 17 областей України. А в 
липні 2014 р. «Крим SOS» став виконавчим партнером Управління Верховного 
комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові і Україні (УВКБ ООН) у 
програмах, що пов’язані з захистом переселенців.

Схожою у своїй роботі є громадська організація «Донбас SOS», що утво-
рилась 14 березня 2014 р. з активістів Донбасу, які координували допомогу 
громадянам, що перебували в зоні проведення АТО, та внутрішньо переміще-
ним особам. ГО в основному займається: захистом їх прав, аналізом та висвіт-
ленням інформації, допомогою у виїздах із зони АТО, пошуком житла, юри-
дичними консультаціями, координацією активістів громадських та державних 
організацій, допомогою особам, що потрапили в полон, та тим, кого звільнили 
з полону, представленням та захистом інтересів мешканців зони АТО в держав-
них органах. Організація об’єднала 5 координаторів і близько 40 волонтерів 
гарячої лінії «Донбас SOS», а також мережу регіональних волонтерів у Доне-
цькій, Луганській, Чернівецькій, Одеській, Харківській, Херсонській, Волин-

10 Там само.
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ській, Кіровоградській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомир-
ській, Запорізькій, Волинській, Вінницькій, Закарпатській областях11.

Члени цього громадського об’єднання розробляли та розповсюджували 
містами Донецької та Луганської областей такі брошурки: «Як вижити в зоні 
АТО», «Правила поведінки під час бойових дій», «Гуманітарна допомога в зоні 
АТО», «Що в першу чергу необхідно знати тим, хто залишив зону конфлікту», 
«Азбука виживання. Що можна і не можна якщо Ви натрапили  на підозрілі 
й вибухонебезпечні предмети». З осені 2014 р. вони здійснюють дистанційну 
юридичну підтримку, а з березня 2016 р. – проект «Забезпечення правового 
захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні», в рамках якого: надають пра-
вову підтримку по національній гарячій лінії та в організованих правових при-
ймальнях (м. Київ, м. Краматорськ), проводять юридичні он-лайн консультації 
та семінари, захищають права та інтереси внутрішньо переміщених осіб на 
державному та місцевому рівнях, публікують статті щодо захисту їх прав.

З літа 2014 р. організація активно займається евакуацією мешканців з 
території Донбасу. Активісти «Донбас SOS» надають адресну гуманітарну до-
помогу людям, що проживають найближче до лінії розмежування. За достат-
ньо короткий час ними реалізовані гуманітарні проекти: Солодкі подарунки 
(до дня святого Миколая), іграшки для ВІЛ-інфікованих, канцтовари для дітей 
Донбасу (до 1 вересня); допомагають дитячим закладам Донецької та Луган-
ської областей. Волонтери провели акції: «Листівки із заходу на схід» (спільно 
з українською організацією в Бельгії «Promote Ukraine», львівським дитячим 
реабілітаційним центром «Джерело» та Краматорським центром прийому мир-
них переселенців); «Книжки на схід» (спільно з видавництвами «Смолоскип», 
«Веселка», «Абабагаламага»: дитячі книги і книги українських авторів частко-
во були подаровані видавництвами, частково – зібрані волонтерами та небай-
дужими людьми для дітей міста Артемівська та прифронтової зони); «Мильна 
казка» (подарунок Києву – донецька традиція масового запуску мильних буль-
башок); «Серце Донбасу» (до Дня Незалежності України – солодке печиво від 
щирого серця Донбасу для киян та гостей міста); Благочинний аукціон «По-
даруй дитині радість навчання» (з лотами від Андрія Хливнюка, Сашка Поло-
жинського, Джамали, Руслани та ін.).

Восени-взимку 2015 р. за фінансової підтримки УВКБ ООН вони реалі-
зували масштабний проект «Подарунки зі сходу». «За нашим задумом, – роз-
повіди волонтери організації, – в 6 містах України, де проживає найбільша 
кількість ВПО (Краматорськ, Дніпропетровськ, Харків, Київ, Одеса, Львів) 
мали з’явитися мурали за мотивами малюнків дітей із зони АТО і маленьких 
переселенців з Донбасу. Для цього протягом жовтня-листопада ми провели 
конкурс дитячого малюнка: в результаті отримали більше 300 робіт від діточок 
з Маріуполя, Краматорська, Лисичанська, Сєвєродонецька, Бахмута, Костян-
тинівки, Волновахи, Горлівки, Слов’янська, Одеси, Дніпропетровська, Харко-

11 Офіційний сайт громадської ініціативи «Донбас SOS». URL: http://www.
donbasssos.org/about_uk/.
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ва та ін.»12. Зреалізували волонтери і серію соціальних відеороликів «Ми – це 
Україна», що стартувала у 2015 р. – це історії тих людей, які змушені були по-
кинути домівки через війну.

Ще одна громадська ініціатива «Восток-SOS», була створена 5 травня 
2014 р. в Києві на базі громадської організації «Поступ», яка до цього працю-
вала в Луганську. Метою їх діяльності є підтримка та допомога вимушеним 
переселенцям, постраждалим та військовим, що перебувають у зоні збройного 
конфлікту. На сьогодні команда «Восток-SOS» об’єднує близько 35 активістів із 
Луганську, Києва, Харкова, Сімферополя та ін. міст. Ця організація (або ініціа-
тива, як вони себе називають) надає досить широкий спектр послуг: допомога 
постраждалим, переселенцям, висвітлення подій у регіоні, організація соціаль-
ної адаптації дітей, допомога у звільненні заручників, юридичні консультації, 
робота у звільнених містах. Першим завданням є соціально-побутова допомога, 
що включає: забезпечення тимчасовим житлом (до 2-ох місяців), одягом, харчу-
ванням, засобами гігієни. Цими необхідними речами забезпечують вимушених 
переселенців, а також осіб, які живуть у населених пунктах, що постраждали 
внаслідок бойових дій. Так, до прикладу, за січень 2015 р. організації «Восток-
SOS» вдалося допомогти двадцяти сім’ям. Юридичні та психологічні послу-
ги надаються з допомогою правових і психологічних консультацій телефоном. 
Крім цього, надаються послуги з тимчасового працевлаштування вимушених 
переселенців та медичні послуги. Ще один напрям діяльності – допомога у 
звільненні полонених. Волонтери займаються пошуком інформації про заруч-
ників і місце їх перебування та допомагають у веденні переговорів13.

Громадська ініціатива «Відповідальні громадяни» (більш відома за ро-
сійською назвою «Ответственные граждане») заснована бізнесменом Енріке 
Менендесом, журналістами Дмитром та Євгеном Шибаловими та колишньою 
депутаткою Мариною Черенковою. Офіційно зареєстрована в Україні з липня 
2015 р. Її активісти декларують нейтральну позицію щодо озброєних учасників 
конфлікту, але водночас вони неодноразово заявляли, що бачать Донбас у скла-
ді України. «Відповідальні громадяни» працюють у найбільш небезпечних ра-
йонах зони конфлікту. Їх представники їздять до тих населених пунктів, де ве-
дуться бойові дії, але там одночасно залишаються мирні жителі. Також у фоку-
сі їх уваги тимчасово переміщені особи, які залишили домівки й переселились 
до сусідніх міст Донецької та Луганської областей. Вони організовують допо-
могу для дитячих будинків, притулків, центрів тимчасових переселенців та ін-
ших соціальних закладів, у яких через нестачу державного фінансування і по-
стійний наплив нових людей не завжди є можливість повноцінно забезпечити 
всім необхідним своїх підопічних.

Допомога ділиться на кілька напрямів: гуманітарна, доступ до медич-
ного обслуговування та освіти, інформування мешканців зони АТО про мінну 

12 Там само.
13 Офіційний сайт громадської ініціативи «Восток-SOS». URL: http://vostok-sos.

org/about-project/.
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загрозу, реалізація проектів з 
пошуку отримувачів та орга-
нізації доставок гуманітарної 
допомоги в Донецьку та Лу-
ганську області, підняття ак-
тивності у спільнотах та гру-
пах компактного проживан-
ня тимчасово переміщених 
осіб, інформування громад-
ськості про потреби й про-
блеми в зоні АТО14. На рахун-
ку цих волонтерів уже є ева-
куація людей з місць бойових 
дій з подальшим їх облашту-

ванням; допомога випадково пораненим – таких предостатньо в лікарнях До-
нецька з-поміж звичайних мешканців; доставка медикаментів, гігієнічних на-
борів і харчів у бомбосховища, а також підтримка найменш захищених соці-
альних категорій: самотніх мам, пенсіонерів, людей з особливими потребами. 
Надають гуманітарну допомогу «Відповідальні громадяни» винятково мирним 
мешканцям, але не питають у своїх підопічних, чи ходили ті на референдум і 
кого підтримують. У Києві їх або прямо звинувачують, або підозрюють у кола-
бораціонізмі, а в Донецьку – у співпраці з українською владою15.

Під час військових дій у Слов’янську пастор церкви «Добра вість» Петро 
Дудник разом із командою волонтерів вивіз із міста майже 4 тис. чол.: «Вини-
кла небезпека для життя, коли затримали нашого єп ископа Олексія Олексійо-
вича Демидовича. Я розумів, що буду таким, за ким прийдуть. Поповнювати 
підвали бранців мені не хотілося, і ґрунтовних причин для цього немає. Тому 
мені довелося залишити місто. На даний момент я не в’їзний»16. Група Дудника 
мала два пункти в місті, звідки забирала людей з окупованого Слов’янська та 
вивозила їх на контрольовану Україною територію, а згодом вони вже авто-
бусами виїжджали здебільшого в Ізюм або Святогірськ. Про ці події Петро 
Дудник згадував17: «За ту лінію фронту, на окупованій території євангельськ і 

14 Офіційний сайт ГО «Ответственные граждане». URL: http://responsiblecitizens.
org/uk/pro-nas/

15 Думан В. Воїни світла. Незручні донецькі волонтери. Українська правда. 
Життя. 2014. 22 грудня. URL: http://life.pravda.com.ua/volunteers/2014/12/22/186134/.

16 Сергацкова Е. Организатор эвакуации из Словянска: «Зачистка города не по-
может. Нужно покаяние друг перед другом». Христианские Черкассы. URL: http://
www.christ.ck.ua/?view=dud-06-27.

17 Пастор Петр Дудник: православный батюшка в Славянске решил не расстре-
ливать моего друга-священника, потому что у него было трое детей. Релігія в Україні. 
2016. 15 липня. URL: https://www.religion.in.ua/news/ukrainian_news/33463-pastor-
petr-dudnik-pravoslavnyj-batyushka-v-slavyanske-reshil-ne-rasstrelivat-moego-druga-
svyashhennika-potomu-chto-u-nego-bylo-troe-detej.html.

Учасники змагань RunForCrimea,
Київ, березень 2016 р.



499

Допомога населенню, що постраждало від бойових дій

церкви, та й не тільки євангельські, але все, що не належать РПЦ МП, все без 
винятку реально знищується. Будинки забирають, священиків катують, б’ють, 
закривають у підвали, розстрілюють. У 2014 р. бойовики зайняли будівлю моєї 
церкви і зробили з неї військовий об’єкт. Поставили два танка у дворі церкви і 
стріляли в бік, як вони говорили, української армії. В Youtube все це є».

Згодом волонтерська група Петра Дудника почала забезпечувати посе-
лення людей, яким немає де жити: «Ось сьогодні, наприклад, на Запоріжжя 
відправиться автобу с на 49 місць. Там людей візьмуть наші волонтери. Посе-
лять їх, організовують безкоштовне харчування і можливе подальше працев-
лаштування. Такі волонтери у нас 
є і в Києві, і в Дніпропетровську, 
Житомирі та інших містах». Після 
того, як 5 липня 2014 р. Слов’янськ 
було звільнено, головним завдан-
ням активістів Дудника стало за-
безпечення гуманітарною допомо-
гою населення. У день звільнення 
міста вони привезли його жителям 
тисячу буханок хліба. Для людей, 
що останній тиждень не бачили ні 
хліба, ні інших продуктів харчуван-
ня, це було справжнє свято. Гроші 
на гуманітарну допомогу та виве-
зення населення пастор збирає че-
рез соціальні мережі18.

У вже звільненому Слов’янську Петро Дудник організував військовий 
музей: «Після війни до нас почали приїжджати багато людей. Ми їх називаємо 
туристами. У хорошому сенсі слова, звичайно. Люди приїжджають, дивлять-
ся… Не дивно – Слов’янськ став брендовим містом. Але якщо ви зараз проїде-
те вулицями міста, ви не побачите ніяких слідів подій, завдяки яким наше місто 
прославилося на весь світ. Відреставровано будинки, зариті окопи, прибрані 
завали і барикади, скрізь чистота. Тому ми зібрали це для наших гостей, щоб 
вони побачили, що війна – це ось такі „гради”, які тут падали»19.

Допомогою постраждалому населенню займається й громадська органі-
зація «Волонтерська сотня». Одна з її організаторок, Леся Литвинова, згадува-
ла: «Почалося з того, що я завезла туди компот і побачила, що там теж потрібна 
регулярна допомога. Але людей, які хотіли допомогти, і ресурсів виявилося 
більше, ніж потреб інтернату. Тоді я почала шукати, куди подіти надлишок. Так 
дізналася про санаторій „Ластівка” неподалік від свого дому, де проживають 

18 Сергацкова Е. История пастора, который спасает паству. Українська правда. 
Життя. 2014. 9 липня. URL: https://life.pravda.com.ua/society/2014/07/9/174539/.

19 Пастор Петр Дудник: православный батюшка в Славянске решил не расстре-
ливать моего друга-священника, потому что у него было трое детей…

Волонтери церкви «Добра вість»,
11 березня 2015 р.
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кримці. А потім пішло-по-
їхало. Ми помітили, що всі 
туп цюємо на одній платфор-
мі. Ось так і виникла Волон-
терська сотня. Фактично це 
альтернативне міністерство 
соцполітики»20. Загалом «Во-
лонтерська сотня» піклуєть-
ся про 28 поселень, у кожно-
му з яких проживає більше 
50 жителів, окрім того, до 
них звертаються по допомогу 
і ті, хто поселився самостій-
но. У кожного поселення був 

«куратор», член «Волонтерської сотні», який вивчав потреби і раз на тиждень 
привозив усе необхідне: «Наприклад, у Ворзелі в колишній піонертабір, який 
закрили ще в 1986 році, поселили кримчан. Чоловіки нам сказали: „Дайте буд-
матеріали, і ми самі все зробимо”. От ми по всьому місту і збирали: в когось 
ящик плитки, в когось пів. Отак і назбирали на ремонт. Зараз кримчани роблять 
ванну, яка виглядає доволі кумедно – вся в мозаїці, і туалет викладають там 
різнобарвною плиткою»21.

У вересні 2015 р. київські волонтери відкрили спільний приймальний 
центр для переселенців з Донбасу та Криму – «Будинок вільних людей». «Сво-
їм символом ми вибрали ластівку, бо вона завжди повертається додому. Війна 
не вічна – ми повернемося. Мета цього хабу – створити середовище для швид-
кої соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб. Створивши цей про-
стір, який зможе вирішувати проблеми переселенців одночасно в одному місці, 
ми будемо працювати ефективніше», – упевнена ініціаторка створення хабу й 
голова правління благодійного фонду «Восток SOS» Олександра Дворецька. 
Вона сама переселилася з Криму до Києва і вже півтора роки допомагає таким 
же переселенцям адаптуватися до життя на новому місці22.

Саме за сприяння Олександри Дворецької «Будинок вільних людей» 
об’єднав чотири великі волонтерські організації: «Крим SOS», Центр зайня-
тості вільних людей, «Новий Донбас» та «Восток SOS». У цьому центрі пе-
реселенці можуть отримати різну допомогу, від гуманітарної до культурної. 
У «Будинку вільних людей» допомагають переселенцям 50 волонтерів. Проте 

20 Швадчак Н. Волонтерська сотня: хто допомагає біженцям зі сходу України. 
Insider. 2014. 24 липня. URL: http://www.theinsider.ua/rus/lifestyle/volonterska-sotnya-
khto-dopomagaye-bizhentsyam-zi-skhodu-ukrayini/.

21 Там само.
22 Гришко Л. У Києві для переселенців відкрили спільний центр волонтерської 

допомоги. DW. 2015. 18 серпня. URL: http://www.dw.com/uk/у-києві-для-переселенців-
відкрили-спільний-центр-волонтерської-допомоги/a-18656472.

Відбудована школа № 15, Слов’янськ,
вересень 2015 р.
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Допомога населенню, що постраждало від бойових дій

волонтери побоюються, аби їхня активна позиція і цілеспрямована допомога 
переселенцям не підмінила собою функції державних структур. Вони розра-
ховують на те, що з часом і владні інституції включаться у процес активної 
допомоги тимчасово переміщеним особам: «Ми надаємо юридичні консуль-
тації і психологічну підтримку, допомагаємо знайти житло та роботу пересе-
ленцям, влаштувати дитину в навчальний заклад чи отримати медикаменти на 
лікування»23.

Волонтери стверджують, що сьогодні найбільшою проблемою для пере-
селенців є працевлаштування: «За півтора роки до нас звернулося десять ти-
сяч людей. Чотирьом тисячам ми її знайшли. Здебільшого звертаються ті, кому 
більше 45 років, бо їм важко адаптуватися до реалій. Ми організовуємо їм тре-
нінги, намагаємося працевлаштувати, хоча б на тимчасову роботу». Для Ольги 
Федорової з Донецька знайти роботу в Києві було найважче: «Дізнаються про 
донецьку прописку – й відразу відмовляють. Ось уже півроку працюю про-
сто фрілансером у рекламній агенції і те лише через рекомендації знайомих. 
Хочу постійну нормальну роботу з нормальним заробітком. Класна ініціатива. 
Обов’язково прийду сюди з чоловіком. Може, допоможуть знайти щось». У До-
нецьку залишилися її літні батьки, які відмовляються переїздити до Києва саме 
через те, що тут важко працевлаштуватися24.

Громадські ініціативи, які опікуються допомогою внутрішньо переміще-
ним особам, створили у вересні 2014 р. в Києві ресурсний центр допомоги 
вимушеним переселенцям. Основною метою їх роботи є координація зусиль 
усіх учасників задля того, щоб не допустити порушень прав і свобод вимуше-
них переселенців та тих, хто продовжує залишатися на тимчасово окупованих 
територіях25.

Допомагають також і волонтери, які самі виїхали із зони АТО. Напри-
клад, родина лікарів Наталія та Роман Омельченки намагалися знайти житло 
через волонтерські організації в Київській та Харківській областях, урядові 
гарячі лінії, проте ніхто їм не допоміг. Натомість, «до нас дуже добре поста-
вилися наші знайомі кияни. Ми з ними два рази на курорті всього бачилися в 
Трускавці. Надали нам у користування квартиру. Коли ми приїхали до Києва, 
я не відчула перерви в роботі, оскільки сюди приїхало дуже багато наших па-
цієнтів з Донбасу. Коли в нас ще не було приміщення, ми просто могли зустрі-
тися в них вдома, у нас, проконсультувати по скайпу». Зараз центр, де працює 
Наталя Омельченко, надає знижки іншим переселенцям та безкоштовні кон-

23 «Будинок вільних людей» за рік провів 900 спільних заходів для переселенців, 
а тепер шукає приміщення для продовження своєї роботи. Ukraine Crisis Media Center. 
2016. 23 серпня. URL: http://uacrisis.org/ua/46346-ukrainian-budinok-vilnih-lyudej.

24 Гришко Л. У Києві для переселенців відкрили спільний центр…
25 Ресурсний центр допомоги «вимушеним переселенцям»: місце, де допомага-

ють разом. Українська Гельсінська спілка з прав людини. 2016. 6 лютого. URL: https://
helsinki.org.ua/advices/resursnyj-tsentr-dopomohy-vymushenym-pereselentsyam-mistse-
de-dopomahayut-razom/.
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сультації: «Починаючи з травня ми допомагали людям, які тільки збиралися 
покинути місце проживання. Ми самі ще перебували тоді в Донецьку. Все літо 
ми надавали правові консультації. Коли ми приїхали до Києва на початку ве-
ресня 2014 року, то вже консультували переселенців тут. У Донецьку все це 
було, тут ми тільки розвиваємося. В основному надаємо допомогу внутрішньо 
переселеним особам. Намагаємося допомагати на безкоштовній основі. Також 
консультуємо громадські, благодійні організації, волонтерів». Крім юридичної 
та медичної практики, після переїзду до Києва сім’я створила організацію «Ак-
тивна громадянська позиція». Учасники групи у Facebook (майже 3,5 тисячі 
підписників) діляться корисною інформацією для переселенців: від оголошень 
оренди квартири до афіші цікавих заходів для дітей. В ініціаторів є вже свої 
активісти в різних містах, які курують допомогу переселенцям, в основному 
це такі ж вихідці з Донбасу26.

Варто наголосити на тому, що гуманітарна допомога від держави насе-
ленню, що перебуває на окупованих територіях, повинна розглядатись як один 
із важливих механізмів підтримки державою своїх громадян. Водночас сьогод-
ні зрозуміло, що ні держава, ні громадянське суспільство окремо розв’язати 
проблему внутрішньо переміщених осіб не в змозі. Потрібна співпраця, поєд-
нання зусиль, координація. Головною проблемою залишається налагодження 
ефективної комунікації по всьому ланцюжку причетних: від центральних та 
місцевих органів влади до громадських, волонтерських і переселенських орга-
нізацій з підключенням бізнесу, міжнародних донорських структур та залучен-
ням засобів масової комунікації. Держава повинна підтримувати волонтерські 
ініціативи у питаннях доставки гуманітарної допомоги до окупованих областей 
Донецька та Луганська, створити логічну систему, що буде об’єднувати зусил-
ля волонтерів, меценатів та міжнародних донорів у цьому напрямку. Найбільш 
ефективним тут буде використання можливостей бізнесових та громадських 
організацій, що є вихідцями з окупованих територій, а контроль має здійснюва-
тись спільними місіями волонтерських українських та міжнародних організа-
цій. Тож волонтери вaжливі для кожного суспільствa, тому що вони прaцюють 
без користі для себе й доводять, що в житті все ще існують речі більш цінні, 
ніж отримання мaтеріaльної нaгороди.

Юлія ШЕЛЕП

26 Пархоменко О. Почати жити заново. Три історії успіху переселенців. Коррес-
пондент. 2015. 30 квітня. URL: https://ua.korrespondent.net/ukraine/3509950-pochaty-
zhyty-zanovo-try-istorii-uspikhu-pereselentsiv-z-ato.
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ОБРАЗИ ВОЛОНТЕРІВ У СУЧАСНОМУ 
ПУБЛІЧНОМУ ПРОСТОРІ. 

ПЕРШІ СПРОБИ КОМЕМОРАЦІЇ 
ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ

В останні роки волонтери в українських медіа з’являються часто. Як 
результат пережитих подій під час Революції гідності та війни, що триває на 
східних територіях нашої держави, новини про волонтерів і новини від волон-
терів займають значну частину вітчизняного інформаційного простору. Якими 
волонтерів зображають українські ЗМІ, в яких контекстах описують, якими ха-
рактеристиками наділяють і як самі волонтери говорять про свою діяльність у 
публічному просторі – ці питання будуть у центрі даного розділу. Волонтери 
в медіа говорять про війну в її буденному вимірі, зрозумілою для більшості 
мовою: не з позиції військових, для яких вона є професійним обов’язком, чи з 
рації політиків, для яких говорити про війну необхідно з огляду на міжпартій-
ну кон’юнктуру. Для ЗМІ отримана від волонтерів інформація виступає суттє-
вим джерелом актуальних новин з Донбасу, нерідко альтернативних від тих, 
які пропонує новинарям офіційна звітність. Кількість загиблих, поранених, 
масштаби проведених операцій, матеріальні наслідки воєнних втрат, можливі 
зловживання – все це волонтери звично аналізують, спростовують чи навпаки 
доводять, подаючи дані з власних джерел. Тому не дивно, що одним із найпо-
пулярніший медійних контекстів про волонтерів є тема їх взаємин з державою 
і бюрократичними умовами її звичного функціонування. В таких сюжетах вони 
є тими, хто, керуючись альтруїстичною метою, змушені долати перешкоди: 
стукати в численні двері державних установ, щоб отримати необхідний дозвіл, 
чи знаходити шляхи як обійти складні непрозорі схеми, аби ініційована і зна-
йдена ними допомога дійшла до того, хто її потребує.

Похідним у такому образі є позиціювання волонтерів як тих, хто допома-
гає «нам» (найчастіше йдеться про умовний «народ») і приречений боротися з 



504

І. Черчович

державною бюрократією, яка трактується як така, що не підтримує ініціативи, 
не є відповідальною. «Був момент, – розповідала волонтерка з Дніпра Наталія 
Хазан, – коли ми купували, як ненормальні, фізрозчин, марлю, бинти, тому що 
поранені йшли конвеєром, особливо після Іловайська. А потім знайшли під 
Миколаєвом склад, де лежить 2 тонни фізрозчину і 320 км марлі. Цю інформа-
цію таємно злила рядова співробітниця складу, мабуть, патріот. А коли ми туди 
зателефонували, запитали, чому це не видається, нам відповіли, що війни ж не-
має, а склад на випадок воєнного стану»1. Схожі скарги характерні в багатьох 
волонтерських історіях2. Найчастіше йдеться про недбалість чи зловживання з 
боку представників влади. В таких наративах, попри їх критичність, рідко від-
чутна приреченість чи безвихідь, натомість є розуміння проблеми, її артикуля-
ція і, зазвичай, обґрунтування як цю проблему можна було б вирішити.

У медійних історіях волонтерів, так само як і в наративах про них, тема 
державного правління і політики як способу його «правильної» чи «неправиль-
ної» імплементації, загалом, є наскрізною. Часто волонтерів зображають ком-
петентнішими в питаннях забезпечення військових (технікою, формою, про-
дуктами харчування тощо), аніж безпосередньо відповідальних за цей напрям 
державних службовців. Такий імідж активно використовують і самі волонтери 
як засвідчення власних заслуг, досвіду і напрацювань. Зрештою, доволі од-
нозначно про існування такого авторитетного образу волонтера говорять та-
кож вітчизняні соціологічні дослідження. За даними останніх, волонтерська 
спільнота входить у трійку соціальних інституцій, яким українці довіряють 
найбільше3.

Такий рейтинг довіри нерідко служить стартовим політичним капіталом 
для тих волонтерів, які ухвалюють рішення змінювати українські управлінські 

1 Ясінская В. Наталія Хазан: «Волонтери почали сипатися через здоров’я: від 
постійних застуд до інсультів, але саме вони повинні змусити державну систему пра-
цювати». Цензор.Нет. 2017. 3 березня. URL: https://ua.censor.net.ua/resonance/430392/
nataliya_hazan_volontery_pochaly_sypatysya_cherez_zdorovya_vid_postiyinyh_zastud_
do_insultiv_ale_same.

2 Галковская Т. Волонтер Олена Єгорова: «Сьогодні я змушена допомагати по-
раненим потайки: керівництво опікового центру відмовило в оренді приміщення». 
Цензор.Нет. 2016. 27 травня. URL: https://ua.censor.net.ua/resonance/390382/volonter_
olena_yegorova_sogodni_ya_zmushena_dopomagaty_poranenym_potayiky_kerivnytstvo_
opikovogo_tsentru; Киртока В. Волонтер Катерина Дорохіна: «Розумні» руки можна 
робити бійцям і в Україні, але чиновники ось уже півроку не затверджують мінімаль-
них цін на ці послуги, через що поранені не отримують допомоги». Цензор.Нет. 2016. 
10 червня. URL: https://ua.censor.net.ua/resonance/392700/volonter_kateryna_dorohina_
rozumni_ruky_mojna_robyty_biyitsyam_i_v_ukrayini_ale_chynovnyky_os_uje_pivroku.

3 Найбільше українці довіряють церкві, волонтерам і ЗСУ, а найменше – уря-
ду, російським ЗМІ і Верховній Раді, – опитування КМІС. Інфографіка. Цензор.Нет. 
2017. 2 лютого. URL: https://ua.censor.net.ua/photo_news/426043/nayibilshe_ukrayintsi_
doviryayut_tserkvi_volonteram_i_zsu_a_nayimenshe_uryadu_rosiyiskym_zmi_i_
verhovniyi.
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чи законодавчі реалії безпосередньо – всередині державного апарату. На пере-
конання деяких відомих волонтерів, у сьогоднішній Україні волонтерство дав-
но стало політикою саме по собі. «Наприклад, рік тому, у грудні 2016 р., – цей 
аргумент наводив засновник фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега, – ми 
дуже вплинули на ситуацію навколо Сил спеціальних операцій, коли боролися 
за Сергія Кривоноса4 […]. Півроку тому завдяки згуртованим силам волонтерів 
був відправлений у відставку командувач флоту – Віталій Гайдук5. Тобто ми 
впливаємо на речі, іноді більші, ніж ті, на які впливають народні депутати»6. З 
рації такого медійного представлення волонтери в суспільстві завоювали пев-
ний авторитет і рівень довіри, що дає їм можливість безпосередньо вплива-
ти на зміни в державі7. Щоправда, діяльність тих людей, які після активного 
волонтерства вирішили пов’язати себе з політикою чи державною службою, 
ставши членом конкретного політичного об’єднання чи обійнявши певну дер-
жавну посаду, звично оцінюють значно прискіпливіше – як медіа, так і громад-
ськість8.

Нерідко волонтери репрезентують себе як посередники між двома різ-
ними світами – «світом війни» і «світом споживачів», у якому живе більшість 
українців9. Найхарактернішим такий образ є для тих волонтерів, які періодич-
но їздять у зону АТО. Через такі поїздки вони, з одного боку, є співучасника-
ми війни, оскільки бачать її зсередини, розуміють і відчувають війну набагато 
глибше, ніж ті, хто там ніколи не був. З іншого боку, ці люди одночасно є час-
тиною «мирного» життя, зі звичним для нього періодичним «забуттям» війни, 
яка хоч і триває, але далеко. У випадку волонтерів війна, однак, завжди роз-
риває їхнє «мирне» повсякдення на «тут» і «там» та майже ніколи не буває ані 
забутою, ані далекою10.

Прихід до волонтерства нерідко описують як спосіб компенсації за те, 
що людина не є безпосереднім учасником бойових дій та її щоденному життю 
не загрожує така ж небезпека, як тим, хто воює. Відчуття «провини» в таких 

4 Сергій Григорович Кривоніс – полковник ЗСУ, з січня 2016 р. – перший заступ-
ник Командувача Сил спеціальних операцій.

5 Про діяльність Віталія Гайдука див. детальніше: Бондаренко К. Таємни-
чий Гайдук. Українська правда. 2006. 10 жовтня. URL: http://www.pravda.com.ua/
articles/2006/10/10/3164153/.

6 Полянська Я. Що робити волонтерам: далі допомагати армії чи йти в політику? 
Радіо Свобода. 2016. 5 грудня. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/28156584.html.

7 Ніколаєнко К. Давид Арахамия: В Донецком аэропорту я впервые понял, 
что волонтерская модель может не помочь. Insider. 2015. 3 грудня. URL: http://www.
theinsider.ua/lifestyle/566067f6246ab/.

8 Полянська Я. Що робити волонтерам…
9 Вільні люди. Волонтери. БІМБА production. 2015. 25 лютого. [Відеоматеріали]. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=uQRVXoKRYfw.
10 Волонтери. Громадське ТБ Запоріжжя. 2015. 20 квітня. [Відеоматеріали]. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=VIJ4NpbmmKA.
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історіях межує з дуже раціональним поясненням можливостей власного, знач-
но ефективнішого внеску в омріяну перемогу шляхом волонтерства, ніж була 
б військова служба. Відтак волонтери зображені творцями вкрай необхідного 
зв’язку між двома світами – «війною» і «миром». Тобто вони є тими, хто на 
охоплену війною територію приносить відчуття миру (залишеного, але десь 
існуючого спокійного повсякдення), а в мирну дійсність позафронтових те-
риторій – звістку про війну, її розрухи та наслідки, стимулюючи допомагати 
і жертвувати11. Таке непросте поєднання суспільних ролей відбивається і на 
самих волонтерах, які, попри приписуваний їм особливий героїзм, усе ж не 
є надлюдьми і самі потребують підтримки. Психологічні виснаження, відсут-
ність скоординованості дій усередині волонтерського сектору, брак компетен-
ції для розвитку своєї організації чи об’єднання, перманентні зниження обсягу 
допомоги від громадян та бізнесу – усе це волонтерські будні, про які, однак 
волонтери не відразу наважилися заговорити вголос12.

Медіа активно підтримують образ волонтерів як комунікаторів між схо-
дом і рештою України – тих, котрі змушують притишене через війну соціальне 
життя на відвойованих територіях оживати знову. У таких контекстах волонте-
ри ініціюють чи допомагають організувати виступи відомих українських пись-
менників і музичних гуртів, або ж самі стають спікерами на імпровізованих 
громадських майданчиках. До прикладу, в допомозі постраждалим внаслідок 
військових дій з ремонтом їхніх домівок, волонтери з Львівської освітньої фун-
дації «Будуймо Україну разом» не лише відновлюють будівлі, а й організовують 
дозвілля13. Найважливішим наслідком таких зустрічей стає живе спілкування 
людей, котрі, приїхавши з різних куточків України, діляться досвідом допомо-
ги, вибудовуючи тим самим вкрай необхідну загальноукраїнську комунікацію.

Фразу, яку в різних інтерпретаціях повторюють волонтери на запитання 
про стимул, мету чи мотиваційну основу своєї діяльності, можна синтезувати 
в тезі – «ми уже не можемо бути безучасними». Відтак частим медійним нара-
тивом про волонтерство є трактування їх, як таких, котрі не дали собі звикнути 
до війни як до справи винятково держави і військових. У таких контекстах 
волонтерські спільноти є ідеальним прикладом функціонування бажаного гро-
мадянського суспільства. У них волонтери описані не лише найкращими, най-
активнішими чи найзавзятішими, а й найсвідомішими свого громадянського 
обов’язку. Український феномен волонтерства розглядають у загальноєвропей-
ському контексті, порівнюючи його вітчизняні практики з іншими країнами 

11 Жереги К. Волонтеры – мосты с жизнью, в которой бойцы кому-то 
нужны. Українська правда. Життя. 2017. 3 травня. URL: http://life.pravda.com.ua/
society/2017/05/3/224000/.

12 Загребельна Л. Про що мовчать українські волонтери. Українська правда. 
Життя. 2017. 13 грудня. URL: https://life.pravda.com.ua/columns/2017/12/13/227948/.

13 Фурман О., Козлюк С., Колянчук А., Юренєв М. Активізм vs атавізм. Як во-
лонтери наводять мости з українським Донбасом. Українська правда. Життя. 2017. 
22 червня. URL: http://life.pravda.com.ua/society/2017/06/22/224870/.
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Європи і світу14. Наявність чисельних ініціатив нерідко використовується на 
доведення тези про українців як народ європейський, тобто такий, який живе 
цінностями Західного світу та готовий брати на себе відповідальність за власне 
майбутнє.

Відповідальність у більшості публічних виступів волонтерів є тим, до 
чого вони закликають представників влади. Висока організованість і багато-
функціональність, що її демонструють волонтерські об’єднання, у медіа стає 
унаочненням контрастних порівнянь з менш ефективними державними струк-
турами. В таких наративах волонтери – це ті, хто взяв на себе обов’язки, які 
мала б здійснювати держава, і виконуватимуть їх, доки вистачить сил. «Раніше 
мені здавалося, – говорила в лютому 2016 р. волонтерка і блогерка Дана Ярова 
в інтерв’ю для «Цензор.Нет», – що, ось, я прийшла, зробила для держави якусь 
частину роботи – і тепер повернуся назад, займатися тим, чим я займалася. Але 
на сьогоднішній день я зрозуміла, що комусь змінювати країну все одно треба. 
І я усвідомлюю, що в деяких питаннях я зможу це робити, і у мене вийде. І, 
напевно, я готова взяти на себе відповідальність за якусь частину перетворень 
у суспільстві»15.

Перша хвиля критики через таку ситуацію надійшла з боку самих во-
лонтерів, які почали дедалі голосніше говорити про відповідальність держави 
перед громадянами. Забезпечивши нагальні потреби війська на початку вій-
ни, багато відомих волонтерів усвідомлювало, що ці функції має виконувати 
держава. Щоправда, навіть відійшовши від регулярних поїздок на фронт чи 
збору грошей на потреби армії, чимало з них усе ж залишаються громадсько 
активними, беруть участь у реформуванні влади зсередини, або ж критикують 
її ззовні – в численних інтерв’ю, у власних блогах чи на сторінках соціальних 
мереж. Роман Сініцин своє майже цілодобове фронтове волонтерство з часом 
замінив активною громадською діяльністю. В інтерв’ю виданню «Апостроф» 
у травні 2017 р. громадську діяльність він, серед іншого, пояснював так: «ти 
бачиш, ти розумієш, що хоч трохи можеш щось змінити. Хоча би спробувати. 
І, іноді, це вдається. От і все. У цьому, можливо, і є якийсь драйв, що хочеться 
й далі цим займатись. Це як волонтерство, тільки трохи в іншому вигляді»16.

14 Крулько І. Волонтерство в Україні: як підтримати і посилити мотивацію? 
ZN,UA. 2016. 15 січня. URL: https://dt.ua/internal/volonterstvo-v-ukrayini-yak-pidtrimati-
i-posiliti-motivaciyu-_html.

15 Кузьменко Е. Волонтер и блогер Дана Яровая: «Угрозы поступили с незна-
комого номера. Сказали: если я не прекращу свою деятельность в Минобороны, то 
будет плохо моему ребенку». Цензор.Нет. 2016. 7 лютого. URL: https://censor.net.ua/
resonance/372605/volonter_i_bloger_dana_yarovaya_ugrozy_postupili_s_neznakomogo_
nomera_skazali_esli_ya_ne_prekraschu.

16 Рогуцька Л. Агенти ФСБ в Києві видають себе за ветеранів і крадуть мільйо-
ни – волонтер Роман Сініцин. Апостроф. 2017. 16 травня. URL: https://apostrophe.ua/ua/
article/politics/government/2017-05-16/agentyi-fsb-v-kieve-vyidayut-sebya-za-veteranov-i-
voruyut-millionyi---volonter-roman-sinitsyin/12354.
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У медіа також присутнє представлення волонтерства як діяльності, що 
приносить не лише багато роботи, турбот і переживань, а й одночасно дає від-
чуття сатисфакції і можливість самореалізації. Однією з популярних новинних 
історій у цьому контексті є зображення волонтерів як винахідників чи творців. 
Вони створюють безпілотники, прилади для розмінування розтяжок, рекон-
струюють бойові машини, ініціюють неординарні аукціони і т. д. – тобто до-
помагають креативно, застосовуючи свої виняткові здібності17. «Прагматична» 
сторона волонтерського руху в аналітичному розрізі, зазвичай, представлена 
у формі інтерв’ю. У схожих сюжетах волонтерство постає не лише як жертов-
ність, а й як безцінний досвід для самих волонтерів, можливість розширити 
соціальні зв’язки, як спосіб емоційного відновлення18.

Волонтери в медіа представлені також як своєрідні психологи в суспіль-
стві, яке воює. За твердженням волонтерки Катерини Ніколаєнко, вони «на-
разі виконують не тільки роль „снабженців”, а ще й секретарів, розрадників і 
просвітителів»19. Приклад безкорисливої допомоги, попри непевність часу вій-
ни та економічної розрухи, дає надію на краще майбутнє, заспокоює чи просто 
відволікає. У сюжетах популярних телеканалів новини про волонтерів на тлі 
інших, як правило сумних інформаційних повідомлень, покликані надихати та 
обнадіювати. Показовими в цьому контексті є документальні фільми про во-
лонтерів. Їх авторами стають не лише українці. У жовтні 2017 р. австралійський 
режисер Стефан Бугрин (Stefan Bugryn) презентував стрічку «Матері війни» 
(War Mothers), героїнями якої стали три жінки з Запоріжжя, які втратили синів 
в АТО. Одна з них на ім’я Галина Гончаренко – активна волонтерка. Попри 
представлені у стрічці біль і страждання, фільм радше говорить про життя, ніж 
про смерть. Участь у такій ініціативі дала можливість жінкам висловити свій 
біль і, хай на трохи, але звільнитися від страждання, вербалізувавши його20.

З огляду на масштаби інформаційної війни, веденої нині паралельно зі 
збройним конфліктом, психологічну допомогу волонтерів важко переоцінити. 
Саме вони в ЗМІ найчастіше виступають тими, хто одними з перших ініці-

17 Волонтери з Черкас і Києва створили унікальний безпілотник-розвідник «Мар-
гарита». Цензор.Нет. 2017. 13 серпня. URL: https://ua.censor.net.ua/video_news/451498/
volontery_z_cherkas_i_kyyeva_stvoryly_unikalnyyi_bezpilotnykrozvidnyk_margaryta_
video; У Тернополі волонтери налагодили виробництво приладів для розмінування роз-
тяжок. ТСН. 2015. 8 квітня. URL: https://tsn.ua/ukrayina/u-ternopoli-volonteri-nalagodili-
virobnictvo-priladiv-dlya-rozminuvannya-roztyazhok-420290.html; Волонтери продають 
«Залізний трон», щоб зібрати кошти на АТО. Українська правда. 2016. 14 листопада. 
URL: http://www.pravda.com.ua/news/2016/11/14/7126724/.

18 Воліковська У. «Волонтерство – діяльність прагматична та егоїстична у хо-
рошому розумінні». Studway. 2014. 3 червня. URL: http://studway.com.ua/honcharuk-
volonterstvo/.

19 Ніколаєнко К. Три інші ролі одного волонтера. Insider. 2015. 16 липня. URL: 
http://www.theinsider.ua/politics/55a783bbafd1a/.

20 Трейлер фільму можна переглянути на сайті «The Internet Movie Database». 
URL: http://www.imdb.com/title/tt6940672/.
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ює програми психологічної допомоги військовим та їхньої реабілітації21. Час-
то волонтери, володіючи інформацією з перших уст, стишують перманентні 
суспільні паніки, заперечують недостовірну інформацію, яка без перевірки 
була вкинута в медійний простір або ж свідомо сфальсифікована російськими 
телеканалами. Як приклад: у вересні 2017 р. волонтери разом із військовими 
спростували «чорний фейк» російських ЗМІ про те, що «Комітет матерів за-
гиблих і зниклих безвісти учасників АТО» вимагав у Президента закінчити 
АТО на Донбасі. Перевіривши інформацію, волонтери довели, що ці люди є 
вигаданими, вони не мають жодного стосунку до громадської організації, на 
яку посилалися, а вказаних ними прізвищ загиблих немає в жодних списках22.

Нерідко волонтерська діяльність у медіа виходить за рамки ситуативної 
допомоги, має дальші цілі. Як приклад газета «Insider» у червні 2017 р. опу-
блікувала розлогу статтю про волонтерську ініціативу організації «Мирний 
берег», мета якої збирати свідчення про воєнні злочини на Донбасі з тим, щоб 
тоді, коли війна закінчиться, притягнути винних до відповідальності. У зібра-
них на той час чотирьох терабайтах інформації, серед фігурантів злочинів ви-
ступали особи по обох боках лінії фронту23. У таких контекстах медійного на-
ративу волонтерство виходить за рамки звично ґлорифікованого патріотизму, 
за ширмою якого можуть бути прихованими й інші реалії.

Широко репрезентований у інформаційному просторі і гендерний роз-
різ волонтерського руху. У ролі тих, хто очолює «війну» в тилу, тобто стано-
вить чисельну більшість волонтерів, є жінки. На такій обставині найбільше 
акцентують медіа, покликані це помічати, яким, до прикладу, є сайт під назвою 
«Повага: кампанія проти сексизму»24. Однак, навіть попри таку, здавалося б, 
позитивну тенденцію до активної появи волонтерок у ЗМІ, поширеними зали-

21 Титиш Г. Волонтер-психолог, яка повернулася з АТО: Наша найкраща допомо-
га бійцям вдома – присутність поряд. Українська правда. Життя. 2014. 1 жовтня. URL: 
http://life.pravda.com.ua/society/2014/10/1/181349/; Волонтери зібрали базу контактів 
безкоштовної психологічної допомоги бійцям АТО в Україні. Правовий простір. Без-
оплатна допомога в Україні. 2015. 10 червня. URL: http://legalspace.org/ua/napryamki/
dopomoga-vijskovim/item/4430-volontery-zibraly-bazu-kontaktiv-bezkoshtovnoi-
psykholohichnoi-dopomohy-biitsiam-ato-v-ukraini.

22 Детальніше див.: На Харківщині волонтери та військові спростували чорний 
фейк російських ЗМІ. Вісті news: Харків&Україна. 2017. 29 вересня. URL: http://visti.
news/na-harkivshhini-volonteri-ta-vijskovi-sprostuvali-chornij-fejk-rosijskih-zmi/.

23 Семиженко А. Чотири терабайти болю: як волонтер зібрав базу да-
них злочинів на Донбасі. Insider. 2017. 27 червня. URL: http://www.theinsider.ua/
politics/59523d2acd712/.

24 Гончарук І. Жіноче обличчя війни: жінки-волонтерки, які воюють у тилу. По-
вага: кампанія проти сексизму. 2014. 27 жовтня. URL: http://povaha.org.ua/zhinoche-
oblychchya-vijny-zhinky-volonterky-yaki-voyuyut-u-tylu/; Кобиляцька В. Волонтерство в 
Україні: війна в тилу, що лежить на жіночих плечах. Повага: кампанія проти сексизму. 
2015. 7 грудня. URL: http://povaha.org.ua/volonterstvo-v-ukrajini-vijna-v-tylu-scho-lezhyt-
na-zhinochyh-plechah/.
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шаються їх медійні представлення в стійкій асоціації з так званими жіночими 
обов’язками. Волонтерки, котрі в’яжуть маскувальні сітки чи ліплять варени-
ки, у популярних ЗМІ представлені «звичними», тоді як ті, хто возить допомо-
гу в зону АТО чи транспортує поранених – радше як винятки з правила. Утім, 
такий традиційний образ волонтерки змінюється. Прикладами тут є медійні 
амплуа Тетяни Ричкової, Яни Зінкевич, Марії Берлінської та інших.

Образ волонтерів у ЗМІ був би неповним без висвітлення спрямованої 
в їх бік критики. Розкриття військових таємниць через необачність25 чи не-
розуміння наслідків оприлюднення тої чи іншої інформації, або ж стрімкий 
шлях від волонтерства до політичної кар’єри – найбільш обговорювані при-
клади критики. У цьому контексті чи не найгучнішого медійного розголосу 
набула справа довкола викладання у відкритий інформаційний простір волон-
терами сайту «Миротворець» списків «акредитованих» у так званій «ДНР» 
журналістів. Прізвища, імена, місця роботи та подекуди телефони й адреси 
електронних скриньок журналістів, що працювали на окупованих територіях, 
стали надбанням громадськості. Думки щодо правильності такого вчинку 
розділилися на тих, хто обстоював право цих людей на приватність, і тих, хто 
наполягав на праві громадськості мати доступ до такої інформації. Правоза-
хисниця Олександра Матвійчук стверджувала, що «викладення списку разом 
із оціночним супровідним текстом, що всі „акредитовані” в так званій „ДНР” 
журналісти є „пособниками бойовиків”, призвело до численних негативних 
наслідків». У сумі вони переважили позитивний ефект, якого намагалися до-
сягти волонтери цієї ініціативи. Водночас правозахисниця відзначила, що така 
ситуація стала прямим наслідком бездіяльності органів державної влади, яка 
змусила волонтерів укотре виконувати роботу держави, не маючи для цього 
відповідних правових знань і повноважень26.

До критичного наративу про волонтерство в ЗМІ належить інформація 
про псевдоволонтерів. «Серед волонтерів є люди нормальні, є шахраї і є не-
зрозуміло хто, – так коментував своє розуміння цієї проблеми Віталій Дейне-
га. – От ті, хто з коробочками, – це 99,99 % шахраї. Тому в коробочку не можна 
жодної копійки давати, а бажано цих людей ще й виганяти з вагону метро, 
пояснювати людям, що це не волонтер»27. З самокритикою виступають і самі 
волонтери. Виразною в таких саморефлексіях є думка про несумісність без-

25 З такими друзями ворогів не треба: балакучий волонтер зірвав масштабну 
операцію ЗСУ постом у соцмережах. ТСН. 2017. 24 листопада. URL: https://tsn.ua/ato/
iz-takimi-druzyami-vorogiv-ne-treba-balakuchiy-volonter-zirvav-masshtabnu-operaciyu-
zsu-postom-u-socmerezhah-1047245.html.

26 Матвійчук О. Справа «Миротворця». В чому неправі волонтери. Українська 
правда. 2016. 16 травня. URL: https://www.pravda.com.ua/articles/2016/05/16/7108612/.

27 Пешко К. Волонтер Віталій Дейнега: Наших дівчат, які привезли приціл, 
«айдарівці» ніч тримали з мішками на голові. Главком. 2016. 2 березня. URL: https://
glavcom.ua/interviews/331473-volonter-vitalij-dejnega-nashih-divchat-jaki-privezli-pritsil-
«ajdarivtsi»-nich-trimali-z-mishkami-na-golovi.html.
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корисливого допомогового руху з рішеннями окремих волонтерів робити по-
літичну кар’єру Волотерка Ольга Решетилова, згадуючи 2014 р., зазначала: «Я 
здивувалася, що багато волонтерів ще з травня 2014-го розуміли: це гарний 
соціальний ліфт для отримання високої посади або нормальних контактів. Для 
мене це було тоді „бігом-бігом усе робимо, тому що в країні війна”. А хтось 
уже тоді чудово розумів, що можна з цього отримати вигоду»28.

За роки війни волонтери в медіа найчастіше з’являються в ролі ентузіас-
тів змін – дієвих у прикладах перемог над песимізмом чи розчаруваннями біль-
шості й по-особливому вразливих у реакціях на повільність реформ, незадово-
лених певними рішеннями щодо АТО чи загалом політичними реаліями в кра-
їні. Особливо характерними останні наративи є з боку волонтерів, що не стали 
пробувати себе в політиці. Здійснена тут спроба колективного медійного пор-
трету волонтерів, звичайно, ніяк не заперечує факту існування різноманітності 
індивідуальних інтерпретацій. Усе ж, збірним медійним образом волонтерів є 
їх представлення як ініціативної, активної і жертовної групи людей, з чіткою 
громадянською позицією, відчуттям патріотичного обов’язку і співпереживан-
ня. Деталі такого представлення найчастіше підіймають важливі соціальні, по-
літичні, економічні, культурні проблеми сучасного українського суспільства, 
модераторами чи співтворцями вирішення яких волонтери прагнуть бути.

Іванна ЧЕРЧОВИЧ

28 Братущак О. Зайва допомога. Чому не всі волонтери однаково корисні. Україн-
ська правда. 2018. 26 січня. URL: https://www.pravda.com.ua/articles/2018/01/26/7169546/.
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Події Революції гідності привернули увагу міжнародної спільноти. На 
початках мирні протестні акції нагадували 2004 рік, манили до столиці тих, 
котрі десять років тому скандували «Разом нас багато, нас не подолати!». Учас-
ники протестів стверджували, що цей «Майдан» не був підготовлений, у перші 
дні не було нічого з їжі, одягу, наметів – усе з’явилося згодом, як і підтримка 
західних демократій1. Коли стало очевидним, що Віктор Янукович не підпише 
на Вільнюському саміті угоду про асоціацію України з ЄС, Президент Литви 
Даля Грібаускайтє ствердила: «І політична, і ділова, і гуманітарна, і військова 
підтримка необхідні, щоб ця країна, її жителі, які обрали демократичний шлях, 
які воліли самі керувати у своїй державі, які вирішили, в якому напрямку їх 
держава повинна рухатися – тобто в європейському напрямку, щоб вони мо-
гли робити це не під тиском, без військових інтервенцій, без агресії»2. Відтоді 
українське питання ввійшло у топ-сюжети литовських ЗМІ і дотепер лідирує в 
інформаційному рейтингу.

З-поміж популярних інформаційних сюжетів у засобах масової інформа-
ції різних країн про Україну користуються увагою й волонтерські ініціативи. 
Зазвичай автори таких публікацій  підкреслюють їх масштабність та унікальну 
спрямованість на спільне благо3. Модель такої мобілізації суспільства в момент 
загрози територіальній цілісності держави прагне запозичити чи не кожна кра-
їна. Чимало іноземців, відвідуючи Україну, наголошують на цьому в приватних 
розмовах і не вірять, що люди самі змінили ходу історії, забезпечивши всім 

1 Інтерв’ю з Канівцем Олегом, 1963 р. н., записане в м. Львові 13 липня 2015 р. 
Інтерв’юер Олена Лукачук. Запис зберігається в Центрі усної історії та біографістики 
при кафедрі новітньої історії України імені Михайла Грушевського Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка; Інтерв’ю з Скопом Левом, 1954 р. н., запи-
сане в м. Львові 3 серпня 2015 р. Інтерв’юер Олена Лукачук. Запис зберігається в Цен-
трі усної історії та біографістики при кафедрі новітньої історії України імені Михайла 
Грушевського Львівського національного університету імені Івана Франка; Інтерв’ю з 
Федечком Юрієм, 1968 р. н., записане в м. Львові 15 серпня 2016 р. Інтерв’юер Олена 
Лукачук. Запис зберігається в Центрі усної історії та біографістики при кафедрі новіт-
ньої історії України імені Михайла Грушевського Львівського національного універси-
тету імені Івана Франка.

2 Сірук М. Даля! Президент Литви стала лідером симпатій українців. День. 2014. 
28 листопада.

3 Jasiulevičiūtė Ū. Dainavau su Ukraina: įspūdžiai po keturių dienų, praleistų Maida-
ne. Del .lt. 2013. Gruodžio 18 d. URL: https://www.del .lt/pilietis/voxpopuli/dainavau-su-
ukraina-ispudziai-po-keturiu-dienu-praleistu-maidane.d?id=63559600.
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необхідним тих, кому першому довелося ви-
рушити на війну4.

Євроінтеграційні прагнення українців 
у закордонних мас-медіа. Спершу закордон-
ні мас-медіа висвітлювали протести в Укра-
їні зламу 2013–2014 рр. у форматі новин-
ної хроніки5, згодом підкреслювали особис-
тий вклад представників своєї країни6 та де-
монстрували сюжети про передання гумані-
тарної допомоги7 чи закупівлю медикамен-
тів, теплого одягу, харчів тощо8. Змістовий 
контент інформації здебільшого залежав від 
офіційних взаємин з Україною, контактів з 
керівництвом держави, ставлення до Росій-
ської Федерації, позиції української діаспо-
ри тощо. Зміщення акцентів від мирної де-
монстрації до сутичок з жертвами приверну-
ло увагу світової спільноти до України9. Зві-
дусіль лунали заклики допомогти й підтримати українців, які ризикували жит-
тям за європейські цінності. Закордонні політики відвідували Київ і Майдан 
Незалежності, звичайні люди надсилали допомогу, згодом розпочалась евакуа-

4 Матяш М. Українське волонтерство – явище унікальне. Йому завдячує-
мо суверенітетом. УКРІНФОРМ. Мультимедійна платформа іномовлення України. 
2017. 14 жовтня. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2324579-ukrainske-
volonterstvo-avise-unikalne-jomu-zavdacuemo-suverenite tom.html.

5 Kronika wydarzeń na Ukrainie. Euromaidan PR. 2013–2014. URL: https://
euromaidanpr.wordpress.com/2014/02/21/kronika-wydarzen-na-ukrainie; Ukrainians bring 
down Yanukovych regime, 2013–2014. Global Nonviolent Action Database. 2013–2014. 
URL: https://nvdatabase.swarthmore.edu/content/ukrainians-bring-down-yanukovych-
regime-2013-2014.

6 Vergara D. Oroligheterna i Ukraina splittrar vit makt-miljön. Expo.se. 2014. 
Mars, 3. URL: http://expo.se/2014/oroligheterna-i-ukraina-splittrar-vit-makt-miljon_6421.
html#setop; Tomlinson E. REEI Panel Discussion: «Blood on the Maidan: What Happened 
to Ukraine’s EuroRevolution?». REEI cation. 2014. Vol. 38. No. 1. Р. 7–9.

7 Zawada Z. Ukraine authorities attempt to forcibly curb protests. The Ukrainian 
Weekly. Vol. LXXXI. No. 50. 2013. December, 15. P. 1, 3, 13, 15; Humanitarian Aid Provided 
as a Result of EuroMaidan. United Ukrainian American Relief Committee, Inc. URL: https://
www.uuarc.org/archives/past-programs-projects/humanitarian-aid-provided-as-a-result-of-
euromaidan/.

8 Ameliuškin K. Ukrainos žurnalistas: tai jau ne taikus protestas, o karas, Maidanas – 
frontas. Del .lt. 2014. Vasario 19 d. URL: https://www.del .lt/news/daily/world/ukrainos-
zurnalistas-tai-jau-ne-taikus-protestas-o-karas-maidanas-frontas.d?id=64069792.

9 Ukraina: sutartis pasirašyta, bet žmonės nežada trauktis iš Maidano. Del .lt. 2014. 
Vasario 21 d. URL: https://www.del .lt/news/daily/world/ukraina-sutartis-pasirasyta-bet-
zmones-nezada-traukt is-is-maidano.d?id=64092226.

Лист В. Ландбергіса захиснику 
України, 24 серпня 2014 р., 

м. Вільнюс
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ція поранених осіб на лікування 
та реабілітацію в різні країни, 
особливою опікою були оточе-
ні сім’ї Героїв Небесної Сотні. 
В окремих державах зароджува-
лися волонтерські рухи, які до-
помагали постраждалим з Укра-
їни, шукали кошти, вели пере-
мовини з державними та при-
ватними інституціями тощо10. 
Домовленості на урядовому рів-
ні про лікування травмованих 
на Майдані були з Республікою 
Польщею. Не відставали в орга-

нізації допомоги й литовці, долучались представники української діаспори в 
Італії, Португалії, США, Канаді.

Жертви, покладені українцями на вівтар свободи, вражали. У світ ви-
йшли кілька фільмів, які показували події Революції гідності11. Ніхто не спо-
дівався, що все розгорнеться настільки масштабно. Сценарій розвивався сти-
хійно, питання «Що робити далі?» просто не було кому ставити. Не лише в 
Україні, а й поза її межами швидко зрозуміли потребу записувати свідчення 
очевидців тих подій, які потрібні навіть для формування офіційного дискур-
су. Про це говорить спільне виконання різноманітних проектів. Так, з ініціа-
тиви польського осередку «Карта» було утворено українсько-польську робочу 
групу, що займалася записом спогадів учасників акції протестів12. До них до-
лучилися представники Українського інституту національної пам’яті, Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка, Центру Юдаїки та 
ГО «Фонд збереження історії Майдану». Спільними зусиллями було зібрано 
чимало інтерв’ю, які зберігаються в Україні та Польщі. Першим їх узагальнен-
ням стало двомовне видання «Вогонь Майдану. Щоденник революції / Ogień 
Majdanu. Dziennik rewolucji 21.11.2013–22.02.2014»13. Рішення подарувати роз-

10 Iniciatyvoje palaikyti Ukrainą – daugiau nei 700 dalyvių. Alfa.lt. 2014. Sausis 25 d. 
URL: https://www.alfa.lt/straipsnis/15367680/iniciatyvoje-palaikyti-ukraina-daugiau-nei-
700-dalyviu.

11 Карп’як О. Десять фільмів про Майдан. ВВС Україна. 2014. 19 листопада. 
URL: http://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2014/11/141119_films_maidan_ko; 
Maidano ketverių metų sukakties proga bus pristatytas  lmas «Laisvė ar mirtis». Alkas.lt. 
2017. Lapkričio, 27 d. URL: http://alkas.lt/2017/11/27/maidano-ketveriu-metu-sukakties-
proga-bus-pristatytas- lmas-laisve-ar-mir tis-video/.

12 Kałwa А. «Ogień Majdanu. Dziennik rewolucji 21.11.2013 – 22.02.2014». Dzie-
je.pl. 2016. 12 lipca. URL: http://dzieje.pl/ksiazki/ogien-majdanu-dziennik-rewolucji- 
21112013-22022014.

13 Ogień Majdanu. Dziennik rewolucji 21.11.2013–22.02.2014. Warszawa: Ośrodek 
KARTA, 2015. 144 s.

Цитати Д. Грібаускайтє
у засобах масової інформації
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роблену фахівцями методику запису травматичних спогадів стало спільною 
волею співробітників видавництва «Карта», які прагнули висловити підтримку 
українцям не лише коштами. У цьому ж середовищі виникла ідея скласти пети-
цію за перейменування частини вул. Спацерової у Варшаві в Героїв Майдану14.

Литовській громадськості події Євромайдану нагадали власну історію 
кінця 80-х – початку 90-х років ХХ ст. Актуалізація спогадів про те, що віднов-
лення незалежності Литви супроводжувалося людськими жертвами у Вільню-
сі, робила Київ доволі близьким по духу. З учасниками Революції гідності спіл-
кувався В. Ландсбергіс, який згодом опублікував книгу з міркуваннями про ті 
події15. На Майдані був Міністр закордонних справ Лінас Лінкявічус, який до-
лучився до ротації дипломатів, спрямованої на убезпечення від силового роз-
гону демонстрантів16. Зустріч із мітингувальниками, яким він з усмішкою роз-
давав рукавиці (символ підтримки Литвою теплоти українських рук і сердець, 
відомі як «єврорукавички»), виявилася настільки емоційною та щирою, що у 
власному мікроблозі Twitter він написав: «Люди на Майдані мирні, спокійні, 
але рішучі і впевнені… Це повертає мене до Вільнюса 23 роки тому»17.

На телебаченні та You 
Tube-каналі транслювали ви-
ступи литовців, які демон-
стрували небайдужість до 
подій в Україні, та подячні 
вигуки українців «Ачу (Дя-
кую), Литва!». Частим гос-
тем сцени столичного Май-
дану був гурт «Biplan», учас-
ники якого записали пісню 
«Amore» українською мо-
вою18. У промовах зі сцени 
вони підбадьорювали демон-
странтів гаслом «Ми б не бо-
ролись, якби не любили» із 
литовської пісні «Присяга» 

14 Леськів Г. У кожного свій Майдан. Наше слово. 2016. 3 червня.
15 Landsbergis V. Ukrainos Golgota 2013–2014. Vilnius, 2015. 297 p.
16 Jakilaitis E. Linas Linkevičius apie ES santykius su Rusija: «Tapome prašytojais». 

Suprasti Akimirksniu. 2015. Sausio 22 d. URL: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/
karo-zona/linas-linkevicius-apie-santykius-su-rusija-tapome-prasytojais-784-480188; Ле-
щенко С., Найєм М. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус: Я не зміг до-
дзвонитися до Кожари в ніч розгону Євромайдану. Українська правда. 2013. 14 груд-
ня. URL: https://www.pravda.com.ua/articles/2 013/12/14/7006821/.

17 Допис Лінаса Лінкявічуса (Linas Linkevicius) на персональній сторінці у мі-
кроблозі Twitter. 13 грудня 2013 р.

18 When дякую becomes ačiū! Biplan. Musiclt. 2013. December, 1. [Відеоматеріа-
ли]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=FXlN0MTT8cg&feature=youtu.be.

Банер на підтримку України у мікрорайоні 
«Республіка Ужупіс», м. Вільнюс, 2015 р.
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вокалісти групи «Skylė / Браття»19. При-
їздили й інші музиканти.

Піврічне головування в ЄС, а зго-
дом – у Раді безпеки ООН зміцнили по-
літичні позиції Литовської Республіки. 
Політики з Литви регулярно відвідували 
революційний Київ. Серед них були як 
представники провладних політичних 
партій, так і тих, котрі перебували в опо-
зиції. Усі вони висловлювали підтримку 
єврошляху України та підкреслювали: 
«Україна – частина Європи! Ми не від-
мовимось від України!»20. Не залиши-
лась осторонь і церква. Конфедерація 
єпископів Литви звернулась із прохан-
ням до всіх віруючих «підтримати жите-
лів України в їх прагненні до свободи та 
об’єднатись у спільній молитві за мир»21. 
У більшості храмів з цього приводу від-
бувались окремі Служби Божі.

20 лютого 2014 р. поблизу Сейму 
Литовської Республіки, де щороку від-

буваються заходи пам’яті подій 13 січня, було проведено акцію «Вогнища со-
лідарності за Україну». Її учасники запалили три вогнища, співали гімни обох 
країн, у руках тримали транспаранти із гаслами «We support Ukraine / Ми під-
тримуємо Україну» та «Europe, where are you? / Де ти, Європо?», прапори Лит-
ви й України22. Натомість 25 лютого жителі Вільнюса об’єднались у живий 
ланцюг «Подай руку Україні»23. Акції солідарності литовці розуміли також 
у контекстах зміцнення власної безпеки. На 51-й Мюнхенській конференції 
з безпеки Даля Грібаускайтє озвучила побоювання литовців: «Якщо зрадити 

19 Skylė (Браття) – Присяга (українською, live in #euromaidan). Skylė. 2014. 2 лю-
того. [Відеоматеріали]. URL : https://www.youtube.com/watch?v=J7UAWmFsm4k.

20 Gintare Narkeviciute at Euromaidan, Kyiv, Ukraine. Gintare Narkeviciute. 2013. 
December, 8. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=8dIm3aWU9DA.

21 Lietuvos vyskupai solidarizuojasi su Ukrainos žmonėmis. Alfa.lt. 2013. Gruodžio 
13 d. URL: https://www.alfa.lt/straipsnis/15169082/lietuvos-vyskupai-solidarizuojasi-su-
ukrainos-zmonemis.

22 Допис на сторінці групи LTnews у соціальний мережі Facebook. 19 лютого 
2014 р.

23 Vilniuje gyva grandine išreikštas palaikymas Ukrainai. Del .lt. 2014. Sausio 
25 d. URL: https://www.del .lt/news/daily/lithuania/vilniuje-gyva-grandine-isreikstas-
palaikymas-ukrainai.d?id= 63844558; Kijeve suformuota «gyvoji grandinė». Del .lt. 2014. 
Lapkričio 29 d. URL: https://www.del .lt/news/daily/world/kijeve-suformuota-gyvoji-
grandine.d?id=63410146.

Литовці на Майдані Незалежності в 
м. Києві, 4 грудня 2013 р.
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Україну і український на-
род, то ми зрадимо самі себе, 
оскільки після України на-
ступними будемо ми»24. Пре-
зидент висловила колективну 
позицію політикуму Литви, 
яка вперше була сформульо-
вана під час дискусій у Сеймі 
щодо ухвалення так званого 
«Закону Майдану» (за анало-
гією до «списку Магнітсько-
го»). Згідно з ним, усім ви-
нуватцям насильства в Укра-
їні буде заборонено в’їзд не 
лише до Литви, а й до всіх 
країн Шенгенської зони25.

Працівники посольства Литовської Республіки в Україні допомагали в 
транспортуванні на лікування поранених. Кількома особами опікувався тодіш-
ній надзвичайний та повноважний посол Литовської Республіки в Україні Пя-

трас Вайтєкунас26. Прихиль-
ність литовців була потрібна 
обом сторонам. Вона надава-
ла можливість не словом, а 
ділом продемонструвати по-
глиблення литовсько-україн-
ських відносин. Невипадко-
во першого травмованого під 
час Революції гідності, який 
отримав допомогу у Віль-
нюській студентській лікар-
ні, провідала Президент Лит-
ви, подарувавши майданів-
цю Ростиславу Мельнику цу-

24 Prezidentė teikia Seimui rati kuoti karinės brigados su Lenkija ir Ukraina steigimą. 
BNS. 2015. Vasario 6 d. URL: https://www.del .lt/news/daily/lithuania/prezidente-teikia-
seimui-rati kuoti-karines-brigados-su-lenkija-ir-ukraina-steigima.d?id=67105824.

25 Seimo teisininkai: sankcijas už žudynes Kijeve numatantis įstatymas – netiks-
lingas. Diena.lt. 2014. Kovas 7 d. URL: http://www.diena.lt/naujienos/lietuva/politika/
seimo-teisininkai-sankcijas-uz-zudynes-kijeve-numatantis-istatymas-netikslingas-
619116/?puslapis=3.

26 Ar šiąnakt Kijeve įvyks kruvinas šturmas? ELTA ir lrytas.lt inf. 2014. Vasaris 2 d. 
URL: https://pasaulis.lrytas.lt/ivykiai/2014/02/19/news/ar-sianakt-kijeve-ivyks-kruvinas-
sturmas--4717066/?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy.

Лінас Лінкявічус роздає рукавички 
мітингувальникам у м. Києві, 2014 р.

Даля Грібаускайтє відвідує вул. Інститутську, 
м. Київ 2014 р.
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керки та апельсини27. Литов-
ці звернулисся з закликом до 
ЄС відреагувати на тортури 
та викрадення мітингуваль-
ників зі столичного Майда-
ну, які суперечать приписам 
Конвенції ООН проти тортур 
та іншого жорстокого, не-
людського чи принизливого 
поводження або покарання, 
учасницею якої є Україна28.

Перша реакція в Лит-
ві на російську агресію про-
ти України. Не встигла сві-

това спільнота оговтатися від драматичного перебігу Революції гідності, як но-
винний контент заполонили події в Криму. Їх очевидцем став посол Литовської 
Республіки в Україні П. Вайтєкунас29. Його в лютому – березні 2014 р. було де-
леговано до Севастополя як представника Ради послів країн ЄС. Саме його ін-
формація чи не першою потрапляла у прес-служби структур ЄС та мас-медіа 
Литви: «Я свідок захоплення 
Криму Російською Федера-
цією. Я бачив, що т. зв. „ре-
ферендум” 16 березня про-
ходив під дулом автоматів. 
Бачив, як півострів запов-
нювали представники ро-
сійської регулярної армії без 
розпізнавальних знаків. Ба-
чив, як російська армія ізо-
лювала українські військо-
ві бази. Як навколо цих баз 
формувався „прошарок” із 
цивільних осіб для дуже спе-
ціальних цілей. Бачив, як по-

27 Grajauskienė L. Maidano savanoriai: «Ukraina laimėjo – Kryme «makaronus» gy-
ventojams kabina Rusija». Palangos tilto. 2014. Kovas 03 d.

28 Kuodis D., Špokas E. L. Linkevičius išvyksta į Ukrainą, JAV svarsto apie sank-
cijas. LRT radijas, LRT.lt, BNS. 2013. Gruodžio 12 d.URL: http://www.lrt.lt/naujienos/
pasaulyje/3/31596/l-linkevicius-isvyksta-i-ukraina-jav-svarsto-apie-sankcijas.

29 P. Vaitiekūnui kelią Kryme užtvėrė «savisaugos būriai». ELTA, BNS ir lry-
tas.lt inf. 2014. Kovas 6 d. URL: https://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/2014/03/06/
news/p-vaitiekunui-kelia-kryme-uztvere-savisaugos-buriai--4708365/?utm_source= 
lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy.

Громадська акція «Вогнища солідарності за 
Україну» у м. Вільнюсі, 20 лютого 2014 р.

Відвідини Д. Грібаускайтє першого учасника 
Революції гідності, який приїхав у Литву на 

лікування, 2014 р.
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руч з кримськими прапорами, піднімалися російські прапори. Такого не було 
на Донбасі, і це показувало різні наміри щодо Криму і Донбасу. Все це я і пе-
редавав у Литву і Європу»30.

Анексія Криму, у баченні представника з Литви, на той час мала два сце-
нарії – мирний і кровопролитний. До останнього було невідомо, який із них 
виберуть. Штучна ізоляція автономної республіки, блокування наземних і по-
вітряних шляхів, упередженість до відвідин представників ОБСЄ та ЄС, про-
вокації в Сімферополі та Севас-
тополі, страх розв’язання зброй-
ного конфлікту не дозволяли 
офіційному Києву сподівати-
ся на полагодження російсько-
української суперечки довко-
ла півострова31. Окремі заголо-
вки у світовій пресі рясніли сло-
восполученнями «У передчутті 
окупації Криму»32. Однак закор-
донні ЗМІ, хоча й засуджували 
дії РФ, акцентували на мирному 
перебігу подій. Світ продовжу-
вав вірити у вирішення супер-
ечки дипломатичним шляхом. Досі в інтерв’ю українським і закордонним ЗМІ 
П. Вайтєкунас наголошує: «Крим без крові – успіх для України»33.

Бити на сполох у Вільнюсі почали після офіційних повідомлень про за-
гострення ситуації на сході України, адже територіальні претензії РФ могли в 
перспективі торкнутися й Литви. У країні звернули увагу на стан армії та при-
сутність військових баз НАТО, констатували, що підмога може прийти лише за 

30 Pakalkienė R. Ambasadorius Petras Vaitiekūnas: Ukraina negalėjo apginti Krymo. 
Lietuvos žinios. 2017. Kovo 17 d.

31 Questions and Answers: Russia, Ukraine, and International Humanitarian and 
Human Rights Law. Human Rights Watch. 2014. March, 21. URL: https://www.hrw.org/
news/2014/03/21/questions-and-answers-russia-ukraine-and-international-humanitarian-
and-human-rights.

32 Želnienė L. JAV politologas Harlanas Ullmanas: Krymo okupacija – geriausia, kas 
galėjo nutikti NATO. Technologijos.lt. 2014. Kovo 12 d. URL: http://www.technologijos.
lt/n/zmoniu_pasaulis/redakcijos_akiratis/S-39133/straipsnis/JAV-politologas-Harlanas-
Ullmanas-Krymo-okupacija--geriausia-kas-galejo-nutikti-NATO; Life in annexed Cri-
mea: Protesting Russia’s brutal occupation. Euromaidanpress. 2016. November, 5. URL: 
http://euromaidanpress.com/2016/05/11/life-in-annexed-crimea-protesting-russia-s-brutal-
occupation.

33 Бутусов Ю. Пятрас Вайтекунас: «Кров на Майдані – початок агресії президен-
та Путіна. Крим без крові – успіх для України». Цензор. Нет. URL: https://ua.censor.
net.ua/resonance/3051846/pyatras_vayitekunas_krov_na_mayidani_pochatok_agresiyi_
prezydenta_putina_krym_bez_krovi_uspih_dlya_ukrayiny.

Громадська акція «Подай руку Україні»,
живий ланцюг у м. Вільнюсі, 2014 р.
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72 години, а площа Литви зовсім невелика. Було ухвалене рішення відновити 
контрактну військову службу34. Занепокоєння ситуацією в Україні наштовхува-
ло на думку укріпити власні кордони35. У зв’язку з подіями на Донбасі НАТО 
удвічі збільшило кількість військових на авіабазі м. Шяуляй. Відтоді повітря-
ний простір Балтії захищають пілоти з Литви, Польщі та Італії36. Хоча жителі 
Шяуляю скаржаться на шум від польотів, але зізнаються, що «як вони літа-
ють над містом – почуваємось спокійніше, адже в Україні війна, а це недалеко 
від нас»37. Протягом 2014–2017 рр. у Литві було проведено військові навчання 
«Атлантична рішучість», «Залізний меч»38. З 2017 р. в Литві дислокується ба-
тальйон з Німеччини39.

Висвітлення подій в Україні у засобах масової інформації Республіки 
Польщі. Активна участь українців у революційних подіях листопада 2013 – 
лютого 2014 р. була сприйнята значною частиною польського суспільства по-
зитивно. Про це, передусім, свідчили результати опитувань громадської думки 
та шпальти газет40. Колективний образ українців, які вийшли відстоювати де-
мократичні цінності та права людини, сильно перегукувався із польським до-
свідом. У березні 2017 р. більшість опитаних Центром дослідження громад-
ської думки поляків були переконаними, що їх уряд повинен активно допома-
гати Україні в обороні суверенітету: 67 % вважали, що це потрібно робити в 

34 NATO oro erdvės bazė Lietuvoje: saugus Baltijos valstybių taikus dangus. Krašto 
apsauga. 2016. Nr. 7 (312). Gegužės 15 d. S. 1–3.

35 Budėjimą NATO oro policijos misijoje Baltijos šalyse perims Vengrija. Alkas.
lt. 2015. Rugpjūčio 27 d. URL: http://alkas.lt/2015/08/27/budejima-nato-oro-policijos-
misijoje-baltijos-salyse-perims-vengrija/.

36 liadžio A. Baltijos šalių oro erdvės apsauga perduota Italijos pilotams. lry-
tas.lt. 2014. Gruodžio 31 d. URL: https://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/2014/12/31/
news/baltijos-saliu-oro-erdves-apsauga-perduota-italijos-pilotams-4245883/?utm_
source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium= Copy.

37 Авиабаза НАТО в Литве: на страже мирного неба стран Балтии. DW. 2015. 
11 марта. URL: http://www.dw.com/ru/авиабаза-нато-в-литве-на-страже-мирного-неба-
стран-балтии/a-18307651.

38 NATO kariai visuomenę kviečia apžiūrėti karinę techniką. lrytas.lt. 2014. Bir-
želio 11 d. URL: https://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/nato-kariai-visuomene-kviecia-
apziureti-karine-technika.htm?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_
medium=Copy; Lenkijoje vyksta šalies pajėgų ir NATO karių pratybos. lrytas.lt. 2017. Rug-
sėjo 21 d. URL: https://pasaulis.lrytas.lt/kon iktai-ir-saugumas/2017/09/21/news/lenkijoje-
vyksta-salies-pajegu-ir-nato-kariu-pratybos-2634177/?utm_source=lrExtraLinks&utm_
campaign=Copy&utm_medium=Copy.

39 D. Grybauskaitė padėkojo Vokietijos prezidentui už paramą siunčiant karius į Lie-
tuvą. 15 MIN. LIETUVA. 2017. Vasario 9 d. URL: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/
lietuva/d-grybauskaite-padekojo-vokietijos-prezidentui-uz-parama-siunciant-karius-i-
lietuva-56-752882.

40 Хахула Л. «Різуни» чи побратими? Сучасні польські дискурси про Україну. 
Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2016. C. 157–159.
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рамках міжнародної дипломатичної і фінансової допомоги, 8 % відповіли, що 
Україні треба допомогти в особливий спосіб. Проте кожен п’ятий респондент 
(21 %) не бачив потреби в залученні його країни до конфлікту і наполягав на 
безсторонності41.

Знаковою була й польська присутність на київському Майдані. 30 лис-
топада 2013 р. під час розгону мирного протесту беркутівці побили польсько-
го журналіста. Через декілька днів з революційної сцени лідер партії «Право 
і справедливість» Ярослав Качинський вітався з українцями гаслом «Слава 
Україні!». Поляки допомагали будувати барикади, були волонтерами. У берез-
ні 2014 р. на Майдані можна було зустріти поляка з пов’язкою, схожою до тих, 
які носили вояки АК під час Варшавського повстання 1944 р. Ним був хлопець 
з Ополя на ім’я Давид, член однієї з сотень Самооборони42.

Іншою причиною проукраїнських настроїв поляків, крім демократич-
ної солідарності, було сильне відчуття загрози для національної, європейської 
та світової безпеки. У 2014 р. з-поміж 178 звітів, оприлюднених Центром до-
слідження громадської думки, дванадцять стосувалися України, а головною 
проблемою дев’яти з них був вплив українських подій на стан польської на-
ціональної безпеки43. Вже у 2015 р. таких досліджень стало значно менше, а у 
2016 і 2017 рр. вони практично не проводилися.

Спад інтересу зі сторони соціологічних служб не означав, що польська 
суспільна думка теж перестала цікавитися подіями в Україні. Мусимо визна-
ти, що українські проблеми часто ставали розмінною картою в політичній грі і 
всередині країни, і на зовнішньополітичній арені. Наприклад, поступове збіль-
шення кількості українців, які легально працювали в Польщі, було потракто-
вано Беатою Шидло, прем’єр-міністром уряду, сформованого партією «Право і 
справедливість», як «1 мільйон прийнятих Польщею біженців, котрим ні хто не 
хотів допомогти»44. Ці популістські слова, виголошені в Європейському пар-
ламенті в січні 2016 р., викликали шквал критики із середовища політичних 
опонентів та української дипломатії, українців у Польщі45. Справжня кількість 

41 Polacy o sytuacji na Ukrainie w czasie krymskiego kryzysu. Komunikat z badań. 
(CBOS, NR 35/2014) / oprac. K. Kowalczuk. Warszawa, 2014. S. 4.

42 Jurij Rudnicki. Pojednanie. Od Wołynia do Majdanu. Radio WNET. 2014. 30 kwiet-
nia. URL: http://www.radiownet.pl/publikacje/pojednanie-od-wolynia-do-majdanu#/publi-
ka cje/pojednanie-od-wolynia-do-majdanu.

43 Fundacja CBOS. Komunikaty z badań. CBOS. Fundacja Centrum Badania Opinii 
Społecznej. URL: http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty.php.

44 Беата Шидло: Польща прийняла близько мільйона «біженців» з України. Поль-
ське радіо. 2016. 20 січня. URL: http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/237268.

45 Ambasador Ukrainy reaguje na słowa Szydło w PE: Ukraińcy przebywający w Pol-
sce to nie uchodźcy. TVN 24. 2016. 20 stycznia. URL: https://www.tvn24.pl/wiadomosci-
z-kraju,3/szydlo-w-pe-o-uchodzcach-z-ukrainy-komentarz-ambasadora-deszczycy,612314.
html; Сєрадзька М., Соколовська Н. Казка про українських біженців у Польщі. DW. 
Made for Mids. 2016. 21 січня. URL: http://www.dw.com/uk/казка-про-українських-
біженців-у-польщі/a-19072347.
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українців, які отримали притулок у Польщі, сягала кількасот осіб46. Натомість 
частина трудових мігрантів отримували право постійного перебування на те-
риторії Польщі через масову практику видачі «карт поляка»47.

Політика польського уряду щодо України після 2014 р. була націлена на 
допомогу в фінансовому, оборонному, гуманітарному секторах. У січні 2015 р., 
під час візиту прем’єра РП Еви Копач до Києва, оголошено про намір надати 
Україні кредит у 100 млн євро на період 10 років з метою реалізації україн-
ських реформ, розвитку малого й середнього бізнесу, проектів з відбудови Дон-
басу48. Кредит було виділено у 2017 р. Іншою ініціативою польського уряду 
стало призначення уповноваженого для координації діяльності, спрямованої 
на підтримку реформ в Україні. Завданням новопризначеного заступника міні-
стра фінансів Артура Радзивілла стала координація польських ініціатив щодо 
сприяння українським реформам та євроінтеграції49. Після зміни уряду, в бе-
резні 2016 р. функції уповноваженого до справ підтримки реформ в Україні 
перейшли до Вєслава Янчука.

Підтримку України здійснювало й Міністерства оборони Польщі, яке на 
першому етапі російської агресії допомагало Українській армії одягом, продук-
тами, наплічниками на суму в декілька мільйонів євро. Влітку 2014 р. пошире-
ною стала практика, нелегального, з точки зору польського права, перевезення 
через польсько-український кордон товарів військового призначення – головно 
бронежилетів і касок. Порушення норми – одна каска і бронежилет на особу 
– загрожувало позбавленням волі від 1 до 10 років. Нагальна потреба в захис-
ному озброєнні змушувала українських волонтерів порушувати приписи, що 
ставало приводом для затримань. Проте польські прокурори і суд, розпочина-
ючи формальні слідчі дії, часто закривали справи без вироків. Тодішній міністр 
оборони Томаш Семоняк публічно висловився, що каски та бронежилети на-
лежать до «несмертоносної зброї і призначені не для вбивства, а для особис-
тої оборони. Тому причин, аби польська митниця блокувала їхній експорт до 

46 Cembrowska А. Milion czy kilkaset osób? Ilu ukraińskich uchodźców przyjęła 
Polska? Eastbook. 2016. 17 czerwca URL: http://www.eastbook.eu/2016/06/17/milion-czy-
kilkaset-osob-ilu-ukrainskich-uchodzcow-przyjela-polska/.

47 Згідно з поданою в пресі інформацією, з 2007 р. за картою поляка звернулися 
222 тис. осіб. З них 105 тис. – білоруси та 96 тис. – українці: Anannikowa L. Każdy może 
zostać polakiem. Jeśli zda. Gazeta Wyborcza. Duży Format. 2017. № 40 (1256). 16 paździer-
nika.

48 Polskie wsparcie dla reform na Ukrainie. Premier.gov.pl. 2015. 19 stycznia. URL: 
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/polskie-wsparcie-dla-reform-na-
ukrainie.html; Pawlik К. Jak Polska pomaga Ukrainie. Reformy, pomoc humanitarna i dużo 
więcej. Wyborcza.pl. 2015. 20 sierpnia. URL: http://wyborcza.pl/1,75968,18595081,jak-
polska-pomaga-ukrainie-reformy-pomoc-humanitarna-i-duzo.html.

49 Pomoc Polski dla Ukrainy: kredyt i wsparcie reform. Rząd PO chce także pomóc 
Ukraińcom w... walce z korupcją. wРolityce.pl. 2015. 14 lutego. URL: https://wpolityce.pl/
polityka/233746-pomoc-polski-dla-ukrainy-kredyt-i-wsparcie-reform-rzad-po-chce-takze-
pomoc-ukraincom-w-walce-z-korupcja.
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України, немає»50. На початку 2015 р. в експертних середовищах Польщі було 
тверде переконання, що потрібно активніше допомагати Україні, яка, захища-
ючи свій суверенітет, вберігає усю Європу від російської агресії. Головним за-
вданням польського уряду, крім допомоги в реформуванні економічного секто-
ру та боротьби з корупцією, мали стати заходи по забезпеченню українського 
війська захисним озброєнням і амуніцією51.

Польське суспільство про українські події дізнавалося насамперед з ме-
діального переказу, який був не завжди точним чи об’єктивним. Якщо щоденні 
інформаційні донесення були часто позначені слідом російської пропаганди, то 
репортажі з України мали радше людський вимір. Преса писала не лише про 
кількість поранених українців чи тих, хто перебував у лікарнях, полоні, а й про 
особисті історії багатьох з них52. Такий переказ наближував людське горе, фор-
мував почуття співпереживання, уявну солідарну спільноту за людські права і 
проти насильства.

Крім медійного та політичного аспектів, сприйняття поляками україн-
ської трагедії виражалося й активною матеріальною допомогою. Уже в лютому 
2014 р. десятки постраждалих учасників Революції гідності поїхали на ліку-
вання до польських шпиталів. Першим був львівський активіст Янек Фаль-
кевич, поранений під час сутичок на вул. Грушевського, де перебував як опе-
ратор-журналіст. Він проходив лікування у шпиталі Міністерства внутрішніх 
справ РП разом з іншими активістами. Їх улюбленим висловом були слова: 
«Люблячий великий брат постачає гранати, щоб нас вбивати, а не люблячий 
малий брат – лікує»53.

У лікарні північнопольського міста Бартошиці (Вармінсько-Мазурське 
воєводство) допомогу отримували й інші поранені українці. Так, Іван Рапо-
вий зі Львова, поранений у груди, живіт, стегно, після лікування в Київському 
шпиталі отримав також допомогу від бартошицьких лікарів54. На територію 
Польщі чоловік потрапив завдяки польському повітовому комітету «Разом з 

50 Хоменко С. Десять років за бронежилети до України: у Польщі вирішують 
долю волонтерів. ВВС. Україна. 2014. 30 липня. URL: http://www.bbc.com/ukrainian/
politics/2014/07/1407 30_polish_ aks_sx.

51 Eksperci: Polska powinna dozbroić Ukrainę walczącą z Rosją także o bezpie-
czeństwo Polski. wРolityce.pl. 2015 18 stycznia. URL: https://wpolityce.pl/swiat/230102-
eksperci-polska-powinna-dozbroic-ukraine-walczaca-z-rosja-takze-o-bezpieczenstwo-
polski.

52 Kaźmierczak К. P. Рojechał na Ukrainę zawieźć pomoc walczącym w jej 
obronie. Głos Wielkopolski. 2014. 29 sierpnia. URL: http://www.gloswielkopolski.pl/
artykul/3556753,pojechal-na-ukraine-zawiezc-pomoc-walczacym-w-jej-obronie-zdjecia,id,t.
html/.

53 Янек Фалькевич, активіст. Спільно ТВ. 2014. 2 квітня. [Відеоматеріали]. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=2DjBAu-wIYs.

54 Ukrainiec postrzelony na Majdanie wyszedł ze szpitala. Polskie Radio Olsztyn. 
2014. 14 marca. URL: https://ro.com.pl/ukrainiec-postrzelony-na-majdanie-wyszedl-ze-
szpitala/01113471.
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Україною», утвореному 20 лютого 2014 р. Влітку того ж року кошти, зібрані 
місцевими мешканцями, були скеровані на прийом дітей, батьки котрих заги-
нули або постраждали на Майдані55. Польські громадські організації займали-
ся також збором гуманітарної допомоги для України56.

На середину березня 2014 р. в Польщі перебувало понад 100 поранених, 
яких лікували в Підкарпатському та Люблінському воєводствах, Кракові, Вар-
шаві. Часто ними опікувалися почесні консули України, як, наприклад, у Же-
шуві і Перемишлі Єжи Кжановський і Александер Бачик були заангажовані у 
збір грошей та утворення фондів допомоги57. Тогочасну атмосферу передають 
слова бійця Національної гвардії, згодом депутата Верховної ради України Ан-
дрія Антонищака: «Велике спасибі друзям-полякам. Вони нам дуже багато до-
помагають. І дуже багато чим. Та хоча б бронежилетами. Не кажу вже, скільки 
наших хлопців вони лікують. Я готовий дякувати на колінах, бо справді відчув, 
що таке добрий сусід. І нехай замовкне все те […], яке каже, що поляк – то є 
ворог українця. У такі часи пізнаються і вороги, і друзі. Запевняю, що поляки 
наші найкращі друзі. Погляньте довкола і подивіться, хто ще більше допоміг 
Україні, ніж поляки, і зрозумієте, хто наш справжній друг»58.

За останніх кілька років українці відчули суттєву моральну, духовну та 
матеріальну підтримку зі сторони поляків. Це стало свого роду відображенням 
суспільних настроїв поляків щодо українців. Проте за час від початку російської 
агресії у 2014 р. в Польщі відбулася зміна еліт при владі – від ліволіберальної 
до правоконсервативної. Якщо проукраїнські декларації урядовців залишалися 
незмінними, дії громадянського суспільства активними, то загальний клімат 
щодо українців з 2016 р. ставав менш приязним. Причина цього знаходилася в 
політиці нової влади Польщі в гуманітарній сфері, спрямована на загострення 
польсько-укранських історичних суперечок. Як і на початку 2000-х років, істо-
ричні дискусії вийшли за межі професійних кіл і стали предметом обговорення 
президентів обох країн. У 25-ту річницю відновлення Незалежності України 
Анджей Дуда і Петро Порошенко підписали в Києві спільну декларацію, в 
якій засудили російську агресію, схвалили допомогу поляків українцям, але й 
згадали про «трагічні сторінки польсько-українських відносин»59. Під час чер-

55 Bartoszyce goszczą dzieci, których ojcowie zginęli albo zostali ranni na Majda-
nie. Polskie Radio Olsztyn. 2014. 4 lipca. URL: https://ro.com.pl/bartoszyce-goszcza-dzieci-
ktorych-ojcowie-zgineli-albo-zostali-ranni-na-majdanie/01139958.

56 Polska pomoc humanitarna dotarła na Ukrainę. Polska pomoc. 2014. URL: https://
www.polskapomoc.gov.pl/ Polska,pomoc,humanitarna,dotarla,na,Ukraine,2173.html.

57 Gorczyca A. Naznaczeni krwią i blizną. Wyborcza.pl. 2014. 19 marca. URL: http://
wyborcza.pl/1,87648,15645229,Naznaczeni_ krwia_i_blizna.html.

58 Зі Слов’янська без купюр. Розповідь бійця Нацгвардії. Контракты.ua. 2014. 
10 травня. URL: http://kontrakty.ua/article/77693/.

59 Wspólna deklaracja prezydentów Polski i Ukrainy. Prezydent Andrzej Duda: Pol-
ska wspiera europejskie dążenia Ukrainy. WP Wiadomości. 2016. 24 sierpnia. URL: https://
wiadomosci.wp.pl/wspolna-deklaracja-prezydentow-polski-i-ukrainy-prezydent-andrzej-
duda-polska-wspiera-europejskie-dazenia-ukrainy-6029419430827137a.
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гового візиту Президента Польщі до України 13 грудня 2017 р. глави держав 
знову знижували градус напруги, спровокований історичними дискусіями60. В 
публічному просторі почали з’являтися голоси про те, що Польща може собі 
порадити і без України61. На жаль, такі тенденції свідчили про необхідність 
відновлення довіри і щирих розмов заради безпеки всього регіону.

Офіційна позиція Литви щодо ситуації в Україні. Налаштування в Литві 
щодо України можна окреслити як «дружнє» – від офіційних коментарів Пре-
зидента до міркувань пересічних литовців у кав’ярнях Вільнюса, Каунаса, 
Клайпеди, Тракаю та інших міст. Причиною цьому є спільне минуле та пам’ять 
литовців про підтримку в 1991 р., надану з українського боку. На пострадян-
ському просторі Литовська Республіка першою виступила за Україну, стала іні-
ціатором скликання безпекових форумів, відверто заявляла про агресію зі сто-
рони РФ на різних зібраннях та в ЗМІ. Віра у зміни була взаємною – у 2014 р. 
найбільш потребуюче реформ Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України очолив литовець Айварас Абромавичус62. Запал фахівця з Литви не 
всіх влаштовував, тож у зв’язку з неможливістю працювати на повну в квітні 
2016 р. міністр подав у відставку63. Ці події як сигнал про згортання реформ в 
Україні засудили в офіційній заяві посли ключових країн ЄС, США та Канади 
в Україні64.

Ставлення Литви до ситуації в Україні можна ототожнити зі світлофо-
ром волонтерського руху, кольори якого відображали: червоний – (не)потребу 
втручання світової спільноти в конфлікт з Росією, жовтий – підтримку Україні 
на всіх можливих рівнях («державне» волонтерство), зелений – допомогу через 
окремі волонтерські ініціативи. «Стоп людським жертвам» – ця вимога залиша-
ється провідною у світовому інформаційному просторі щодо подій на Донбасі. 
Литовці на рівні з поляками взяли на себе роль керманича думки світової спіль-
ноти про російсько-українську війну. У зверненнях до представників інших 
держав вони публічно засуджують дії РФ і вимагають негайного припинення 
вогню. До прикладу, представник Литви Раймонда Мурмокайтє на спеціаль-
ному засіданні Ради Безпеки ООН зазначила: «Литва засуджує найрішучішим 

60 Łomanowski A. Przywódcy Polski i Ukrainy, dwóch osamotnionych krajów, znów 
spróbują znaleźć jakiś kompromis. Rzeczpospolita. 2017. 12 grudnia. URL: http://www.
rp.pl/Dyplomacja/3121 29912-Polska-i-Ukraina-Sasiedzi-na-zawsze.html.

61 Szef gabinetu Waszczykowskiego: Istnienie Ukrainy nie jest warunkiem istnienia 
wolnej Polski. RMF 24. 2017. 9 grudnia. URL: http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-szef-
gabinetu-waszczykowskiego-istnienie-ukrainy-nie-jest-wa,nId,2475670.

62 Ukrainos Rada patvirtino Vyriausybės sudėtį, A. Abromavičius – ekonomikos mi-
nistras. LRT.LT. 2014. Gruodžio 12 d. URL: http://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/3/81871/
ukrainos-rada-patvirtino-vyriausybes-sudeti-a-abromavicius-ekonomikos-ministras.

63 Samoškaitė E. Buvęs Ukrainos ministras A. Abromavičius jungiasi prie TS-LKD 
komandos. Del .lt. 2016. Liepos 21 d. URL: https://www.del .lt/news/daily/lithuania/buves-
ukrainos-ministras-a-abromavicius-jungiasi-prie-ts-lkd-komandos.d?id=71856968.

64 Західні посли зробили різку заяву на підтримку Абромавичуса. Економічна 
правда. 2016. 3 лютого. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2016/02/3/579695/.
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способом напад у Маріупо-
лі і висловлює найщиріші 
співчуття сім’ям тих, хто за-
гинув чи постраждав у ході 
цих нападів. Найкривавіший 
конфлікт у Європі з моменту 
Балканської війни продовжу-
ється і зараз. На жаль, те, що 
ми бачили на вихідних, це 
ще більше бомбардувань, ще 
більше руйнувань, більше 
людських трагедій, які зроб-
лені руками кремлівських 
най манців, зокрема»65.

Доволі частими стали 
поїздки делегацій з Литви до 

України, у зону бойових дій. Активно долучається до зібрання гуманітарної 
допомоги й передачі її жителям прифронтових регіонів надзвичайний і повно-
важний посол Литовської Республіки в Україні Марюс Януконіс. Дипломат сам 
їздить у зону АТО і спілкується з місцевим населенням, допомагає дітям. Ли-
товці опікуються двома школами у Станично-Луганському районі, до яких по-
стачають комп’ютери, книги, канцелярське приладдя, спортивний інвентар66. 
Приїжджі спілкуються з дітьми, отримують від них листи та звернення. Нещо-
давно учні середньої школи № 3 м. Авдіївка освідчились у коханні Д. Грібаус-
кайтє та передали їй валентинку67, а останні подарунки М. Януконіс роздавав 
школярам у костюмі Діда Мороза68. У 2017 р. посольство долучилось до ініці-
йованої УПЦ Київського патріархату та Eleos-Ukraine акції «Ранець доброти», 
подарувавши п’ять укомплектованих шкільних рюкзаків українським першо-
класникам із зони АТО69.

М. Януконіс коментує побачене, спілкується з литовськими ЗМІ, праг-
не об’єктивно пояснити, що відбувається в Україні. Безперечно, це йому вда-

65 JT Saugumo Taryboje Lietuva pernai didžiausią dėmesį skyrė Ukrainai. 15 MIN.
LIETUVA. 2015. Sausio 2 d. URL: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/jt-
saugumo-taryboje-lietuva-pernai-didziausia-demesi-skyre-ukrainai-56-476069.

66 Допис на офіційній сторінці Станично-Луганської районної державної адміні-
страції в соціальній мережі Facebook. 6 січня 2017 р.

67 Діти Авдіївки передали для президента Литви валентинку. Главком. 2017. 
10 лютого. URL: https://glavcom.ua/news/diti-avdijivki-podaruvali-valentinku-prezidentu-
litvi--397728.html.

68 Посол Литви в Україні зіграв Діда Мороза для дітей з прифронтових шкіл. 
РБК-Україна. 2017. 8 січня. Відеоматеріали. URL: https://styler.rbc.ua/ukr/zhizn/posol-
litvy-ukraine-sygral-deda-moroza-detey-1483889968.html.

69 Lietuvos ambasada Ukrainoje / Посольство Литви в Україні. Офіційна сторінка 
в соціальній мережі Facebook. 26 серпня 2017 р.

Прийом учасників АТО в посольстві Литовської 
Республіки в Україні, м. Київ, 2016 р.
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ється, адже литовці продо-
вжують допомагати поране-
ним воїнам, передавати не-
обхідні речі, домовлятися 
про поставки зброї та іншого 
устаткування, підтримують 
розроблений для українців 
«План Маршалла»70. Прези-
дент Литви Даля Грібаускай-
тє щоразу озвучує офіційну 
позицію країни – зупинити 
територіальну й енергетич-
ну агресію РФ71. Вона ста-
ла першою главою держави, 
хто офіційно заявив про по-
ставки зброї в Україну та розпочав їх, збільшивши обсяги станом на 31 груд-
ня 2017 р. до 2 млн євро72. Перша поставка гуманітарної допомоги україн-
ським військовим із Литви прийшла у вересні 2014 р. За спогадами тодішнього 
військового аташе України Дмитра Донського, у литовському військово-тран-
спортному літаку надійшло 4600 сухих пайків та медичні препарати73. З того 
часу допомога надходить регулярно.

Підтримку України висловлювали депутати Сейму та Європарламенту, 
які відвідували гарячі точки офіційно неоголошеної війни. Бажання допома-
гати, як зізнавався міністр закордонних справ Литви Л. Лінкявічус, «виникло 
стихійно у серці чи не кожного жителя країни, бо як інакше»74. У Донецькій 

70 Ukrainos kariai gydomi Lietuvoje. lsveikata.lt. 2015. Kovo 27 d. URL: http://
lsveikata.lt/aktualijos/ukrainos-kariai-gydomi-lietuvoje-2563; Качкан А. «Штучні кри-
шталики» для очей за 22 тисячі фунтів подарували бійцям АТО. Радіо Свобода. 2015. 
14 травня. [Відеоматеріали]. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/27016812.html.

71 D. Grybauskaitė sveikina Ukrainą su beviziu režimu, ragina tęsti reformas. Del .lt. 
2017. Birželio 9 d. URL: https://www.del .lt/news/daily/lithuania/d-grybauskaite-sveikina-
ukraina-su-beviziu-rezimu-ragina-testi-reformas.d?id=74897818.

72 Ministras: nėra draudžiančių susitarimų tiekti ginklus Ukrainai. Diena.lt. 2015. Va-
sario 22 d. URL: http://www.diena.lt/naujienos/lietuva/politika/ministras-nera-draudzianciu-
susitarimu-tiekti-ginklus-ukrainai-676768; Kulkosvaidis, archyvinė nuotraukaLietuva keti-
na perduoti Kijevui ginkluotės už beveik 2 mln eurų. Sputniknews.lt. 2017. Lapkričio 27 d. 
URL: https://sputniknews.lt/politics/ 20171127/4464814/lietuva-ketina-perduoti-kijevui-
ginkluotes-uz-beveik-2-mln-euru.html.

73 Юрко І. Завдяки Литві світ не «поклав слухавку» у розмові з Україною. Погляд. 
Новинний портал. 2015. 10 грудня. URL: https://poglyad.te.ua/personaliyi/osobystosti-2/
zavdyaky-lytvi-svit-ne-poklav-sluhavku-u-rozmovi-z-ukrajinoyu.html.

74 «Авдіївка – реальність, яка недалека від нас», – міністр закордонних справ 
Литовської Республіки. Військове телебачення України. 2017. [Відеоматеріали]. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=FgFK-nTxDHs&t=208s.

Зустріч учнів середньої школи № 3 м. Авдіївка 
з міністром закордонних справ Литви 

Л. Лінкявічусом
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області перебував із візитом 
європарламентар від Литви 
Петрас Ауштрявічус, який 
став очевидцем недотриман-
ня Мінських домовленостей, 
потрапивши під обстріл біля 
Маріуполя. Особиста при-
сутність у зоні АТО посприя-
ла висловленню вимоги по-
силити санкції проти РФ як 
єдиної форми тиску, обраної 
ЄС75. У планах литовців – до-
лучитися до реабілітації ді-
тей, які постраждали від вій-

ни, обмін досвідом роботи управлінців та правоохоронців, участь у відбудові 
регіону76.

Волонтерські ініціативи литовців і поляків посприяли втіленню в життя 
давнього задуму військовослужбовців трьох країн, який стартував із підписан-
ням у 2015 р. трьохсторонньої угоди про утворення військового підрозділу – 
миротворчої бригади «ЛитПолУкрбриг»77. Він став викликом безпековій по-
літиці країн Центрально-Східної Європи та прикладом посилення колективної 
безпеки регіону. У бригаді проводяться навчання, бойова підготовка, випро-
бовування різних маневрів, що накладаються на стандарти НАТО та практичні 
навики бійців АТО78.

Серед державних інституцій офіційним виразником небайдужості до 
стану справ в Україні виступає Міністерство охорони (оборони) Литви, яке з 
літа 2014 р. виділяє кошти на лікування учасників АТО. Спершу бійці прохо-
дять медичне обстеження і, за потребою, курс лікування у Вільнюській лікар-
ні Червоного Хреста чи клініках Каунаса79. Наступним етапом прописано пе-
ребування українських військових у реабілітаційному центрі військово-медич-

75 Ukrainoje nėra jokio karo, ten vykdoma tik Antiteroristinė operacija. Ekspertai.eu. 
2014. Spalio 21 d. URL: http://www.ekspertai.eu/ukrainoje-nera-jokio-karoten-vykdoma-
tik-antiteroristine-operacija81634.

76 Šeši Ukrainos ateities scenarijai. Tv3.lt. 2017. Liepos 3 d. URL: https://www.tv3.lt/
naujiena/916676/sesi-ukrainos-ateities-scenarijai.

77 LITPOLUKRBRIG «w gotowości do działań». Defence24.pl. 2017. 25 stycznia. 
URL: http://www.defence24.pl/litpolukrbrig-w-gotowosci-do-dzialan.

78 Pratybose Lenkijoje vertinama tarptautinė Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos briga-
da. Del .lt. 2016. Gruodžio 11 d. URL: https://www.del .lt/news/daily/lithuania/pratybose-
lenkijoje-vertinama-tarptautine-lietuvos-lenkijos-ir-ukrainos-brigada.d?id=73131526.

79 Vaitkevičius A. Vilniuje gydomas Ukrainos karys papasakojo apie baisumus. 
lrytas.lt. 2014. Rugsėjo 18 d. URL: https://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/2014/09/18/
news/vilniuje-gydomas-ukrainos-karys-papasakojo-apie-baisumus-4266047/?utm_
source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium =Copy.

Благодійний ярмарок-розпродаж сувенірів з 
України, м. Вільнюс, 2015 р.
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ної служби Збройних Сил 
Литви. За підрахунком заві-
дувачки закладу Далі Юоді-
ніене щороку близько 50 во-
яків із кульовими поранен-
нями, переломами, порушен-
нями опорно-рухового апа-
рату та контузією проходять 
реабілітацію в м. Друскінін-
кай. Протягом чотирьох ро-
ків співпраці між медиками 
було вдосконалено процеду-
ру реабілітації та розроблено 
індивідуальні методики пси-
хологічної допомоги. Литов-
ські лікарі приїжджають в 
Україну, оглядають військових, формують реабілітаційні групи та складають 
графік поїздок80.

Опікується військовими команду-
вач Друскінінскайської стрілецької роти 
Рамунас Шерпетаускас. Він веде пере-
мовини про пацієнтів, організовує їх 
трансфер і дозвілля, налагоджує духовне 
відновлення. Військовий отримав ста-
тус волонтера щодо українських воїнів, 
оскільки володіє достовірною інформаці-
єю з передової і тилу України: «Спершу 
я шукав можливість, як допомогти укра-
їнським добровольцям. Збирав і відправ-
ляв медикаменти, бинти, перев’язувальні 
матеріали. Але це була крапля в морі. І 
коли литовське керівництво погодилося 
прийняти на лікування та реабілітацію 
бійців АТО, я був у числі перших, хто 
прийшов до них із візитом. Хвилювався 
неймовірно. Та коли зайшов до палати і 
сказав „Слава Україні!”, а вони мені „Ге-
роям слава!” – напруга спала. Вже тоді я 

80 Lietuvoje gydymo sulaukė per šimtas Ukrainos karių. lrytas.lt. 2016. Rug-
pjūčio 14 d. URL: https://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/2016/08/14/news/lietuvoje-
gydymo-sulauke-per-simtas-ukrainos-kariu-1186113/?utm_source=lrExtraLinks&utm_
campaign=Copy&utm_medium=Copy.

Співробітники реабілітаційного центру
військово-медичної служби Збройних Сил

Литви, м. Друскінінкай, 2016 р.

Екскурсія для українських військових 
у Сеймі Литовської Республіки, 

м. Вільнюс, 2017 р.
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відчув, що кожен із тих хлопців близький мені по духу. А я – литовець за на-
ціональністю, але українець у душі»81.

Рамунас  Шерпетаускас 
переймається травматичним до-
свідом українців, докладає мак-
симум зусиль, щоб його мінімі-
зувати. Він ставить собі за мету 
переконати бійців, що литовці 
їх підтримують, їм не байдуже: 
«У нас є така традиція. Коли я 
зустрічаю хлопців в аеро порту і 
бачу когось із них на милицях, 
то кажу, що в нього є місяць, 
щоб залишити їх тут. Зазви-
чай так і стається. Додому вони 
повертаються вже без них»82. 
Складно не погодитися з твер-

дженням, що воїнами кожної епохи потрібно пишатись, про це Р. Шерпетаус-
кас не раз згадує під час екскурсій у Литовському військово-історичному музеї 
та інших місцях, підбадьорюючи травмованих захисників83. Хлопці з України 
ставляться до нього як до побратима, передають підписані прапори, вислов-
люють подяки й дарують нагороди від підрозділів, у яких несуть службу. Ли-
товці долучилися до заснування подібних реабілітаційних центрів у Дніпрі та 
Полтаві84.

Громадські ініціативи литовців. З 2014 р. у Литві виникли осередки, які 
збирають кошти, медикаменти, одяг і засоби захисту для українців. Люди пе-
редають пожертви через координаторів, які закуповують необхідне, організо-
вують трансфер до України та звітують про роботу. Голова Громади українців 

81 Шуткевич О. «Литовець за національністю – українець у душі». День. 2017. 
24 травня. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/lytovec-za-nacionalnistyu-
ukrayinec-u-dushi.

82 Pakalkienė R. Ukrainos kariai pastatys kryžių lietuviškame Kryžių kalne. Lietuvos 
žinios. 2017. Balandžio 17 d. URL: https://www.lzinios.lt/lzinios/lietuva/ukrainos-kariai-pa-
statys-kryziu-lietuviskame-kryziu-kalne/242189.

83 Lanauskienė S. Sudaužyta svajonė druskininkietį įtraukė į šiurpą keliančią mi-
siją. lrytas.lt. 2016. Gruodžio 12 d. URL: https://gyvbudas.lrytas.lt/likimai/2016/12/12/
news/sudauzyta-svajone-druskininkieti-itrauke-i-siurpa-keliancia-misija-746084/?utm_
source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medi um=Copy.

84 За підтримки литовських партнерів у Полтаві реалізують новий проект. ІРТ. 
Полтава. 2015. 23 березня. [Відеоматеріали]. URL: http://irt.pl.ua/video/3961; Старт 
проекту по започаткуванню психо-соціального реабілітаційного центру в Дніпропе-
тровську. Почесне консульство Литовської Республіки у м. Дніпро. Офіційний сайт. 
2015. 29 жовтня. URL: https://dnepr-lt.com.ua/news/start-proektu-po-zapochatkuvannyu-
psihosocialnogo-reabilitaciynogo-centru-v-dnipropetrovsku.

Орденська книжка Рамунаса Шерпетаускаса
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Вільнюса лікар Наталія Шертвітенє зазначала, що жителі різних міст Литви 
провідують військових з України, купують їм ліки, оплачують окремі лікуваль-
ні та реабілітаційні послуги, передають їжу та засоби гігієни: «Причому біль-
шість із них навіть не знайомляться з українцями. Просто допомагають і їдуть 
далі по справах. Така небайдужість вражає. Не раз ловила себе на думці, що 
треба більше приділяти уваги воїнам, адже мені кожен із них дорогий, у мене 
перед ними є обов’язок. А в литовця – просто людяність, і благороднішого від-
чуття справді немає»85.

Українці, які проживають у Литві, проводять різноманітні заходи на під-
тримку України у сквері біля пам’ятника Тарасу Шевченку або в церкві Пре-
святої Трійці у Вільнюсі, долучаються до загальнодержавних свят, ярмарків, 
богослужінь тощо. Вони намагаються звернути увагу литовців та світу на най-
більш трагічні сюжети російсько-української війни, тримаючи в руках плакати 
«Україна Єдина», «Я – Волноваха», «Разом і до перемоги!» та інші. Щороку 
вони беруть участь у різдвяному благодійному ярмарку на Ратушній площі у 
Вільнюсі, облаштовуючи намет «Україна», в якому можна скуштувати страви 
української кухні чи придбати сувеніри. Кошти з продажу передають захисни-
кам України86. З ініціативи співробітників посольства України в Литві, україн-
ської громади й отців-василіан у Вільнюсі регулярно проводяться благодійні 
концерти на підтримку України під патронатом Президента Д. Грібаускайтє. 
На них виступають артисти з обох країн, збирають кошти, надають адресну до-
помогу військовим, публічно висловлюють солідарність у боротьбі українців 
за свободу, суверенітет і територіальну цілісність87.

Спостерігаючи за подіями в Україні, відомий кінорежисер Йонас Охман 
започаткував громадський рух «BLUE/YELLOW»88. Волонтерити його учас-
ники почали за аналогією з українцями: зібралося кілька раніше незнайомих 
між собою людей – архітектор, сапер, студент, диспетчер аеропорту, актриса 
театру, директор Інституту литовської мови, які почали розбиратись у військо-
вому спорядженні, визначати, які каски, бронежилети, тепловізори потрібно на 
війну, шукали їх і передавали в Україну. Перший дзвінок військовослужбовця 

85 Інтерв’ю з Наталею Шервітенє, 1967 р.н., записане в м. Вільнюсі (Литовська 
Республіка) 10 листопада 2015 р. Інтерв’юер Олена Лукачук. Запис зберігається в при-
ватному архіві.

86 У Вільнюсі пройшов благодійний ярмарок. Василіянський монастир Святого 
Йосафата у Вільнюсі. Офіційний сайт. 2017. 2 грудня. URL: http://www.osbm.lt.ua/u-
vilnyusi-projshov-blagodijnyj-yarmarok/.

87 У Вільнюсі відбувся благочинний гала-концерт на підтримку України. По-
сольство України в Литовській республіці. Офіційний сайт. URL: http://lithuania.mfa.
gov.ua/ua/press-center/news/30742-u-vilynyusi-vidbuvsya-blagochinnij-gala-koncert-na-
pidtrimku-ukrajini.

88 Jonas Ohmanas: Lietuvos valdžia per daug rami Ukrainos įvykių pašonėje. 15 min.lt. 
2014. Gruodžio 12 d. URL: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/jonas-ohmanas-
lietuvos-valdzia-per-daug-rami-ukrainos-ivykiu-pasoneje-56-472630?cf=df.
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з поля бою під звук градів із 
проханням про шолом, при-
хід дідуся з каскою радян-
ської армії зі словами «пере-
дайте туди, куди потрібно», 
постійна фінансова підтрим-
ка бізнесу з коментарем «ти 
знаєш, на що їх краще витра-
тити» сприяли розвитку іні-
ціативи, яка стала одним із 
лідерів підтримки українців 
з-за кордону у форматі «з рук 
в руки»89.

Спілкування з вій-
ськовими Й. Охман називає 
«Операція Панда», адже за-

вжди бере в дорогу на схід України талісман – м’яку іграшку панду. Військо-
ві ж «нагородили» його позивним «Шалена Панда», адже він може достави-
ти на передову все, крім зброї90. Символічною є фраза волонтера: «Ми Вам 
віримо – три слова, які зашифровані в литовському прапорі»91. Його позиція 
змушує й інших литовців 
задуматися над допомогою 
українцям. Найбільш про-
мовистий приклад – прове-
дення благодійного концер-
ту «Разом до перемоги», під 
час якого литовці жертвують 
гроші на потреби Україн-
ської армії, відправляючи 
смс-повідомлення вартістю 
два євро (станом на 31 груд-
ня 2017 р. було зібрано біль-
ше 300 тисяч євро). За кошти 
з останнього заходу придба-
ли спорядження для школи 

89 Blue / Yellow grupė Ukrainoje nuo 2014-ųjų. O ciali svetainė. URL: http://www.
blue-yellow.lt.

90 Važgauskaitė J. Jonas Ohmanas: «Kiek žmonių išties eis kovoti?». Lietuvos žinios. 
2017. Rugpjūčio 21 d. URL: https://www.lzinios.lt/lzinios/Lietuva/jonas-ohmanas-kiek-
zmoniu-isties-eis-kovoti-/249003.

91 J. Ohmanas apie renginį Ukrainai palaikyti: jų kova – ir mūsų kova. Del .lt. 
2015. Kovo 24 d. URL: https://www.del .lt/veidai/kinas/j-ohmanas-apie-rengini-ukrainai-
palaikyti-ju-kova-ir-musu-kova.d?id=67521462.

Йонас Охман із прицілами
для школи снайперів

Отримання допомоги
від ГО «BLUE/YELLOW», 2015 р.



533

Волонтерство в / для України в закордонному інформаційному просторі

снайперів, якою опікуються члени орга-
нізації92.

Військові у відставці заснували 
осередок «Pagalba Ukrainos kariams / До-
помога військовим України» і долучили-
ся до поїздок у зону АТО з продуктами 
харчування та іншими речами для укра-
їнських вояків93. Під опікою литовських 
волонтерів і громадських активістів з 
Херсону перебуває батальйон територі-
альної оборони «Сармат»94. Розуміючи 
практичні потреби, що виникають у при-
фронтовому регіоні, литовці наповнили 
передачі військовою амуніцією й покла-
ли в кожну з них шоколадку та листівку 
з написом «Хлопці, тримайтеся! Литва з 
Вами!»95. Окреме завдання колишні вій-
ськові бачать у висвітленні ситуації в 
Україні, зібранні дописів із литовських 
ЗМІ та створенні інформаційної платформи литовсько-українських контактів 
з 2014 р. дотепер. Пріоритетним напрямом стала реабілітація військових, не 

92 Lietuvos žvaigždės kvietė nepamiršti Ukrainos: paramos koncerte surinkta didelė 
suma. lrytas.lt. URL: https://zmones.lrytas.lt/muzika/2018/01/13/news/lietuvos-zvaigzdes-
kviete-nepamirsti-ukrainos-paramos-koncerte-surinkta-didele-suma-4232374/?utm_
source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&ut m_medium=Copy.

93 Pagalba Ukrainos kariams. Офіційна сторінка організації в мережі Facebook.
94 Špokas Е. Prieš 60 tūkst. rusų karių Ukrainos armija kovos basa ir be neperšaunamų 

liemenių? LRT.lt. 2014. Rugsėjo 23 d. URL: http://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/3/66197/
pries-60-tukst-rusu-kariu-ukrainos-armija-kovos-basa-ir-be-nepersaunamu-liemeniu.

95 Благодійники з Литви та Латвії передали допомогу житомирським військовим. 
Житомир.info. 2014. 18 вересня. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/watc
h?v=VJfIuXDEWMs&feature=youtube_gdata_player.

Лист-подяка від В/Ч пп В 2950 
«Айдар»

Банер із реквізитами для пожертв ГО «Pagalba Ukrainos kariams»
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лише травмованих, а й тих, які тривалий час перебували в зоні бойових дій і 
потребують емоційного відновлення96.

За аналогічною схемою діють інші об’єднання, які, окрім військових, 
звертають увагу на потреби цивільного населення з прифронтової зони. Регу-
лярно надсилають гуманітарну допомогу волонтери з об’єднань «SOS Ukrainos 
kariams / Військовим України»97 та «Lietuva palaiko Ukrainą / Литва підтримує 
Україну»98. Жителі Литви шукають координаторів з українського боку, які б 
могли на кордоні з Польщею забирати вантаж і транспортувати його за місцем 
призначення. Поступово між волонтерськими середовищами формуються «ко-
ридори», які співпрацюють, виконуючи заявки.

Постраждалі в ході російсько-української війни (воїни, члени їх сімей, 
переселенці та волонтери) мають можливість звертатися зі своїми проблема-
ми до програм благодійного фонду «Унія 1219», заснованого Анатолієм Леном, 
литовцем українського походження99. Серед результатів його роботи спільний 
проект «АТОЛ» – телефонна лінія емоційної підтримки постраждалих від бо-
йових дій, що запустився з вересня 2015 р. у Полтаві100. Фахівці з Литви на чолі 

96 Psichoterapeutė, padedanti Ukrainos kariams: daugelis jų jaučiasi kalti dėl draugų 
žūties. LRT.lt. 2015. Gegužės 24 d. URL: http://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/3/102988/
psichoterapeute-padedanti-ukrainos-kariams-daugelis-ju-jauciasi-kalti-del-draugu-zuties.

97 SOS Ukrainos kariams. Офіційна сторінка в соціальній мережі Facebook.
98 Lietuva palaiko Ukrainą. Офіційна сторінка в соціальній мережі Facebook.
99 Paramos fondas «Unija 1219». O ciali svetainė. URL: http://www.unija1219.lt.
100 Допис на офіційній сторінці фонду «Unija 1219» у соціальній мережі Face-

book від 2 серпня 2016 року; «АТОЛ» – служба емоційної підтримки тих, хто постраж-
дав від бойових дій. Полтавське ТБ. 2016. 28 жовтня. [Відеоматеріали]. URL: https://
www.youtube.com/watch?v=zyscFbRvjrk&f eature= youtu.be.

Інфографіка про 
діяльність литовсько-
українського проекту 

«АТОЛ»
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з Угне Кабілкайтє, спеціаліс-
том служби емоційної допомо-
ги, організували кількаетапний 
тренінг для волонтерів з Украї-
ни, які зголосилися працювати 
в Центрі психологічної допомо-
ги, що діє винятково на громад-
ських засадах і зорієнтований 
на спілкування з військовими, 
які перебувають у зоні АТО101.

Чимало литовців допо-
магають Україні одноосібно. 
Більшість із них мають симпатії 
до українців через походження, 
друзів, життєві події тощо. До 
них належить журналістка Віль-
ма Валюкєвіченє: «Колись їхала 
в Україну, з 2-річною донькою. 
У Білорусії нас зняли з автобуса, 
мені наручниками погрожували 
за те, що у валізі була амуніція, 
каска, жаростійкі сорочки, ме-
дикаменти для АТО. Хтось „за-
клав” мене, тому, що без мого 
багажу більше нікого і нічого не перевіряли. Тоді я сильно переживала, адже 
була з малою дитиною, вона там в автобусі плакала, поки мене по будках тяга-
ли. Але потім собі сказала – це ж війна, якщо боїшся – сиди удома»102. Ця істо-
рія  була відображена у фільмі «Іній», який висунули на премію «Оскар-2018» 
у категорії «Найкращий іноземний фільм»103. Історія молодого хлопця Рокаса, 
який поїхав у зону бойових дій з гуманітарною допомогою і переосмислив усе, 
що показували в ЗМІ, змусила глядачів задуматися про перипетії війни та влас-
ні можливості допомагати постраждалим.

Олена ЛУКАЧУК, Любомир ХАХУЛА

101 Trumpa emocinės pagalbos linijos «ATOL» sukūrimo istorija. URL: https://docs.
google.com/presentation/d/1gIxhTkQkD5R1u57XGxK5gLPhVNBSLOGTuo5z1mxeRg/pu
b?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p.

102 Кролевська К. Волонтер Вільма Валюкєвічене: Моя душа більше в Україні, 
ніж у Литві. Бліц-info. Громадська трибуна. 2014. 24 листопада. URL: http://www.blitz.
if.ua/?q=n ews&id=24414.

103 Kanuose ovacijomis palydėtas Š. Barto «Šerkšnas» atkeliauja į Lietuvos kino tea-
trus. Del .lt. 2017. Liepos 20 d. URL: https://www.del .lt/veidai/kinas/kanuose-ovacijomis-
palydetas-s-barto-serksnas-atkeliauja-i-lietuvos-kino-teatrus.d?id=75275927.

Лист-звіт волонтерки з Херсону Ольги 
Галченко про передання допомоги БТрО 

«Сармат»
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РОСІЙСЬКИЙ ПОГЛЯД
НА ВОЛОНТЕРСТВО В УКРАЇНІ:

ПРОПАГАНДА І КОНРПРОПАГАНДА

Українське волонтерство в процесі розгортання російсько-українського 
протистояння у 2014–2017 рр. переросло зі справи окремих ентузіастів до ма-
сового, самоорганізованого руху на підтримку Збройних Сил України й стало 
одним із об’єктів російського пропагандистського дискурсу щодо українсько-
го питання. Характерно, що російська владна верхівка в офіційній риториці 
нечасто приділяла особливу увагу питанню українських волонтерів, а якщо 
й згадувала про них, то оцінювала їхню діяльність як шкідливу та небезпеч-
ну не лише для української, а й російської державності. На їхню думку, вона 
була спрямована на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Російській 
Федерації (РФ) та провокування тамтешніх релігійних, міжнаціональних і со-
ціальних конфліктів. Водночас, надання російськими волонтерами допомоги 
біженцям з Донбасу, які опинились у Росії після розгортання бойових дій на 
сході Україні, та організація ними ж збору й доставки гуманітарної допомоги 
в зону конфлікту для жителів тимчасово окупованих Росією територій Украї-
ни та анексованого Криму, оцінювались вищезгаданими колами позитивно, як 
надзвичайно важлива та необхідна справа1.

Вторували риториці владних функціонерів і більшість парламентських 
прокремлівських політичних сил, які, щоправда, нерідко дозволяли собі дещо 
відвертіші меседжі. Так, у «Єдиній Росії», правлячій у РФ партії, українських 
волонтерів характеризували як «прислужників київської злочинної націоналіс-
тичної влади», котрі допомагали останній озброювати українських військових, 
а, отже, начебто, сприяли як «проведенню жорстокого та кривавого геноциду» 

1 Анна Кузнецова приняла участие в работе Координационного совета при След-
ственном комитете России по вопросам помощи детям юго-востока Украины. Пре-
зидент России. 2017. 17 февраля. URL: http://kremlin.ru/events/administration/53906; 
В. Матвиенко: Необходимо сделать все, чтобы нейтрализовать любые попытки вмеша-
тельства во внутренние дела России. Совет Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. 2017. 7 июня. URL: http://www.council.gov.ru/events/news/81071/; 
Вячеслав Володин встретился с делегацией французских парламентариев. Государ-
ственная Дума. Официальный сайт. 2017. 16 марта. URL: http://www.duma.gov.ru/
news/274/1883765/?sphrase_ id=2692591#photo1; Заседание Правительственной комис-
сии по вопросам охраны здоровья граждан. Правительство России. 2015. 23 октября. 
URL: http://government.ru/news/20196/; Путин требует быстрее разобраться с оказани-
ем помощи украинским беженцам. Единая Россия. Официальный сайт партии. 2014. 
29 июля. URL: https://er.ru/news/120194/; Сергей Иванов посетил центры размещения 
граждан Украины, получивших временное убежище на территории России. Президент 
России. 2014. 19 июня. URL: http://kremlin.ru/events/administration/45939.
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російськомовного населення Донбасу, так і «руйнації інфраструктури міст і сіл 
південного сходу», його «культури та духовності»2. При цьому, на противагу 
українській стороні, часто представники «єдиноросів» акцентували увагу на 
волонтерській діяльності самих росіян, які начебто залучалися до матеріаль-
ної, правової, соціально-культурної підтримки як біженців з України до Росії, 
так і мирного населення окупованого Донбасу та анексованого Криму, заодно 
сприяючи отриманню останніми роботи, житла та, зрештою, російського гро-
мадянства, чим нібито й рятували Україну від остаточної гуманітарної ката-
строфи3.

Український рух активістів-добровольців, виступаючи в оцінках пред-
ставників «Єдиної Росії», з одного боку, як допоміжний для державної влади 
інститут, а з іншого – як її частина, характеризувався негативно, насамперед, 
через не найкраще ставлення партії до Євромайдану та нової української влади, 
оскільки остання, згідно з твердженнями політичної верхівки Росії, розгорну-
ла військові дії проти власних громадян. Натомість російські волонтери через 
свою діяльність, нібито спрямовану на підтримку курсу на стабілізацію ситуації 
та припинення бойових дій, ставали героями «єдиноросійських» розповідей.

Подібного підходу щодо українського волонтерства дотримувалися й у 
«Справедливій Росії». Очільник цієї політсили С. Міронов наголошував, що 
«ополченцям Новоросії» (так він називав проросійських бойовиків-сепара-

2 Железняк: Призыв Турчинова пополняет идеи националистов, захвативших 
власть после Майдана.  Единая Россия. Официальный сайт партии. 2017. 29 мая. URL: 
https://er.ru/news/155584/; Киевская власть и ее покровители не должны уйти от ответ-
ственности – Яровая. Единая Россия. Официальный сайт партии. 2014. 29 сентября. 
URL: https://er.ru/news/123021/; Киевские власти должны ответить за преступления – 
Железняк. Единая Россия Официальный сайт партии. 2014. 30 июня. URL: https://
er.ru/news/118989/; Произошедшее в Донбассе – это геноцид русского народа. Единая 
Россия. Официальный сайт партии. 2014. 24 сентября. URL: https://er.ru/news/122842/; 
Путин отстоял принципиальные для народа Донбасса позиции – Железняк. Единая 
Россия. Официальный сайт партии. 2015. 12 февраля. URL: https://er.ru/news/127744/; 
Яровая: Киевская власть демонстрирует чудовищную жестокость. Единая Россия. 
Официальный сайт партии. 2014. 26 июля. URL: https://er.ru/news/120117/.

3 В Брянске проходит акция «Книги – детям Крыма». Единая Россия. Офици-
альный сайт партии. 2014. 29 мая. URL: https://er.ru/news/117543/; Исаев: Гуманитар-
ная катастрофа на Украине. Что делать? Единая Россия. Официальный сайт партии. 
2014. 4 июня. URL: https://er.ru/news/117694/; Пункт сбора помощи украинским бе-
женцам открылся в Новоуральске. Единая Россия. Официальный сайт партии. 2014. 
21 июля. URL: https://er.ru/news/119875; Сахалинцы отправили гуманитарную помощь 
для беженцев с Украины. Единая Россия Официальный сайт партии. 2014. 14 июля. 
URL: https://er.ru/news/119575/; Украина и Крым после Майдана. Мнение парламен-
тариев. Единая Россия. Официальный сайт партии. 2014. 27 июня. URL: https://er.ru/
news/118912/; Украинским беженцам оказали помощь в Свердловской области. Единая 
Россия. Официальный сайт партии. 2014. 7 июля. URL: https://er.ru/news/119279/; Фе-
тисов: Помощь Крыму должна быть конкретной и целенаправленной. Единая Россия. 
Официальный сайт партии. 2014. 13 марта. URL: https://er.ru/news/113596/.
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тистів) протистоять «неонацисти» (сукупний образ української сторони, у т. ч. 
і активістів, які допомагали Збройним Силам України), що, за його словами, 
розпочали «каральну операцію» проти т. зв. «ДНР» та «ЛНР». Остання, на-
чебто, супроводжувалася «зачистками населених пунктів, убивствами жінок 
і дітей, викраденням журналістів, тортурами мирних громадян і полонених»4. 
Водночас один із депутатів Державної Думи РФ від цієї партії М. Ємельянов 
виголосив звернення, в якому закликав розпочати міжнародне розслідування 
«злочинів „українських карателів”» проти мирного населення південного схо-
ду України»5. Антитезою до цього дискурсу був сакралізований образ росій-
ських добровольців як рятівників і помічників «жертв київського режиму», які 
у вирі військових подій, спровокованих, мовляв, офіційним Києвом, намага-
лись створити максимально комфортні та безпечні умови існування для ци-
вільного населення сходу та півдня України як у зоні військового конфлікту, 
так і на території РФ6.

Схожі тези лунали й зі сторони Ліберально-демократичної партії Росії 
(ЛДПР) та Комуністичної партії РФ (КПРФ). У той час, коли представники 
ЛДПР висловлювали традиційні твердження про українських волонтерів як 
соратників «київських карателів» та волонтерів Росії, які разом із донецькими 
«ополченцями» нібито намагалися зупинити війну7, російські комуністи пішли 
ще далі: українські волонтери, як і військові, для них – не більш, аніж «банде-
ризовані фашисти», які «наживались» і продовжували «отримувати користь» 

4 Сергей Миронов: помощь Новороссии – это противостояние неонацизму. 
Справедливая Россия. Официальный сайт политической партии. 2014. 10 ноября. 
URL: http://www.spravedlivo.ru/5_63946.html.

5 Михаил Емельянов о необходимости международного расследования престу-
плений украинских карателей. Справедливая Россия. Официальный сайт политиче-
ской партии. 2014. 10 октября. URL: http://www.spravedlivo.ru/5_63393.html; Сергей 
Миронов получил письмо от Председателя Следственного комитета РФ по поводу со-
бытий на Юго-Востоке Украины. Справедливая Россия Официальный сайт политиче-
ской партии. 2016. 4 марта. URL: http://www.spravedlivo.ru/5_74666.html.

6 Сергей Миронов: необходимо помочь регионам, принимающим беженцев 
с Украины. Справедливая Россия. Официальный сайт политической партии. 2014. 
20 июня. URL: http://www.spravedlivo.ru/5_61378.html; Сергей Миронов призвал соз-
дать гуманитарные коридоры между Россией и юго-востоком Украины. Справедливая 
Россия. Официальный сайт политической партии. 2014. 11 июня. URL: http://www.
spravedlivo.ru/5_61172.html.

7 Батецкое МО ЛДПР помогает беженцам с Юго-Востока Украины! ЛДПР. Офи-
циальный сайт. 2014. 17 декабря. URL: https://ldpr.ru/party/regions/Novgorod_Region/
Novgorod_Events/pomogaem_bezencam_2/; Владимир Жириновский: украинские кара-
тели получат свой «Нюрнбергский процесс». ЛДПР. Официальный сайт. 2017. 6 фев-
раля. URL: https://ldpr.ru/events/Ukrainian_punishers_get_their_Nuremberg_Trials/; По-
мощь беженцам с юго-востока Украины от Холмского МО ЛДПР. ЛДПР. Официальный 
сайт. 2015. 13 февраля. URL: https://ldpr.ru/party/regions/Novgorod_Region/Novgorod_
Events/pomozbezencamotholmskogomoldpr/.
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з військових дій та терору над «російським південним сходом України», втя-
гуючи в конфлікт інші держави, зокрема й Литву, яка, за словами комуністів, 
за посередництвом українських активістів, стала постійним постачальником 
зброї для армії України8.

Представники російської демократичної опозиції дещо по-іншому роз-
глядали феномен українського волонтерства. Наприклад, один із лідерів «Пар-
тії народної свободи» («ПАРНАС») Борис Нємцов оцінював наявність такого 
масового суспільного руху, організованого українцями, як свідчення активного 
розвитку в Україні свідомого громадянського суспільства, якого почасти бра-
кувало в самій Росії. У той же час, на його думку, вирішення саме волонтер-
ськими організаціями тих питань, які б мала розв’язувати держава (як-от за-
безпечення усім необхідним українських військових), означало глибоку кризу 
державної системи та економіки, яку якнайшвидше необхідно було подолати, 
не зловживаючи добровольчим ресурсом9.

Багатолітній очільник опозиційного «Яблука» Г. Явлінський вбачав в 
активізації діяльності українських волонтерів, спрямованої на допомогу сол-
датам та переселенцям із Криму та Донбасу, відповідь української спільноти 
на збройну агресію щодо Української держави зі сторони путінського режиму, 
який, у такий спосіб, здійснив міжнародний злочин, розсваривши український 
і російський народи10.

Російський опозиційний діяч Олексій Навальний також позитивно від-
гукувався про українських волонтерів. Зокрема він вважав, що їм вдалось у 
відповідальний момент підтримати збройні сили, які виступили проти росій-
ського вторгнення на українську територію, та посприяти їхньому зміцненню, 
у той час, як російське керівництво, відмовлялося навіть визнавати участь сво-
їх військових у подіях в Україні11.

Подібно різнилися характеристики українського волонтерського руху і в 
російських ЗМІ. Федеральні провладні телеканали «Росія», «Перший» (ОРТ), 

8 Русская весна Украины. Юго-Восток восстал против «Майдана» и ждет помо-
щи Москвы. Коммунистическая партия Российской Федерации. 2014. 7 апреля. URL: 
https://kprf.ru/international/ussr/130064.html; Толокин В. Фашизм становится официаль-
ной идеологией. Правда (Москва). 2015. № 1 (30207). 13–14 января; Юлус Я. Литва – 
посредник для убийц. Правда (Москва). 2017. № 13 (30510). 7–8 февраля.

9 ТОП-10 цитат Нємцова: про війну, Україну і політику. 24 канал. 2015. 27 люто-
го. URL: http://24tv.ua/top10_tsitat_nyemtsova_pro_viynu_ukrayinu_i_politiku_n662098.

10 Рыковцева Е.  Явлинский: «Они хотят сделать Украину придатком». Радио 
Свобода. 2014. 11 апреля. URL: https://www.svoboda.org/a/25329581.html; Удовлетворе-
ние Советом Федерации запроса президента Путина на разрешение ввода войск РФ на 
территорию Украины. Сайт Григория Явлинского. 2014. URL: https://www.yavlinsky.ru/
tochka-zreniya/2014/sovfed-voyska.

11 Алексей Навальный о войне на Украине. YouTube.com. 2017. 23 февраля. [Ви-
деоматериалы]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=fN0Gcjr_6aE; Ради ценностей 
пропаганды и лжи надо предавать собственных солдат. Навальный. 2014. 26 августа. 
URL: https://navalny.com/p/3764/.
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НТВ, «Russia Today» переважно розглядали тематику українського волонтер-
ства крізь призму його допомоги військовим, що передбачало негативну коно-
тацію «співучасників безчинств української хунти»12. Цікаво, що до волонте-
рів російські журналісти відносили не тільки цивільних активістів, а й членів 
добровольчих батальйонів «Айдар», «Азов», «Донбас», «Торнадо», які, згідно 
із твердженням кореспондента «НТВ», «до перемоги європейських цінностей 
вирішили йти по мертвих тілах своїх громадян», ставши, таким чином, «ка-
ральними загонами»13. Не меншу увагу журналісти згаданих телеканалів ак-
центували й на тих активістах, які надавали гуманітарну, медичну та евакуа-
ційну допомогу населенню окупованої Росією частини Донбасу, брали участь 
у відбудові тут міської інфраструктури, сприяли переселенням мешканців до 
Росії14. Попри те, що ці волонтери підтримували сепаратистів, які, за сприяння 
РФ, і розв’язали військове протистояння, журналісти згаданих каналів ствер-
джували, що саме ці добровольці сприяли наближенню миру в Україні.

12 Вести. Россия-1. 2014. 20 июля. [Видеоматериалы]. URL: https://russia.tv/video/
show/brand_id/5402/episode_id/1004852/; Вести недели. Россия-1. 2014. 27 апреля. 
[Видеоматериалы]. URL: https://russia.tv/video/show/brand_id/5206/episode_id/983985/; 
«Военная программа» А. Сладкова. Россия-1. 2015. 18 апреля. [Видеоматериа лы]. 
URL: https://russia.tv/video/show/brand_id/12506/episode_id/1190054/; Ополченцы 
рас сказали о бесчинствах карателей в пригородах Славянска и Донецка. НТВ. 2014. 
6 июля. [Видео материалы]. URL: http://www.ntv.ru/novosti/1105257/; Прямой эфир. 
Киевская хунта: наступление на Восток. Россия-1. [Видеоматериалы]. URL: https://
russia.tv/video/show/brand_id/5169/episode_id/979954/.

13 В Киеве судебное заседание по делу добровольческого батальона обернулось 
беспорядками. Первый канал. 2016. 3 августа. [Видеоматериалы]. URL: http://www.1tv.
ru/news/2016-08-03/307288-v_kieve_sudebnoe_zasedanie_po_delu_dobrovolcheskogo_
batalona_obernulos_besporyadkami; Духанова П. Фрайкоры по-украински: в Днепре 
собираются создать отряды добровольцев нацистского образца. Russia Today. 2017. 
10 мая. URL: https://russian.rt.com/ussr/article/388051-dnepr-besporyadki-zaderzhaniya; 
Максим Равреба: Большинство преступлений и убийств в зоне конфликта на Укра-
ине связано с «Айдаром». Russia Today. 2015. 31 января. URL: https://russian.rt.com/
article/71626; МИД РФ: Киев прощает батальону «Айдар» многочисленные зверства. 
НТВ. 2014. 9 декабря. [Видеоматериалы]. URL: http://www.ntv.ru/novosti/1272376/; На 
войне как на войне: окопная правда из осажденного Донбасса – в фильме НТВ. НТВ. 
2014. 31 мая. [Видеоматериалы]. URL: http://www.ntv.ru/novosti/1002021/; Родители Ро-
мана Железнова признались, что сами отправили сына воевать в «Азов». НТВ. 2014. 
12 октября. [Видеоматериалы]. URL: http://www.ntv.ru/novosti/1236937/.

14 В Донбассе волонтеры на лютом морозе вручную разгружали гумани-
тарную помощь. НТВ. 2015. 9 января. [Видеоматериалы]. URL: http://www.ntv.ru/
novosti/1285459/; Вести. Эфир от 21.05.2015. [Видеоматериалы]. URL: https://russia.
tv/video/show/brand_id/5402/episode_id/1199676/; Волонтеры помогли Астахову вы-
везти из Донецкой области шестилетнего Артёма. НТВ. 2014. 6 июля. [Видеомате-
риалы]. URL: http://www.ntv.ru/novosti/1105316/; Жители ЛНР остаются в подвалах 
с клопами и крысами. НТВ. 2014. 12 сентября. [Видеоматериалы]. URL: http://www.
ntv.ru/novosti/1212239/; КамАЗы с гуманитарным грузом устремились к российско-
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Згадуючи про проукраїнських активістів, кореспонденти переконували, 
що більшість із них допомагали українським військовим лише тому, що стали 
«жертвами української пропаганди», яка, мовляв, замовчувала факти насилля 
Армії України над населенням Донбасу, а самі волонтери часто піддавалися 
знущанням зі сторони ЗСУ, у той час, як у таборі «ополченців» їх нібито зу-
стрічали набагато гостинніше, розповідаючи «правду» про злочини «київських 
карателів»15. Типовим є репортаж, відзнятий телеканалом «Росія», в якому 
йшлося про групу волонтерів зі Львова, затриманих бойовиками з терорис-
тичного батальйону «Призрак» так званої ЛНР (у відеоролику вони фігурують 
як «ополченці») біля Стаханова, після чого їм провели «невеличку екскурсію» 
цим містом, продемонструвавши зруйновані, мовляв, українським військом 
будівлі, та відпустили16. Назагал, таке протистояння «добрих» проросійських 
як апріорі «миролюбних» добровольців із «поганими воєнізованими» проукра-
їнськими стало звичайним сюжетом прокремлівських телеканалів, відобра-
жаючи, щоправда, не реальну, а бажану для влади РФ дійсність.

Навіть російські опозиційні телеканали, зокрема «Дождь» та РБК, вба-
чали в таких поглядах не більше, аніж «мову пропаганди»17. В ефірі «Дождя» 
діяльність українських волонтерів висвітлювали позитивно, наголошували на 
неймовірній важливості їхньої справи, спрямованої, насамперед, на допомо-
гу мирним людям, які, опинившись у зоні бойових дій, відчули «всі тяготи 
війни»18. Представники цього медійного ресурсу вважали появу масового ор-
ганізованого добровольчого руху прямим наслідком подій на Євромайдані. Ко-

украинской границе. НТВ. 2014. 21 декабря. [Видеоматериалы]. URL: http://www.ntv.
ru/novosti/1276878/; На юго-восток Украины отправилась очередная автоколонна с гу-
манитарной помощью. Первый канал. 2016. 29 августа. [Видеоматериалы]. URL: http://
www.1tv.ru/news/2016-08-29/308883-na_yugo_vostok_ukrainy_otpravilas_ocherednaya_
avtokolonna_s_gumanitarnoy_pomoschyu; Прорыв блокады: волонтеры переправляют в 
Донбасс жизненно необходимые лекарства. НТВ. 2015. 14 марта. [Видеоматериалы]. 
URL: http://www.ntv.ru/novosti/1359737/.

15 Боевики «Правого сектора» держат в яме свидетелей своих бесчинств. НТВ. 
2015. 2 мая. [Видеоматериалы]. URL: http://www.ntv.ru/novosti/1402101/.

16 Львовские волонтеры в Стаханове. Россия 24. 2015. 25 января. [Видеоматери-
алы]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=4aOAwpnZrQI.

17 Морозов А. Образ будущего: какими могут быть основные задачи четвертого 
срока Путина. РБК. 2017. 28 июля. [Видеоматериалы]. URL: http://www.rbc.ru/opinions/
politics/28/07/2017/597aec839a79478350ef7ad3; Язык пропаганды в графиках Google. 
Телеканал «Дождь». 2015. 25 мая. [Видеоматериалы]. URL: https://tvrain.ru/articles/
jazyk_propaga ndy_v_gra kah_google-387916/.

18 Олевский Т. «От России была только банка сгущенки и консервы, все прихо-
дится ввозить из Украины: там в два раза дешевле». Волонтеры в Донецке о том, как 
Новый год встречали сироты и старики. Телеканал «Дождь». 2015. 2 января. [Виде-
оматериалы]. URL: https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/ot_rossii_byla_tolko_banka_
sguschenki_i_konservy_vse_prihoditsja_vvozit_iz_ukrainy_tam_v_dva_raza_deshevle_
volontery_v_donetske_o_tom_kak_novyj_god_vstrechali_siroty_i_stariki-380192/.
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респонденти телеканалу припускали, що під час військових дій на сході Укра-
їни активісти цього руху набудуть суспільної важливості та стануть окремою 
соціальної силою, що зможе впливати на політику, делегуючи туди своїх пред-
ставників, про що, зокрема, свідчило й призначення очільником Луганської 
області відомого українського волонтера Георгія Туки19. Одночасно ці канали 
транслювали новини про волонтерів із Росії. Російських та українських во-
лонтерів не протиставляли, а, навпаки, наголошували на їхній спільній справі. 
Журналісти змальовували російських волонтерів радше союзниками України, 
ніж її опонентами чи прихильниками проросійських сепаратистів20.

Варіювались оцінки діяльності українських волонтерів і на шпальтах 
російської преси, причому конфігурація ідейної спрямованості відповідних 
матеріалів мало чим відрізнялась від політичної та телевізійної сфер. Ви-
дання прокремлівського спрямування («Аргументы и факты», «Известия», 
«Коммерсантъ», «Комсомольская правда», «Красная звезда») передбачувано 
тиражували твердження, аналогічні до риторики російської влади. Український 
волонтерський рух вони таврували як такий, що підключився до допомоги до-
бровольчим батальйонам та українським військовим, які, мовляв, і розпочали 
«тероризувати» населення Донбасу, що призвело до війни, на якій вони, разом 
із військовими, начебто і «наживались»21. Діяльність російських та проросій-
ських активістів, які нібито попри всі заборони «українських властей» та за-
грозу для особистої безпеки, усе ж допомагали як «ополченцям» т. зв. ДНР та 

19 Главой Луганской области назначили волонтера «Народного тыла». Телека-
нал «Дождь». 2015. 22 июля. [Видеоматериалы]. URL: https://tvrain.ru/news/glavoj_
luganskoj_oblasti_naznachili_volontera-391406/; Таратута Ю., Казнин Д. «Правый сек-
тор», «Автомайдан» и волонтеры медслужбы. Кто составит новое правительство Укра-
ины. Телеканал «Дождь». 2014. 25 февраля. [Видеоматериалы]. URL: https://tvrain.ru/
teleshow/here_and_now/pravyj_sektor_avtomajdan_medsluzhba_lagerja_protestujuschih_
kto_sostavit_novoe_pravitelstvo_ukrainy-363766/.

20 Волонтер: власти «ЛНР» отказались выпустить в Украину 45 женщин и детей. 
Телеканал «Дождь». 2015. 17 марта. [Видеоматериалы]. URL: https://tvrain.ru/articles/
volonter_vlasti_lnr_otkazalis_vypustit_v_ukrainu_45_zhenschin_i_detej-384078/; Дзяд-
ко Т. Виктория Ивлева: «Показывают фото из Освенцима, говорят, это я делаю». Теле-
канал «Дождь». 2015. 23 марта. URL: https://tvrain.ru/teleshow/dzjadko_vechernee_shou/
pokazyvaja_foto_iz_osventsima_govorjat_chto_ja_eto_delaju_s_detmi_viktorija_ivleva_o_
tom_kak_v_lnr_diskreditirujut_volonterov_-384414/; Ивлева В. Кто стоял на блокпостах? 
Славянск 2014–2015. Телеканал «Дождь». 2015. 5 июля. URL: https://tvrain.ru/teleshow/
reportazh/kto_stojal_na_blokpostah_slavjansk_2014_2015-390490/.

21 Бегственное положение. Коммерстантъ. 2017. 18 февраля; Варсегов Н. 
Война в Луганске: геноцид назвали секретным планом «Б». Комсомольская правда. 
2017. 23 июня; «Капеллан» меняет кожу. История героя Евромайдана, перебравшегося 
в Россию. Аргументы и факты. 2017. 21 июня; Колесниченко А. Заговорить войну. 
Итог встречи в Минске: мир возможен. Аргументы и факты. 2015. 18 февраля; Мо-
лотов И. В Думе просят признать армию Украины террористической организацией. 
Известия. 2015. 19 января; Молотов И. Общественные организации представят в ООН 
доклад о военных преступлениях украинских силовиков. Известия. 2015. 13 марта;
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ЛНР, так і мирному населенню окупованих РФ територій, навпаки, героїзува-
лась, а окремі із них ставали героями спеціальних статей22.

Пресові видання, наближені до російської поміркованої ліберальної опо-
зиції, сприймали явище українського волонерства якщо не з відвертим, то зі 
стриманим позитивом, вбачаючи в ньому перспективи, а деколи – і бажане май-
бутнє для російського суспільства, якому бракувало такого ж рівня громадян-
ської свідомості. Наприклад, соціолог Антон Олєйник на сторінках «Ведомос-
тей» констатував, що в той час як у Росії інститут волонтерства залишається 
чужим і незрозумілим для пересічного росіянина, переважно охоплюючи ви-
нятково студентство й часто лише стосуючись неоплачуваної та добровільної 
допомоги під час масових заходів (зокрема, спортивних), або ж соціальної чи 
медичної роботи, при цьому ініційованої та контрольованої зверху, в Україні 
впродовж 2013–2017 рр. волонтерство з рівня, аналогічного до російського, 
змогло вирости до масового руху, ставши «особливим проявом громадянського 
суспільства […], самостійною та самодостатньою силою, яка десь підміняла 
державу, а десь її контролювала та обмежувала», а також одним із небагатьох 
інститутів, яким громадяни України по-справжньому довіряють. Головною при-
чиною цього феномену соціолог вважав необхідність часткової заміни громад-
ським сектором слабкого державного апарату та його інститутів в умовах зо-
внішньої агресії. Тож армію значно підсилили як добровольчі батальйони, так 
і оперативне налагодження волонтерами систем матеріально-технічного забез-
печення, надання підтримки при надзвичайних ситуаціях, соціальної допомоги. 
Згодом же, на думку науковця, коли державні органи відновили дієздатність, 
волонтери поступово перейшли до виконання функцій контролю та нагляду23.

Схожі думки висловлювали й у «Независимой газете». Тут також заува-
жували, що на відміну від Росії, де волонтери найчастіше виконували роль 
лише надавача послуг істеблішменту, в Україні вони стали контролерами 

Ручкин С. Под огнём карателей. Красная звезда. 2014. 2 июля; Смерть «Мефистофе-
ля». В Донбассе убит оперный певец, ставший боевиком. Аргументы и факты. 2016. 
29 июня; Торнадо по-украински. Нелюди не только воевали, но и грабили, и пытали. 
Аргументы и факты. 2017. 18 января.

22 Александров А. Близка гуманитарная катастрофа. Красная звезда. 2014. 12 де-
кабря; Алексеева Е. Караван добра. В Донбасс отправился новый гумконвой. Аргумен-
ты и факты. 2016. 2 ноября; Байкова Т. Российская молодежь поможет украинским 
беженцам. Известия. 2014. 5 июня; В России расширяется сеть сбора помощи для До-
нецкой Республики. Известия. 2014. 19 мая; Волков К. «Народный фронт» Юго-Вос-
тока расширяет гуманитарную деятельность. Известия. 2014. 16 июня; «Могут просто 
убить». История семьи, сбежавшей из занятого ВСУ посёлка. Аргументы и факты. 
2017. 12 июля; Россиян освободили с божьей помощью. Коммерсантъ. 2016. 22 де-
кабря; Скойбеда У. Украина. Окаянные дни. Донбасс. Комсомольская правда. 2016. 
13 апреля; Скрижалин В. Гуманитарный прорыв блокады. Красная звезда. 2014. 25 ав-
густа.

23 Олейник А. Маргиналы, ставшие основой общества. Ведомости. 2016. 
23 июня.
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останнього та його повноцінною частиною, у чому випередили навіть країни 
Заходу, де волонтерський рух не набув такого важливого значення24.

Волонтерський рух не залишився непоміченим і на російських Інтернет-
порталах. Уже традиційно, провладні ресурси («Континенталист», «Руксперт», 
«Сделано у нас», «Dirty.ru», «Gazeta.ru») представляли українських доброволь-
ців-волонтерів як «проамериканських прислужників-русофобів», що допомага-
ли ЗСУ проводити військові дії на Донбасі, і, водночас, на цьому збагачувались, 
мовляв, збираючи псевдо-пожертви та розкрадаючи військове майно25. До того 
ж, наприклад, на сайтах «Руксперт» та «Gazeta.ru» сам факт того, що волонтери, 
а не держава, взяли на себе більшість обов’язків з забезпечення армії всім необ-
хідним, вважали свідченням недієздатності України як незалежної держави26.

Стриманішими матеріалами відзначався ресурс «Lenta.ru», який відобра-
жав діяльність українських волонтерів переважно нейтрально, розповідаючи 
про їх важливу роль у процесі забезпечення армії, а також при обміні військо-
вополоненими27. Водночас цей сайт розповідав і про випадки, коли волонтери 
виступали з критикою Міністерства оборони України, особливо в ситуаціях 
доставки останнім неякісних одягу чи їжі для фронту, або й самої української 
армії, коли волонтери фіксували випадки «дідівщини» чи інших позастатутних 
відносин28.

Найприхильніше про українських волонтерів відгукувалися на сайтах, 
наближених до російської ліберальної опозиції. Наприклад, на однойменному 
інформаційному ресурсі Г. Каспарова появу багаточисельного волонтерського 
руху вважали проявом нової постмайданної України, де першу скрипку, на від-

24 Казарин П. Когда завершится эмансипация Украины. Независимая газета. 
2017. 8 февраля; Олейник А. Элита наверху и недовольные снизу. Независимая газета. 
2016. 23 декабря.

25 Зачем госдепу США кровь на юго-востоке Украины. Сделано у нас. 2014. 
10 мая. URL: https://sdelanounas.ru/blogs/49439/; Украинские каратели – «подопытные 
кролики» армии США для будущей войны с Россией. Континенталист. 2017. 2 ав-
густа. URL: https://cont.ws/@ledy/679632; Херои или идиоты поверившие подлецам? 
Dirty.ru. 2015. 23 апреля. URL: https://true_ukraine.d3.ru/kheroi-ili-idioty-poverivshie-
podletsam-720551/?sorting=rating.

26 Агитки: 10 успехов Украины. Руксперт. 2017. 29 ноября.URL: http://ruxpert.
ru/; Линник А. Три года войны. Gazeta.ru. 2017. 13 апреля. URL: https://www.gazeta.ru/
politics/2017/04/13_a_10624775.shtml.

27 Волонтер рассказал об обмене украинских пленных на грузовик капусты. 
Lenta.ru. 2017. 10 августа. URL: https://lenta.ru/news/2017/08/10/cabbage/; Волонтер 
рассказал о превосходстве украинских беспилотников над американскими. Lenta.ru. 
2017. 16 августа. URL: https://lenta.ru/news/2017/08/16/leleka/; Украинские волонтеры 
показали видео уничтожения зенитки ополченцев Донбасса. Lenta.ru. 2017. 10 августа.

28 Минобороны Украины обвинили в поставках в ВСУ «собачьего корма» вместо 
тушенки. Lenta.ru. 2017. 9 августа. URL: https://lenta.ru/news/2017/08/09/canned_meat/; 
Украинский военнослужащий приковал себя цепью к столбу у здания Минобороны. 
Lenta.ru. 2017. 25 июля. URL: https://lenta.ru/news/2017/07/25/protest/.
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міну від Росії, почали відігравати зріла громадянська свідомість та демокра-
тичні цінності29. Статті сайту розповідали про волонтерів, які допомагали не 
тільки переселенцям із Донеччини та Луганщини, а й політемігрантам із РФ, 
чисельність яких після 2014 р. почала зростати, адаптуватись у інших областях 
України, «використовуючи власні організаційні здібності, гроші, продукти, час 
та співчуття», що контрастувало з «неповоротким держапаратом»30.

Інший портал «Грани.Ру» в характеристиці українського волонтерства 
пішов ще далі. Так, на думку однієї з авторок ресурсу А. Гриценко, поява руху 
добровольців у час Євромайдану свідчила про зародження в Україні ефектив-
ної «прямої демократії», якій вартувало б повчитися не тільки Росії, а й «контр-
продуктивній європейській бюрократії»31. З початком у 2014 р. російсько-укра-
їнської війни сайт продовжував схвально відображати діяльність українських 
волонтерів, зазначаючи, що завдяки їх зусиллям, при атрофованих державних 
інституціях, вдавалось утримувати на мінімально належному рівні ЗСУ, а та-
кож здійснювати обмін полоненими, який протягом тривалого часу взагалі за-
лишався в монополії добровольчого руху32.

Таким чином, погляди всередині російського політичного та медійного 
секторів на волонтерський рух в Україні відрізнялися, а їхня амплітуда коли-
валася від цілком пропагандистських до контрпропагандистських трактувань. 
Інша справа, що за умов централізації владного апарату і підпорядкування 
йому політичного та медійного спектрів, опозиційні думки заганялися за рам-
ки масовості, з метою відведення їх на марґінес публічного дискурсу, аби ті 
видавалися непопулярними або й «шкідливими». Утім, наявність серед цього 
різноманіття непіддатливих кремлівській пропаганді поглядів дає підстави для 
надії, що в недалекому майбутньому і в Російській Федерації з’являться справ-
жні інститути демократії, а зрілість громадянської думки посприяє появі влас-
ного масового волонтерського руху як свідчення народження нової Росії – не 
авторитарної та агресивної на зовнішній арені, якою вона є зараз, а ліберальної 
та дружньої до всього вільного світу держави зі свідомими ініціативними гро-
мадянами та силою закону, а не законом сили.

Павло АРТИМИШИН

29 Шокирующая правда об Украине. Kasparov.ru. 2014. 11 апреля. URL: http://
www.kasparov.ru/ material.php?id=534727CB4F8C6.

30 Люди заняты выживанием. Kasparov.ru. 2014. 29 июля. URL: http://www.
kasparov.ru/material.php?id=53CF7E71EC3AC; С Майдана выдачи нет. Kasparov.ru. 
2014. 29 октября. URL: http://www.kasparov.ru/material.php?id=544FABE3B73DE.

31 Гриценко А. Справимся без Европы. Грани.ру. 2014. 21 февраля. URL: http://
graniru.org/blogs/free/entries/225089.html.

32 Освобожден из плена командир защитников донецкого аэропорта. Грани.ру. 
2015. 22 мая. URL: http://graniru.org/Politics/World/Europe/Ukraine/m.241198.html.
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Визначити точну кількість осіб, які загинули в зоні проведення АТО, 
здійснюючи волонтерську допомогу військовим чи цивільним мешканцям, 
дуже складно. У хроніці перманентних некрологів, що про них повідомляли 
медіа, імена цих людей раптово виникали й так само швидко зникали з поля 
зору втомленої нескінченною кількістю травматичних новин громадськості. 
Резонансні випадки загибелі підірваних на фугасах волонтерських екіпажів чи 
окремих осіб, убитих кулею снайпера чи залишеною ворогом розтяжкою, зна-
ходили своє активне обговорення також і в соціальних мережах.

У лютому 2015 р. українські ЗМІ сколихнула новина про загибель трьох 
волонтерів-медиків – Василя Задорожного, Дмитра Лагунова і Тараса Кончеви-
ча, автомобіль яких підірвався на фугасі поблизу Артемівська, прямуючи за по-
раненими військовими1. Трохи згодом, у травні того ж року, іншою трагічною 
звісткою стали смерті Андрій Соколенка, Івана Попіля, Володимира Бондара 
та Геннадія Євдокименка. Дивом вижив лише один із волонтерського екіпа-
жу – Андрій Романчак, котрий отримав опіки більшої частини тіла. Нещаслива 
пригода сталася під містом Попасна в Луганській області. Волонтери з громад-
ської організації «Варта-1» на УАЗику вкотре приїхали до нацгвардійців. Бійці 
отримали медикаменти, воду, дитячі малюнки, одяг, їжу. Згодом місцеві жителі 
почули потужний вибух. Повертаючись тією ж дорогою, волонтерський джип 
наїхав на фугас2. Іншим трагічним фіналом закінчилася поїздка волонтера Во-
лодимира Шелудька, який у серпні 2016 р. загинув у селищі Широкине Доне-
цької області від кулі снайпера3.

Схожі історії – це лише приклади можливих небезпек, ризик яких біль-
шість волонтерів, котрі періодично їздять у зону АТО, добре усвідомлюють. 
Біль втрати для близьких, можливо, залишився б лише їхнім стражданням, од-
нак у випадку волонтерів – людей, які в очах багатьох є особливими, – цей біль 
найчастіше розділяли далекі чи й зовсім незнайомі.

1 У Львові навколішки зустріли загиблих медиків, які намагалися вивезти 
поранених із Дебальцевого. ТСН. 2015. 25 лютого. URL: https://tsn.ua/ato/u-lvovi-
navkolishki-zustrili-zagiblih-volonteriv-medikiv-yaki-namagalisya-vivezi-poranenih-iz-
debalcevogo-411592.html.

2 Пальчиков Д. «Встати на ноги і жити далі». Волонтер, який підірвався на фуга-
сі й вижив. Андрій Романчак – про те, чого «навчає» війна. День. 2015. 4 грудня. URL: 
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/vstaty-na-nogy-i-zhyty-dali.

3 В Широкіно від кулі снайпера загинув волонтер з Львівщини Володимир 
Шелудько. Leopolis: новини зі Львова. 2016. 26 серпня. URL: http://leopolis.news/u-
shyrokynomu-vid-kuli-snajpera-zagynuv-volonter-z-lvivshhyny/.
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Для сучасної України в її намаганнях дати собі раду з минулим, розді-
леним часто полярними інтерпретаціями, надзвичайно важливо знайти най-
більш вдалу формулу державної політики пам’яті4. Уже тепер можна впевнено 
говорити про те, що пам’ять про сучасних героїв, і волонтерів зокрема, може 
стати тією платформою, на якій спільна майбутня «єдина» (несуперечлива) 
пам’ять має всі шанси відбутися. В сучасній Україні прикладами вшанування 
волонтерів є відкриті їм меморіальні дошки й вечори пам’яті в різних містах і 
селах, державні визнання у вигляді відзнак Президента України «За гуманітар-
ну участь в антитерористичній операції», медалей «За гідність і патріотизм» 
чи інших офіційних засвідчень, наданих, зазвичай, регіональним керівництвом 
тієї території, де волонтери проживали.

Маркування простору, в якому пам’ять про волонтерську діяльність за-
лишалася б живою, знаходить втілення в облаштуванні / перейменуванні на 
честь волонтерів вулиці, скверу чи парку. Як приклад такої ініціативи – ство-
рення скверу українських волонтерів у Тернополі, названого ім’ям загиблого 
в зоні АТО Віктора Гурняка5. Цей сквер, згідно з задумом проектантів, мав би 
стати місцем для активного відпочинку молоді, де відбуватимуться лекції, зу-
стрічі, виставки та презентації. Аналогічна ініціатива скверу волонтерів АТО 
існує в Києві на перетині проспекту Науки та Стратегічного шосе6.

Іншим способом ушанування пам’яті загиблих волонтерів є відкриті ме-
моріальні дошки на будівлях, що були знаковими для цих людей. Найчастіше 

4 Дослідження на тему політики пам’яті представлено в монографії Яна Кубіка і 
Мікаеля Бернхарда (Детальніше див.: Kubik J., Bernhard M. «A Theory of the Politics of 
Memory». In Twenty Years after Communism: The Politics of Memory and Commemoration, 
edited by Jan Kubik and Michael Bernhard, 7–36. Oxford: Oxford University Press, 2014). 
Теорія, запропонована цими вченими, виділяє чотири ідеальні типи мнемонічних ді-
ячів (іншими словами, тих хто має справу з історичною пам’яттю): воїни, які вважа-
ють себе носіями єдино правильних історичних візій, а всі альтернативні погляди на 
минуле намагаються делегітимізувати; плюралісти, котрі визнають множинність візій 
минулого і право на інше бачення; байдужi – незацікавлені в політиці пам’яті чи ті, 
котрі воліють уникати цього питання; та будучні – тобто ті, які опонують будь-яким 
зверненням до минулого, адже «вірять, що вже розгадали загадку історії та віднайшли 
ключик до світлого майбутнього» (Шевель О. Чи є вихід? Війни пам’яті у пострадян-
ській Україні в порівняльній перспективі. Україна модерна: міжнародний інтелекту-
альний часопис. URL: http://uamoderna.com/demontazh-pamyati/shevel-memory-wars.

5 Віктор Гурняк – український фотокореспондент, пластун, боєць 24-го баталь-
йону «Айдар», загинув у зоні проведення АТО в жовтні 2014 р. Був волонтером, закупо-
вував необхідні речі й допомагав із транспортуванням. Самостійно доправляв вантажі, 
забезпечуючи необхідним спорядженням бійців. Співзасновник військово-патріотич-
ної організації «Український легіон». Детальніше див.: Скоро в Тернополі почнуть об-
лаштовувати незвичайний сквер. BezTaby.te.ua. 2017. 30 березня. URL: https://beztaby.
te.ua/novini-ternopilshchini/skoro-v-ternopoli-pochnut-oblashtovuvati-nezvichainii-skver.

6 У Києві назвали сквер на честь волонтерів АТО. Соцпортал. 2016. 27 жов-
тня. URL: https://socportal.info/2016/10/27/u-kiyevi-nazvali-skver-na-chest-volonteriv-ato.
html.
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ними ставали школи, де вони навчалися. Так, у травні 2017 р. на фасаді школи 
№ 27 у Чернівцях відкрили меморіальні дошки військовослужбовцеві Олек-
сандру Петрищуку, який загинув 24 червня 2014 р. поблизу міста Слов’янськ 
Донецької області, перебуваючи на борту гелікоптера МІ-8, та волонтеру Ро-
ману Шлюсарові, загиблому 18 грудня 2014 р. поблизу Лисичанська Луган-
ської області під час волонтерської поїздки в зону АТО7. Схожі ініціативи були 
втілені в багатьох інших містах України – від обласних міст до районних чи 
селищних центрів. Частими учасниками й запрошеними гостями таких заходів 
ставала місцева адміністрація та духовенство. За таких нагод близькі загиблих 
отримували грамоти чи медалі, як нагадування про їхню діяльність. У грудні 
2016 р. у м. Тальне Черкаської області син одного з загиблих волонтерів Мико-
ли Шевченка, на честь якого в місті відкрили меморіальну дошку, отримав від-
знаку в пам’ять про батька від представників місцевого духовенства з такими 
словами: «Сьогодні маю честь вручити нагороду синові покійного волонтера 
Миколи Шевченка. Микола заслужив її. Це церковна нагорода. Нею Київський 
патріархат нагороджує активних учасників церкви, які жертвують життя за 
Україну. Микола Шевченко дуже часто приходив у храм, молився. Жодна по-
їздка в АТО не обходилася без мого благословіння. Я не применшую гідності й 
честі інших волонтерів, яких ми сьогодні згадували. Я їх добре знав, поважав і 
поважаю, але Миколу Шевченка хоче відзначити наша церква»8.

У пам’ять про волонтерство як винятковий феномен людяності, співчут-
тя і безкорисної допомоги в червні 2017 р. була відкрита меморіальна дошка 
у приміщенні Харківського вокзалу. Саме там упродовж 2014–2015 років роз-
ташовувався перший в Україні пункт допомоги «Вокзал», організований зу-
силлями волонтерської ініціативи «Станція Харків», де небайдужі харків’яни 
надавали допомогу десяткам тисяч вимушених переселенців з Донбасу. На 
урочистому відкритті одна з координаторок цього об’єднання Юлія Конотоп-
цева зазначила, що «волонтерську ініціативу „Станція Харків” багато хто на-
зиває феноменом, унікальним прикладом громадянської активності – і це прав-
да. Але ми мріємо, щоб волонтери в Україні були потрібними тільки для про-
ведення спортивних заходів, велопробігів та різних інших приємних акцій та 
концертів. Будемо сподіватися, що цей час невдовзі настане. А ця меморіальна 

7 Військовослужбовцю та волонтеру відкрили меморіальні дошки на фасаді 
школи в Чернівцях. БукІнфо. 2017. 24 травня. URL: http://www.bukinfo.com.ua/show/
news?lid=92634.

8 В Тальном установили памятные доски погибшим волонтерам. Новости 
Черкасс. 2016. 7 грудня.  URL:  http://topnews.ck.ua/society/2016/12/07/60644.html. На 
випадки загибелі волонтерів реагувала й держава, затвердивши у 2015 р. порядок та 
розміри виплат грошових допомог у разі смерті або інвалідності волонтера внаслідок 
поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської 
допомоги (Уряд затвердив розміри допомоги у випадку порання чи загибелі волонтера. 
Zaxid.net. 2015. 19 серпня. URL: https://zaxid.net/uryad_zatverdiv_rozmiri_dopomogi_u_
vipadku_poranennya_chi_zagibeli_volontera_n1362547.
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дошка нагадує нам усім, що в Харкові живуть небайдужі люди»9. Власне, од-
ним із найчастіше повторюваних наративів про волонтерів в українських ЗМІ 
є їх представлення як людей по-особливому свідомих свого громадянського 
обов’язку. Відтак, схожі вшанування волонтерської діяльності (у вигляді мемо-
ріальної дошки зокрема) звично трактовані як приклади для наслідування, які 
покликані виконувати комеморативну й виховну функцію одночасно.

Прикладом ушанування загиблих українських волонтерів з наголосом на 
їх широкій, геополітичній ролі стало відкриття в березні 2019 року в Сеймі 
Республіки Польщі фотовиставки «Amina LIFE», присвяченої Аміні Окуєвій 
(при народженні – Наталія Нікіфорова). Аміна народилася в Одесі (батько був 
чеченцем, а мати мала польське походження), проживала в Москві та Грозному, 
брала участь у Другій чеченській війні, згодом повернулася в Україну. Під час 
Революції гідності належала до Самооборони Майдану, була лікарем в афган-
ській сотні, а згодом пішла добровольцем на фронт. У жовтні 2017 р. загинула 
поблизу с. Глеваха Київської області внаслідок обстрілу автомобіля, в якому 
їхала разом із чоловіком Адамом Пашаєвим. На відкритті виставки у Варшаві 
були присутні чимало офіційних осіб, зокрема віце-маршалок Сейму Ришард 
Терлецький і посол України в Польщі Андрій Дещиця. У промовах під час від-
криття виставки простежувався наголос на спільності інтересів українців, че-
ченців і поляків у протистоянні агресивним діям Росії, у «цивілізаційній війні, 
яка б’є по нас усіх і принципах, які ми сповідуємо»10.

У контекстах «справжнього патріотизму», «почуття обов’язку», «праг-
нення до свободи та демократії», «емпатії та небайдужості» описують во-
лонтерську діяльність офіційні промови лідерів держави11. Така ж риторика 
присутня на державних врученнях нагород волонтерам, таких, наприклад, як 
медаль «За врятоване життя»12 чи відзнака Президента України «За гумані-
тарну участь в Антитерористичній операції». Остання нагорода була засно-
вана 17 лютого 2016 р. для вшанування працівників підприємств, установ та 
організацій, інших осіб, які залучалися або добровільно забезпечували про-
ведення АТО в Донецькій та Луганській областях, здійснювали волонтерську 
діяльність, перебуваючи безпосередньо в районі АТО в період її проведення. 

9 В Харькове открыли мемориальную доску волонтерам (фото). Status Quo. 2017. 
1 червня. URL: http://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/01.06.2017/v_harkove_otkryli_me-
mo rialnuyu_dosku_volonteram_foto/.

10 У Сеймі Польщі відкрили виставку світлин про Аміну Окуєву. Укрінформ. 
2019. 13 березня. URL: https://ukrinform.ru/rubric-society/2658878-u-sejmi-polsi-vidkrili-
vistavku-svitlin-pro-aminu-okuevu.html.

11 Вітання Президента України з нагоди міжнародного дня волонтера. Офіційне 
інтернет-представництво Президента України. 2016. 5 грудня. URL: http://www.presi-
dent.gov.ua/news/vitannya-prezidenta-ukrayini-z-nagodi-mizhnarodnogo-dnya-vol-38962.

12 Нагорода для громадян України, іноземців та осіб без громадянства за вря-
тування життя людини, активну благодійну, гуманістичну та іншу діяльність у справі 
охорони здоров’я громадян, запобігання нещасним випадкам з людьми, започаткована 
указом Президента України Віктора Ющенка.
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Згідно з розпорядженням, така відзнака може бути вручена також посмертно. 
Саме так сталось у випадку відомого волонтера і громадського діяча зі Львова, 
засновника громадської організації «Допоможи фронту» Богдана Дідича, який 
раптово пішов із життя в 41-річному віці. Активно включившись у волонтер-
ську допомогу військовим одразу після Євромайдану, Б. Дідич аж до смерті у 
травні 2017 р. допомагав війську, доправляючи зібране волонтерами до лінії 
зіткнення. Чин його похорону відбувся в Гарнізонному храмі святих Петра і 
Павла у Львові, місце останнього спочинку також було особливим – Личаків-
ське кладовище. Тож місцеві громади вшановують пам’ять волонтерів на рівні 
з загиблими в зоні АТО військовими.

Смерті відомих волонтерів, котрі померли в «мирних» умовах, в україн-
ському мережевому просторі ставали не менш обговорюваними, ніж загибелі 
волонтерів на передовій. У серпні 2017 р. його сколихнула новина про раптову 
смерть волонтерки організації «Вокзал Дніпро» Людмили Баран. Серед комен-
тарів знайомих і незнайомих людей лунали не лише слова співчуття з приводу 
цієї трагедії, а й також пропозиції того, як належно вшанувати волонтерську ді-
яльність жінки. Так, один із коментаторів подав ідею «побудувати пам’ятник» і 
«назвати вулицю» на її честь13. Поширеним відгуком на смерті волонтерів була 
теза про їхнє «згорання», особливо акцентоване в контексті того, що нерідко 
ці люди відходили дуже молодими: Людмила Баран померла у 37-річному віці, 
Богдан Дідич – у 41-річному. «Те, що він зробив, – згадуючи Богдана Дідича 
говорила волонтерка ГО «Допоможи фронту» Галина Мороз, – я не думаю, що 
хтось так багато зробив і так багато віддав, як він віддав. Врешті-решт, серце 
його не витримало, і він віддав і себе. Насправді, я не знаю, як ми тепер будемо 
без нашого Богдана, Даника, бо для нього не було нічого неможливого. Про-
сили ми, просили військові, він завжди знаходив і діставав усе, що треба»14.

Нерідкими є випадки смертей волонтерів від задавнених хвороб. Тоді 
акцентованим моментом у відгуках, як правило, стає те, що займаючись волон-
терською діяльністю людина цілком не думала про себе, рятуючи життя бійців, 
не шкодувала себе й занедбувала власне здоров’я. У ніч з 5 на 6 квітня 2018 р. 
в Одесі від онкологічного захворювання, яке було встановлене на пізній стадії, 
помер волонтер Віктор Погодін, який від самого початку війни організовував 
збір допомоги армії та здійснив близько чотирьох десяток поїздок у зону АТО. 
«Порадник, захисник, розрадник, заступник, наставник, зразок і приклад… 
Справжній…, – так відгукнулася на смерть В. Погодіна директорка одеської 
гімназії № 7 Світлана Мельник. – Допоміг вистояти в той час, коли страх при-
тискав до землі, не даючи ні поворухнутися, ні дихнути на повні груди […]. 

13 В Дніпрі померла відома українська волонтерка. Народна правда. 2017. 6 серп-
ня. URL: https://narodna-pravda.ua/2017/08/06/v-dnipri-pomerla-vidoma-ukrayinska-vo-
lon terka/.

14 У Львові провели в останню путь відомого волонтера Богдана Дідича. Zaxid.
net. 2017. 3 травня. URL: https://zaxid.net/u_lvovi_proveli_v_ostannyu_put_vidomogo_
volontera_bogdana_didicha_n1424873.
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Але насправді це він допомагав нам відчувати свою потрібність, свою причет-
ність, свій зв’язок з життям армії і країни»15.

У намаганнях якось вгамувати перенесений біль від цих втрат і поясни-
ти собі причини ранніх смертей наратори найчастіше говорили про особливе 
світосприйняття цих людей, їхню готовність розділяти чуже горе і приймати 
його як власне. «Люди почали сипатися по здоров’ю, – так на тему емоційно-
го і фізичного «згорання» волонтерів в інтерв’ю для «Цензор.Нет» говорила 
волонтерка з Дніпра Наталія Хазан, – від постійних застуд до інсультів і так 
далі. Тому, що тут ти весь час перебуваєш у божевільному ритмі: не знаєш, 
коли тобі подзвонять, куди ти зірвешся і як закінчиться твій вечір»16. Врешті 
кількість побаченого, почутого та перейнятого «чужого» горя часто вбивала і 
самих волонтерів.

Смерті волонтерів ставали резонансними подіями також через те, що 
вони були по-особливо соціально активними – їх не лише знали, за їх посеред-
ництвом допомагали, на їхню думку орієнтувалися. Втрата такої людини одно-
часно означала втрату повного спектру соціальних активностей, ініціатором 
чи учасником яких вона була у своєму середовищі. Приналежність до грона 
волонтерів кожному некрологу надавала особливого трагізму. На початку груд-
ня 2017 р. львівські ЗМІ сколихнула новина про смерть волонтера Народної са-
мооборони Львівщини Тараса Білика, котрий загинув під колесами автомобіля. 
Видання, спочатку подавши інформацію про цю подію як про загибель «пішо-
хода», згодом уточнило її під таким заголовком: «Загиблим у ДТП на Рясному 
пішоходом виявився 37-річний волонтер Тарас Білик». У повідомленні на цю 
тему волонтерська діяльність загиблого виявилась визначальною характерис-
тикою його особистості17. Аналогічним прикладом резонансності, що її нада-
вала події волонтерська ініціатива загиблого, стала смерть 4 лютого 2017 р. 
внаслідок ДТП відомого донецького волонтера Леоніда Краснопольського, за-
сновника бренду hunta.in.ua – інтернет-магазину, в якому він продавав одяг та 
аксесуари з українською символікою, а кошти спрямовував на волонтерство. 
До війни Л. Краснопольський жив у Донецьку й працював дизайнером одягу, а 
після початку бойових дій допомагав українським військовим на блокпостах. 
Був затриманий, улітку 2014 р. включений у списки на обмін і звільнений, зго-

15 Осока Я. «Він допомагав нам відчувати зв’язок з життям армії і країни»: В 
Одесі помер відомий волонтер Віктор Погодін. Цензор.нет. 2018. 6 квітня. URL: https://
censor.net.ua/ua/photo_news/3060035/vin_dopomagav_nam_vidchuvaty_zvyazok_z_jytty-
am_armiyi_i_krayiny_v_odesi_pomer_vidomyyi_volonter_viktor.

16 Ясінская В. Наталія Хазан: «Волонтери почали сипатися через здоров’я: від 
постійних застуд до інсультів, але саме вони повинні змусити державну систему пра-
цювати». Цензор.Нет. 2017. 3 березня. URL: https://ua.censor.net.ua/resonance/430392/
nataliya_hazan_volontery_pochaly_sypatysya_cherez_zdorovya_vid_postiyinyh_zastud_
do_insultiv_ale_same.

17 Лавришин Ю. Загиблим у ДТП на Рясному пішоходом виявився 37-річний 
волонтер Тарас Білик. Zaxid.net. 2017. 7 грудня. URL: https://zaxid.net/zagiblim_u_dtp_
na_ryasnomu_pishohodom_viyavivsya_37richniy_volonter_taras_bilik_n1443502.
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дом переїхав у Дніпро18. Значним суспільним резонансом супроводжувалася 
й смерть 16 грудня 2018 р. від отриманих тілесних ушкоджень львівського во-
лонтера Ігоря Коцюруби, що був відомий активною громадянською позицією, 
боровся з корупцією та організовував протести проти свавілля чиновників19.

Коментаторами цих трагічних подій нерідко ставали відомі політики, 
блогери, військові, а також самі волонтери. У публічних поминальних згад-
ках про заслуги своїх співтоваришів останні найчастіше наголошували на осо-
бливій втраті, біль від якої розділяють не лише родичі та друзі померлих, а й 
увесь допомоговий рух чи загалом уся громада. «Непоправної втрати зазнав 
волонтерський рух на Закарпатті, – так почало повідомлення про смерть відо-
мої волонтерки одне з регіональних видань. – Після важкої хвороби померла 
одна із засновників Руху підтримки закарпатських військових у Виноградові 
Ольга Юріївна Шерегі. Улюблену волонтерку одні називали мамою, інші тіт-
кою Олею. Пані Ольга з перших днів війни долучилася до допомоги військо-
вим, вона стала справжньою господинею у волонтерському офісі Виноградова, 
контактувала з передовою, знала проблеми підопічних бійців. Вона одна з тих, 
кого називаються воїнами світла»20. Аналізуючи тексти схожих повідомлень, 
читач має можливість переконатися, що разом із цією втратою суттєвого уда-
ру зазнала й структура соціальних мереж, що невидимими нитками зв’язувала 
кожну невелику допомогу в суттєвий результат лише тоді, коли мала дієвих і 
надійних активістів.

Як правило, волонтери самі стають тими, хто вшановує пам’ять про за-
гиблих на війні і втілює її безпосередньо (найперше тим, що системно допома-
гає). Вшанування ж їхньої пам’яті, натомість, нагадує радше ехо про пам’ять, 
яке по-справжньому вдасться почути лише здалеку, тобто з перспективи часу. 
«Вклоняйтеся волонтерам: вони дарують нам життя, своє і наше!»21 – ці слова 
з допису, присвяченому Міжнародному дню волонтера на сторінці Батальйону 
«Айдар», напевно, і пояснюють суть героїзму і трагізму волонтерської роботи, 
що її по-справжньому цінуватимуть лише за умови, коли не забуватимуть згада-
ти як за життя, так і після смерті.

Іванна ЧЕРЧОВИЧ

18 Котик В. Ким був та як загинув волонтер Леонід Краснопольський. Depo.ua. 
2018. 5 лютого. URL: https://www.depo.ua/ukr/life/kim-buv-ta-yak-zaginuv-volonter-
leonid-krasnopolskiy-20180205721176.

19 Поліцейські встановлюють обставини смерті львівського активіста. Дзер-
кало тижня. 2018. 18 грудня. URL: https://dt.ua/UKRAINE/policeyski-vstanovlyuyut-
obstavini-smerti-lvivskogo-aktivista-297305_.html.

20 Померла відома волонтер із Закарпаття (Відео). Новини Закарпаття: ін-
формаційний портал. 2017. 15 вересня. URL: http://transkarpatia.net/transcarpathia/
nadzvychaine/87323-pomerla-vdoma-volonter-z-zakarpattya-vdeo.html.

21 Допис на сторінці Батальйону «Айдар» в соціальній мережі Facebook. 5 груд-
ня 2016 р.
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РОЗДІЛ 6.

ЖИТТЄВІ ІСТОРІЇ ВОЛОНТЕРІВ:
МОТИВИ, ДОСВІД, УРОКИ

Історія кожного волонтера є унікальною й варта осмислення. Утім, є 
речі, які їх об’єднують, які виділяє як основні кожен із них. Насамперед це від-
повідальність за свою ділянку роботи, за людей, яким взявся допомогти, за пи-
тання, які потрібно вирішити; розуміння того, що потрібно допомагати іншим, 
не зважаючи на відсутність вільного часу, зайвих заощаджень, професійних 
успіхів, сімейного благополуччя, до яких у ті хвилини стає байдуже. Головним 
є розуміння того, що хтось чи щось потребує твоєї допомоги і що ти важли-
вий у її наданні, бо замість тебе, найімовірніше, ніхто інший цього не зробить. 
Заняття волонтерством змінює темп і ритм життя, людина не помічає як втя-
гується, поступово змінює усталені звички, сама стає іншою. Більшість во-
лонтерів відзначають, що участь у Революції гідності й допомога українським 
військовим суттєво змінили їх оточення; раніше можливо й близькі люди, які 
не змогли зрозуміти і прийняти нового життя, відійшли на другий план, нато-
мість швидко знайшлися інші, ті, для кого це було таким самим важливим, хто 
був надійним і ніколи не зміг би підвести, блискавично знаходячи рішення в 
безнадійних ситуаціях, переконуючи інших і вибудовуючи чіткий ланцюг від 
прохання про допомогу до його виконання. Волонтери в різних сферах та на 
різних рівнях ставали агентами змін, встановлюючи алгоритми вирішення про-
блем, які раніше роками не розв’язувалися.

Шлях до волонтерства в кожного був різний. Хтось уже віддавна був гро-
мадським активістом і лише переорієнтував свою діяльність, хтось піднімався 
захищати свій дім уже під звуки розривів снарядів. Мобілізація рідної людини 
на фронт, перший похід у госпіталь чи пост у соціальній мережі, просто не-
прийнятність продовження попереднього розміреного й спокійного життя тоді, 
коли вітчизні загрожувала смертельна небезпека, – всі ці моменти ставали пер-
шим поштовхом, а долучившись до волонтерських ініціатив людина, як прави-
ло, вже не могла припинити цю діяльність, адже навколо неї швидко формував-
ся новий простір, який уже немислимо було зрадити. У перші місяці війни во-
лонтери взяли на себе не тільки значний обсяг роботи по забезпеченню фронту 
всім необхідним, вони також прийняли величезне емоційне навантаження, слу-
жачи посередниками і зв’язковими між просторами війни та миру, доносячи до 
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суспільства страшну правду війни, беручи слово в інформаційному протисто-
янні, яке врешті-решт стало чи не найбільш авторитетним. Не можна забувати 
про те, що всі вони були і є живими людьми, які нерідко наодинці з собою були 
змушені долати наслідки власного психологічного вигорання, які, розуміючи 
про потребу утримання певної дистанції між своїм життям і чужими бідами, 
все ж ніколи не могли цього дотриматися.

Представлені нижче особисті історії волонтерів російсько-української 
війни були обрані за єдиним принципом – показати множинність пережитого 
ними досвіду. Тут відображені історії як відомих усім, «топових» постатей, так 
і тих людей, які уникають публічності, однак добре знані у своєму середови-
щі. В абсолютній більшості випадків в основу створених портретів покладено 
інтерв’ю з волонтерами, які були записані спеціально для цієї книги. Поза ме-
жами публікації залишається ще чимало історій тих, хто ризикуючи спокоєм, 
налагодженим повсякденням, а часто й життям, навесні – влітку 2014 року 
взявся тримати українське небо. Усі вони варті уваги істориків і, хочеться віри-
ти в те, що про кожного з них ще буде чимало написано, адже особисті історії 
дуже важливі.
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До подій Революції гідності уродженець Луганщини біолог Сергій Глотов 
працював молодшим науковим співробітником у Луганському природоохорон-
ному заповіднику, вивчав природу і писав дисертацію. Війна ж змусила його 
навчитися розбиратись у бронежилетах і тепловізорах: «Двадцять вісім років 
я спокійно собі жив у Луганську, працював в академічній установі, займався 
охороною довкілля. Перший раз я вийшов на Майдан після побиття студентів 
у Києві. На луганському Майдані, у другий день того майдану, я був шостий 
(в перший день вийшло п’ять людей), потім кількість наших однодумців збіль-
шувалась; нас бувало від 80 до 200 людей, ми збирали допомогу, відправляли 
на Київ і проводили проукраїнські мітинги. Пізніше цей майдан переріс у рух 
за все українське»1. На луганському Євромайдані Сергій відповідав за безпеку 
проведення проукраїнських мітингів, щоб не було сутичок. Згодом, коли вже в 
охороні не було потреби, оскільки зорганізувалась луганська Самооборона та 
парамілітарні об’єднання, зайнявся координацією допомоги військовим.

Безпосередню волонтерську діяльність С. Глотов розпочав навесні 
2014 р., перебуваючи ще вдома в Луганську. Разом із активістами він допомагав 
бійцям, які обороняли аеропорт. Манівцями привозили до них ліки і навіть хі-
рургів. Згодом з’явилися перші контакти на передовій: «Наші активі сти повер-
нулися з Майдану і ми, кілька десят-
ків людей, об’єдналися для допомоги 
військовим. Ми почали їздити в аеро-
порт і возити допомогу, яку збирали 
в Луганську біля пам’ятника Шев-
ченкові. Вже навіть коли в нас були 
захоплені будівлі СБУ, адміністрація, 
мітинги наші продовжувались. Кожен 
день люди приходили, щось приноси-
ли, то речі, то гроші. Спочатку возили 
каремати, спальники, продукти. Тоді 
взагалі в нас не було ні армії, ні одягу, 
ні шкарпеток, ні рацій»2.

Критичною точкою для волон-
терства став квітень 2014 р., коли в 
Луганську захопили всі адміністра-

1 Інтерв’ю з Глотовим Сергієм, 1986 р. н., записане в м. Львові 4 жовтня 2017 р. 
Інтерв’юер Юлія Шелеп. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту україноз-
навства ім. І. Крип’якевича НАН України.

2 Там само.

Сергій Глотов
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тив ні будівлі, паралізував-
ши їх ню роботу. «29 квіт-
ня, – згадував С. Глотов, – 
я вперше в Луганську 
по бачив „Урал” з чорни-
ми військовим номера-
ми […]. Дуже швидко я 
дійшов висновку, що це 
були російські військові, 
тому що вони були в кос-
тюмах типу „березка”, я 
такі бачив під час подій у 
Криму. З розпізнавальних 
знаків у них були тільки 

георгіївські стрічки. Тобто це, по суті, були „зелені чоловічки” – знизу в ка-
муфляжі, зверху в якійсь шкіряній куртці. Тоді мені стало зрозуміло, що ситуа-
ція виходить з-під контролю»3. Вже у травні більшість працівників міліції Лу-
ганська підтримали сепаратистів, одягнувши георгіївські стрічки. Напередодні 
відзначення травневих свят усі активісти луганського Євромайдану вирішили 
виїхати з міста та перечекати, доки там не наведуть порядок. Однак з кожним 
днем ситуація в місті погіршувалася. Містом роз’їжджали військові «УРАЛи» 
з озброєними людьми: «На луганському обласному телебаченні демонструва-
ли фотографії наших активістів, називаючи їх посібниками фашистів. До їхніх 
квартир почали приходити озброєні люди, відловлювати їх та брати у полон. 
Над багатьма полоненими знущалися, били, проколювали спицями м’язи, від-
різали пальці, ґвалтували, били ланцюгами та душили. До наших активістів 
використовували усі міри допитів. У травні було викрадено та вбито активіста 
Олександра Ратушняка. В покійного залишилися сиротами жінка та діти. Зго-
дом було вбито ще декілька активістів»4.

Виявити проукраїнських активістів у Луганську було нескладно: вони не 
приховували ані своєї позиції, ані діяльності, публікували звіти в соціальних 
мережах. С. Глотов згадував про те, що з кожним днем в окупованому Луган-
ську дедалі важче ставало надавати допомогу українським військовим: «Ми 
декілька місяців допомагали тим військовим підрозділам, які базувались на 
території Луганської області. Це було десь до десяти мобільних груп, які роз-
возили допомогу військовим. Усе це робилося дуже відкрито, всі нас знали. А 
з травня місяця вже почались активні переслідування тих людей, що гуртува-
лись навколо проукраїнських поглядів. От сьомого травня та влада (йдеться про 

3 У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту / Глотов С., Глотова А., 
Воронова А., Руденко Ю., Путята Д. Харків: Фоліо, 2018. С. 89.

4 Скобало Ю. У перші місяці війни в української армії не було нічого, крім авто-
матів! – волонтер. Волонтерська хвиля. 2017. 19 лютого. URL: http://wave.leopolis.news/
u-pershi-misyatsi-vijny-v-ukrayinskij-armiyi-ne-bulo-nichogo-krim-avtomativ-volonter/.

Євромайдан у Луганську, грудень 2013 р.
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т. зв. ЛНР. – Ю.Ш.) видала 
наказ мене знайти і зачис-
тити. Для декого видава-
лись накази „на подвал”, 
тобто шукали, кидали в 
підвал СБУ і там катували, 
а декого, як мене, виріши-
ли відразу „расстрелять”. 
Мене активно шукали, по-
ламали все житло, шукали 
на роботі»5.

Знайомі, які мали 
зв’язки з бойовиками, на-
полегливо радили С. Гло-
тову покинути Луганськ, стверджуючи, що з ним розправляться в числі пер-
ших. Озброєні люди з погрозами вже приходили до активістів додому. Покину-
ти місто тоді теж було непросто – терористи мали номери авто проукраїнських 
активістів і чатували на виїзних дорогах. Сергію Глотову «таємними стежка-
ми» довелось евакуювати родину з Луганська. До останнього волонтери нама-
галися залишитись у місті, організовуючи акції за єдність та збираючи кошти 
на допомогу армії: «У серпні більшість по кинули Луганськ. Ми залишили вій-
ськовим усе, що було, – продукти, автомобілі. Останні ілюзії безпеки закінчи-
лися. Просто зайшла вже така кількість російської техніки, що почалася війна 
не з сепаратистами і усілякими пияками, а з кадровими офіцерами російської 
армії»6. Проукраїнські активісти покидали Луганськ неохоче, більшість із них 
доводилося вмовляти: «Люди ще не вірили, що все дуже серйозно і їм може 
загрожувати небезпека»7.

Сергій Глотов спочатку переїхав до Дніпропетровська, а пізніше до 
Львова, де через спільну знайому Світлану Жаворонкову познайомився з 
Богданом та Уляною Дідичами і створив спільно з ними громадську ініціативу 
«Допоможи фронту». Згодом відбувалися зустрічі з керівництвом 80 ОДШБр 
та 24 ОМБр, після яких було ухвалено рішення налагодити мережу прямих 
контактів, що дають можливість завжди чітко знати потреби бійців на передовій8: 
«Наприкінці травня я виїхав до Дніпропетровська, а невдовзі моя тітка зі Львова 
запропонувала мені переселитися у Львів. Упродовж двох місяців я безкоштовно 

5 Інтерв’ю з Глотовим Сергієм…
6 Помощь под угрозой расстрела: как рядовые луганчане помогали оборонять 

аэропорт. Трибун. Общественно-политический обозреватель. 2015. 1 декабря. URL: 
http://tribun.com.ua/30732.

7 У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту… С. 90.
8 Волонтери: тільки всі разом ми наблизимо перемогу. Вголос. 2014. 8 жовт-

ня. URL: https://vgolos.com.ua/articles/volontery-tilky-vsi-razom-my-nablyzymo-peremo-
gu_159538.html.

Луганський Майдан, березень 2014 р.
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мешкав у неї. Приїхавши до 
Львова, я почав збирати гроші 
на допомогу армії. На мій заклик 
відгукнулося багато львів’ян. 
Допомагали, хто як міг. Усю 
допомогу ми відправляли до 
Луганська, де місцеві волонтери 
передавали її військовим»9. За 
словами С. Глотова, в Луганську 
й у Львові не відчувалося ні-
якої різниці між людьми, які 
допомагали військовим: що 
там, що тут, люди масово 
долучалися до волонтерства: 
«Щодо купки божевільних, які 

люблять кричати „Росія, Росія”, то у кожному місті є своя частка місцевих 
божевільних»10.

Перший проект, який Сергій розпочав у Львові, це була акція по збору 
спальників та карематів для військових. Найбільше, що його вразило в місті – 
поведінка священиків: «Тут священики активно до помагають. Частина речей, 
які люди приносять до церкви, вони роздають самі, а частину передають нам, 
коли ми їдемо в зону АТО. Як людина, яка прожила в Луганську, я навіть не 
уявляв, що священик може щось дати людям. У нас все було навпаки: люди 
несли гроші до церкви, які там не роздавали нікому»11.

Проводячи волонтерські збірки для військових на ринку «Шувар» у 
Львові, Сергій Глотов почав співпрацювати з Любою Возняк, організовуючи 
спільні акції на підтримку Армії України біля пам’ятника королю Данилу Га-
лицькому. Відтак за три роки Сергій Глотов здійснив більше п’ятдесяти поїз-
док на схід України з різними волонтерськими вантажами: «Зараз ми підводи-
мо поперед ні підсумки нашої акції „Купи бронежилет і передай на фронт!”. За 
минулий тиждень нам вдалося викупити 14 бронежилетів (4-го класу захисту), 
які відразу ж вирушили на передову, ціна кожного – 200 євро! Наші волонтери 
в зоні АТО передадуть їх військовим там, де вони особливо необхідні. Ще за-
мовили 10 бронежилетів нашого виробництва (ціна 1 600 грн. / шт.). Всього 
24 бронежилета за минулий тиждень! Маємо ще й інші потреби, які виника-

9 Скобало Ю. У перші місяці війни в української армії не було нічого, крім авто-
матів…

10 Слюсарчук Т. Батальйон «Айдар» на сході країни патрулює літаючий Kappelan. 
ZAXID.NET. 2014. 5 жовтня. URL: https://zaxid.net/batalyon_aydar_na_shodi_krayini_
patrulyuye_litayuchiy_kappelan_n1324951.

11 Гавришова А. Одна страна. Как волонтеры из Луганска и Львова работают 
вместе. Українська правда. Життя. 2015. 13 січня. URL: https://life.pravda.com.ua/
volunteers/2015/01/13/187676/.

Волонтерська діяльність Сергія Глотова
в Луганську, 2014 рік
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ють періодично, і намагаємося 
їх закривати!»12.

У 2015 р. Сергій Глотов 
став керівником благодійного 
фонду «Народна підтримка во-
їнів АТО». Працює волонтер 
прозоро, на сторінці у Facebook 
публікує звіт про виконану ро-
боту, координує зв’язки між ВО 
«Допоможи фронту» та військо-
вими на Донбасі: «Були такі ви-
падки. Що два-три рази на мі-
сяць ми їздили. Часто допомогу 
передавали „нічним експресом”, 
бо так дешевше. […] вони вночі 
відправляли, то так було безкоштовно. А ми їхали поїздом, так дешевше вихо-
дило, так відправляли до Харкова, а там вже доставляли самі. Доставка зі Льво-
ва вартувала 8 тисяч гривень, а якщо з Харкова, то це десь 2 тисячі, так і еко-
номили». Допомагав С. Глотов з волонтерами із «Допоможи фронту» центрам 
соціальних служб для дітей, будинкам малюка, де знаходилися діти від наро-
дження до 3-х років, позбавлені батьківського піклування, багатодітним сім’ям 
у прифронтовій зоні, соціально незахищеним сім’ям із дітьми. Окрім того, він 
брав участь і в розробці безпілотних літальних апаратів для військових: «Це 
вже другий безпілотник, який змайстрували луганські та львівські винахідни-
ки. Гроші на модель збирали небайдужі громадяни протягом двох з половиною 
місяців. Літак оснащено потужними батареями, тому він може вести розвідку 
протягом години. А зображення, що отримує літак, відразу передається на дис-
плей операторові-розвіднику. Якщо безпілотник утратить керування, він може 
самостійно повернутися на місце зльоту. Ця нова модель дозволяє проводити 
повноцінну розвідку місцевості для виявлення ворожих позицій і зберігати ві-
део навіть у разі, якщо літак буде збито»13.

У 2016 р. благодійним фондом «Народна підтримка воїнів АТО» було 
реалізовано багато важливих інформаційних творчих проектів. Ще взимку у 
Facebook було створено сторінку «Невигадані історії боротьби», на якій волон-
тери Анастасія Горова, Юрій Скобало публікували історії про героїв російсько-
української війни, волонтерів та активістів Євромайдану, зокрема, вихідців з 
Донбасу, а документаліст і волонтер Володимир Местина завантажував відео-
сюжети про свідків війни та епізоди бойових дій. Навесні 2016 року відбулася 
презентація книги волонтера фонду Юрія Скобала «Війна не поставила нас на 

12 Допис на сторінці Сергія Глотова (Sergey Glotov) у соціальній мережі Face-
book. 26 cерпня 2014 р.

13 Інтерв’ю з Глотовим Сергієм…

Волонтерська діяльність Сергія Глотова
у Львові, 2014 рік
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коліна», в якій описано спогади 
волонтерів та учасників бойо-
вих дій про події 2014–2015 ро-
ків, що відбувалися в Луган-
ському та Донецькому аеропор-

тах, Попасній, Авдіївці, Кримському, Маріуполі, Луганську, Дебальцевому та в 
інших містах. Влітку того ж року у Львові відбулася презентація фільму волон-
тера фонду Володимира Местини «Хто, як не ми?», який розповідає про само-
відданих волонтерів з різних регіонів України, героєм якого в тому числі був 
і С. Глотов: «Ще на початку волонтерського руху мене не покидали сумніви. 
Здавалося, що нічого не вийде. Сьогодні так вже не думаю, бо знаю – є багато 
людей, які можуть і хочуть профінансувати той чи інший волонтерський про-
ект. Нас ціла гвардія. І всі ми серцем і душею вболіваємо за долю українських 
солдат. Великою командою ми щодня збираємо речі, необхідні для армії: одяг, 
взуття, продукти харчування, ліки, мобільні телефони – список величезний»14.

У рамках 24-го Форуму видавців у Львові Сергій Глотов, разом із ко-
мандою, організували благодійну акцію «Долучайся до перемоги», під час 
якої збирали кошти на військову амуніцію, реалізацію запланованого проекту 
«Оборона Луганського аеропорту» та закупівлю книжок для солдатів на фронт, 
а також збирали україномовні дитячі книжки для дітей, що проживають у зоні 

14 Волонтери: тільки всі разом ми наблизимо перемогу…

Світлини із Facebook-сторінки,
проекти «Невигадані історії боротьби»

та «У вогняному кільці»
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АТО та прифронтовій зоні15. Разом із волонтерами-однодумцями Сергій Глотов 
у 2018 р. презентував книгу «У вогняному кільці. Оборона Луганського аеро-
порту». У документальній хроніці, яка побудована на прямій мові очевидців 
та учасників подій, описано факти, пов’язані з обороною міжнародного аеро-
порту «Луганськ» та прилеглих населених пунктів (квітень – початок верес-
ня 2014 року), а також події, що передували окупації Луганська (зима – весна 
2013–2014 років). «Наша команда протягом 2016–2018 років записала спогади 
близько 140 учасників та очевидців тих подій: військових, волонтерів, місце-
вих мешканців, працівників міліції й аеропорту, медиків. Ми зібрали сотні уні-
кальних фотографій, а також на основі свідчень військових підготували карто-
схеми, що ілюструють основні операції. Книга містить коментарі військових 
дослідників, офіцерів та експертів, а також перелік загиблих бійців із різних 
підрозділів», – зазначив на презентації книги у Львові Сергій Глотов16.

Намагаючись поглянути на свою волонтерську діяльність уже з певної 
часової відстані, Сергій Глотов пише: «Шалений ритм життя, яким мені до-
водиться жити останні чотири роки, мені часто нагадує рух потяга. За чотири 
роки я приблизно 80 разів кудись їхав. Війна, нескінченні роботи, різні волон-
терські, наукові проекти, конференції, зустрічі, семінари, переїзди. Нема від-
чуття дому, відчуття що я кудись іду, нема взагалі ніяких відчуттів, які колись 
виникали, коли я збирався кудись їхати, просто постійний рух, справи, пере-
говори, проекти, нові ідеї, плани, задуми. Найважче не заставити себе щось 
робити, а стримувати себе, казати стоп, забагато всього, це нереально, хто це 
буде робити. Але життя рухається вперед, і як в тому потязі, за вікном станції, 
полустанки, величезні вокзали. Радий, що при обмежених можливостях, вда-
ється робити досить багато всього. Навіть радий і досі не можу в трьох словах 
розказати, як справи і чим я зараз займаюся. Робимо багато всього, працюю на 
двох роботах – одна у Львові, а інша в Києві. Іноді, мені здається, що коли мене 
складали, то забули укомплектувати гальмами. І рух, рух, рух. Дякую усім, хто 
поряд, хто допомагає, сприяє, критикує»17.

Юлія ШЕЛЕП

15 Допис на сторінці Сергія Глотова (Sergey Glotov) у соціальній мережі Face-
book. 14 вересня 2017 р.

16 «Жива історія»: у Львові презентували першу в Україні книгу про оборону 
Луганського аеропорту. Львівська міська рада. 30 червня 2018. URL: https://city-adm.
lviv.ua/news/society/public-sector/252071-zhyva-istoriia-u-lvovi-prezentuvaly-pershu-v-
ukraini-knyhu-pro-oboronu-luhanskoho-aeroportu.

17 Допис на сторінці Сергія Глотова (Sergey Glotov) у соціальній мережі Face-
book. 23 жовтня 2017 р.
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Це історія про українську дівчину, яка входячи в доросле життя серед 
драматичних зовнішніх обставин, вирішила долати їх самостійно. У кожно-
го, як стверджує одна романтична сага, є два береги – той, від якого людина 
відпливає, і той, до якого має неодмінно пристати. На цій дорозі трапляєть-
ся чимало проміжних пунктів. Та хоч би де зупинялася людина на нетривких 
і мінливих пристанищах, пам’ять після неї залишають добрі справи, вольові 
вчинки, готовність до самопожертви. Життя людини й розвиток суспільства, 
держави тісно взаємопов’язані, і особливо це відчувається на переломних мо-
ментах, у хвилі потужних суспільних викликів, з якими вже вкотре зустрілась 
Україна наприкінці 2013 року. Стикаючись із труднощами, люди проявляють 
звичайні риси: страхи, сумніви, а інколи велику самопожертву. Історичні події 
кожного перевіряють на міцність. Нерідко ця перевірка дає несподівані й непе-
редбачувані відповіді, коли за позірною зовнішньою слабкістю відкривається 
сила і міцність. 

Змалку героїні цього нарису дуже хотілося брати участь у всіх подіях, 
які відбувалися навколо, хвилювали та збуджували її уяву. Навчаючись у ма-
ріупольській школі, вона була волонтеркою Червоного Хреста та долучала-
ся до допомоги хворим на туберкульоз і СНІД, школам-інтернатам, дитячим 

будинкам. «На виховних 
годинах, – згадувала Алі-
на Горгуль, – ми багато 
говорили про різних лю-
дей, що потребують допо-
моги та піклування. Саме 
тому я долучилася до різ-
них проектів на підтрим-
ку дітей, що мешкають у 
дитячих будинках. Допо-
мога іншим дає унікальну 
змогу зробити світ і себе 
трошки кращими»1. Ді-
вчина віддавала частину 
свого часу, щоб зробити 
для когось добру справу, 

1 Інтерв’ю з Горгуль Аліною, 1994 р. н., записане в м. Черкаси 7 вересня 2017 р. 
Інтерв’юер Леся Хлипавка. Запис зберігається в архіві Центру усної історії та біогра-
фістики при кафедрі новітньої історії України імені Михайла Грушевського Львівсько-
го національного університету імені Івана Франка.

Збір коштів на подарунки дітям,
м. Маріуполь, грудень 2010 р.
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а натомість отримувала знання, досвід і можливість розвиватися. Її життя вже 
тоді було наповнене новими знайомствами і спілкуванням з цікавими людьми.

У юному віці Аліна мало задумувалася над вибором майбутньої професії, 
та спосіб життя різними шляхами привів її в журналістику. Після закінчення 
школи у 2011 р. вона вступила до Київського національного університету куль-
тури і мистецтв на спеціальність «тележурналістика». «Професія журналіста в 
мене завжди асоціюється з рухом, вона вимагає від тих, хто присвятив їй своє 
життя, постійного руху вперед, приваблює своєю різноманітністю, неперед-
бачуваністю, неординарністю», – зізнавалася дівчина2. Волонтерський досвід 
юності нерідко допомагав їй ухвалювати важливі життєві рішення.

Для дев’ятнадцятирічної студентки Київського університету культури і 
мистецтв шлях боротьби за Україну розпочався зі студентського Євромайдану. 
Саме тоді зовсім юна дівчина відчула на собі удари кийків, страх від незрозу-
мілості того, що відбувається, та гордість за неочікувану надзвичайну єдність 
людей: «На Майдані я була майже з першого ж дня […]. Пам’ятаю, як розпо-
відала однокурсникам про те, що там відбувається, закликаючи долучитися, 
але більшість поставилася до моїх слів скептично»3. Ці події стали її точкою 
неповернення та усвідомлення того, що стояти осторонь вона вже не зможе.

Протягом листопада 2013 року Аліна Горгуль була краплею в океані 
протестних акцій, як і чимало українців, подвиги та гідність яких не зали-
шили байдужими весь світ. Тоді вона приходила на головну площу столиці 
як студентка-журналістка, щоб знати інформацію не з телевізора, не з газет, 
а з побаченого на власні очі. На заваді цьому не ставали навіть заняття в уні-
верситеті: «Для кожного 
з нас, хто тоді вийшов на 
Євромайдан, це насампе-
ред був шанс боротьби за 
краще майбутнє – євро-
пейський вектор розви-
тку України і власні пер-
спективи. Неприпустимо, 
що раптом в один мо-
мент президент вирішує, 
що ми розвертаємося на 
90 градусів і рухаємося в 
інший бік. Головною ру-
шійною силою особисто 
для мене було насамперед 
відчуття несправедливос-

2 Інтерв’ю з Горгуль Аліною…
3 Революція очима євромайданівців. Espreso.TV. 2016. 20 лютого. [Відеоматеріа-

ли]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=N7DvgyVdxtE&t=247s.

Благодійний збір коштів до дня Святого Миколая,
м. Маріуполь, грудень 2010 р.
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ті». Майдан став креативним простором для втілення найнесподіваніших со-
ціокультурних ідей, які не могли оминути юну Аліну.

Життя учасників Революції гідності було надзвичайно насиченим удень, 
але врешті-решт дівчина зважилася залишитися й на ніч. Фатальний вибір 
припав саме на ніч з 29 на 30 листопада 2013 р.: «Цю ніч я не забуду ніколи. 
Такого крику, як там, я не чула ніде. Вже ніхто не думав про Євромайдан. В 
людини можна забрати багато чого. Можна забрати квартиру, машину, але гід-
ність – це єдине, що в нас не можна забрати, тому що це особисте, моє»4. Той 
вечір загалом нічим не відрізнявся від попередніх. Усі скандували: «Револю-
ція, революція!» А потім стрункими шеренгами посідали на останнє метро і 
роз’їхались. На Майдані залишилося з три сотні людей. Щогодини люди спі-
вали гімн, грілися біля буржуйок, водили хороводи. Хіба що десь коло півночі 
почали згортати сцену, сказавши, що на ранок привезуть іншу, більшу. Тоді ще 
ніхто не здогадувався, що за кілька годин, о 4-тій ранку, студенти будуть пов-
ністю оточені навколо стели. Аліна згадувала, що нічого не боялася, бо знала, 
що поряд із нею – свої люди: «Що я відчувала тоді? Страх, але недовго. Біль-
ше розчарування, нерозуміння того, як той, хто за законом має тебе захищати, 
може бити без причин навіть дівчат, які абсолютно не чинять спротиву»5. Усві-
домлення того, що відбулося, до волонтерки прийшло лише вранці, в голові 
зринали думки про помсту, а ще розуміння, що історія твориться просто зараз. 
Ця ніч переконала дівчину, що життя має зміст. А день 1 грудня показав, що 
небайдужих українців таки більшість, і в той момент уже утвердилась думка: 
«Ні, ми вистоїмо! Дійдемо до кінця! Нас нічого не зрушить з цього місця»6.

Це був лише початок. Згодом Аліна стала начальником безпеки головної 
сцени Євромайдану. Зовсім юна дівчина прийняла не дитячий виклик. Часто 
їй доводилося чергувати по ночах, адже апаратура завжди залишалась, а про-
вокацій могло бути багато. Виконуючи таку відповідальну місію, вона відчула 
реальну причетність до суспільних перетворень, повірила у свої сили: «Звісно, 
Майдан змінив мене. Усі події навчили мене вірити у перемогу, бо коли йдеш 
за правдою – за тобою буде перемога. Майдан навчив мене рухатися лише впе-
ред і вірити у краще»7. Під час Революції гідності чимало представників сту-
дентської молоді усвідомили себе частиною самобутньої української нації, яка 
прагне мати власний шлях розвитку, звісно, не відокремлений від усього світу, 
але й не нав’язаний ззовні, який ґрунтувався б на загальнолюдських цінностях. 
Тож відповідь була такою: «Ми стояли через мрію»8.

4 Найтрагічніша дата Революції гідності. Громадське радіо. 2017. 20 лютого. [Ві-
деоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Yn-aCsx5GU4.

5 «Шустер LIVE». SavikShusterStudio. 2014. 28 листопада. [Відеоматеріали]. 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=40Vh3bNactU.

6 Два роки після Майдану: несправджені надії. DW Ukrainian. 2015. 20 листопа-
да. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=9BBcqZie34A.

7 Інтерв’ю з Горгуль Аліною…
8 Там само.
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Після початку бойових дій Аліна Горгуль стала волонтеркою Київського 
військового шпиталю. Дізнавшись, що в шпиталі лежить її друг із Майдану 
Вадим Мізінов, який зазнав важкого поранення руки, ключиці та щелепи, вона 
спершу прийшла його відвідати. Відтоді столичний госпіталь став місцем про-
ведення всього її вільного часу: «Побувши з пораненими день, зрозуміла, що 
не прийти сюди завтра вже не зможу. Адже це мій фронт, де я справді можу 
допомогти. Коли бачу поранених, усі мої проблеми видаються краплинкою в 
морі. Наші воїни надзвичайно мужні: не перестають усміхатись і цим настроєм 
заряджають. Скажу більше: ці люди стали для мене другою родиною. Не можу 
описати емоцій, коли бачу, як боєць після тривалого перебування у візку або 
ліжку робить перші кроки. Радію, немов божевільна»9.

У шпиталі Аліна стала чи не наймолодшою волонтеркою. Першими вій-
ськовими, з якими вона познайомилася та якими опікувалася, були Денис Го-
лодюк і Віталій Ситник. Вона робила хлопцям масажі, годувала, прибирала в 
палаті та назавжди закарбувалася їм у пам’ять. «Вона доглядала за нами, – зга-
дував Денис Голодюк, – але дуже цінним для мене особисто було те, що з нею 
ніколи не було сумно. Коли приходила наша Бджілка, це була як психологічна 
розрядка»10.

Постійно перебуваючи в шпиталі, Аліна Горгуль зрозуміла, що спілку-
вання для поранених бій-
ців не менш важливе, ніж 
медикаменти, бо так вони 
поволі починають думати 
про цивільне життя і пе-
рестають зосереджувати-
ся на пережитому під час 
війни: «Передовсім треба 
принести гарний настрій, 
а також домашню їжу. 
Маєте показати бійцеві, 
що він недарма захищав 
мирне небо в нас над го-
ловою і що він потрібен 
своїй країні»11. Волонтер-
ка радіє маленьким пере-
могам кожного, за ким до-

9 Волонтер Аліна Горгуль: «Коли бачу поранених, то всі мої проблеми видають-
ся краплинкою в морі». Урядовий кур’єр. 2016. 30 січня. URL: https://ukurier.gov.ua/uk/
articles/volonter-alina-gorgul-koli-bachu-poranenih-vsi-moy/.

10 Герой АТО Денис Голодюк хоче і далі служити Україні. Рідна Хмельниччина. 
2015. 26 червня. URL: http://kh.ridna.ua/2015/06/26/heroj-ato-denys-holodyuk-hoche-i-
dali-sluzhyty-ukrajini/.

11 Інтерв’ю з Горгуль Аліною…

Аліна Горгуль, розвідник Денис Голодюк,
Христина Панасюк у Київському військовому 

шпиталі, літо 2015 р.
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глядала, пригадує як до Київського шпиталю привезли пораненого 46-річного 
Олександра Хоменка: «Коли його привезли, він був повністю лежачим. Він їв 
тільки їжу, яка вводиться через трубочку. Тепер сам їсть, ложкою, виделкою, 
вже доїжджаємо до туалету на перекури. Олександр почав рухатись, розвива-
тися, спав набряк з щоки, почав відкривати щелепи, рухати ногами. Прогрес 
великий за останній час»12. У спогадах Аліни назавжди залишилися два дні на-
родження, відсвятковані у шпиталі, поряд із бійцями, які щиро вітали й прагну-
ли здивувати дівчину своїми маленькими перемогами: «Всі мої вершини вони 
долають разом зі мною. Всі мої негаразди розділяють на всіх. Саме бійці на-
дихають мене бути сильною та рухатися лише вперед»13.

Перебуваючи постійно в шпиталі, напередодні новорічних свят у 2015 р. 
Аліна спланувала поїздку до батьків у Маріуполь: «Від першого дня Майда-
ну ми з батьками опинилися по різні боки барикад. Але щоб зберегти теплі 
стосунки, намагаємося не говорити на такі теми. Вчасно зрозуміли, що попри 
все ми – одна сім’я»14. Перебуваючи за кілька кілометрів від передової, вона 
не змогла не відвідати хлопців, тож повідомила в соціальній мережі, що їде в 
Широкине до 501-го батальйону морської піхоти і збирає для нього подарунки: 
«Новий Рік вже через декілька днів, і дуже хочеться порадувати наших захис-
ників. Я розумію, що прошу дуже багато, але хочеться зробити якомога більше 

для наших хлопців. Не-
зважаючи на напружену 
ситуацію на сході країни, 
так хочу їх побачити»15. 
Відгукнулися небайдужі, 
допомогли друзі-волонте-
ри – назбиралось майже 
90 кілограмів смаколиків.

Побачивши перед 
собою Аліну, вояки були 
шоковані, адже вони не 
очікували зустріти на пе-
редовій дівчину з пакун-
ками, які більші за неї. 
Проте для них набагато 
важливішою, ніж усі ра-

12 Вибухом міни Олександру Хоменку понівечило обличчя, руки та ноги. 
Gazeta. ua. 2015. 11 липня. URL: https://gazeta.ua/articles/life/_vibuhom-mini-oleksandru-
homenku-ponivechilo-oblichchya-ruki-ta-nogi/636443.

13 Допис на сторінці Аліни Горгуль в соціальній мережі Facebook. 29 травня 
2015 р.

14 Інтерв’ю з Горгуль Аліною…
15 Допис на сторінці Аліни Горгуль в соціальній мережі Facebook. 27 грудня 

2015 р.

Аліна Горгуль з бійцями в Київському
військовому шпиталі, листопад 2016 р.
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зом узяті смаколики, була увага. «Хлопці більше переймалися за мене, ніж я за 
них: чи мені не холодно, чи не голодна. Після такої теплої гостини я ще п’ять 
разів їздила на передову і на блокпости», – так Аліна пригадувала першу спон-
танну поїздку в зону бойових дій16. Повертаючись до Маріуполя від піхотин-
ців, дівчина уважно розглядала подаровані сувеніри, шеврони, а ще «бойову» 
кепку, подаровану морським піхотинцем Валентином із позивним «Фрост», яка 
побувала не в одному бою в Широкино.

Після цієї подорожі вона з’являлася на передовій усе частіше. Ці поїздки 
стали ще однією формою її волонтерства. Щоразу буваючи там, як і всі, мріяла: 
«Як швидко людський організм звикає до обставин, в яких знаходиться […]. 
В перші дні АТО біля Маріуполя чути вибухи було дуже дивно і дуже страш-
но […], та чим довше знаходишся в таких умовах, тим швидше звикаєш […]. 
За вечерею чути, як йде бій у Широкино, стало буденністю… І ця буденність 
починає лякати ще більше […], як же хочеться нарешті почути: у тебе вдома 
війни більше немає […]. Україна нарешті вільна…»17.

Одним із елементів підтримки бійців у зоні ведення бойових дій Аліна 
вважає переключення їх уваги на творче дозвілля. Ще в київському шпиталі 
вона познайомилася зі співачкою та волонтеркою з Рівного Христиною Пана-

16 Інтерв’ю з Горгуль Аліною…
17 Допис на сторінці Аліни Горгуль в соціальній мережі Facebook. 25 червня 

2015 р.

Аліна Горгуль
з Христиною Панасюк,
с. Широкіно, 2016 р.

Аліна Горгуль серед бійців
501-го батальйону морської піхоти,

с. Широкіно, грудень 2015 р.
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сюк. Їхні долі звела війна, а нині поєднують спогади про неймовірні години 
проведені поряд із пораненими, численні поїздки в зону бойових дій з нероз-
лучною гітарою й піснями, які вона пише й виконує сама. Разом дівчата влітку 
2016 року проїхали з піснями від Слов’янська по всій лінії розмежування до 
Маріуполя: «Секрет успіху Христининої творчості серед бійців – у справжнос-
ті її вражень і емоцій, адже про війну вона знає не з телевізора. У тих піснях не 
просто слова про війну – то слова, написані війною». Сама ж Христина про цей 
спільний досвід згадувала так: «Аліна дуже допомагає хлопцям відчувати себе 
важливими. Цю дівчинку всі лагідно називають Бджілка. Вона за весь період 
війни невтомно допомагає нашим захисникам. Завжди заряджає позитивом і 
хорошою енергетикою усіх, хто поруч. Щира, світла, справжня»18.

У 2017 р. після завершення навчання Аліна Горгуль повернулася до рід-
ного Маріуполя. Тут вона стала ще ближчою до війни, тому ніколи не відмов-
ляється поїхати до бійців з місцевими волонтерами: «Картинки по телевізору 
не передають реальності. Спілкуєшся з людьми два-три дні, але здається, наче 
все життя їх знаєш. Кожен хоче чимось допомогти. Все як удома. Принесеш їм 
склянку чаю, а вони на тебе дивляться такими очима, ніби зробила щось дуже 
вагоме. Находишся за день, відпочити хочеться, але той вдячний погляд так 
додає сил!»19. Ритм і спосіб життя Аліни Горгуль дуже точно передають пові-
домлення на її сторінці в соціальній мережі Facebook: «Війна міняє кожного з 
нас, навіть якщо ми самі того не хочемо. Війна лишає свій відбиток на кожному 
без винятку. Від нас залежить тільки те, що ми будемо робити з тим відбитком. 
Я вдячна цій війні за мій відбиток, за моїх друзів, за нові знайомства, за моїх 
захисників»20.

Леся ХЛИПАВКА

18 Вольвач Я. На «Громадському радіо» – прем’єра пісні про розвідку. Громад-
ське радіо. 2016. 12 серпня. URL: https://hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/na-
gromadskomu-radio-premyera-pisni-pro-rozvidku.

19 Інтерв’ю з Горгуль Аліною…
20 Допис на сторінці Аліни Горгуль в соціальній мережі Facebook. 23 квітня 

2017 р.



569

Життєві історії волонтерів: Назарій Гординяк

«Я – вільний, я – духу свого капітан, володар своєї я долі», – ці слова 
англійського поета ХІХ століття Вільяма Хейлі з всесвітньо відомого вірша 
«Нескорений» чи не найкраще характеризують життєве кредо Назарія Горди-
няка, лікаря-стоматолога з містечка Миколаїв на Львівщині. Його розмірене 
між роботою й відпочинком життя вмить змінила Революція гідності. Раніше 
він боровся з несправедливістю в товариському колі, а з початком важливих 
подій у державі прийняв виклик самому собі. Збираючись до Києва, роман-
тичний галичанин ще не підозрював, які зміни його очікують. Життєву істо-
рію волонтера Назарія Гординяка варто розділити на кілька сюжетів: участь 
у Революції гідності, військова служба, перебування в медичному батальйоні 
«Святого серця», окремі волонтерські ініціативи та стажування у Міністерстві 
охорони здоров’я.

На революційний Майдан лікар потрапив 8 грудня 2013 р. Ознайомив-
шись із ситуацією, примкнув до земляків з Миколаївської сотні. З того часу й 
до кінця лютого 2014 р. лише один раз побував удома. На початках навики ме-

дика не знадобилися, тож знайшов себе на кухні: «Я поїхав до Києва у гості до 
друга, коли розпочалися заворушення на Грушевського, вирішив залишитись. 
Долучившись до Миколаївської оборони, облаштували намети біля стелли і го-
тували їжу. Одна з активісток, медик Віка, розмалювала кухню в українському 

Назарій Гординяк, 2010 р. Назарій Гординяк, 2016 р.
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стилі, і ми назвали її „Пекельна кухня”. Вона виділялась на фоні інших і при-
вертала до себе увагу не тільки зовнішнім виглядом, а теплою атмосферою, що 
панувала там»1. На кухні Назар слідкував за якістю продуктів, наявністю пит-
ної води, складав меню. Він розподілив приміщення польової кухні по пери-
метру (продукти тривалого та обмеженого терміну зберігання, овочі, фрукти, 
солодощі, спеції, а також місце їх обробки, приготування і зберігання їжі тощо) 
та вів облік використаного і необхідного провіанту2.

У дні сутичок на кухні залишатися не міг, виходив на барикади і врешті 
опинився у службі охорони Майдану, згодом фінансової безпеки, в якій був уже 
до кінця революційних подій у столиці. Постійна зміна місць чергування дала 
йому змогу познайомитися з багатьма людьми. У нього склались чудові вза-
ємини з киянами, які він підтримує дотепер. Поряд із ним завжди був дядько 
Саша, який став рідним і досі телефонує, аби запитати як справи. Часом він 
приймав запрошення нових знайомих на нічліг і перепочинок у теплі. У розмо-
вах поза Майданом Назарій любив говорити про Бога, обговорювати євангель-
ські сюжети, шукати в християнстві сенс життя й пояснення ухвалених рішень. 
Він захоплюється історією родини та рідного с. Рудники Миколаївського райо-
ну Львівської області, багато читає з історії України та світу. Різносторонність 
у поглядах давала змогу бути цікавим співрозмовником, сформувати широке 
коло друзів і знайомих.

Події на Майдані стали для 
Н. Гординяка непростим випробуван-
ням. Було страшно через невідомість. 
Багато що довелося пережити впер-
ше – від смерті побратима до замаху на 
власне життя: «Згодом ситуація почала 
загострюватись, полилась перша кров, 
і Майдан запалав. Підтримати мене 
приїхав мій рідний брат, з яким ми 
йшли на штурм і стояли до останньо-
го. Ніколи не забуду лютневі дні, коли 
один за одним падали люди від куль 
снайперів. Мозок відмовлявся сприй-
мати весь жах, що коївся на Інститут-
ській. У повітрі витав запах смерті, пе-
ремішаний з кров’ю і димом. У цьому 
хаосі з братом витягували поранених. 
У ті дні поруч із нами був львів’янин 
Юрій Вербицький. Він отримав пора-

1 Інтерв’ю з Гординяком Назарієм, 1984 р. н., записане в м. Львові протягом лип-
ня-серпня 2017 р. Інтерв’юер Олена Лукачук. Запис зберігається в Архіві усних історій 
Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

2 Там само.

Папка зі звітами
про кошти, витрачені на

закупівлю медичних препаратів
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нення в око, і ми з Вікою доправили його до лікарні. Лише потім дізнались про 
його викрадення. Дівчина довго картала себе, бо почувалась винною у його 
смерті. Я заспокоював її, адже не могли вчинити інакше і рятували Юрія. Ніхто 
не знав, що таке станеться»3.

Після подій на вулиці Інститутській, Назарій та його друзі відбудовували 
барикади й постійно міркували, як покращити захист своїх позицій. Довело-
ся також відновлювати роботу миколаївської кухні. Поблизу від неї знайшли 
неушкоджену Біблію, яка стала своєрідним оберегом. Назарій вірить у те, що 
хтось його пильно оберігає: «Пам’ятаю, як рятуючи поранених, з братом ви-
рішили на хвильку перепочити, поруч знаходилась Віка, у ту саму мить куля 
влучає у неї та у ще одного хлопця. Налякані до смерті, ми присіли і не вору-
шились, потім поволі почали витягувати обох. Не можливо словами передати 
той стан, у якому знаходились у той момент. Єдине, що залишалось робити, 
це молитися, хоча від напруги закипав мозок і відмовлявся сприймати те, що 
коїлось навколо»4.

На думку Назарія, Революція гідності закінчилася похованнями загиблих 
за Україну. Їх було чимало, не всіх вдалося вшанувати в Небесній сотні, але 
кожен із них щиро вірив, що недарма віддав життя за Батьківщину. З такими 
думками він повернувся додому, планував відновити стоматологічну практику, 

3 Там само.
4 Там само.

Візитниця
волонтера-воїна

Накладна на ліки,
призначені для блокпостів
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осмислити побачене й відновити сили. Однак невдовзі в Україні почалася вій-
на. Спершу Назарій Гординяк думав зголоситися до добровольців, адже саме 
так чинили майданівці. Однак доля розпорядилась інакше. Після оголошення 
мобілізації Назарій Гординяк звернувся до місцевого військкомату, а вже на-
ступного дня йому запропонували стати медиком у військовій частині.

У Володимир-Волинському Н. Гординяк зіштовхнувся з тим, що в армії 
використовували запаси з радянських часів, які пролежали на складах понад 
півстоліття. Збагнути це було важко. Вражав занедбаний стан техніки, відсутні 
медичні препарати, кращого бажав стан військового спорядження: «Опинив-
шись на Рівненському полігоні, побачив, що там нема медикаментів. Тож вже 
на сході моїм завданням було забезпечити ними усі блокпости. Після того, як 
облаштувались, став обдзвонювати волонтерів з Майдану. Так почала потрохи 
надходити перша допомога. Потім мною було ініційовано забезпечення меди-
каментами інших підрозділів. Трохи згодом вдалося домовитися за транспорт, 
з цим допомогли канадці»5. Н. Гординяка зарахували у 51-шу окрему механі-
зовану бригаду, спершу лікарем, а за кілька тижнів призначили начальником 
медичної служби першого батальйону.

Ставши головним медиком у своєму підрозділі, Н. Гординяк почав збір-
ку всього необхідного для надання медичної допомоги військовим, оскільки 
під руками мав кілька бинтів, джгутів і пігулок, практично не було нічого на 
випадок гострого захворювання. Звертання бійців ставили медика в незруч-
не становище, бо він не міг нічим зарадити їхньому болю. Знадобився досвід 
Майдану. Медик чітко зрозумів, що все, чого не вистачає, потрібно знайти і 
заповнити, оскільки невідомо, що принесе з собою наступний день: «Пер-
шою жахливою звісткою став розстріл 
10-го блокпоста під Волновахою. На-
передодні я був там і навіть мав зали-
шитись на нічліг. Цей зухвалий напад 
бойовиків, у результаті якого полягло 
більше десятка військовослужбовців, 
став початком війни. Нас одразу від-
правили на перепідготовку на Широ-
кий Лан, а вже звідти – у Маріуполь. 
Приємно вразило ставлення місцевих 
мешканців до нас […], тоді я зрозумів, 
що ми повинні їх захистити»6.

Робочі будні тривали цілодобо-
во. Весь день лікар приймав пацієнтів 
або ж вивозив поранених і надавав їм 
допомогу, чи транспортував у най-

5 «Не кожен міг взяти ноші з убитими…» Спогади бійця-медика про бої за Са-
вур-Могилу. Аспект. 2016. № 29 (547). Серпень.

6 Інтерв’ю з Гординяком Назарієм…

На блокпосту, жовтень 2014 р.
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ближчі лікарні. Ввечері складав перелік усього необхідного і телефонував во-
лонтерам у тилу. Щоб здійснити потрібний дзвінок, часто вилазив на найбільш 
високе дерево в околиці, оскільки перебої зі зв’язком у прикордонній зоні були 
звичним явищем. Здебільшого миттєво відгукувалися на його прохання това-
риші-кияни та однокурсники з Львівського медичного університету ім. Д. Га-
лицького. Вони закупили Назарію все військове спорядження, допомагали з 
медикаментами, надсилали Новою поштою речі, яких бракувало. Привчений 
до звітності під час Революції гідності, лікар вів облік медичних препаратів, 
що надходили на його ім’я. Він запровадив розписки на блокпостах та рапорти 
про надання медикаментів для бійців, які заступали на бойові чергування. Гли-
боко вночі сортував ліки, шукав інструкції до препаратів закордонного вироб-
ництва, перекладав їх українською мовою, розкладав у великогабаритні валізи 
й спеціальні ящики.

Налагодивши постачання свого підрозділу, медик постійно допомагав 
укомплектувати сусідні військові частини, ділився з ними тим, що було в над-
лишку. Як пригадує Назарій, більшість кадрових військових сприймали його 
листи в тил із переліком речей, яких бракувало, з насмішкою. А згодом вони 
ніяк не могли зрозуміти, як йому вдавалось отримувати замовлене, адже в ЗСУ 
це було нереально. У такій схемі він і прагнув розвинути волонтерство у вій-
ську й поставити його на рейки порядності і звітності: «Я завжди трусився над 
усім, щоб нічого не пропало. Обстріли. Гаратають гради. А я біжу зі своїми 
чемоданами і радію, що їх вдалось врятувати, адже в них стільки необхідного. 

Оперативне втручання,
проведене Назарієм Гординяком

у польових умовах

Зупинка
військового підрозділу
біля Курахово, 2015 р.
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Усі довкола кричали, що я несповна розуму. А я розумів, що вчора прийшла по-
силка від волонтерів. І якщо вона сьогодні пропаде – доведеться знову писати 
аналогічний список і що вони тоді про мене подумають? Що вкрав? Не можна 
так. Потрібно все цінувати й тримати в порядку, адже все є спільним. Відпо-
відальним за нього стаєш ти, як воно потрапляє тобі до рук. Напевне, отими 
звітами, які досі зберігаю вдома, заробив репутацію й завжди отримував усе, 
чого потребував, від своїх друзів-волонтерів. Бо страшнішого в зоні АТО не 
було, як не мати чим врятувати бійця, який стікає кров’ю, а в місцевих лікарнях 
не завжди тобі допоможуть. Доволі часто навпаки… Скажуть, що нічого в них 
немає… Й таке бувало»7.

Із розгортанням бойових дій Назарій Гординяк вирішив провести заняття 
по наданню першої медичної допомоги та укомплектувати всім індивідуальні 
аптечки, роз’яснивши дію кожного препарату чи засобу. Такий підхід дозволив 
зберегти життя не одному бійцю. Найбільше враження справила на лікаря жах-
лива картина, коли один із солдатів, який перемотував собі рану на руці, був 
убитий снайпером: «Я дивився на нього і розумів, він усе робив правильно, 
прагнув урятувати себе, надати допомогу, вколов сам буторфанол, але не зміг 
таки вижити… Не вберегли»8. Деколи підводив транспорт, часом пораненого 
вже неможливо було врятувати, – Н. Гординяк аналізував кожну ситуацію, щоб 
запобігти їй наступного разу.

7 Там само.
8 Там само.

Розписка про отримання на руки 
медичних препаратів

Заявка на отримання медичних 
препаратів



575

Життєві історії волонтерів: Назарій Гординяк

Весь здобутий досвід придався в боях під Савур-Могилою, де була знач-
на кількість поранених і травмованих: «У хаосі, що панував навкруги, потріб-
но було рятувати поранених і вивезти 200-х. У КАМаЗ, на якому була зенітка, 
почали вантажити усіх підряд: до мертвих кидали живих. Тоді за пораненими 
прилетів вертоліт, але був підбитий росіянами. Помічника пілота вбили, і пілот 
був змушений розвернути машину. Мені нічого не залишалось, як їхати у 72-гу 
бригаду, але там було все розбито. Найближчим населеним пунктом була Амв-
росіївка. Як на зло, там не виявилось медикаментів. Вєталь, мій хороший то-
вариш, який був серед поранених, помер у мене на руках. Хлопці знаходились 
у шоковому стані. Деяким було вкрай важко, бо коли розвантажували машину, 
ніхто не хотів забирати загиблих з вертолітного майданчика. У мене здавали 
нерви, і я став матюкатись та кричати на них. Намагався донести до них, що 
батьки вбитих мусять поховати своїх синів. І не потрібно боятися мертвих, бо 
вони вже не встануть. Боятися треба живих»9.

У ті дні значних втрат і травмувань військових потрібно було навчи-
тись опановувати себе. Найважче було змиритися з втратами серед близьких: 
«1 серпня знову виїхали на Савур-Могилу, відбивши Мануйлівку та Петрівці. 
Капітан Задорожний, з яким ми потоваришували ще в Маріуполі, не гаючи часу 
поїхав на мінометний розрахунок. Тоді ворог підірвав ділянку мосту в районі 
села Петрівське, інша залишилася неушкодженою, що дало нашим військовим 
проїхати на інший бік і розставити блокпости та зайняти позиції. Під час цієї 
операції Андрій Задорожний разом з іншими хлопцями потрапив у засідку. 
Сепаратисти підірвали машину з боєприпасами і вона, перекинувшись, при-

9 Там само.

Інструкція щодо використання медичних препаратів, складена для бійців
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тиснула одного солдата мі-
нометною плитою до землі, 
до того ж на нього вилився 
бензин. Мене на той час по-
кликали на допомогу пора-
неним. Капітан Задорожний, 
розуміючи ситуацію, нама-
гався врятувати хлопця, який 
горів живцем, почав відкида-
ти боєприпаси, які з хвилини 
на хвилину мали вибухнути. 
Але один здетонував, шансів 
вижити у нього не було. За 
мить усе почало вибухати, 
ми дві години змушені були 
чекати поки все стихне. В 
результаті, разом з капітаном 
загинули ще хлопці… Коли 

все стихло, вирішили із водієм Василем та санітаром Романом Монастирець-
ким піти туди. Дорогою було йти небезпечно, оскільки місцевість постійно 
прострілювалась. У глибині душі сподівався на диво, що хлопці все ж хоч і 
поранені, але живі. Діставшись до місця, побачив жахливу картину: уламки від 
снарядів валялись скрізь, а деякі міни стирчали з-під землі, і ймовірність того, 
що вони у будь-який момент можуть вибухнути, була високою. Та найжахли-
віше було бачити нутрощі, що висіли на дереві […]. Я був свідком смертей на 
Майдані, бачив двохсотих вже тут, але побачене там стало справжнім шоком. 
До сих пір не можу пояснити того стану, в якому знаходився […]. Сам не розу-
міючи, промовив: «Це, напевно, Андрій». Чому я так сказав – не можу й досі 
збагнути. Мозок на той час відмовлявся реагувати на все, що відбувалось нав-
коло, а серце розривалось від болю. Ми збирали по частинах його тіло в пакет. 
Все знайшли, за винятком лівої ноги. Мені досі болить, як згадую»10.

Під час боїв за Савур-Могилу волонтери передавали бійцям карти та ін-
формацію про підземні ходи й катакомби. Упродовж двох тижнів поранення 
отримали 50 чоловік. Вийшовши з Савур-Могили, Назарій Гординяк отримав 
першу відпустку та поїхав додому11. У Львові лікар прагнув відновити сили, 
зустрічався з друзями та міркував над подальшим життям. Більшість із зна-
йомих долучалися до волонтерського руху, тому розмови зводились до війни. 
Зустріч з однокурсником Юрієм Дмитришиним мала продовження – за півро-

10 Там само.
11 Скобало О., Скобало Ю. Бойовий медик Назарій Гординяк: і тоді я зрозумів, 

що ніхто, крім нас не зможе їх захистити… Волонтерська хвиля. 2017. 15 серпня. URL: 
http://wave.leopolis.news/bojovyj-medyk-nazarij-gordynyak-i-todi-ya-zrozumiv-shho-
nihto-krim-nas-ne-zmozhe-yih-zahystyty/.

Співробітники медичного батальйону
«Святого серця», 2015 р.
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ку вони спільно створили медичний батальйон «Святого серця». Пересувний 
стоматологічний кабінет запрацював з 7 квітня 2015 р. Волонтер кілька місяців 
безперебійно координував роботу підрозділу в зоні АТО, тоді як Ю. Дмитри-
шин забезпечував усім необхідним з тилу.

2017 року Н. Гординяк пройшов стажування у відділі координації та за-
безпечення медичної допомоги під час антитерористичних операцій, надзви-
чайного і воєнного стану Міністерства охорони здоров’я України. Він вірить, 
що зможе з часом вплинути на зміни в екстреній медицині. Пише книгу про 
події, які пережив, і хоче з погляду медика описати траєкторію пересування 
51-ї окремої механізованої бригади, показати, що підрозділ був у кожному на-
селеному пункті на лінії протистояння. За задумом автора, ця книга повинна 
бути з відео- та аудіоспецефектами, щоб якомога точніше передати нащадкам 
картину того, що відбувалось у 2014 р. в Україні.

Олена ЛУКАЧУК

На презентації книги 
американського солдата 
Шайло Харіса «Сталева 

воля»

Зустріч з Героєм 
України, генерал-
майором Ігорем 
Гордійчуком
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ЮРІЙ ДМИТРИШИН

Участь лікарів у волонтерському русі є лише частиною обраної ними ра-
ніше життєвої позиції – рятувати людей. Риси, які в громадських активістів 
виникають здебільшого в моменти суспільного піднесення, для лікаря є части-
ною повсякденних практик, адже лікарський фах вимагає великої віддачі сил, 
постійної ініціативи, високого професіоналізму, зобов’язує до доброчинності й 
громадської активності, жертовності, здатності надати допомогу потребуючо-
му в будь-яку хвилину. Герой цього нарису, лікар-стоматолог та волонтер Ре-
волюції гідності й російсько-української війни Юрій Дмитришин походить із 
лемківського роду, який переїхав до Львова 1947 року. Під впливом почутих від 
дідуся історій про родичів Левка та Юрка (саме на його честь він отримав своє 
ім’я), які воювали в лавах Української повстанської армії, він змалечку говорив 
усім, що стане лікарем і рятуватиме життя, якщо раптом буде війна.

У роки навчання в школі протягом 1987–1990 рр. Юрій Дмитришин ви-
ступав на сцені Львівського театру опери та балету. Роллю, яка запала йому в 
душу, став хлопчик Гасан із опери «Запорожець за Дунаєм». Та на довготривалі 
гастролі з колективом мати сина 
не відпустила. За чверть століття 
він пригадав той дитячий досвід, 
будучи співорганізатором благо-
дійної акції – передачі отрима-
них 11 жовтня 2014 р. коштів з 
цієї ж вистави на конструюван-
ня безпілотного танка-робота, 
що використовується в розвідці 
чи при транспортуванні поране-
ного1. За мі сяць щойно виготов-
лену на Львівському бронетан-
ковому за воді установку акти-
вісти ГІ «Допомога Армії Укра-
їни» урочисто передали2 бійцям 
24-тої окремої Залізної механі-
зованої бригади перед головним 

1 Львівський театр опери та балету збирає гроші на безпілотний танк-робот для 
армії. ІА ZIK. 2014. 8 жовтня. URL: http://zik.ua/news/2014/10/08/lvivskyy_teatr_opery_
ta_baletu_zbyraie_groshi_na_bezpilotnyy_tankrobot_dlya_armii_530252.

2 Бійці 24-ї бригади ЗСУ отримали від львівських волонтерів сучасний танк-
розвідник. Galinfo. 2014. 11 листопада. URL: http://galinfo.com.ua/photo/biytsi_24i_
brygady_zsu_otrymaly_vid_lvivskyh_volonteriv_suchasnyy_tankrozvidnyk_176503.html.

На прогулянці з батьком.
Біля Львівського театру опери та балету, 

1986 р.
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входом до Львівської опери: 
«Я згадував себе малим, як 
стояв на сцені перед людьми, 
вигадував щось там на ходу і 
був таким щасливим […]. От 
знову ця вистава подарувала 
мені шквал емоцій – танк ми 
передали на фронт, хоч потім 
він виявився і не таким вже 
й досконалим, але спільно з 
театралами зробили хорошу 
справу»3.

Згодом Ю. Дмитри-
шин навчався у Львівсько-
му поліграфічному коледжі 
УАД та Львівському дер-
жавному коледжі харчової 
і переробної промисловості НУХТ. Однак дитяча мрія одягнути білий халат 
таки привела його 2001 року на стоматологічний факультет Львівського наці-
онального медичного університету імені Данила Галицького. У здобутті фаху 
лікаря-стоматолога допомагала підтримка матері Любові й батька Богдана. Зі 
студентських років він не лише відвідував заняття, ходив на нічні чергуван-
ня в Комунальну міську клінічну лікарню швидкої допомоги, де відкрив для 
себе щелепно-лицеву хірургію, займався бодібілдингом, а й провадив активну 
громадську роботу: був головою «Студентського братства» (2005–2007 рр.), 
заступником голови страйкового комітету4, координатором комітету захисту 
студентів ЛНМУ ім. Д. Галицького5. У квітні 2005 р. став співорганізатором 
всеукраїнського страйку студентів-медиків проти збільшення термінів навчан-
ня в інтернатурі, перерозподілу вузькопрофільних спеціалізацій та з вимогою 
відставки міністра охорони здоров’я М. Поліщука, якої досягнули6.

Під впливом подій Помаранчевої революції Юрій Дмитришин заснував 
громадське об’єднання «Комітет екологічного порятунку України» (2006 р.)7. У 
той час головний напрям його діяльності був пов’язаний із проблемами Грибо-
вицького сміттєзвалища – місцем, біля якого проходило його дитинство: «Я тут 

3 Інтерв’ю з Дмитришиним Юрієм, 1981 р. н., записане в м. Львові 18 серпня 
2017 р. Інтерв’юер Олена Лукачук. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту 
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

4 Корицька Л. Навчальний рік під знаком протесту. Поступ. № 720. 2005. 1 серпня.
5 Сиривко І. Штаб Куйбіди напав на студентів. Поступ. № 40. 2006. 25–26 люто-

го; Пелих Д. Міліція захищає Куйбіду. Поступ. № 42. 2006. 28 лютого.
6 Студентський бунт. Львівська газета. 2005. 19 квітня.
7 Вергелес Т. Пригоди кислих гудронів. Дзеркало тижня. № 606. 2006. 14–

21 липня.

Передача танка-розвідника бійцям АТО за 
сприянням колективу Львівського театру опери 
та балету та представників ГІ «Допомога армії 

України», 11 листопада 2014 р.
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виріс, тут їздив на велосипеді, бавився у хованки, знаю в радіусі 10 км кожен 
рівчик, кожну дамбу, все напам’ять фактично»8. Здобуваючи фах лікаря, він ро-
зумів наскільки небезпечними для здоров’я місцевих мешканців є порушення 
процедури утилізації твердих відходів9. Свої міркування щодо контролю над 
озером кислих гудронів, рівня вмісту токсичних речовин у ґрунтових водах 
даної місцевості та закриття сміттєзвалища поширював серед жителів навко-
лишніх сіл на сторінках самвидавної газети «Народний самоконтроль»10. Бало-
тувався в депутати місцевих і селищних рад з метою вплинути на екологічну 
ситуацію в регіоні. У 2016 р. провів за власні кошти незалежну експертизу 
щодо вмісту шкідливих речовин у річці Малехівка, привертав увагу представ-
ників профільних служб, влади й громадськості до цієї проблеми, долучився до 
постачання питної води жителям місцевості тощо11.

З 2007 р. Ю. Дмитришин практикував у Львові, а водночас проводив 
оперативні втручання з хірургічної стоматології в медичних центрах Італії. У 
2008 р. він заснував приватну клініку «Стоматологія майбутнього», розвинув-
ши її до Центру стоматології та косметології «Клініка Юрія Дмитришина „Сто-
матологія майбутнього”». З 2012 р. працює хірургом у відділенні щелепно-ли-
цевої хірургії Львівської обласної клінічної лікарні. У цей час почав відвідувати 
засідання ротарі-клубу «Львів-Замок». Перебування серед людей, які щотижня 
збираються, обговорюють і планують діяльність у громадському секторі, вті-
люють у життя благодійні проекти не лише додавало впевненості в розпоча-
тих справах, а й давало змогу укріпити професійні зв’язки, налагодити обмін 
досвідом. У 2017 р. Юрій став президентом цього осередку ротарійців, яких 

упевнено можна на-
звати людьми дії. «Per 
aspera ad astra» – цей 
латинський крилатий 
вислів став лейтмоти-
вом його діяльності.

Як громадський 
активіст з досвідом 
Ю. Дми тришин не зміг 
залишитись осторонь 
по дій Революції гідно-
сті. Після початку зі-
ткнень у Києві він на-

8 Екологи проти посадовців. Зелений світ. № 86 (249). 2010. Грудень; Галів О. 
Засмічена історія. Ратуша. 2015. 17 грудня.

9 Сміттєзвалище в тіні. Природа і суспільство. № 5. 2010. 6 жовтня.
10 Народний самоконтроль. 2010. Січень – березень.
11 Львівська «Батьківщина» взяла під контроль вирішення проблеми Грибовиць-

кого сміттєзвалища. Вголос. 2016. 4 січня; Янковська О. Гудронна катастрофа та її на-
слідки для Львівщини. Вголос. 2016. 10 березня.

Приїзд перших медиків зі Львова до столиці,
5 грудня 2013 р.
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писав у Facebook заклик долучитися до формування медичних бригад з надан-
ня домедичної та невідкладної допомоги. У перші дні на нього відгукнулися 
лише друзі-лікарі12. Спільними зусиллями вдалось об’єднати 50 медиків міста, 
організувати курси з тактичної медицини, створити координаційні центри у 
Львові та Києві, налагодити збір медикаментів і коштів для мітингувальників, 
узгодити схему транспортування активістів та матеріальної допомоги до сто-
лиці13.

3 грудня 2013 р. Ю. Дмитришин залишив приватну стоматологічну прак-
тику й зайнявся організацією «Швидкої медичної допомоги Майдану»14. Цей 
проект координував роботу медиків на Майдані: постачання ліків та надання 
невідкладної й подальшої допомоги травмованим під час протестів. Після пер-
ших ж 15-ти хвилин роботи денної варти медиків довелося рятувати мітин-

12 Допис на сторінці Юрія Дмитришина (Yuriy Dmytryshyn) у соціальній мережі 
Facebook. 2 грудня 2013 р.

13 Вишневецкая Ю. ЗВУКИ «МЫ». Активисты Майдана: как изменить страну 
за четыре дня. Вести. Репортер. Розслідування. URL: http://reporter.vesti-ukr.com/art/
y2014/n7/8754-zvuki-my.html.

14 Швидка Медична Допомога Майдану. Офіційна сторінка в соціальній мережі 
Facebook.

На Майдані
після прес-конференції

з керівниками медичних служб, 
9 грудня 2013 р.

Навчання лікарів-волонтерів за участі 
О. Богомолець та Ю. Дмитришина на 
сцені Вільного університету Майдану, 

14 грудня 2013 р.
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гувальника, в якого стався приступ епілепсії15. Тож надії на те, що допомога 
лікарів на Майдані не буде потрібною, не справдилися. «Перед виїздом до Ки-
єва, – згадував Ю. Дмитришин, – я розумів, що нам потрібно приміщення для 
роботи, нічліг і харчування, тому почав шукати можливі варіанти забезпечення 
цього, адже місто велике і кожен, хто з нами приїхав до столиці, мав добре 
орієнтуватись на місцевості. Пригадую, як сидів із картою в телефоні й обду-
мував маршрути нашого пересування. По приїзді ми познайомились із групою 
„Медики Майдану”, відвідали їх офіс, далі побували у Будинку профспілок, 
та прийняли рішення працювати самостійно. Починали все дуже примітивно 
у жилетах прибиральників, на які клеїли червоні хрести, і з пластмасовими 
маленькими чемоданчиками. Першими створили мобільні групи з медиками й 
помічниками, які чергували по 8 годин, мали кожна свій сектор, укомплектова-
ні аптечки, спеціальні рації. Потім вже в нас був свій логотип, розпізнавальні 
майки, каски, бронежилети, постійний зв’язок. У роботі керувались позицією, 
викладеною в трьох простих гаслах: „Ми з народом! Медики поза політикою! 
Допомогу будемо надавати усім, виконуючи свій громадянський обов’язок і 
клятву Гіппократа!”»16.

Активісти й кияни поставилися до ініціативи доброзичливо: «На меди-
ка на Майдані реакція значно поважніша, ніж на політика. Люди, побачивши 
медиків, розходяться, дають у натовпі дорогу та всіляко сприяють роботі. Ми 
гордимось, що ми тут, такої вдячності в людських очах рідко коли зустрінеш»17. 
Ставши одним із облич майданівської медицини, Юрій переймався тими, з ким 
робив спільну справу18, запобігав провокаціям, що виникали під час протестних 
акцій19, наголошував на максимально можливій допомозі мітинuувальникам20, 
довірі між медиками та учасниками Революції гідності21. Основним напрямом 
його волонтерської діяльності на Майдані, окрім виконання професійного 
обов’язку, стало створення сприятливих умов для праці медиків, які у вільний 

15 В Об’єктиві. Програма телеканалу НТА. Ч. 1: Ю. Дмитришин. 2014. 23 грудня. 
[Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=imhk1OzpEvs.

16 Інтерв’ю з Дмитришиним Юрієм…
17 Допис Юрія Дмитришина (Yuriy Dmytryshyn) на сторінці «Швидка медична 

допомога Майдану» в соціальній мережі Facebook. 5 грудня 2013 р.
18 В Об’єктиві. Програма телеканалу НТА. Ч. 1: В. Мойсеєнко, В. Марусяк, 

Ю. Дмитришин. 2014. 11 лютого. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=sra2t2n_yqI.

19 Допис на сторінці Юрія Дмитришина (Yuriy Dmytryshyn) в соціальній мережі 
Facebook. 21 грудня 2013 р.

20 Скорая медицинская помощь Майдана. Практические советы и анализ си-
туации. Oboz. TV. 2013. 11 грудня. [Видеоматериалы URL: https://www.youtube.com/
watch?v=q2uNc4F-7uY.

21 В Об’єктиві. Програма телеканалу НТА. Ч. 2: Ю. Дмитришин, о. Володи-
мир. 2014. 17 лютого. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/watch?v= 
lcGFXGTZl-I.
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від основної роботи час могли надавати допомогу учасникам протестних акцій. 
Ця робота зводилася до забезпечення їх медикаментами та речами для життя і 
праці в польових умовах.

Лікар цілодобово був на зв’язку, домовився про перебування офісу 
ГО «Швидка медична допомога Майдану» в підвалі церкви Преображення 
Господа Нашого Ісуса Христа у Львові, співпрацював із лікарнями, розташова-
ними поблизу Києва, в яких надавали допомогу потерпілим: «Ми намагались 
збирати всю інформацію про потерпілих, загиблих, обгорілих. Я постійно хо-
див на різні ефіри й озвучував її, щоб рідні були повідомлені про стан своїх 
близьких. Не всі у той час були обізнаними про те, що коїлось у Києві»22. Лю-
дям навколо він у цей час нерідко здавався беземоційним та навіть цинічним. 
Але насправді це була його захисна реакція. Прагнув бути корисним, у чому 
міг: друзі з Майдану зупинялися на нічліг у нього вдома, декому допомагав із 
роботою чи матеріально, ніколи нічого не шкодував.

Відразу повернутися до звичного життя після подій зими 2013–2014 рр. 
лікарю не вдалося. Його матір пригадувала: «Він приїхав з Майдану з такими 
очима […]. Він все це пережив зсередини. Бачив, як було насправді. Важко 
дуже йому було. Та в нього відразу почались нові справи». Переосмислити пе-
режите справді не було часу, як і повноцінно відновити приватну стоматоло-
гічну практику. Пріоритетними залишалися долі людей, які стали по-своєму 
близькими, та прагнення мінімізувати наслідки травматичних подій Революції 
гідності. Разом із побратимами-майданівцями Юрій налагодив транспорту-
вання учасників протестних акцій для продовження лікування за кордоном23. 
Частину з них вдалось вберегти від ампутації кінцівок, декому провести про-
тезування, організувати за кошти доброчинців лікувальну та психологічну реа-
білітацію: «На урядовому рівні були домовленості про лікування потерпілих із 
Польщею. Інші країни: Чехія, Німеччина, Канада звертались із повідомлення-
ми-пропозиціями на нашу корпоративну пошту. Ми знаходили людей не лише 
зі Львова, а зі всієї України, хто звертався. П’ятдесят осіб отримали лікування 
в кращих закордонних клініках»24.

22 В Об’єктиві. Програма телеканалу НТА. Ч. 1: С. Готь, Ю. Дмитришин, А. Ко-
тик. 2014. 24 лютого. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/watch?v= 
CS6MbUKuq50.

23 Gorczyca А. Naznaczeni krwią i blizną. Wyborcza.pl. 2014. 19 marca. URL: http://
wyborcza.pl/1,87648,15645229,Naznaczeni_krwia_i_blizna.html; Ukrainiec postrzelony na 
Majdanie wyszedł ze szpitala. Relacja Mirosława Sochackiego. Polskie Radio Olsztyn. 2014. 
14 marca. [Materiały audio]. URL: https://ro.com.pl/ukrainiec-postrzelony-na-majdanie-
wyszedl-ze-szpitala/01113471; O ary kijowskiego Majdanu leczą się w naszych szpita-
lach. Gazeta Olsztyńska. 2014. 3 czerwca. URL: http://gazetaolsztynska.pl/193232,O ary-
kijowskiego-Majdanu-lecza-sie-w-naszych-szpitalach.html#axzz2ve5IuhhB.

24 В Об’єктиві. Програма телеканалу НТА. Ч. 1: Юрій Дмитришин, Ігор Сте-
фанюк, Ігор Стечак. 2014. 8 грудня. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=YtAx-rvEAts.
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З часу анексії Кримського півострова РФ на волонтерському шляху 
Ю. Дмитришина розпочалася «хвиля з Криму»25. Він активно включився в 
допомогу тим, хто переїхав до Львова чи області: надавав матеріальну допо-
могу, займався медичним забезпеченням, сприяв у поселенні та оформленні 

документів. Активісти гро-
мадської ініціативи переда-
вали одяг і ліки26, налагоди-
ли співпрацю з волонтером 
Енвером Бекіровим, який 
надавав інформацію про по-
треби переселенців27. Юрій 
зі своєю командою став час-
тим відвідувачем смт. Брю-
ховичі, поряд зі Львовом, 
де на початках проживало 
130 переселенців з Криму28. 
Він також увійшов до коор-
динаційної ради ГО «Крим-
ська хвиля»29. Цей період 
подарував медику й доброго 

фахівця-стоматолога Севіль Канєєву, котра дотепер співпрацює з ним у при-
ватній стоматологічній практиці30.

Гуманітарну місію представників «Швидкої медичної допомоги Майда-
ну» продовжував виконувати Львівський координаційний центр медичної до-
помоги постраждалим на Майдані. Окремі медичні препарати та обладнання, 
що залишились у його фонді, активісти надіслали до дитячих притулків, шкіл-
інтернатів, районних та міських лікарень31. Для прикладу, наданий мецената-
ми кардіограф, що не використовувався майданівськими медиками, було пере-
дано до кабінету невідкладної допомоги комунальної 2-ої міської поліклініки 
м. Львова, співробітники якої долучалися до лікування травмованих активістів з 

25 В Об’єктиві. Програма телеканалу НТА. Ч. 2: Наталія Марийчук, Юрій Дми-
тришин. 2015. 21 квітня. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/watch?v= 
Bh3FmXlWCbA.

26 Допис на сторінці «Львівського координаційного центру медичної допомоги 
постраждалим на Майдані» в соціальній мережі Facebook. 25 квітня 2014 р.

27 Активист Энвер Бекиров: Оккупанту придется отвечать уже очень скоро. 
Агентство «Крымские новости». 2016. 27 января. URL: http://qha.com.ua/ru/obschestvo/
aktivist-enver-bekirov-okkupantu-pridetsya-otvechat-uje-ochen-skoro-foto/154203/.

28 Допис на сторінці «Львівського координаційного центру медичної допомоги 
постраждалим на Майдані» в соціальній мережі Facebook. 25 березня 2014 р.

29 Там само. 12 квітня 2014 р.
30 Інтерв’ю з Дмитришиним Юрієм…
31 Дописи на сторінці «Львівського координаційного центру медичної допомоги 

постраждалим на Майдані» в соціальній мережі Facebook. Березень – квітень 2014 р.

Зустріч із представниками координаційного 
центру «Кримська хвиля»
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Майдану32. «У той час, – при-
гадує Ю. Дмитришин, – ні-
хто не сподівався, що на те-
риторії України розпочнеться 
збройний конфлікт, потрібно 
буде знову збирати кошти, 
орга нізовувати допомогу по-
тер пілим»33.

У березні 2014 р. на 
поштову адресу Координа-
ційного центру почали при-
ходити листи з військових 
частин Львівщини, в яких 
керівники медичних служб 
звертались із проханням 
на дати їм необхідні меди-
каменти чи обладнання. Їх 
зміст був малоінформативним і зводився до типового формулювання: «З метою 
виконання завдань по захисту територіальної цілісності просимо Вас надати 
допомогу медичними засобами особовому складу, який виконуватиме бойове 
завдання»34. Активісти відповіді на отримані листи не писали, натомість зби-
рали все необхідне й відвідували військових: «Приїхали, а там нічого в них 

нема. Навіть йоду нема, уявляєте?! 
Повний кам’яний вік. Все розвалюєть-
ся. От якби в кого серцевий напад чи 
який приступ, нема чим рятувати лю-
дей. Я досі то все згадую із жахом та 
злістю. Як так??? Склалось враження, 
що військової медицини не існувало 
взагалі»35. Пріоритетом у волонтер-
ській діяльності стало забезпечення 
всім необхідним захисників Батьків-
щини та виконання окремих прохань 
військових медиків.

З початком бойових дій Ю. Дми-
тришин став співзасновником «Допо-

32 Подарунок Майдану. Комунальна 2-а міська поліклініка міста Львова. URL: 
http://poliklinika2.lviv.ua/06_majdan.html.

33 Інтерв’ю з Дмитришиним Юрієм…
34 Лист Швидкій медичній допомозі Майдані від начальника медичної служби 

в/ч А 0998 м-ра м/с Ярович С. К. та командування частини. Документ зберігається в 
приватному архіві Ю. Дмитришина.

35 Інтерв’ю з Дмитришиним Юрієм…

Офіційне звернення від в/ч А 0284
про надання медикаментів

на час можливих військових дій, 
3 березня 2014 р.

Передання адресної допомоги учням 
Жовківського районного інтернату для дітей з 
вадами слуху та мовлення, 24 березня 2014 р.
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моги Армії України», ініціа-
тиви кількох громадських 
ор ганізацій, які виникли під 
час Революції гідності. Зу-
стріч із військовослужбовця-
ми з 24-ї ОМБр, які не мали 
жодних засобів для перебу-
вання в зоні ведення бойових 
дій чи навіть налагодженого 
харчування36, паніка в очах 
звичайних людей37, занепо-
коєння воїнів, які не знали 
куди їдуть і чи повернуться, 
вплинули на рішення допо-
магати негайно й залучити 

до спільної праці представників громад-
ських ініціатив міста й області38. Спершу 
активісти збирали чималі кошти, продукти 
харчування, теплі речі та медичні препарати 
в торгових центрах, аптеках, магазинах, за-
куповували бронежилети, каски, амуніцію, 
форму, берці, ноші, аптечки, прилади ніч-
ного бачення. Зібране волонтерами сортува-
ли й відправляли на схід України. Досвід з 
Майдану дозволив уникати ряду труднощів 
з координацією роботи об’єднання: вчас-
но підміняти людей, контролювати потоки 
коштів, одягу і продуктів, спілкуватися без 
посередників з військовими та цивільним 
населенням, зв’язуватися з представниками 
діаспори, співпрацювати із засобами масо-
вої інформації й звітувати перед громадою.

Окремим напрямом роботи волонте-
рів, серед яких було чимало лікарів, стало 

36 Шведа О. Медицина по-новому. Львівська пошта. № 54 (1523). 2014. 27 трав-
ня.

37 Ященко І., Савіцька В. Захисники без захисту. Львівська пошта. № 57 (1526). 
2014. 3 червня.

38 Львів’яни зібрали для українських вояків понад 5 тон провізії й 15 ящиків 
медикаментів. DailyLviv.com. 2014. 26 червня. URL: http://dailylviv.com/news/polityka/
lvivyany-zibraly-dlya-ukrayinskykh-voyakiv-ponad-5-tonn-proviziyi-i-15-yashchykiv-
medykamentiv-8584.

Робоча нарада координаторів ГІ «Допомога
армії України» в офісі організації

Вручення воїнам АТО 
спорядження, зібраного 
активістами ГІ «Допомога

армії України»
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відправлення медичного об-
ладнання у вагонах або ж 
спеціально обладнаних авто: 
«Задум полягав у тому, що 
при пораненнях чи травмах, 
у машині є все необхідне для 
того, щоб у будь-якому при-
міщенні організувати опера-
ційну для невідкладних хі-
рургічних втручань і надання 
першої допомоги за якихось 
30–40 хвилин. Адже лікарні 
Слов’янська чи Краматор-
ська не завжди приймали по-
ранених. Їх зазвичай везли в 
шпиталі Ізюму і Харкова. Не 
завжди довозили, тому ми 
вирішили обладнувати такі 
авто»39. Ю. Дмитришин продовжував координувати цю роботу навіть під час 
отриманої травми (перелому ноги).

На початках Ю. Дмитришин, як і більшість тогочасних волонтерів, праг-
нув заручитися підтримкою органів державної влади: «Складнощів у роботі во-
лонтерів додавала відсутність розуміння, чому в нас не працює держава? Армія 
не стала проблемою номер один? Не функціонують на повну оборонні підпри-
ємства? Закупівлі військового спорядження завищені в два-три рази? Пошуки 
відповідей на ці питання спонукали до висловлення пропозицій, зустрічей з 
представниками Міністерства Оборони, боротьби з бюрократичною системою, 
яку необхідно було змінювати, залучення досвіду інших країн. Адже прості 
люди не можуть постійно жертвувати власні кошти, а потреби військових по-
новлюються після кожного обстрілу»40.

Зрозуміти офіційну позицію влади щодо волонтерських ініціатив було 
важко41. Ю. Дмитришин зізнавався, що доволі часто навіть шукав вади у влас-
ній діяльності, міркував, що робить не так, чому не діють на практиці ті чи інші 
домовленості з третіми особами. Однак поступово зміни відбувалися. Це були 
т. зв. «маленькі перемоги небайдужих», які справді були потрібні військовим 
та цивільному населенню: «Кращою оцінкою нашої діяльності за рік волонтер-

39 Інтерв’ю з Дмитришиним Юрієм…
40 В Об’єктиві. Програма телеканалу НТА. Ч. 1: В. Скоростецький, Ю. Дмитри-

шин, В. Сарапін. 2014. 3 вересня. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=4T3Omdykz6E.

41 Буряченко Д. Львівські активісти звинувачують українське керівництво у 
бездіяльності. ZAXID.NET. 2014. 28 серпня. URL: https://zaxid.net/lvivski_aktivisti_
zvinuvachuyut_ukrayinske_kerivnitstvo_u_bezdiyalnosti_n1320409.

Передача 13 червня 2014 р. представниками 
ГО «Швидка медична допомога Майдану» 
укомплектованої медикаментами машини 
швидкої допомоги бійцям спецбатальйону 

МВС «Миротворець»
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ської роботи стали слова старшого сержанта 80-ї окремої аеромобільної брига-
ди ЗСУ Юрія: «Добре, що у нас хоч дуже розвинений волонтерський рух. Все, 
що на мені – від волонтерів. Армія не забезпечує. Ми навіть їхню форму не но-
симо. Волонтери забезпечують усім: їжа, одяг, засоби гігієни. 95 % української 
армії та обороноздатності країни тримається на волонтерах»42.

Після включення держави у забезпечення армії Ю. Дмитришин ві дійшов 
від роботи в ДАУ і зосередився на черговій медичній місії: «Забезпечення во-
їнів ставало кращим. Волонтерських ініціатив було багато. Кожен старався 
підтримувати своїх. Держава ввела військовий податок. Фактично можна було 
вже сміло повертатись до наболілого – організації належної медичної допомо-
ги військовим. Думки про обладнання пересувного стоматологічного кабінету 
не покидали»43. Півроку він обдумував цю ідею, розмовляв з лікарями, з якими 
познайомився під час Революції гідності, і які згодом пройшли курси з так-
тичної медицини за стандартами НАТО, співпрацював із закордонними добро-
чинцями44, домовлявся про транспорт, медичні засоби та обладнання, згідно зі 

42 Допис на сторінці «Львівського координаційного центру медичної допомоги 
постраждалим на Майдані» в соціальній мережі Facebook. 5 грудня 2014 р.

43 Інтерв’ю з Дмитришиним Юрієм…
44 В Об’єктиві. Програма телеканалу НТА. Ч. 1: Юрій Дмитришин. 2014. 23 груд-

ня. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=imhk1OzpEvs.

Зустріч представників медичного 
батальйону «Святого серця» з 

керівниками Донецької військово-
цивільної адміністрації та підписання 

меморандуму про співпрацю

Операція
в пересувному стоматологічному 
кабінеті медичного батальйону 

«Святого серця»
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схваленими Вченою радою Української військово-медичної академії рекомен-
даціями щодо організації роботи пересувного стоматологічного кабінету45.

Пришвидшила втілення в життя медичної місії на сході України допо-
мога від української діаспори в Канаді. Жителі Торонто Володимир Кіхард і 
Андрій Олексюк зібрали кошти, придбали та посприяли в транспортуванні до 
України чотирьох транспортних засобів (два позашляховики та дві машини 
швидкої допомоги). Згодом вони передавали матеріальну та гуманітарну до-
помогу від українців Канади, підтримували діяльність медичного батальйону 
«Святого серця». Ю. Дмитришин дотепер товаришує з ними і радиться щодо 
надання допомоги учасникам АТО46.

Юрій Дмитришин очолив добровольчий медичний батальйон «Святого 
серця»47, який 7 квітня 2015 р. виїхав зі Львова в зону проведення АТО48. Його 
діяльність було обговорено на різних робочих нарадах у присутності представ-
ників медичної служби штабу АТО та Донецької облдержадміністрації, під-
сумком яких стало підписання Ю. Дмитришиним 14 квітня 2015 р. у м. Кра-
маторську Меморандуму про співпрацю щодо надання екстреної висококва-
ліфікованої медичної допомоги військовослужбовцям та мирному населенню, 
яке проживає на території проведення Антитерористичної операції, а також 
тимчасовим переселенцям49. На підставі цього документу медики вже могли 
розраховувати на підтримку 
їхньої роботи зі сторони вій-
ськових, які забезпечували 
відповідною охороною, ін-
формацією про пересування 
особового складу, можливіс-
тю вчасної ротації. Машини 
медичного батальйону регу-
лярно вико ри стовували для 
доставки гу манітарної допо-
моги в населені пункти при-
фронтової зони, долучали до 
евакуації мирних жителів у 
безпечні для перебування ра-
йони.

45 Організація роботи пересувного стоматологічного кабінету. Методичні реко-
мендації. Київ: «Аграр Медіа Груп», 2015. 24 с.

46 Інтерв’ю з Дмитришиним Юрієм…
47 Дем’яненко В. Юрій Дмитришин: «Ми все-таки доб’ємось того, що медицина 

в зоні АТО буде на найвищому рівні». Краматорская правда. 2015. 12 августа.
48 Козирєва Т. Зі Львова у зону АТО відправили автівки з подарунками. День. 

2015. 8 квітня.
49 Меморандум про співпрацю. 14 квітня 2015 р. Документ зберігається в при-

ватному архіві Ю. Дмитришина.

Робочий виїзд мобільної стоматології 
медичного батальйону «Святого серця» 

в м. Авдіївку 15 серпня 2015 р.
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У 2015–2016 рр. підрозділ перебував у Донецькій та Луганській облас-
тях, за запрошенням, приїздив у місця дислокації окремих військових частин, 
надавав стоматологічну допомогу військовослужбовцям, добровольцям і ци-
вільному населенню: «Робота була однакова, куди б не поїхали. Хлопці чекали 
всюди, а подекуди й діти з бабусями були. Щодня приймали по 20–30 пацієнтів. 
Як мали з собою, то дарували військовим «стоматологічний набір»: зубну щіт-
ку і пасту. Один пацієнт, пригадую, героїчно відмовлявся від знеболювального, 
бо можливо його краще вколоти тому, кого більше болітиме. Інший просто не 
розумів, що йому „вставляють нові зуби” і за це не потрібно буде платити. Мо-
лодий хлопчина дуже просив зробити йому „голлівуд”, бо ж за два тижні зби-
рався на своє весілля – зробили! Усі працювали й допомагали, чим могли»50.

Керівник медичного батальйону прагнув забезпечувати усім необхідним 
медиків-волонтерів: шукав додаткові медичні препарати й матеріали, що швид-
ко вичерпувались, підтримував у належному стані обладнання, яке під тиском 
щоденного навантаження часто давало збій, передавав запчастини до тран-
спортних засобів, турбувався про житло, харчі, форму для підопічних51. Ча-

50 Інтерв’ю з Дмитришиним Юрієм…
51 Дем’яненко В. Юрій Дмитришин: «Прагнемо, щоб медицина в зоні АТО була 

на найвищому рівні». Голос України. 2015. 29 липня; Медичний батальйон «Святого

Перелік медичних препаратів та 
обладнання, зібраних для роботи 
медичного батальйону «Святого 

серця», що зберігалися на складі № 1 
м. Слов’янська

Сертифікат про проходження 
Ю. Дмитришиним курсу з 

тактичної медицини в Естонському 
національному коледжі оборони 

при НАТО
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сом ентузіазм вичерпувався й опускалися руки, бо не завжди вистачало всього 
необхідного. На пошуки був потрібен час, а вимогу не порушувати планових 
виїздів потрібно було виконувати негайно. Поточні проблеми вирішували за 
сприянням небайдужих людей, до яких Юрій звертався по допомогу, деколи 
переступаючи через себе, бо втомлювався постійно щось просити52. Незва-
жаючи на побутові й матеріальні труднощі, в очах пацієнтів все працювало 
злагоджено і без затримок, що відповідало задуму роботи особового складу 
добровольчого батальйону, девізом якого був вислів «Omnes salvos volumus» 
(лат. «Всіх ми хочемо врятувати, ми готові допомагати»).

З вересня 2016 р. медики-волонтери повернулися до основних місць 
праці, а транспортні засоби перебувають на капітальному ремонті53. Поки він 
триває, Юрій Дмитришин став співкоординатором проведення всеукраїнської 
благодійної акції «Безкоштовна стоматологічна імплантація учасникам АТО», 
в якій щороку беруть участь колективи відділень щелепно-лицевої хірургії лі-

Серця». Insider. 2015. 16 июля. URL: http://www.theinsider.ua/rus/multimedia/medychny-
batalyon-svyatogo-serzya/.

52 Львівська та Луганська «Батьківщина» домовились про координацію волон-
терських дій. IA ZIK. 2016. 11 лютого. URL: http://zik.ua/news/2016/02/11/lvivska_ta_
luganska_batkivshchyna_domovylys_pro_koordynatsiyu_671453.

53 У центрі Львова волонтери-медики надавали стоматологічні послуги учасни-
кам АТО. Львівський портал. 2016. 2 вересня. URL: http://portal.lviv.ua/news/2016/09/02/
u-tsentri-lvova-volonteri-mediki-nadavali-stomatologichni-poslugi-uchasnikam-ato.

Дописи про проведення акції «Безкоштовна стоматологічна імплантація 
учасникам АТО» 17 лютого 2016 р. в Центрі стоматології та косметології «Клініка 
Юрія Дмитришина „Стоматологія майбутнього” та 21 червня 2017 р. в ЛОКЛ



592

О. Лукачук

карень Києва, Львова, Харкова та 
інших міст54. Серед учасників акції 
багато військових, які були пацієнта-
ми медичного батальйону «Святого 
серця» або ж чули про якісне ліку-
вання. Одним із партнерів акції стала 
Львівська обласна клінічна лікарня, 
в якій Юрій працює хірургом-стома-
тологом55. Майже щодня в час акції 
2016–2017 рр. до нього зверталися 
військові з проханням долучити до 
списку осіб на проведення безко-
штовної стоматологічної імплантації 
чи надання терапевтичної стоматоло-
гічної допомоги. Лікар не відмовляв 
нікому. Близько 60-ти учасників АТО 
пройшли лікування у приватній кліні-
ці Юрія Дмитришина «Стоматологія 
майбутнього».

Наприкінці 2016 р. Юрій Дмитришин повернувся до приватної стомато-
логічної практики, яку дотепер активно відновлює та розвиває: «Повноцінно 
ввійшовши в роботу, я зрозумів, що все у стоматології та хірургії, не кажучи 
вже про імплантацію, пішло далеко вперед, а я лишився ще у 2013 році. Тож 
зараз прагну все надолужити: постійно вчусь, відвідую значну кількість спе-
ціалізованих курсів підвищення кваліфікації та майстер-класів відомих ліка-
рів, вдосконалюю власні навички, експериментую, розширюю коло пацієнтів і 
вірю, що той досвід, який я здобув за три останніх роки – знання з тактичної та 
військової медицини більше мені не знадобляться. Зміни відбудуться, і кожен 
буде займатись своєю справою, яка йому вдається найкраще»56.

Олена ЛУКАЧУК

54 У Львові учасникам АТО встановили безкоштовні імплантати зубів. Телека-
нал ZIK. 2016. 28 січня. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Se-
x4uaMDPA.

55 Безкоштовна стоматологічна імплантація АТОвцям. ПравдаТУТ. Львів. 2017. 
21 червня. [Відеоматеріали]. URL: http://pravdatut.lviv.ua/news/bezkoshtovna-stomatolo-
gichna-implantatsiya-atovtsyam.

56 Інтерв’ю з Дмитришиним Юрієм…

Юрій Дмитришин, керівник Центру 
стоматології та косметології «Клініка 
Юрія Дмитришина „Стоматологія 

майбутнього”
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ЄВГЕНІЯ ТА РОМАН ІВАНІВИ

Навряд чи доля б звела Романа Іваніва зі Львова та Євгенію Васильченко 
з Волновахи, якби не Революція гідності й війна. До цього часу вони не мали 
спільних справ, знайомих, захоплень і ніколи б не подумали, що за кілька років 
не мислитимуть, як воно, жити один без одного. Це історія кохання, що зароди-
лось у волонтерстві, у прагненнях допомогти іншим та спільними зусиллями 
об’єднати Схід і Захід України. Роман Іванів, львівський парубок, який жив 
у своє задоволення і до війни, як він сам визнає, «мабуть ще не відбувся як 
особистість», звернув увагу на фотографію в соціальній мережі «Вконтакте» 
дівчини із золотавим волоссям у вишиванці та з тризубом на шиї. Вона його, 
як він щиро зізнається, «вразила». Роман написав лист із питанням, чи зможе 
вона допомогти волонтерові зі Львова зорієнтуватись у Волновасі та роздати 
речі військовим і цивільному населенню. Того ж дня отримав відповідь «так». 
Відтоді зав’язалося листування і приязнь. «Запитав її тоді, – пригадує Роман, – 
чи не страшно отак у вишиванці і з тризубом на шиї? А вона дуже ствердно 
відповіла: «Як вб’ють, то хоч знатимуть кого»1.

Поштовхом до зближення став теракт 13 січня 2015 р. під Волновахою – 
обстріл рейсового автобусу «Златоустівка – Донецьк», що проходив паспортний 
контроль на автошляху Н20. Внаслідок обстрілу було травмовано 18 і загинуло 
12 місцевих жителів2. Тоді для Романа стала нестерпною думка, що за крок від 
Євгенії тривають бойові дії. Та його прохання переїхати до Львова дівчина не 
сприйняла, хоча й розуміла хвилювання. Їй це здавалося зрадою перед сім’єю й 
малою батьківщиною. Лише відчувши, що небезпека довкола її рідних та близь-
ких минула, вона сіла в потяг і вирушила до Львова3. Її подальшу долю можна 
описати фразою «ні, не страшно». Адаптуватись у новому місті Євгенії було важ-
ко, ностальгія за домом досі не полишає її: «Повертаюся у Львів… сумно… точ-
ніше це відчуття вини, я їду туди, де мир і спокій, а тут фігарять, сьогодні як ніко-
ли, навіть вдень, і як допомогти пережити це все простим людям?! Як дивитися 
в очі дітям, які здригаються, мов мишенята, від кожного пострілу чи розриву»4.

1 Інтерв’ю з Іванівим Романом, 1981 р. н., записане в м. Львові 11 жовтня 2017 р. 
Інтерв’юер Олена Лукачук. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту украї-
нознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

2 Під Волновахою снаряд бойовиків влучив у рейсовий автобус. ЕКСПРЕСО. 
2015. 13 січня. URL: https://espreso.tv/news/2015/01/13/pid_volnovakhoyu_artyleriyskyy_
snaryad_potrapyv_v_reysovyy_avtobus.

3 Говори зі мною. Розмова 2. «Волонтерська». ТСН. 2018. 28 грудня. URL: https://
www.youtube.com/watch?v=KK9e7eG0WIg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR16dXXL4_
XlAiwFWWOAigiGxCiYyEUlWNq7C5gWYbCo0hpkG9Hc3Vii8pI.

4 Допис на персональній сторінці Євгенії Іванів у соціальній мережі Facebook. 
14 червня 2016 р.
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Євгенія Васильченко-Іванів за фахом – інженер-електрик, у 2004 р. за-
кінчила Донецький інститут залізничного транспорту Української державної 
академії залізничного транспорту. Після навчання працювала на Донецькій за-
лізниці електромеханіком КВП СЦБ Маріупольської дистанції сигналізації та 
зв’язку. Переїхавши до Львова, відразу влаштувалася на роботу на Львівську 
залізницю. Спершу доїжджала до залізничної ділянки у Стрий, зараз працює у 
Львові. Новий дім подружжя перетворило на волонтерський склад і художню 
майстерню. У вільний від роботи й волонтерства час Євгенія малює. Роман, 
економіст за освітою, у Львові розпочав власний бізнес, пов’язаний з автозап-
частинами, який згодом трансформувався у волонтерську діяльність. Він кар-
динально змінив своє життя, почав вважати цінними зовсім інші речі, які рані-
ше не помічав. Відійшов від зони особистого комфорту і вважає, що найбільш 
романтична ніч із коханою – на підлозі в кухні, коли на їхньому ліжку спить 
жіночка з Донбасу, котра привезла сина на операцію й не мала де заночувати.

Напрями роботи подружжя на сході України доволі різноманітні. Серед 
основних можна виокремити: налагодження ремонту військової та волонтер-
ської техніки, збір, транспортування і роздачу гуманітарних вантажів, допо-
могу в лікуванні дітей. Роман є керівником громадської організації «Вірні на-
роду» й дає наступну оцінку своєї праці5: «Я стараюся залатати собою якомога 
більше дір. Це моє бачення: чим більше зроблю я, тим легше буде служити 
хлопцям. Чим більше зроблю я для цивільних, наприклад, усуну для батьків 

5 Железняк О. Волонтер Роман Іванів: «Я стараюся залатати собою якомога біль-
ше дір». Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова. Офіційний 
сайт. 2018. 16 вересня. URL: http://www.medbat.org.ua/uk/volonter-roman-ivaniv-ya-
starayusya-zalatati-soboyu-yakomoga-bilshe-dir/.

Роман Іванів на Майдані Незалежності, 
м. Київ, 2014 р.

Євгенія Васильченко (Іванів), 
м. Волноваха, 2014 р.
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проблему покупки одягу дитині, тим більше вони зможуть витратити на краще 
харчування». Євгенія шкодує, що за браком часу не має можливості щоразу 
супроводжувати Романа у волонтерських місіях. Відтепер у неї інше призна-
чення – вдома вона намагається вирішити всі проблеми, з якими зіштовхується 
чоловік, перебуваючи на її малій батьківщині.

Підготовка до поїздки на схід триває рівно стільки, скільки необхідно 
для закриття зібраних під час попереднього візиту чи отриманих у телефонно-
му / мережевому режимі заявок. Роман сам телефонує хлопцям і уточняє, що по-
трібно, складає список та щодня публікує на персональній сторінці у Facebook 
допис із потребами військових. За пакунками з речами Роман їздить по адресах 
тих, хто зголосився допомогти, чи забирає посилки у відділенні «Нової пошти». 
Вечорами подружжя все це сортує та пакує у власному помешканні. Квартира 
за тиждень-два наповнюється коробками від підлоги до стелі. У великій кімнаті 
залишають місце для матері Романа, яка інколи там дивиться телевізор. Коли 
вже немає куди складати передачі, усе зібране транспортують до львівського 
відділення служби доставки вантажів «Міст Експрес», співробітники якої без-
коштовно переправляють вантаж у зону проведення АТО-ООС6.

За п’ять років військового волонтерства Роман Іванів лише один раз їздив 
на схід України на авто. Транспортний засіб потрібно було передати в одну з вій-
ськових частин. Усі інші – поїздом. Він відправляє кількатонну посилку й відразу 
купує квиток, аби вслід за відправленими речами добратися до місця дислокації 
підопічних. Насправді такий трансфер є вигідним та економним. Вивільнені на 
пальне й обслуговування машини кошти волонтер використовує на закриття по-
треб хлопців: «Коли ти з чистим сумлінням закриваєш один зі списків речей, не-
обхідних нашим бійцям, ти засинаєш із думкою, що недаремно живеш та ходиш, 
а мама не засумнівається, що виростила небайдужого»7. По прибутті його зустрі-
чають побратими, з якими він отримує, вантажить та розвозить речі у військові 
частини й на блокпости. Волонтер щоразу приїздить із продуманим і частково 
узгодженим маршрутом, тож зібране доходить до адресата вчасно.

Серед пріоритетних сегментів волонтерської діяльності Романа так зва-
ний «підйом техніки» – допомога в ремонті транспортних засобів шляхом по-
шуку, закупівлі і трансферу запчастин у зону ведення бойових дій: «Займаюся 
військовими – підйомом техніки – в основному волонтерської, бо вона завезена 
з-за кордону. Вона тут сиплеться, а жодна військова частина на неї запчастин 
не дає. Шукаємо що можемо по великогабаритній військовій техніці, те, що 
люди ховають у гаражах ще з радянських часів – хто що «напіонерив», і воно 
так лежить. Стараємося те все якось витягнути з тих людей, пояснюємо їм, що 
коли в тебе нема «Урала» чи ЗІЛа чи КрАЗа, то тобі не потрібен той кардан, 
що пролежав у тебе 25 років – віддай його. Хто віддає, у кого викупляємо»8. 

6 Інтерв’ю з Іванівим Романом…
7 Скобало Ю. Б. Війна не поставила нас на коліна! Львів: Растр-7, 2016. С. 147.
8 Железняк О. Волонтер Роман Іванів: «Я стараюся залатати собою якомога біль-

ше дір»…



596

О. Лукачук

Саме в цій ділянці роботи волонтерові став у пригоді досвід, набутий у житті 
до війни, – пошук, замовлення й доставка запчастин для транспортних засобів. 
Коли хлопці просять терміново, то всі методи слушні. Адже на ремонт коштів 
практично ніхто не виділяє, а купити щось під обстрілами, навіть за власні 
гроші, – доволі складне завдання.

Волонтери часто передають військовим машини, але не займаються їх по-
дальшим обслуговуванням. В умовах цілодобового використання авто швидко 
зношуються й потребують ремонту. У більшості випадків Роман Іванів особисто 
встановлює привезені деталі, оглядає транспортний засіб і прагне покращити 
його роботу, адже знає, що з ним можна врятувати не одне життя, тому його 
справність – складова честі й гідності волонтера: «Коли бачу, що вона виїжджає, 
ставлю „галочку”. Тобто я не така людина, що привезла, комусь скинула і сказа-
ла: „Впєрьод і с пєснєй!”. Ні, я дивлюся, що можна підремонтувати чи покращи-
ти. Тут є багато старої техніки, є американські машини. На них не те що в зоні 
бойових дій – у Львові чи Києві не можна піти в магазин і купити запчастини, бо 
їх просто нема. Деякі запчастини їдуть із Арабських Еміратів, деякі – з Канади. 
Тобто ми піднімаємо там друзів, які можуть на певних майданчиках викупити ті 
запчастини і якнайшвидше передати їх в Україну. Бо, наприклад, якщо замови-
ти запчастини з Арабських Еміратів, контейнер їхатиме сюди 40 днів. Це дуже 
складно. У мене, наприклад, є товариш, дружина якого працює стюардесою. Де-
які невеликі запчастини вона може взяти із собою, і вони прилітають за три дні»9.

9 Інтерв’ю з Іванівим Романом…

Допис Євгенії Іванів
у соціальній мережі Facebook, 

16 грудня 2017 р.

Окремий лот з віртуального
аукціону робіт Євгенії Іванів
у соціальній мережі Facebook
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Добра репутація ввела у волонтерство подружжя Іванівих прохання, які 
самі ж військові розшифровують так: «поки ми звернемось до тилу, ти вже нам 
знайдеш і привезеш». На початках доставляли речі, які полегшували, у повному 
розумінні цього слова, перебування в зоні ведення бойових дій. Рекордсменом 
і надалі залишається спорядження. Для прикладу, тактичні трьохточкові реме-
ні й набедрені кобури дають змогу безпечно носити й застосовувати зброю, а 
популярні у вжитку флісові бафи (шапка-шарф-маска) й куртки з «гортексу» – 
захистити бійця від холоду10. Бували у волонтерів доволі незвичні прохання – 
розшукати карти місцевості, які згідно з чинним законодавством мають гриф 
«секретно», або ж передати до польового шпиталю ручки для скальпелів11. Усі 
потреби здебільшого задовольняли за сприянням значної кількості людей, як 
знайомих, так і ні, котрі самостійно долучалися до спільної справи й заохочу-
вали інших. Так формувалося середовище, яке спільними зусиллями дає змо-
гу Роману та Євгенії щоразу відправляти об’ємні вантажі й підтримувати тих, 
кому доводиться жити під обстрілами чи неподалік від лінії розмежування.

Щоразу поїздка в зону бойових дій супроводжується вибухом емоцій, 
який потребує прояву. У кожного він різний. Якось, тримаючи в руках уламки 
від снарядів – наочні частинки війни, Роман подумав, що можна змінити їхнє 
призначення від руйнівників усього довкола до провісників миру12. З такими 
міркуваннями він повернувся додому, прихопивши кілька використаних гільз. 
Серед хобі Євгенії було малювання, вона ніколи не займалася ним професійно, 
однак час від часу брала до рук пензлик чи олівець. У перші місяці знайом-
ства вона намалювала портрет Романа, який йому дуже сподобався. Він без 
вагань запропонував їй спробувати розмалювати привезену ним гільзу візерун-
ком, який би символізував мир, і подарувати їй інше життя. Вона погодилася 

10 Скобало Ю. Б. Війна не поставила нас на коліна!.. С. 148.
11 Інтерв’ю з Іванівим Романом…
12 Львів’янка створює картини на уламках снарядів і гільзах. Правда тут. Media 

group. 2018. 11 грудня. URL: https://pravdatut.ua/news/lviv-yanka-stvoryuye-kartyny-na-
ulamkah-snaryadiv-i-gilzah.

Поїздка Романа Іваніва в зону АТО, 
2016 р.

Волонтерська місія подружжя Іванівих, 
Новотроїцьке, 2017 р.
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спробувати. Уламок з війни спершу потрібно було підготувати до художнього 
обрамлення – очистити від бруду й іржі, котрі несуть у собі пам’ять про те, що 
неможливо забути: «Тоді я подумала: ці гільзи несуть смерть. Мені захотілося 
подарувати їм мирне життя, і я намалювала на корпусі яскравих метеликів»13.

Спочатку Євгенія Іванів не розглядала свої роботи як способу заробітку. 
Чимало з них подарувала близьким та друзям або ж передала на схід Украї-
ни. Однією з таких став уламок трикутної форми від снаряду, що влучив до 
будинку родини донеччан із с. Тоненького. Майстриня намалювала на ньому 
Янгола-охоронця й попросила чоловіка, який допомагав у відновленні житла, 
передати його мешканцям відремонтованого будинку. Частинка снаряду стала 
для них справжнім родинним оберегом, згодом обидві сім’ї заприятелювали14. 
Поступово Євгенії почали замовляти картини. Розміщені у Facebook світлини з 
її роботами приваблювали різних людей, і вони почали їх купувати, щоб таким 
чином допомогти українським військовим: «Є ті, хто не розуміють, навіщо я 
малюю на „уламках війни”, але більшість купують їх, аби підтримати наших 
воїнів і розповісти дітям про те, що відбувається. Адже важко собі уявити, що 
таке війна, якщо чуєш про неї з телевізора. Коли людина тримає уламок снаря-
ду в руках, це відчуття реальності»15.

Змістове наповнення робіт щоразу змінювалося. Якщо на початках це 
були мотиви про природу, то згодом ікони, янголи, сюжети про війну. Розма-

13 Інтерв’ю з Іванів Євгенією, 1981 р. н., записане 11 жовтня 2017 р. в м. Львові. 
Інтерв’юер Олена Лукачук. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту украї-
нознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

14 Інтерв’ю з Іванівим Романом…
15 Вітер Н. Євгенія Іванів: «Першу відстріляну гільзу перетворила на метели-

ків». Говори. Слухай. Дій. 2017. 9 червня. URL: https://polilog.com.ua/ukr/2017/yevgeni-
ya-ivaniv-pershu-vidstrilyanu-gilzu-peretvoryla-na-metelykiv/.

Перша робота Євгенії Іванів
«Метелики»

Благодійна акція 
«#СтаньМиколаєм»
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льований уламок – своєрідна мілі-
тарна проекція бойових дій у мир-
ному середовищі, яка виявилася 
до вподоби людям. Матеріали для 
роботи не так легко транспортува-
ти до Львова. Час від часу Роман 
Іванів зіштовхується із запитання-
ми: «Навіщо йому зібрані уламки 
від снарядів? З якою метою він їх 
зібрав? Куди везе?». У таких ви-
падках волонтер показує фото ро-
біт Євгенії: «Хоча цей вантаж не 
являє собою загрозу, Роману все ж 
іноді доводиться підтверджувати 
військовим свій добрий намір перетворити ці уламки на арт-об’єкти. У нього 
завжди при собі фото моїх робіт, і хлопці пропускають»16.

Роботи Євгенії Іванів виконують просвітницьку функцію: їх купують, 
щоб розповісти дітям про війну в Україні: «В Канаду на замовлення малювали 
снаряд. Як виявилось, на виховання онука. Дідусь – емігрант у якомусь по-
колінні. І він сам накидав ескіз, що хоче побачити. Там був контур України, 
і позначені ті міста, про які онук уже знає: Тернопіль, бо їхня родина звідти, 
Луганськ, Донецьк та український Крим. І дівчина захищає рукою цей контур 
України від змії-Росії»17. Українці з волонтерської організації «Янголи мило-
сердя», що виникла в Португалії, купили дві роботи майстрині та офіційно 
передали їх до експозиції Львівського історичного музею, аби кожен відвідувач 
міг ознайомитись із мистецькою візією війни переселенки з Донбасу.

Євгенія Іванів переконана, що незабаром її малювання на уламках снаря-
дів втратить актуальність. Просто не буде на чому малювати. З 2017 р. бойові 
дії не ведуться так масштабно. Всі кошти, отримані з продажу картин, вико-
ристовуються на потреби військових та цивільного населення на сході України. 
Роботи не залежуються, аукціони у Facebook відбуваються швидко18. В окре-
мих випадках картину можна замовити, звернувшись до майстрині й узгодив-
ши з нею сюжет роботи.

Подружжя займається й транспортуванням гуманітарних вантажів для 
цивільного населення та їх роздачею. Вони приїздять машиною в населені 
пункти, розташовані на лінії розмежування, відвідують домівки і спілкують-
ся з людьми про життя. Водночас прагнуть принаймні продуктами, одягом чи 

16 Інтерв’ю з Іванів Євгенією…
17 Стрижова О. Переселенка з Волновахи малює картини на уламках снаря-

дів. Донбас. Реалії. Радіо Свобода. 2018. 4 грудня. URL: https://www.radiosvoboda.
org/a/29637353.html.

18 Допис на персональній сторінці Романа Іваніва (Roman Ivaniv) у соціальній 
мережі Facebook. 9 вересня 2016 р.

Перша робота Євгенії Іванів
«Хатинка»
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іншими речами їх підтримати. Роман зізнається, що 
деколи достатньо просто спитати про здоров’я і лю-
дина розцвітає в усмішці. Одного разу влітку при-
везли ковзани: аби вони не займали місця вдома, їх 
спакували до ящиків з вантажем. Хтось із місцевих 
жителів їх забрав. Взимку того ж року до волонтерів 
підійшов подякувати літній чоловік: «Ви здійснили 
мою дитячу мрію, і я зміг покататись на ковзанах, 
дякую Вам за добро!»19. Тож у волонтерстві кожна 
річ потрібна, навіть якщо на перший погляд вида-
ється безглуздою, адже для когось це – багаторічна 
мрія, про яку вголос не завжди скажеш: «Радіють, 
немов діти. Особливо коли отримують такі вкрай не-
обхідні для них речі. Одні поспіхом міняють прапор 
на машині – бо з старим вже соромно їздити. Інші 
ніяк не можуть натішитися зварювальним апаратом 
і ключами. Хтось дуже хоче солодкого… Так приєм-
но, що вони посеред цього негативу усміхнулись»20.

У поїздках Євгенія намагається провідати рідних у Волновасі. Зазвичай 
ці зустрічі – довгоочікуване родинне свято. Родичі розмовляють на різні теми, 
готують улюблені страви, співають і таким чином підтримують один одного. 
Зустрічей не так багато, вони здебільшого короткотривалі. У призначені на по-
їздку до Волновахи кілька годин хочеться надолужити всі дні, проведені не ра-
зом, й допомогти тим, хто чекає: «Трошки сумний настрій… Коханий далеко, 
багато оточуючих настроєні вороже… Але, напевно, такі дні потрібні, побути 
наодинці з собою, зупинитись, осмислити, оцінити те, що відбувається. Зрозу-
міти, нарешті, що твердження „люди не міняються” – то велика неправда. Все 
міняється, і неймовірно приємно, коли хтось міняється на краще, а про інших 
не варто»21. Родина Васильченко-Іванівих стала прикладом того, що українців 
обох регіонів єднає прагнення цілісності України22.

Окремим напрямом роботи є допомога дітям. Жоден гуманітарний 
вантаж не відправляється без речей, іграшок та солодощів для них. Волон-
тери зізнаються, що вручати щось дітям – надзвичайно приємно й завжди 
запам’ятовується. Вони постійно щось розповідають про життя, проблеми й 
успіхи, школу й дозвілля в умовах війни. У такі моменти хочеться одягнути 
й обігріти їх усіх, дати в руки щось смачне і тепле23. Вже кілька років поспіль 

19 Інтерв’ю з Іванівим Романом…
20 Допис на персональній сторінці Романа Іваніва (Roman Ivaniv) у соціальній 

мережі Facebook. 28 липня 2017 р.
21 Допис на персональній сторінці Євгенії Іванів у соціальній мережі Facebook. 

1 серпня 2017 р.
22 Говори зі мною. Розмова 2. «Волонтерська»…
23 Інтерв’ю з Іванів Євгенією…; Інтерв’ю з Іванівим Романом…

Робота Євгенії Іванів
«Янгол-Охоронець»
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триває благодійна акція «#СтаньМиколаєм». Подружжя Іванівих щороку по 
кілька місяців збирає подарунки для дітей: одяг, продукти харчування, візо-
чки, канцтовари, сортують їх у яскраві пакунки, й Роман, переодягнувшись у 
Св. Миколая, особисто роздає їх дітям: «Бути краще, ніж учора, а не краще 
ніж інші! Друзі, це про нас з вами! Минулого року для діточок на сході зібрали 
близько 150 солодких подарунків, і ця цифра здавалась неймовірно великою. 
Цього року, завдяки Вам, ми відправляємо (увага!) більше 500 солодких пода-
рунків, 9 ящиків з новенькими іграшками! Крім того, до діточок їдуть 50 коро-
бок з одягом і канцелярією. Миколайко, Роман Іванів, а ти ростеш!»24.

Волонтери займаються організацією відновлення здоров’я дітей, яким не 
можна допомогти на сході України. Вони шукають лікарів, домовляються про 
консультацію й лікування, зокрема хірургічне втручання. Шукають кошти на 
трансфер, медикаменти й реабілітацію маленьких пацієнтів, опікуються ними 
під час перебування у Львові й домовляються про супровід їхніх подальших 
візитів до лікаря. У 2017 р. за сприянням цієї сім’ї було надано медичну до-
помогу трьом дітям25. Бувають випадки, що волонтери натрапляють на листи 
дітей до військових, у яких вони розповідають про свою хворобу й просять 
допомоги: «До мене якось потрапив лист від хворої дівчинки. Вона написала 
наступне: „Мені поставили важкий діагноз. Моя мама збирає гроші на ліку-
вання та свариться, що з цією війною назбирати нічого не зможе. Я вас прошу: 
повбивайте всю цю нечисть! Я хочу останні дні свого життя погуляти на соне-
чку, побавитися у комп’ютер, а не боятися, що ворог прийде на мою землю”»26.

Подружжю Іванівих допомагають близькі, друзі, побратими й просто 
шанувальники не лише з України, а й з-за кордону. Представники української 
діаспори надсилають пакунки з речами та грошові перекази. Таке ставлення 
свідчить про відмінну репутацію волонтерської родини: «Мені 37 років. Маю 

24 Допис на персональній сторінці Євгенії Іванів у соціальній мережі Facebook. 
15 грудня 2017 р.

25 Інтерв’ю з Іванівим Романом…
26 Скобало Ю. Б. Війна не поставила нас на коліна!.. С. 154.

Робота Євгенії Іванів «Захисник» Євгенія та Роман Іваніви, 2018 р.
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багато друзів – в Іспанії, Португалії, Канаді, Англії, Сполучених Штатах. Бо-
юся навіть когось пропустити. Усе базується на довірі до мене, на тому, що 
люди мене знають особисто. Слідкують за мною на Facebook і бачать, скільки 
часу я проводжу на війні»27. Серед товаришів родини є фотограф Хуан Мора, 
іспанець, який з 2010 р. мешкає у Львові28. Він був у кількох волонтерських 
місіях Романа й фотографував бійців, яким потім дарував віддруковані фото, а 
також долучається до реабілітації військових у шпиталі й фінансово допомагає 
ГО «Вірні народу». Хуан, як зазначає Роман Іванів, один із небагатьох, хто, роз-
питуючи про ситуацію в зоні бойових дій, отримав відповідь: «А що розповіда-
ти? Сідай та й їдь зі мною». Зібрався й поїхав у ролі волонтера-фотографа й, 
потрапивши під обстріли у перший день перебування, наступного разу поїхав 
знову. Ще одним товаришем родини є Мет Колабро з Австралії, який відвіду-
вав Україну. Він продав своє авто і вже кілька разів надсилав грошову допомогу 
для українських військових29. Підтримують українці, які проживають і працю-
ють за кордоном. У практиці Романа зафіксовано як адресні допомоги, для при-
кладу, від родини з Москви, яка приїхала до Львова й особисто передала кошти 
на потреби військових, так і співпраця з регіональними об’єднаннями україн-
ців. Серед останніх – «Янголи милосердя» з Португалії: «Поки Роман Іванів на 
передовій, ми вже готуємось до нової відправки на схід. Сьогодні отримали ще 
одну посилку від українців Португалії #янголи_милосердя. Щиро дякуємо за 
необхідні речі для наших захисників: шкарпетки, чай, каву, предмети гігієни, а 
також за одяг для дорослих і дітей, потерпілих від обстрілів в АТО»30.

«Давайте разом робити все для перемоги!», – з таким гаслом Євгенія і Ро-
ман Іваніви йдуть по життю. Завершення волонтерської місії вони пов’язують 
із закінченням російсько-української війни. Мріють налагодити звичайне сі-
мейне життя, якого в них фактично ще не було. У планах Романа – тривала 
поїздка за кордон, натомість Євгенія прагне допомагати відбудовувати та від-
роджувати Донбас, а також налагоджувати алгоритм реабілітації переселенців 
і учасників бойових дій, яка лише починає формуватися як окремий виклик 
перед нашим суспільством.

Олена ЛУКАЧУК

27 Там само.
28 Галькович М. Іспанець з українською душею: Хуан Мора розповів про фо-

тографію, війну та волонтерство. Львівська газета. «Наші в світі». 2018. Листопад. 
URL: http://nashsvit.in.ua/?p=5486.

29 Інтерв’ю з Іванівим Романом…
30 Допис на персональній сторінці Євгенії Іванів у соціальній мережі Facebook. 

1 серпня 2017 р.
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ЛАРИСА КОГУТ

Волонтерський шлях черкащанка Лариса Когут розпочала задовго до по-
чатку бойових дій на східних рубежах України. Ще працюючи в школі вчи-
телем музичного мистецтва, лишалася небайдужою до всіх дітей, а особливо 
до тих, хто був позбавлений батьківського піклування. «Дуже люблю дітей та 
ціную людське життя. Я багатодітна мама, ми із чоловіком виховуємо трьох 
синів, але є в цьому світі діти, що не менше потребують нашої любові та піклу-
вання. Як відомо – чужих дітей не буває»1, – так вона сама визначила мотиви, 
які спонукали її до волонтерської діяльності. 2009 року Лариса Когут стала 
головою правління благодійного фонду «Час надії», який заснувала разом із 
однодумцями. Організація підтримувала соціально незахищені, вразливі кате-
горії населення: дітей-сиріт, вихованців інтернатів, дітей із малозабезпечених 
родин, а згодом і сім’ї вимушених переселенців. Разом із волонтерами фонду 
Лариса організовувала для дітей Черкаської області перегляд театралізованих 
вистав із конкурсами, святкові дійства в дитбудинках. На такі зустрічі вона зав-
жди привозила одяг і смаколики: «У дітей має бути щасливе дитинство, бо їх 
радісні посмішки сьогодні – то веселкове майбутнє нашої країни»2.

Не залишилась осторонь Лариса Когут і від Революції гідності: «У мене 
такий характер, що спочатку все аналізую, завжди намагаюся робити виваже-
ні кроки. Спочатку спостерігала, але коли почали бити студентів, то в голові 
роїлася лиш одна думка – як таке можливо в мирній Україні?»3. Після побиття 
студентів 30 листопада 2013 р. їздила до поранених, які знаходилися в лікарнях 
Києва. Тоді ж познайомилася з волонтерами із ГО «Інформаційний Майдан», 
які для зберігання допомоги, що надходила протестувальникам у столиці від 
Черкащини, виділили окремий гараж. Саме з цього імпровізованого складу 
була відвантажена чи не найперша допомога військовослужбовцям, які від-
правилися захищати східні рубежі України. Після початку бойових дій на за-
клики Лариси про допомогу відгукнулося багато людей: «Я прийшла на збори 
голів сільських рад Черкаського району. Пояснила, що якщо ми організуємо 
підтримку, то буде зроблена велика справа. І люди з усіх сіл відгукнулися»4.

Усе це виявилося лише передвісником ще складніших випробувань. Упер-
ше Лариса Когут поїхала з друзями в зону бойових дій тривожного 2014 року. 
Там вона побачила війну через «три різні світи» – розбомблені будинки, зни-

1 Інтерв’ю з Ларисою Когут, 1969 р. н., записане в м. Черкаси 17 жовтня 2017 р. 
Інтерв’юер Леся Хлипавка. Запис зберігається в архіві Центру усної історії та біогра-
фістики при кафедрі новітньої історії України імені Михайла Грушевського Львівсько-
го національного університету імені Івана Франка.

2 Там само.
3 Там само.
4 Там само.
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щені школи та лікарні, військо-
вих, які по картах шукають, як 
об’їхати блок-пости бойовиків, 
і мирних жителів, які весело 
святкують день закоханих. «Їха-
ли джипом у Костянтинівку. 
Коли проїжджали блокпости, 
підірвані будівлі, побиті кулями 
автозаправки, перше враження 
було моторошне. Наче це не з 
тобою коїться. Дивний, страш-
ний сон, який ось-ось скінчить-
ся. Здається, туман розвіється, і 
буде знову мирна Україна. Але 
згодом починаєш розуміти, що 

це – реалії, і до них треба адаптуватися. Але страху не було. Просто відчуття, 
що ти перебуваєш на своєму місці. Просто маєш бути тут і зараз. Така місія»5. 
Родині довелося миритися з переживаннями через небезпеку поїздок у зону 
проведення АТО: «Мої рідні важко переживають, коли я їду. Моляться. Я чо-
ловікові кажу жартома: „У тебе є можливість бути в духовному тонусі”. Коли 
починала їздити, то чоловік завжди проводжав і благословляв у дорогу. Обіцяю 
телефонувати або писати смс-повідомлення, хоча є ділянки, де немає зв’язку»6.

На початках бойових дій військовослужбовці на передових позиціях по-
требували всього – від речей особистої гігієни до продуктів харчування та на-
віть питної води. Бувало, – згадувала Лариса Когут, – що за тиждень на схід 
відправляли по три бусики з продуктами й необхідними речами: «Велика ра-
дість допомагати людям, які тобі не можуть віддячити, приємно бути просто 
потрібним. Відчуття необхідності військовим та дітям, які щоденно живуть по-
ряд із війною, підтримувало та додавало терпіння в найважчі хвилини. Було 
багато ситуацій, коли були не впевнені, чи виживемо. Ніде ж не написано, під 
чиїм контролем населений пункт, у який заїжджаємо. Або, бувало, що потра-
пляємо в густий туман, тоді просто блукаємо. У місцевих не завжди приємно 
питати, бо є люди налаштовані проти України»7.

На передовій важливо дотримуватися правил безпеки, щоб їхати «на 
нуль», потрібен спеціальний супровід. Іноді черкаських волонтерів супрово-
джувала озброєна охорона з генерального штабу або група цивільно-військової 
співпраці: «Блокпости наших і бойовиків іноді поряд. Бували випадки, що во-
лонтери потрапляли в полон, бо їх неправильно координували. Або їхали туди – 

5 Капеланські будні Лори Когут. ZN. UA. 2018. 27 січня. URL: https://dt.ua/perso-
nalities/kapelanski-budni-lori-kogut-267374_.html.

6 Волонтери: три роки на передовій. Gazeta.ua. 2017. 11 лютого. [Відеоматеріа-
ли]. URL: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=gM9ykz1-v6M.

7 Інтерв’ю з Ларисою Когут…

Фото із приватного архіву Лариси Когут.
Авдіїка, 21 березня 2017 р.
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проїздили наш блокпост, а на-
зад – там уже стоять бойовики»8. 
Найтяжчі зими 2014–2016 рр. 
Лариса Когут жила між Черка-
сами й передовими позиціями 
українських підрозділів на сході. 
Тоді були тисячі тонн відправле-
них вантажів і тисячі розмов із 
бійцями. Її тепле, душевне сло-
во зцілювало інколи більше, ніж 
ліки.

Кожна поїздка запам’ята-
лася волонтерці по-своєму, але з 
особливою теплотою вона при-
гадує відвідування у 2014 р. де-
сантників із Феодосії, берегової охорони із Перевального та військової части-
ни Юлія Мамчура, яка після передислокації з Криму базувалась у Миколаєві: 
«Я зателефонувала в Корсунь-Шевченківську школу-інтернат і сказала, що ми 
їдемо до військових. За кілька днів вони передали цілий ящик із дитячими ма-
люнками, оберегами, листами. Тоді ми ще не зовсім розуміли їх цінність, але 
коли це привезли військовим у Миколаїв, у них просто сльози були від щирості 
дитячих палких сердець»9. Після цього виникла ідея долучити до підтримки 
солдат дітей області, адже чи не найбільше в ході гарячих боїв чи довгих ніч-
них чергувань бійців надихають і підтримують виготовлені дитячими руками 
обереги та листівки. Протягом 2014–2017 рр. у Черкаському художньому музеї 
Лариса разом із волонтерами благодійного фонду «Час надії» та майстрами 
народної творчості провели численні майстер-класи для дітей, де виготовляли 
обереги, розмальовували пряники, шили і в’язали. «Воїни часто передають ві-
тання фразами: „Хто, якщо не ми!”, тепер прийшов мій час сказати: „Хто, якщо 
не я!”»10, – так ділилася враженнями від заходу юна волонтерка Діана.

Військовослужбовець Юрій Тимошенко навіть не знає імені чи адреси 
дитини, але аркуш, написаний маленькою рукою, із щирими та теплими сло-
вами, вже не один тиждень носить біля серця. «Обіцяю, що навіть коли кулі 
ворога свистітимуть над головою щодня, у тебе не влучать і не поранять. Цей 
лист принесе тобі щастя»11, – обережно витягує із бронежилета та зачитує ряд-
ки Юрій. «Безперечно, я повірив цій дитині, – стверджує боєць, а написані сло-

8 Волонтери на Черкащині. Тема дня. Телесюжет ТРК Рось. 2018. 16 січня. [Ві-
деоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=hgFSeThkl1Q&t=49s.

9 Інтерв’ю з Ларисою Когут…
10 Більше шести місяців відправляє на фронт допомогу благодійний фонд «Час 

надії». Телесюжет ТРК Рось. 2014. 1 жовтня. [Відеоматеріали]. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=YpWKis2OK_k.

11 Інтерв’ю з Ларисою Когут…

Фото із приватного архіву Лариси Когут.
Єлизаветівка, 21 травня 2017 р.
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ва мене щоденно оберігають»12. Лариса Когут пригадала такий епізод, що був 
пов’язаний із дитячими листами: «Тримаю у жмені кілька листівок і пропоную 
солдату самому обрати лист. Він взяв собі і читає, а на очах сльози. Запитую, 
що трапилося? – „Цей лист написала дівчинка Настя, якій чотири роки, а у 
мене також донечка Настуня і їй чотири роки”»13. Дитяча підтримка на фронті 
цінується по-особливому, адже для кожного з військових це своєрідна ниточка, 
яка пов’язує з рідною домівкою, дає змогу відчувати власну потрібність.

Крім гуманітарної допомоги, Лариса привозила на фронт «секретну 
зброю», що здатна відкривати серця й надихати військових, бо часом саме музи-
ка допомагає їм долати труднощі війни та підіймає бойовий дух. Вдячні слухачі 
записують почуті виступи та викладають у соціальних мережах, де з’являються 
нові шанувальники її таланту. «Зазвичай, ми ретельно плануємо свої висту-
пи, – розповіла Лариса, – але дуже часто все відбувається спонтанно. Часом 
співаю в екстремальних умовах. Є декілька пісень, які виконую обов’язково, 
але іноді просять заспівати щось відоме»14. В її піснях усе: і сльози розлуки з 
близькими, і міцність справжньої дружби, і сила рідної землі. «Край наш – зе-
лені ліси! Край наш – омріяний Богом! Край наш – щасливий для всіх! Благо-
словенні поля, благословенні ліси, благословенна Земля твоя, Україно! Господь 
дасть мудрість царям, Господь підніме дітей, і ймення Господнє прославиться 
на Україні»15, – надихає піснею військових Лариса Когут. У 2017 р. разом із 
ансамблем Одеського центру війсь ково-музичного мистецтва та заслуженим 
артистом України Олегом Осадчим за 10 днів провели 24 концерти від Маріу-
поля до Станиці Луганської16. Своїми виступами артисти радували не лише вій-
ськових, а й мирних жителів, які не менше потребують атмосфери безпечності.

Щоразу плануючи чергову поїздку на передові позиції, Лариса Когут 
окремо дбає про подарунки для дітей, які живуть у зоні бойових дій. Наза-
вжди закарбувався в пам’яті такий епізод: «Пригадую момент, коли ми „тіка-
ли” від одного із підрозділів, бо почався сильний обстріл, тоді йшов сильний 
дощ, і це все одночасно замерзало. Ми їхали, а нам назустріч бігли місцеві діти, 
вони махали до нас ручками, вони навіть уже не відчувають страху чи жаху 
від обстрілів. Діти просто звикли. Я дивилась, як якась дитина доліплювала 
сніговика. Йде обстріл, а дитина не реагує, от це справді страшно»17. Завжди з 

12 Листи підтримки від дітей – бійцям АТО. Військові новини. 2014. 6 липня. [Ві-
деоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=u7VCWom9REM.

13 Надійний тил. Телесюжет ТРК Антена. 2015. 16 березня. [Відеоматеріали]. 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=RLVi0pKVxDY.

14 Інтерв’ю з Ларисою Когут…
15 Долина роз. Поет Лариса Когут. 2018. 9 травня. [Відеоматеріали]. URL: https://

www.youtube.com/watch?v=3duQfPMk10E.
16 Лариса Когут о капеланском служении в зоне АТО. Новости Христианско-

го Мира. 2017. 30 июня. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/watch?v= 
6Bg6vT4luT4.

17 Інтерв’ю з Ларисою Когут…



607

Життєві історії волонтерів: Лариса Когут

нетерпінням чекають чергового приїзду черкаської волонтерки діти з інтернату 
міста Щастя Луганської області18.

З плином часу змінювався не лише вимір війни, а й потреби тих, кому 
довелося взяти до рук зброю. Про духовні запити військовослужбовців було 
відомо з перших днів війни. Найкраще цей аспект визначає коментар полков-
ника Олександра Ізбенського: «Капелан повинен бути поруч з військовими від 
моменту народження його як воїна і весь час його становлення»19. Лариса Ко-
гут закінчила Міжнародний університет розвитку християнського лідерства та 
має ступінь магістра богослов’я. Набуті з початком війни знання й особисті 
цінності дали їй змогу трансформувати волонтерський досвід у духовну допо-
могу. Приїжджаючи на лінію фронту, вона переконувалася, що чи не найбіль-
ше кожна людина, яка потребує допомоги, хоче почути добре слово. «Часом я 
сама дивуюсь, як це все сталося. Був час, коли й мені була потрібна духовна 
підтримка. Потім настала моя черга служити іншим. На початок бойових дій 
уже мала чималий душпастирський досвід. Перші мої поїздки в район АТО 
почалися 2014 року в складі волонтерської групи. Віра вчить нас практичного 
милосердя. Там я побачила й величезну духовну потребу […]. Тому вже після 
виступів спілкувалася з бійцями, цікавилася, чи має хто потребу помолитися 
чи висповідатися. На війні не так просто заручитися довірою бійців. Військо-
вослужбовці уважно вивчають тебе, придивляються, неначе сканують зовні та 
зсередини. Пройшов екзамен на довіру – ти до кінця життя побратим. Тоді 
вони можуть відкрити своє серце. Розумієте, капелан має здатність торкатися 
душі людини, наповнювати її спокоєм та надією»20.

У новітній історії України поняття «капелан» було радше нонсенсом. По-
треба у священиках поза межами церкви і спільноти вірян стала відчутною, 
коли розпочалася війна. Саме тоді разом із добровольцями на лінію фронту 
вирушили сотні священиків, передусім греко-католики та протестанти. Діяль-
ність капеланів була узаконена Положенням про службу військового духовен-
ства (капеланську службу) у Збройних Силах України21. У 2016 р. Лариса Когут 
стала першою в Черкаській області жінкою-капеланом. Серед відокремленого 
підрозділу військових капеланів – Асоціації капеланів України, вона стала од-
нією з десяти жінок, які несуть капеланську службу в армії22. «У нашій краї-

18 Черкаські волонтери побували в зоні АТО, куди все рідше відправляється 
допомога. Вікна-новини. 2016. 1 січня. URL: http://vikka.ua/novini/91362-cherkaski-
volonteri-pobuvali-v-zoni-ato-kudi-vse-ridshe-vidpravlyaetsya-dopomoga-foto.htm.

19 Яцульчак В. Українські капелани. Релігія в Україні. 2018. 26 лютого. URL: 
https://bit.ly/2Dd7uf9.

20 Історія капелана-добровольця Лариси Когут. Міністерство оборони України. 
Офіційний веб-портал. 2019. 3 січня. URL: http://www.mil.gov.ua/diyalnist/genderni-
pitannya-u-sferi-bezpeki/istoriya-kapelanki-dobrovolczya-lori-kogut.html.

21 Наказ Міністерства оборони України № 685. Законодавство України. Офіцій-
ний веб-портал. 2016. 14 грудня. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0010-17.

22 На Черкащині з’явилась перша жінка-військовий капелан. ПроВсе. 2016. 30 лис-
топада. URL: https://provce.ck.ua/na-cherkaschyni-zyavylas-persha-zhinka-vijskovyj-kapelan/.
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ні порівняно з країнами – членами НАТО жінка-капелан – це рідкість. Скажу 
відверто, у районі бойових дій відчуваю більший прояв поваги. Коли виникає 
потреба спілкування з духовною особою, бійці не акцентують увагу на статі, 
вони більше звертають увагу на те, що ти кажеш і чи віриш у те, про що їм 
розповідаєш […]. Офіцери на війні охоче спілкуються з капеланами, адже вони 
також мають питання, потреби, проблеми, якими вони не можуть ділитися з 
підлеглими. А от у цивільному житті, коли на камуфляжі бачать шеврон капе-
лана, перепитують: „А чи справді жінка може бути військовим священиком?”. 
Іноді складно пояснити побожним людям, які оперують кліше, що священиком 
може бути не тільки чоловік. Кажу, якщо людина потопає, то їй байдуже, хто 
кине рятівний круг»23, – розповідає Лариса.

Жіночність не перешкоджає, а радше допомагає в капеланстві. Військові 
швидше діляться з жінкою душевними переживаннями. Жінка зачіпає тонкі 
струни, і чоловіки виносять на поверхню все, що їх турбує, після чого їм стає 
легше: «Я їм даю можливість поділитися зі мною. Часто буває, що чоловік чо-
ловіку не розповість, що в нього на душі, бо треба ж „марку тримати”, а от 
мені може. Так само вони не спішать йти до психолога, а нам довіряють: вони 
знають, що я нікому не розкажу, бо це таємниця сповіді»24. Капелани навча-
ють бійців вірити в себе, в перемогу, пояснюють, що коли Господь дав нам цю 
землю, то наше священне право її захищати: «Треба вірити в перемогу. Зараз 
стільки звучить молитов за Україну з усіх кінців світу. В Черкасах з 11 березня 
2014 р. кожної неділі о 16.00 на Соборну площу приходять віряни різних кон-
фесій, стають на коліна (чи то мороз, чи спека) і моляться за мир. І ці молитви, 
я вірю, допомагають. Тому, щоб ми не передавали бійцям, ми завжди клали 
новий заповіт і молитву „Спасіння” і „Отче наш”»25.

З 2017 р., коли розпочалася чергова хвиля демобілізації, спільно з Чер-
каським обласним управлінням соціального захисту Лариса працює з тими, хто 
повернувся з передової, адже воїн, який пішов на фронт і той, яким він по-
вернувся звідти, – це нерідко дві різні людини. Жінка вважає, що психологи і 
капелани мають об’єднувати зусилля, аби сприяти душевній та психологічній 
реабілітації ветеранів: «Психологія і віра в роботі з військовими та їхніми ро-
динами – як два крила. Якщо робити ставку лише на психологію або лише на 
віру, пташка летітиме з одним крилом. По колу. Виснажиться, але толку з цього 
буде мало. Мусить бути баланс. Тому капелани мають тісно співпрацювати з 
психологами. Я співпрацюю з психологами з нашого військкомату, спілкуюся з 
психологами військового шпиталю […]. Взагалі, військовим і ветеранам склад-
но йти до психолога. До того ж хочу зазначити, що в Україні мало кваліфіко-
ваних військових психологів, фахівців, котрі працюють із психологічною трав-
мою, отриманою на війні. Тож буває, що хлопці потрапляють на дуже неквалі-
фіковану консультацію. Вони розповідають: „Знаєш, я сиджу, а вона просто за 

23 Історія капелана-добровольця Лариси Когут…
24 Інтерв’ю з Ларисою Когут…
25 Там само.
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схемою питання ставить. Воно не треба ні мені, ні їй”. Тобто людина працює 
без душі»26. Війна впливає на характер, психіку і світогляд бійців, тому до про-
блеми реабілітації потрібно ставитися дуже відповідально: «Ми розробляємо 
програми по реабілітації бійців і їх сімей. Ми вже працюємо в цьому напрямку 
досить довго і досить активно. Наприклад, ми виграли спонсорську премію „Я 
обираю успішне життя”, яка має допомогти бійцям розпочати свій бізнес, на-
вчити оформлювати документи. Вчимо заново жити в мирних умовах»27.

З ініціативи Лариси Когут були організовані заняття з арт-терапії «Мис-
тецтво жити. Світ очима воїна»28. Художники в кабінеті психолога військового 
шпиталю проводять із бійцями раз на тиждень свого роду уроки малювання, 
які стають хорошим психологічним розвантаженням: «Я думала, вони будуть 
малювати морок, тому що я ж часто спілкуюся з воїнами і знаю, що в душі 
у них не завжди все гаразд, але тут я побачила, що вони малюють позитив – 
свої мрії, якісь спогади. Ці малюнки дуже яскраві й теплі. Це позитив, який 
вони витягують із середини себе»29. Протягом місяця із 16 червня 2017 р. в 
Черкаському художньому музеї проходила виставка 250 робіт тих, хто дивився 
в очі вій ні. Затишні хатинки, квіти, щасливі родини, зоряне небо, космос, ве-
селка – на перший погляд здається, що ці малюнки чимось схожі на дитячі, бо 

26 Капеланські будні Лариси Когут…
27 Інтерв’ю з Ларисою Когут…
28 В Черкасах відкрили виставку робіт бійців АТО. Нова доба. 2017. 18 червня. 

URL: https://novadoba.com.ua/39414-v-cherkasakh-vidkryly-vystavku-robit-biyciv-ato.html.
29 Інтерв’ю з Ларисою Когут…

Член асоціації капеланів України, 
листопад 2016 р.

Виступ на передовій,
серпень 2016 р.
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більшість із них – яскраві й щирі. Але ні – їх 
малювали дорослі чоловіки, і зображували 
на них свої мрії та сподівання. Боєць окре-
мої 128-ої гірсько-піхотної бригади Костян-
тин Підлуцький малюнок створював узимку, 
коли хотілося на море, тому зобразив остро-
ви з пальмами посеред океану: «Коли ми пе-
ребували в госпіталі, нас поєднувала в одне 
ціле війна, і неважливо хто де був. Перше що 
спало на думку, коли малював – це острів, 
пальми, хмаринки і чайки»30. Дехто ж із во-
їнів, навпаки, навіть у мистецтві повертався 
до теми війни та болю, до того, що довело-
ся пережити. Кожен такий малюнок – це ма-
ленька перемога над внутрішньою «війною».

Капелан – це духовний психолог. Він 
може показати дорогу до Бога, змістовно го-
ворити про духовні проблеми, з якими люди-
на не справляється. Солдати в душі мають ба-
гато болю – втрати побратимів, застереження 
до командування, взаємини з місцевим насе-

ленням. Коли хтось із бійців не повертається з бойового завдання, майже всі 
інші беруть вину за цю ситуацію на себе: «Чому не я? Чому не додивився? 
Треба було вийти на хвилину пізніше». «Я слухаю їх історії. Це важко. Нама-
гаюся стати на його місце, відчути, що відбувається в душі. Не можу сховати-
ся за ширмою. Намагаюся підтримувати бійця і його родину тут», – пояснює 
Лариса. Зараз вона зосереджує зусилля на налагодженні роботи по реабіліта-
ції військовослужбовців: «Загалом роботи по реабілітації буде дуже багато, на 
жаль, велика кількість в нас зламаних доль. А дієвих методів лікування пост-
травматичного синдрому у нас взагалі немає. Цьому просто не вчили самих 
психологів, бо хто знав, що буде війна? Ніхто…»31.

Реабілітації потребують і сім’ї військових, адже вони перебувають у 
дуже великому стресі: «Дружини часто не розуміють як спілкуватися із чолові-
ками. Коли приїздять у відпустку чи на лікування, рідні бачать, що хлопці інші. 
Вони мовчать, не можуть відкритися, як-от сказати „Я тебе люблю”. Дружини 
в шоці. Хлопці бувають агресивні. Діти цього не розуміють, бо бачили тата 
лише лагідним і люблячим. Це завдає багато травм»32. Рідні часто вважали, 
що для того, щоб повернутися до нормального життя, бійцю достатньо просто 

30 Мистецтво жити від учасників АТО. Новини Черкас. 2017. 19 червня. [Відео-
матеріали]. URL: https://cherkasy24.info/17690-mistectvo-zhiti-vd-uchasnikv-ato.html.

31 Інтерв’ю з Ларисою Когут…
32 У фокусі подій. Нові обрії. 2016. 29 листопада. [Відеоматеріали]. URL: https://

www.youtube.com/watch?v=xjiQWWTijpY.

Фото з приватного архіву Лариси 
Когут. Поблизу Волновахи, 

травень 2017 р.
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приїхати додому. Але цього виявляється недостатньо. Потрібно навчитися від-
ключати механізми, які забезпечують виживання на фронті, і включити меха-
нізми, що потрібні в мирному житті. Родинам довелося усвідомити, що навіть 
якщо тіло на війні залишилося неушкодженим, травми душі й постійний стан 
стресу не проходять безслідно. Зважаючи на все це, Лариса Когут докладає 
багато зусиль, щоб допомогти близьким військовослужбовців підготуватися до 
їх повернення з війни, адекватно і правильно реагувати: «Коли чоловік сидить 
біля телевізору і заснув з пультом у руці, то кажемо дружині ніколи не забирати 
пульт і не будити різко. Він звик засинати з гранатою. Не можна спрогнозувати, 
яка в нього буде реакція. Може навіть вдарити. Під час грози, запуску феєр-
верків чи петард чоловік може на підлогу падати, бо наче обстріл. Суспільство 
цього не розуміє. Люди в тилу кажуть: „Ми вас туди не посилали”. А хлопцям 
боляче таке чути»33. Разом із Людмилою Поною та Наталією Місан Лариса Ко-
гут проводить з дружинами ветеранів і родинами загиблих терапію за столами 
зі смаколиками, що сприяє атмосфері розуміння. На таких зустрічах психологи 
вчать дружин ветеранів «як любити хлопців», а тих, хто втратив чоловіків чи 
рідних, – «як жити далі».

Робота капелана не є ані простою, ані легкою, вона вимагає від людини 
великої самовіддачі та самопожертви, що, звісно, не проходить безслідно, адже 
капелан щоразу ніби вбирає в себе чужі проблеми, сумніви та внутрішній не-
спокій, яким уже не має змоги ні з ким поділитися. «Капелани так само вигора-
ють і отримують ті самі психологічні травми, що й звичайні люди, – дійшла ви-
сновку Лариса Когут на власному досвіді. Якось на капеланському конгресі я 
відвідала навчання, де розглядалися ознаки посттравматичного синдрому. Ми 
були вражені, бо багато ознак знаходили в себе […]. Одного разу мені пощасти-
ло потрапити в реабілітаційну групу для волонтерів. Нас було дванадцять осіб 
із усієї України. Жили у жіночому монастирі під містечком Яремче. Черниці 
за нами доглядали й годували нас, ми ходили в гори. Це було так прекрасно. 
Справжня реабілітація. Але минув час, війна триває, ми всі повернулися до 
буденної праці. Двоє з дванадцяти учасників тієї групи померли від серцево-
судинних захворювань. Далися взнаки постійні стреси. Переконана, що нам 
потрібно організовувати і роботу з психологічної реабілітації волонтерів й 
капеланів»34. На п’ятому році війни визначальними в повсякденних волонтер-
ських справах та капеланському служінні Лариси Когут залишаються почуті на 
фронті слова бійців: «Ми стоятимемо до останнього волонтера»35.

Леся ХЛИПАВКА
33 Лариса Когут – військовий у цивільному житті: ключі до порозуміння. Нові 

Люди. 2018. 29 липня. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/watch?v= 
PuHWe6VhdRY&t=58s.

34 Інтерв’ю з Ларисою Когут…
35 Лісова Л. Стала волонтерка капеланом. Голос України. 2017. 1 лютого. URL: 

http://www.golos.com.ua/article/283526.
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ЛЕСЯ ТА ГРИГОРІЙ КОНСТАНТИНОВИ

Для подружжя Лесі та Григорія Константинових зі села Мошни, що на 
Черкащині, волонтерська діяльність стала логічним наслідком світоглядних 
цінностей та розуміння патріотизму й обов’язку перед Батьківщиною, яке спи-
рається на пам’ять про минуле їх українських родин. «Батьківщина почина-
ється із кожного з нас. Як я можу бути манкуртом у своїй рідній хаті, знаючи 
хто мене народив, знаючи своє коріння, як моя бабуся переживала той голод, 
холод, як дідусь пройшов війну, як вони боялися щось розказати. Бабуся до 
смерті згортала зі столу крихти і з’їдала. Я від них дізналася, що їм вартувало 
вижити, що вартувало взагалі зберегти людське обличчя. Скільки зусиль вони 
доклали після війни, щоб стати на ноги. Саме оце знання свого коріння сфор-
мувало мене»1, – ділиться дитячими спогадами Леся.

Поштовхом до дій стали тривожні новини з Криму навесні 2014 року, 
адже там у той час жила та працювала єдина донька Константинових Ольга: 
«Анексія Криму відбувалася постійно, ґрунт був зораний, і зерно засіяне, тому 
весною вона була безболісна, адже була за добровільною згодою більшості міс-
цевого населення. Біда в тому, що у них не було України в Україні. Повернулась 
донька аж у квітні уже після повної анексії Криму. На мої постійні благання 
скоріш повертатися відповідала: „Я не можу залишити людей. Я за них від-
повідаю”. Саме в той час з’явилась якась тривога і розуміння, що війна не-

минуча, що будуть гинуть наші 
діти. Перші болючі вражен-
ня – це Слов’янськ. У небі над 
Слов’янськом загинув  перший 
наш земляк. Коли почали на 
фронт заходити добробати і їм 
почали видавати зброю. Ми 
зро зуміли, що це війна і це на-
довго»2.

З осені 2014 року Леся та 
Григорій Константинови почали 
допомагати захисникам Украї-
ни. Спочатку надсилали гроші, 
згодом волонтерська діяльність 
набула іншого змісту та значно 

1 Інтерв’ю з Лесею Константиновою, 1972 р. н., записане в с. Мошни Черкасько-
го р-ну Черкаської обл. 29 серпня 2017 р. Інтерв’юер Леся Хлипавка. Запис зберігається 
в архіві Центру усної історії та біографістики при кафедрі новітньої історії України іме-
ні Михайла Грушевського Львівського національного університету імені Івана Франка.

2 Там само.

Леся та Григорій Константинови
з донькою Ольгою
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ширшого масштабу: почали збирати продукти харчування, засоби гігієни, вій-
ськові обладунки, комплектуючі до техніки і зброї. Про те, що Константинови 
допомагають бійцям, які боронять схід України, довго ніхто не знав, та згодом 
самі бійці наполягли, щоб волонтери розповідали про свою діяльність людям, 
почали долучати громаду свого та навколишніх сіл. З ініціативи бійців Лесю і 
Григорія нагородили орденом «За жертовність і любов до України», їх отриму-
вали тільки добровольці і волонтери.

Згодом до волонтерської роботи Леся Константинова долучила учнів, пе-
дагогів та батьківську громаду Мошнівської загальноосвітньої школи, де вона 
працює соціальним педагогом. «Волонтерський рух, – зауважила Леся, – один 
із потужних проявів громадянського суспільства. Працюючи у школі я пере-
коналася, що саме діти є тими міцними цеглинками, які здатні розбудувати 
успішну Україну. У нашій сім’ї було прийнято допомагати, для мене це із ди-
тинства було важливо. Раніше я часто замислювалася, чому такі цінності є не 
в кожній сім’ї. Саме тому, усі свої зусилля, окрім волонтерства, спрямовую на 
формування у своїх учнів відповідальності та співпереживання за долю своєї 
країни3. Взимку 2015 року школярі взяли участь в акції по збору коштів на 
закупівлю програмного забезпечення для безпілотників. Ініціативна група роз-
робила проект календарика, який роздавали безкоштовно, а кожен бажаючий 
міг долучитися фінансово: «Діти, як „жуки”, розійшлися по вулицях села. За-
галом розповсюдили близько тисячі календарів та зібрали 7 тисяч»4. У знак 
подяки, учні та педагогічний колектив школи за проявлену ініціативу, активну 
громадянську позицію та надання допомоги бійцям на сході країни отримали 
український стяг з автографами 
воїнів та суцільно списаний по-
дяками, а також щирим поба-
жанням «Любіть країну свою, 
пишайтеся Україною – вона по-
чинається з вас!»5.

Переломним моментом 
для родини волонтерів та й 
усієї місцевої громади стала 
звістка про загибель 18 січ-
ня 2015 р. в Донецькій області 
жителя с. Мошни, командира 
розвідувальної роти 93-ї окре-
мої механізованої бригади Су-
хопутних військ ЗСУ Максима 

3 У фокусі подій. UА: Черкаси. 2017. 2 серпня. [Відеоматеріали]. URL: https://
www.youtube.com/watch?time_continue=291&v=kr7ROdiPW9o.

4 Інтерв’ю з Лесею Константиновою…
5 АТОвці передали прапор мошнівським учням. Нова Доба. 2015. 16 грудня. 

URL: https://novadoba.com.ua/24030-atovci-peredaly-prapor-moshnivskym-uchnyam.html.

Черкаські волонтери Лариса Когут, Оксана 
Циганок, Григорій Константинов
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Преснякова. Після цього «моя 
свідомість, – стверджував Гри-
горій Константинов, – зміни-
лася повністю. Війна влізла в 
душу і роздерла її на шматки. 
Крик мами Максима, коли вона 
побачила убитого сина, постій-
но лунає у мене в голові. Німе, 
скам’яніле обличчя його бать-
ка стоїть перед очима. Хіба це 
можна вибачити… Це ж наші 
діти гинуть, найкращі діти!»6.

Перші поїздки Григорія 
на передові позиції припали на 
зиму 2015 року, коли крім гума-

нітарної допомоги він привозив військовим виготовлені власноруч «буржуй-
ки», бензопили, запчастини до техніки: «На початку війни ми просто нама-
галися завалити фронт усім, що може знадобитися (форма, теплі речі, взуття, 
оптика тощо), тепер працюємо вибірково, надаючи допомогу точково, обира-
ючи тих, кому це найбільш потрібно. Найбільше зосереджуємося на підтримці 
добровольців. Звичайно, насамперед йдеться про передову нашого фронту. За 
останні 3 роки війни держава все ще не змогла зробити так, щоб волонтери їз-
дили на передову з дитячими малюнками, а не, наприклад, із генераторами чи 
запчастинами до техніки. Потрібно змінювати цю ситуацію, щоб тягар відпо-
відальності лежав, у першу чергу, на владі, а не на волонтерах. Маємо тиснути 
на владу доти, доки вона не навчиться виконувати свої безпосередні функції»7.

За потребами в ремонті техніки багато підрозділів зверталося саме до 
Григорія. Одного разу волонтери притягли розтрощений війною та дорогами 
військовий «Урал». На фронті він возив на передову і обладнання, і харчі. Ко-
шти на ремонт збирали всією громадою району. Приносили хто 50, хто 200 
гривень, а школярі на благодійному концерті зібрали 4 тисячі. Загалом вда-
лося знайти 34 тисячі гривень, левову частку з яких родина вклала з власних 
заощаджень. Зрештою силами місцевих чоловіків машину відремонтували та 
доставили військовим у район Авдіївки. Для Григорія особливо пам’ятними і 
цінними лишаються спогади саме про перші поїздки в зону бойових дій: «Вій-
на тут відчувається в усьому – війна витає у повітрі, війна наклала свій від-
биток на обличчя місцевих мешканців, зруйновані будівлі, посічені кулями і 
осколками паркани і дорожні знаки […]. Часто у спогадах зринають слова од-

6 Інтерв’ю з Константиновим Григорієм, 1968 р. н., записане у м. Черкаси 5 жовт-
ня 2017 р. Інтерв’юер Леся Хлипавка. Запис зберігається в архіві Центру усної історії 
та біографістики при кафедрі новітньої історії України імені Михайла Грушевського 
Львівського національного університету імені Івана Франка.

7 У фокусі подій…

Рій «Нічні кажани»
Мошнівської ЗОШ



615

Життєві історії волонтерів: Леся та Григорій Константинови

ного із бійців: „Нам немає чого 
боятись, бо ми захищаємо влас-
ну землю. І куди б ми не поїха-
ли від Львова до Харкова, від 
Одеси до Чернігова, ми з чис-
тим сумлінням дивитимемось в 
очі співвітчизників…”. А я теж 
хочу із чистим сумлінням диви-
тись у очі своїм нащадкам […]. 
Додому хочуть всі, але вони 
нічого не бояться, бо приїхали 
сюди, перш за все, аби борони-
ти свої родини. Коли я запитав, 
чи готові відступати, відповіли, 
що зброю не здадуть!»8.

Кожна поїздка в зону бойових дій з волонтерською допомогою ретельно 
планується. Леся займається організаційними питаннями, зв’язками з громад-
ськістю, а Григорій дбає про маршрут, збір гуманітарної допомоги, забезпе-
чення волонтерського автомобіля, співпрацюючи з командирами вивчає запити 
бійців. Гуманітарка від жителів Черкащини, яку доставляє Григорій, «розлі-
тається» по всій лінії фронту – від Станиці Луганської до Широкіно. «Знаєте, 
найважче не шукати пальне або кошти, щоб закрити потреби, не безсонні ночі 
у дорозі на схід, не обстріли снайперів, коли ти не їдеш, а летиш, щоб проско-
чити. Важко і страшно, коли хлопці на повному нулі під Мар’янкою смажать у 
„цинку” якусь картоплю, що колись привезли волонтери. Найстрашніше, коли 
привіз хлопчакові на передову гостинці та форму, а його уже немає в живих»9.

З часом прийшло розуміння, що допомоги потребують не лише військо-
ві, а й цивільне населення, яке щоденно живе поруч з війною. Щоб бути більш 
мобільними у своїх діях, родина Константинових почала співпрацювати із ГО 
«Група Патріот», а вже у 2018 р. вони зареєстрували її відокремлений підрозділ 
у Черкаському районі Черкаської області. Робота підрозділу є багатоаспект-
ною: від поїздок волонтерського екіпажу на схід до соціально-психологічної 
реабілітації воїнів, які повертаються з війни. Для цього Леся, яка має освіту 
практичного психолога, почала цікавитися світовим досвідом психологічної 
реабілітації не лише ветеранів, а й їх сімей. Константинови системно відвіду-
ють бійців у Центрі реабілітації учасників АТО, куди привозять не лише смако-
лики, а й готовність до щирих розмов, яких потребують військові. Також Гри-
горій і Леся допомагають демобілізованим бійцям із оформленням документів.

За час російсько-української війни до Черкащини приїхало багато сімей 
вимушених переселенців, яким довелося полишити свої домівки. Здебільшого 
це жінки та діти, які потребували опіки. «Біженці… Внутрішньо переміщені 

8 Інтерв’ю з Константиновим Григорієм…
9 Там само.

Григорій Константинов з бійцями ЗСУ
на «нулі», до позицій ворога 200 м
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особи… Сухі і моторошні слова, але за цими словами людські долі, людське 
життя. Ці люди у своїй країні повинні почуватися як вдома, а не як на чужині. 
Нині ми повинні довести їм, що їх долі нам не байдужі, бо програвши битву за 
людей – втратимо Україну […]. Вони ж такі ж самі, як ми. Ми ж всі з однієї кра-
їни. Навіть оті „ватні” жінки, в яких чоловіки і сини воюють на боці ДНР-ЛНР, 
коли наштовхуються на наших поранених хлопців, – вони їх годують лікують, 
часто навіть під загрозою власному життю переховують, а потім нишком пере-
дають сюди, бо вони теж жінки, матері»10.

Ще одним напрямом роботи Константинових стало патріотичне вихо-
вання учнівської молоді. Разом організовують у школах свого та сусідніх сіл 
зустрічі з учасниками АТО, навчальні стрільби з пневматичної зброї, навчання 
з тактичної медицини, виховні та спортивні заходи. У мошнівській школі Леся 
Константинова керує роботою гуртка військово-патріотичного виховання рою 
джур «Нічні кажани». У жовтні 2018 р. на фінальних змаганнях «Юних друзів 
прикордонників», які щороку проводяться на базі Головного центру підготовки 
особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-ма-
йора Ігоря Момота в Черкасах, команда здобула перемогу. Також з ініціати-
ви родини в с. Мошни щороку 7 вересня відзначають День воєнної розвідки 
України. «Цей день, – відзначає місцева преса, – став днем спогадів, зустрічей, 
спілкування в теплому родинному колі мошнівчан, днем, коли ми можемо від-
дати шану і доземно вклонитися живим і полеглим розвідникам, подякувати 
родинам загиблих за подвиг їхніх синів, батьків, чоловіків»11. «Люди вже на 
такому розумінні війни, що вони або розуміють, або не розуміють. Якщо ми 
хочемо донести щось до людей, багато жалісливих слів не потрібно, не треба 
плакати, не треба зменшувальних суфіксів. Ми розповідаємо про війну з по-
вагою до людей, які несуть тягар цієї війни на собі. Розповідаємо про тих, які 
свідомо обрали свій шлях»12, – так характеризує заходи із вшанування учасни-
ків російсько-української війни Леся Константинова.

Визнанням роботи Константинових є їх авторитет у громаді та нагороди. 
«Вони заслужили настільки довіру, що достатньо одного слова, щоб уся грома-
да піднялася і допомагала у спільній справі»13, – так відізвався про Константи-
нових мошнівський сільський голова Богдан Шкарбута. За наполегливу працю, 
милосердя і любов до України в рамках міжнародного проекту «Я – Українка!» 
у 2017 р. Лесі Константиновій було присвоєно почесне звання та вручено ор-

10 Фронт в тилу, або волонтерські будні. Наші Мошни. 2018. 11 жовтня. URL: 
http://moshny.ck.ua/main/11463-front-u-tilu-abo-volontersk-budn.html.

11 7 вересня уже четвертий рік поспіль у селі Мошни відзначили День воєнної 
розвідки України. Наші Мошни. 2018. 9 вересня. URL: http://moshny.ck.ua/main/9783-
dyakuyu-usm-razom-mi-sila-bo-mi-ce-ukrayina-lesya-konstantinova.html.

12 Інтерв’ю з Константиновою Лесею…
13 Жителі Мошни всім селом ремонтували військовий Урал. 24 Канал. 2018. 

15 квітня. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=d1DYw801Iuc.
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ден «Берегиня України»14. За волонтерську діяльність, патріотичне вихован-
ня молодого покоління, безкорисне служіння Батьківщині Григорія Констан-
тинова нагороджено відзнакою президента України «За гуманітарну участь 
в Антитерористичній операції», а з ініціативи спілки захисників Донецького 
аеропорту «Серця кіборгів» він отримав почесний орден «Хрест милосердя. 
Про значення волонтерської допомоги від Лесі та Григорія Константинових 
для добровольців згадував боєць із позивним «Ведмідь» Олександр Кравчен-
ко: «Волонтерське подружжя Константинових – це люди душі і люди совісті. 
Вони зробили дуже багато для країни. Пригадую, як на новорічні свята до нас 
приїхав екіпаж Григорія, привезли багато всього, та найбільше запам’яталися 
домашні смаколики. То були найсмачніші пиріжки, що я куштував у своєму 
житті, вони нагадали дитинство і маму… Як неможливо вмістити в обійми 
увесь світ, так само неможливо висловити всі слова вдячностій цій родині. Ра-
зом ми сила, бо ми це – Україна!»15.

Війна здебільшого асоціюється з втратами, та інколи вона дарує і зустрічі. 
Так і Григорій та Леся Константинови знайшли в її час чимало справжніх дру-
зів. «У цій війні, – стверджує Григорій Константинов, – є лише один позитивний 
момент – це люди, з якими ми зустрілися»16. «Знаєте, у мене є три заповітні 
мрії. Перша – щоб швидше закінчилась війна. Поки дихаю, буду робити все 
можливе для цього. Друга – зробити музей АТО в Мошнах. Ну і третя мрія осо-
биста – дочекатися онуків, щоб ще й при здоров’ї їх побавити […], – ділиться 
мріями Григорій Константинов. – Нині лишилося мало активних волонтерів, 
хтось заспокоївся, дехто вже не відчуває небезпеки, яка мобілізувала і об’єднала 
волонтерські зусилля у 2014 р. Кожна поїздка – це випробування, але як би важ-
ко це не давалося, я не перестану допомагати нашим захисникам»17. «Війна нас 
перекроїла, вивернула навиворіт. Ми зараз вже зовсім не ті, ким була раніше, – 
характеризує подружнє волонтерське сьогодення і майбутнє Леся Константино-
ва. – За ці роки було багато моментів, коли ми могли зламатись – і не зламались. 
Я розумію, що в нас попереду ще багато таких моментів. Але ми з Григорієм 
вже не перестанемо займатися цією справою. Це неможливо! Це наша спільна 
велика пригода. Ми тримаємось, бо маємо тут шукати можливостей як полег-
шити й прикрасити їхнє перебування там. Ми приречені вже на цей безкінечний 
політ. Нам треба летіти. А зупинитися можна буде вже колись потім»18.

Леся ХЛИПАВКА

14 Волонтерці й педагогу з Черкащини присвоїли звання «Берегиня України». 
Vikka. 2017. 21 травня. URL: http://vikka.ua/novini/76094-volontertsi-j-pedagogu-z-
cherka schini-prisvoili-pochesne-zvannya-bereginya-ukraini-foto.htm.

15 Інтерв’ю з Кравченком Олександром, 1978 р. н., записане у м. Черкаси 10 серп-
ня 2018 р. Інтерв’юер Леся Хлипавка. Запис зберігається у приватному архіві авторки.

16 Інтерв’ю з Константиновим Григорієм…
17 Там само.
18 Інтерв’ю з Константиновою Лесею…



618

О. Лукачук

ОКСАНА ЛЬОДА

У волонтерських лавах виявилося чимало творчих людей. Емоційні, 
щирі, добрі, здатні на вчинок, вони можуть підібрати правильні слова та кре-
ативне вирішення занепалої в усіх ракурсах ситуації. Від 2014 року щоденне 
життя Оксани Льоди, візажистки за фахом, наповнене історіями бійців: «Для 
них роблю нереальні речі легко й швидко, а для себе важко, з надзвичайними 
зусиллями лише 50 % необхідного»1. На думку активістки, волонтерити – не 
таке вже й просте заняття, але саме воно додало їй упевненості й підштовхнуло 
до змін у житті: «Свою сторіночку у ФБ я ліпила ще до Майдану. Гламур – річ 
жорстока, треба було просуватися. Але сталося те, що сталося. Війна перевер-
нула мій світ, а моя сторінка вже давно втратила гламурний лоск і перестала 
бути моєю. Втрачений сон, спокій, бізнес, нові друзі, знання, терміни, війна, 
війна, війна, єдине бажання – перемогти! Вміння сяк-так тицяти манікюром по 
клавіатурі – моя єдина зброя у цій війні. Сплески схвальних коментарів прямо 
пропорційні сплескам погроз і образ у приватах, моя броня твердішає, щось 
уже вмію ігнорити, чогось уже не боюся. Зрештою, не лише я з цим стикаюся»2. 
У розмові вона гордо каже, що не варта звання «волонтер», адже робить не так 
уже й багато, але її псевдо «Бєлка» свідчить про інше. На плечах цієї тендіт-
ної, на перший погляд, жінки – потреби добровольчого підрозділу «медведів» 
і кілька родин спінальників – ті, з ким війна поріднила її на все життя. Вона 

щовечора розмовляє з хлопця-
ми, котрі на «нулі», та має «своє 
кладовище» цієї війни.

Спогади Оксани Льоди 
про початки волонтерства поді-
бні до багатьох інших: одного 
ранку вона прокинулася з дум-
кою: «Потрібно щось робити!». 
Спершу волонтери передавали 
військовим найнеобхідніші по-
бутові речі, згодом відвідували 
поранених у шпиталях. Обидва 
ці напрями стали близькими для 
Оксани Льоди. З 2015 р. вона 
долучилась до більш професій-

1 Інтерв’ю з Льодою Оксаною, 1961 р. н., записане 21 червня 2017 р. в м. Львові. 
Інтерв’юер Олена Лукачук. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту украї-
нознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

2 Допис на сторінці Оксани Льоди (Oksana Loda) в соціальній мережі Facebook. 
28 жовтня 2018 р.

Оксана Льода
в салоні краси «Па-Па-Па», м. Львів
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ного благодійництва: «Я змінила вектор волонтерства з „чай-кава-цигарки” на 
щось цікавіше – пішла купувати свій перший у житті коліматор. Як виглядає ця 
штукенція і у якому супермаркеті її купують, щонайменшого уявлення у мене 
не було. Але добрі люди нарадили добрих людей, і я пішла […]. Йду, гордість 
груди розпирає – не щодня і далеко не кожен візажист коліматори купує, на-
решті серйозні справи почну!»3. Невдовзі вона навчилася розрізняти військове 
спорядження: тактичні навушники, окуляри, планки, круги розвідника, навіга-
тори, біноклі та інше4. Часто, зізнається, уже робить замовлення на професійно-
му сленгу – розібралась, хлопці пояснили: «Війна триває, війна задовбує, моти-
вує, вчить. Скільки зайвої для візажистки (гламурної і дурної за стереотипами) 
інформації, скільки термінів і предметів, які не були мені потрібні до…»5.

Для поранених військові госпіталі нерідко стають другою домівкою, а 
дружба з волонтерами – запорукою швидшого одужання. Інколи ці взаємини 
стають дуже близькими, довірливими. Так, з подружжям Кірєєвих п. Оксана 
товаришує дотепер, вони стали справжньою родиною: «Вони стали моїми пер-
шими шпитальними, а це – як перше кохання. Будуть ще, але це – особливе. 
Артур і Алінка. Спершу зболені і наполохані, розгублені у чужому місті. А 
тепер – львів’яни. Жити у візку непросто, навіть не уявляла, наскільки. Бути 
дружиною спінальника теж непросто. Вони – герої і героїні нашого часу»6. 
«І я дуже дорожу тим, що Артур довірив мені свою Алінку, коли їхав у Бро-
вари, – стверджує волонтер-
ка. – І тим, що він знає мене і 
про мене набагато більше, ніж 
уся Facebook-спільнота, а по-
при те, сприймає такою, як я є. 
І тим, що я знаю про нього біль-
ше, ніж інші. І ще не відомо, хто 
кого насправді підтримує, і хто 
кому „в камізельку” плачеть-
ся […]. І саме Кірєєв приліпив 
до мене Білку, за що особливе 
„дякую!”. Скоро забуду, яким 
іменем мене в церкві хрестили! 
І взагалі, у домі Кірєєвих я маю 
своє іменне горнятко!»7.

За підтримки волонтер-
ки та її подруг вдалось офіцій-
но оформити відносини моло-

3 Там само. 4 червня 2018 р.
4 Там само. 5 квітня 2018 р.
5 Там само. 20 червня 2018 р.
6 Там само. 25 вересня 2018 р.
7 Інтерв’ю з Льодою Оксаною…

Артур та Аліна Кірєєви
в салоні краси «Па-Па-Па»
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дій парі, яка тривалий час перебувала 
у Львівському військовому госпіталі: 
«Сергій Ющенко обожнює солений ара-
хіс і хоче одружитися з Катею (що і треба 
організувати, доки котресь з них не пе-
редумало, – так оголошувала про ці пла-
ни Оксана Льода. Про весілля у шпиталі 
знало майже все місто8. А скільки зусиль 
доклали Катерина й Сергій Ющенки до 
цього дня – відомо лише найближчим: 
«У Ющенків зими не буває. У палаті не 
просто тепло – тропіки! Чи то від ка-
лорифера, чи то від любові. Регочуть, 
дурачаться, як малі діти! Сергій відпра-
вив Катю на шопінг, гаманець купити: 
„Ксюш, її ні один професійний злодій 
не пограбує, у неї гроші по всіх кишенях 
розтикані, не догадаєшся, у котрій шука-
ти! І зімнуті так, що кавомашина їх прий-
мати не хоче!” – підсміюється Сергій. 

„Оксан, він мені вчора чуть пальця не зламав!” – вдавано жаліється Катя. „Так 
вона сама мені тут вчора армреслінг на ліжку влаштувала!” – так само вдавано 
обурюється Сергій. А Катя, тим часом, підступно робить пару фоточок, щось 
там шаманить у телефончику, дивиться на результат і регоче на всю палату. По-
казує нам. Регочемо троє. Картину назвали: „Троє поросят”»9. У волонтерстві 
пані Оксани було ще чимало пар.

Тривожним дзвінком для волонтерів завжди є очікування чергового бор-
ту: «А тепер невеселе зовсім і тривожне. Сьогодні знову був борт. 13 нових… 
Я ще попередній борт не встигла вивчити. Якщо одним словом описувати мій 
нинішній стан – розпач і відчуття безпорадності! Травматологія, ендоскопія, 
гнійне, абдомінальна – що не палата – нові-нові-нові!!! Треба все: футболки, 
кросівки, спортивні штани, пасту/щітки/все для гоління, каву, чай, печиво, цу-
керки, цигарки, вологі серветки»10. Перебування в режимному об’єкті – Вій-
ськово-медичному клінічному центрі Західного регіону передбачає відвідини 

8 Лабойко О. Романтика війни: волонтерка та військовий відгуляли весілля у 
шпиталі. 24 КАНАЛ. 2016. 4 серпня. URL: https://24tv.ua/romantika_viyni_volonterka_
ta_viyskoviy_vidgulyali_vesтillya_u_shpitali_n712153; Кравс Є. Як Ющенко одружився. 
Весілля воїна АТО у львівському шпиталі Главком. 2016. 4 серпня. URL: https://glavcom.
ua/photo/yak-yushchenko-odruzhivsya-vesillya-vojina-ato-u-lvivskomu-shpitali-365360.
html.

9 Допис на сторінці Оксани Льоди (Oksana Loda) в соціальній мережі Facebook. 
18 грудня 2016 р.

10 Там само. 21 липня 2016 р.

У Львівському військовому
шпиталі
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пацієнтів у строго визначений час. Нерідко доводиться переконувати персонал, 
що допомога людей «з вулиці» хворим насправді потрібна. Самі ж хлопці з 
радістю спілкувалися з п. Оксаною й просили приходити раніше: «До шпита-
лю втрапила пізно, хлопці подовгу затримували у палатах. Їм іноді прагнеться 
спілкування більше, ніж вареників чи борщу. А коли і те, й інше, то покинути 
компанію важко взагалі. Зі шпиталю вибралася, коли стемніло. З новими зна-
йомитимусь потрохи, часу маю малувато»11.

На персональній сторінці у Facebook Оксана Льода започаткувала до-
писи про бійців. Своїми текстами привертала увагу до життєвої історії кожно-
го захисника, просила про допомогу й спільними зусиллями дарувала надію 
на краще. Її читали багато людей та відгукувалися на прохання, не в останню 
чергу тому, що їй вдавалося підібрати «правильні» слова, які звертали увагу, 
пробуджували емоції: «Після листування з Андрійком-Соняхом, довго не могла 
прийти до себе. Хлопець все ще у Києві, чекає комісії, збирає гроші на імплант. 
Мама поїхала в Черкаське на кілька днів, бо робота, Андрій зараз сам, скучає. 
Особливо за своєю Ксюшею і ненародженим ще малюком. Поділився радістю – 
на три дні відпускали додому […]. Як же чекає малюка цей світлий і добрий 
хлопчина! Як він його любитиме! Сам же виріс без батька… І як повезло цьо-
му маляті мати такого тата – мужнього і доброго! […] Скромний, ранимий і 
тонкий хлопчина, який до своїх 26-ти має непросте і зовсім не сите життя за 
плечима, війну, Іловайськ і три доби в полоні, в 
ямі, важку контузію і найбільшу у світі мрію – 
почути перший крик свого сина! Андрій зізна-
вся, що не вміє писати пости, їх пише Ксюша, 
наївні і сповнені надії, бо теж найбільше на 
світі хоче, щоб її коханому повернули слух! За 
два роки волонтерства я вже знаю, нема немож-
ливого, варто лише вірити! Сума, що здавалася 
нереальною, назбирується, до мети залишило-
ся 140 000 грн! Скоро Миколай, Різдво! Хай 
збудеться мрія, хай станеться диво!»12.

У відвідинах шпиталю поряд із Оксаною 
Льодою незмінно залишалися Леся Мальків, 
Валентина Хода, Людмила Урсул та Галина 
Кульматицька-Хоміць. Кожна відповідала за 
свою ділянку роботи. Постійні звіти про ви-
користання коштів і медикаментів сприяли 
формуванню відмінної репутації волонтерок. 
Не зважаючи на втому, щоразу писали звіт про 
всіх, кого відвідали протягом дня: «У шпиталі 

11 Там само. 15 серпня 2017 р.
12 Там само. 2 листопада 2016 р.

Медаль МОУ «За сприяння 
Збройним Силам України», 

2018 р.
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нас нині був цілий десант, спо-
діваюся, Леся Мальків про все 
напише детально. Хлопці ма-
сово виписувалися, жваво було. 
А я почуваюся зовсім спусто-
шеною. Нема більше сил. Рома 
(мінно-вибухова, пластина в го-
лові) – 19 років, Ярик (множин-
ні мінно-вибухові) – 19 років, 
Микита (травма ноги) – 20 ро-
ків, Женя (ампутована права 
кисть) – 21 рік, Олексій (пора-
нення обох ніг) – 21 рік… А ще 
ж Сашко Демиденко – 19 років, 
Ігор Логина – 22, Дімон-айдарі-

вець – 22… 25–26-ти річні вже вважаються стариками на цій війні. Небо над 
нами тримають діти… Далі що?»13.

З пані Оксаною люблять погомоніти чи не в кожній палаті. Вона неви-
мушено розпочинає розмову, яка може тривати годинами. На жаль, не завжди 
є час приділити увагу всім: «Я традиційно клеїла дурня і плела байки, лиш би 
розсмішити його сусідів по палаті – поранених бійців. „Не звертайте уваги, він 
весь час так матюкається, доброволець, з перших днів на війні”, – майже ви-
бачався один із хлопців. І тут обізвався дядько: „А знаєш, мала, який у мене по-
зивний? –„Шуба”. А знаєш чому?! Бо у 14-тому році, коли ми воювали голі-босі 
і з трофейною зброєю, я вічно мерз, розмір у мене великий – ні взуття, ні одягу. 
Ото зайшли ми якось у дачний посьолок, не розграбований іще мародерами, і в 
одній із дач, в крутій гардеробній, я знайшов жіночу норкову шубу мого розміру. 
Крута, видать, баба була! Так я у 
тій шубі всю зиму відвоював. І 
в лосінах женскіх вмєсто термо-
бєлья… От пацани позивний і 
дали…”. Дядько вийшов з пала-
ти, гримнувши дверима. Всі за-
мовкли. Чорт, я ж мала чітке від-
чуття, що він чекає десь там, у 
коридорі на розмову! Але хлоп-
ці отак відразу не відпустили. А 
коли через пару днів знову при-
йшла, „Шубу” вже виписали… 
Не вислухала. Все життя шкоду-
ватиму. Де ти, „Шуба”?»14.

13 Там само. 25 травня 2017 р.
14 Там само. 20 жовтня 2018 р.

З Василем Сірцем
у Львівському шпиталі, 2016 р.

Весілля Сергія та Катерини Ющенків
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Доволі часто дівчатам до-
помогу передають українські 
тру дові мігранти. Зазвичай це 
гро ші, ліки, продукти харчу-
вання, одяг, як адресною допо-
могою, так і звичайними пакун-
ками: «для хлопців – розділіть 
поміж усіма потрошки». Після 
передач салон краси відразу пе-
ретворюється на волонтерський 
склад: «Через свята не мала 
часу відзвітувати, а так сталося, 
що отримала дуже прикольну 
посилку аж з Канади. Дякую! 
То справжній скарб! Поділила і 
відправила на три напрямки»15. Окремі благодійники приїжджають до Львова. 
Скажімо, візити Тетяни і Гюнтера Фольків для Оксани Льоди й Лесі Мальків 
завжди особливі. Після розвантаження заповненої гуманітарною допомогою 
машини вони складають програму перебування гостей у місті: «Я вже збилася 
з рахунку, скільки разів за чотири роки вони приїжджали в Україну. 10? 20? Їй 
Богу, не пам’ятаю… І не просто приїжджали, а перли навантаженого по самий 
верх і ще зверху різним добром свого волонтерського „Психа”. Гарний позив-
ний для буса, чи не так?»16.

«Моє життя – суцільний парадокс, – стверджує Оксана Льода, – і поєд-
нання непоєднуваного. Тінюшки, помадки, блискітки, війки, брівки, памперси, 
катетери, уредоми, коліматори, навігатори, берці і шо там ше?… Нє, я то холе-
рик по жизні, живу швидко, але й мені не завжди вдається вчасно переключити 
тумблер»17. У неї два телефони – один для всіх, інший – винятково для спілку-
вання з бійцями. Вони їй телефонують, пишуть повідомлення, роблять ближ-
чою до передової й відчувають, що тил у них таки є, надійний тил: «Тривожні 
новини від хлопців, ночі без сну, під ранок заповітне: „Привет))) жив… Иду 
отдыхать…”. Ситуація повторюється щодоби. Бої запеклі. Мінськ рулить….»18. 
На її День народження один із бійців гордо сказав: «Я тут тебя прикрою, если 
что». Ці слова згадує зі сльозами на очах. У хвилини, коли вона з друзями свят-
кувала у Львівській опері, хлопчину було поранено. Коли їй зателефонували, 
не змогла вчасно відповісти. Картає себе досі, що святкування стають можли-
вими ціною чийогось здоров’я19. Такі життєві ситуації не дозволяють відійти в 

15 Там само. 8 січня 2018 р.
16 Інтерв’ю з Льодою Оксаною…
17 Там само.
18 Допис на сторінці Оксани Льоди (Oksana Loda) в соціальній мережі Facebook. 

10 березня 2017 р.
19 Інтерв’ю з Льодою Оксаною…

Зустріч з Тетяною та Гюнтером Фольками
у Львові, 2017 р.
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бік чи займатись особистими 
справами, коли небо трима-
ють воїни, яким ще немає й 
двадцяти років.

Окремим місцем во-
лонтерства Оксани Льоди 
стало відділення «Нової по-
шти». Саме туди вона прино-
сить пакунки, які відправляє 
хлопцям на «нуль»: «Ми-
нулий тиждень був доволі 
урожайним, тому за остан-
ні кілька днів відправила на 

нуль чотири передачі. Такі потрібні елементарні (але зовсім не копійчані) проти-
застудні, протигрибкові, антибіотики, ліки від гарячки, пластирі, вата, рукавич-
ки, бушлат, фліска, маленький принтер. Хлопчина з НП ледь дотягнув мені той 
ящик до салону, і особливого задоволення на його обличчі не спостерігалося»20. 
Поштові відділення стали своєрідними пунктами обміну енергією тих, хто від-
правляє, й тих, хто отримує. Волонтерка щоразу з нетерпінням чекає звісточку 
від захисників: «Ведмеді отримали посилочку!!! „Все вже на позиціях, покра-
щує наш побут!”, – написав мені Старший Ведмідь. Дякую, хлопці! Переможе-
мо, ми того варті!»21. У пакунках, що відправляються в зону бойових дій, тра-
пляються й дизайнерські речі, зокрема популярні й відомі усім на «нулі» берці 
від Григорія22 та чоловіча нижня білизна з візерунками від Яни23.

До волонтерства долучилася й родина Оксани Льоди. Одна з її доньок 
живе в Італії і надсилає матері продукти, допомагає з уживаними телефона-
ми та комп’ютерною технікою для поранених тощо. Війна настільки вплинула 
на свідомість волонтерки, що навіть 
на відпочинку в Італії вона проводить 
паралелі: «А війна наздоганяє і тут. 
Дорогою у казкову Сірміону заїхали в 
Осаріум – моторошний склеп, де збе-
рігаються кості полеглих у боях солдат 
Гаррібалді… Прострелені і пробиті че-
репи на полицях… Моторошно. Читаю 
текст на стіні – молоді хлопці… Ві-
йна – завжди війна. І гинуть на війнах 

20 Допис на сторінці Оксани Льоди (Oksana Loda) в соціальній мережі Facebook. 
12 листопада 2018 р.

21 Там само. 25 травня 2018 р.
22 Інтерв’ю з Льодою Оксаною…
23 Допис на сторінці Оксани Льоди (Oksana Loda) в соціальній мережі Facebook. 

27 жовтня 2018 р.

З Сашком та Лесею Мальків
у ВКМЦ Західного регіону, 2016 р.

Один із прапорів, підписаних Героями 
України, які збирає Оксана Льода
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молоді. Крута суміш життя і смерті, ві-
чні докори сумління за миті безтурбо-
тності і маленька мушля в кишеньці як 
нагадування – життя прекрасне…»24. 
Справді, війна не відпускає ні на мить. 
Військовий досвід – невичерпний, а 
наслідки будь-якого збройного кон-
флікту – відголосок на кілька поколінь 
нащадків.

Час від часу волонтерить з ма-
мою і молодша донька Ольга: «Люблю 
такі миті, коли день пролітає, як боже-
вільний Карлсон над Стокгольмом (чи 
де там того мужичка з вентилятором 
носило). Тренування, Нова Пошта, ро-
бота, шпиталь, кава з Меншою ближче 
до півночі. Життя! Коли ми з Олькою 
ступили на шпитальне подвір’я, саме 
засвітили ліхтарі. Прикинувши так і сяк, вирішили першим провідати Віктора 
Сороку. […] Тоді повела Ольку шпитальними лабіринтами у терапевтичний 
корпус»25. Рідні підтримують О. Льоду, розуміють, що останні події її змінили: 
вона стала впевненою в собі, працює в новому салоні краси, почала ходити до 
тренажерного залу і відтепер знає, що жити на повну – то залишатися людиною 
в різних ситуаціях.

Зараз Оксана Льода допомагає облаштувати життя бійців після війни – 
відвідує їх у рідних домівках, надсилає речі й медикаменти, продовжує спіл-
кування, приймає у Львові. Водночас підтримує абітурієнтів, які вступають до 
Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного – запрошує 
пожити в себе на період вступних іспитів та знайомить із містом: «Ще один го-
лос з телефону набув цілком реальних рис. Маю чудових гостей – „похресник” 
з передової і його наречена. Ось закінчиться вступна кампанія в Сухопутці, і 
можна буде спокійно і довго посидіти і поговорити про все, а поки що тримаю 
кулаки! І колись зможу розказувати усім, що в мене жив цей відважний гене-
рал!». Доброта зближує людей, особливо у час війни, а в тилу вони стають 
друзями чи навіть рідними – час від часу пані Оксана відвідує своїх підопічних 
Ющенків, з Кірєєвими бачиться щодня. Бійців на «нулі» також регулярно під-
тримує: «Офіс продовжую ділити між гламуром і війною, зупинятися ще не на 
часі. Переможемо, бо іншого не дано!»26.

Олена ЛУКАЧУК
24 Там само. 15 січня 2018 р.
25 Інтерв’ю з Льодою Оксаною…
26 Там само.

Подяка від Ведмедів Аррати
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ХРИСТИНА ПАНАСЮК

До початку війни на сході України співачка Христина Панасюк жила і 
працювала в Рівному. Музика в її житті з’явилася ще тоді, коли їй було шість 
років. Якось мама привела молодшу сестру на прослуховування у вокальну 
студію, а Христина почала наполягати, що теж дуже хоче вчитися співу. Відтоді 
сестри разом почали професійно займатися вокалом. Згодом були й музична 
школа, і музичне училище, і Рівненський державний гуманітарний універси-
тет. З тринадцяти років дівчина пробувала писати сама, як це часто трапляєть-
ся, перші пісні були особливо чуттєвими, про кохання. Згодом з’явилися тексти 
на соціальну тематику: про важкохворих дітей, сиріт, про життя та «про все, що 
відчувала».

Коли розпочався Майдан, дівчина дивилася новини й гостро переживала 
все побачене: «Хотіла допомогти, але не знала як. Почала писати пісні про 
Україну та її героїв. Так з’явилася пісня пам’яті Героїв Небесної Сотні „Білі 
лебеді”, яку записано спільно з гуртом „Невічні”: „Білі лебеді у небесах, з пере-
битими крильми, запаливши тисячі сердець, Ви свої не вберегли… В пам’яті 
назавжди, горітимуть серця, Героям слава вічна, разом і до кінця”»1. Після по-
чатку подій у Криму була написана пісня на підтримку миру та військових: 
«Україно, підіймись з колін! Збережи своїх синів і свою волю! Хай лише до 
Бога буде твій уклін, хай панує мир і буде краща доля!»2. Саме ці рядки лунали 
у військових машинах добровольців, що їхали на передову, звучали із телефо-
нів бійців, які першими опинилися на лінії вогню. «З цієї пісні все почалось у 
2014 році. Майдан, що тоді болів… Війна, що болить досі… Перші прохання 
воїнів і волонтерів про написання тієї чи іншої пісні, перші поїздки на війну, 
важливі зустрічі, міцні обійми і спільна мрія про Перемогу! Ніхто з нас навіть 
уявити не міг, що війна триватиме так довго і так болісно. Так, ми все мріємо 
про мир, і так, війна насправді дуже втомила і виснажила… Але ми мріємо про 
мир в нашому Криму, Донецьку і Луганську, в усій нашій незалежній Україні! 
Нехай мрії збуваються! Боротьба триває! Сил і витримки нам усім!»3, – ділить-
ся спогадами у Facebook Христина Панасюк.

Христина жартує, що її волонтерство почалося з «супермармаркету». 
Прочитавши оголошення про потреби армії, вона долучилася до збору допомо-

1 Інтерв’ю з Панасюк Христиною, 1986 р. н., записане в м. Черкаси 25 січня 
2019 р. Інтерв’юер Леся Хлипавка. Запис зберігається в архіві Центру усної історії 
та біографістики при кафедрі новітньої історії України імені Михайла Грушевського 
Львівського національного університету імені Івана Франка.

2 Україно, підіймись з колін. 30 березня 2014. [Відеоматеріали]. URL: https://
www.youtube.com/watch?v=lU_haWsCXMs.

3 Допис на сторінці Христини Панасюк (Христина Панасюк) у соціальній мере-
жі Facebook. 28 травня 2019 р.
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ги в рівненських маркетах. 
Також волонтери організо-
вували концерти біля ринку: 
«Тоді за один вечір співа-
ючи на морозі ми збирали 
18–20 тис. грн., на які заку-
плялося все необхідне для 
військових»4. У листопаді 
2014 р. дівчина познайоми-
лася з відомою українською 
телеведучою Соломією Ві-
твіцькою, яка запропонувала 
їй разом із іншими волонте-
рами поїхати в зону бойових 
дій. Соломія Вітвіцька про це 
згадувала: «Познайомились ми з Христиною Панасюк два тижні тому. Малень-
ка дівчинка, їй 26 – і вона не побоялася їхати в АТО. Ми збиралися з волонтера-
ми на фронт, щоб крім корисних речей, ще й піснями та віршами підбадьорити 
наших вояків. Родіон та Іван тоді нас не взяли, мовляв небезпечно, стріляють, 
складний маршрут. Тож ми імпровізований виступ влаштували в шпиталі при-
кордонників. Христина сама пише і виконує власні пісні під гітару»5.

Перший виступ Христини в зоні бойових дій відбувся на блокпості у 
Волновасі поблизу бази ДУК. Тоді на базу привезли для прощання тіло загибло-
го добровольця Сергія Табала (позивний «Сєвєр»). «Намагаючись стримувати 
сльози, стріляючи в небо тричі, із ним прощалися воїни. В той момент прийшло 
відчуття, що коли молоді хлопці та дівчата віддають життя за свою країну, то ти 
не маєш права сидіти, склавши руки. В будь-якому випадку не можна впускати 
байдужість у своє серце. Знаєте, там зовсім інша реальність, по-іншому спли-
ває час, там цінується життя і милосердя. Звісно, важко було після такого по-
тім співати, але дуже багато хотілося сказати нашим захисникам»6, – згадувала 
Христина Панасюк. Відтоді вона відчувала гостру потребу співпереживання, 
тому разом із запорізькими волонтерами їздила на фронт все частіше.

У 2016 р. через збіг обставин Христина вперше поїхала на фронт сама: 
«Разом із музикантами мала їхати в гастрольний тур на сім днів від Луганщи-
ни до Маріуполя, але в результаті, коли я доїхала до Києва, мені повідомили, 
що поїздка зривається. Я вже була налаштована, а квитки за один день було 
нереально купити. Тоді хлопці з „Айдару” допомогли мені придбати квитки. 
Потім я поїхала до Краматорська, звідки мене завезли в Попасну. Було багато 

4 Інтерв’ю з Панасюк Христиною…
5 Допис на сторінці Соломії Вітвіцької (Соломія Вітвіцька) в соціальній мережі 

Facebook. 6 жовтня 2014 р.
6 Віч-на-віч із Христиною Панасюк. ВСЕ. 2015. 18 березня. [Відеоматеріали]. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=i7mDw9Yerx4.

Христина Панасюк, м. Рівне,
серпень 2016 р.
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концертів, після яких я зро-
зуміла, що мене чекають, за 
мене переживають»7. Зазви-
чай дівчина їздить на фронт 
раз на місяць на три-чотирі 
дні: «Є декілька пісень, які 
обов’язково мушу заспіва-
ти, проте часом бійці самі 
просять якусь композицію, 
бо вже знають мій реперту-
ар. Інколи просять виконати 
щось відоме, із репертуару 
Вакарчука, Скрябіна, Плач 
Єремії, ДДТ. Ці пісні я теж 
виконую, бо не можу відмо-

вити, коли просять»8. Багато військових знають Христину заочно, але на фрон-
ті вона зустріла й тих, з ким подружилася в мирному житті. Одна з поїздок, що 
найбільше запам’яталися дівчині, сталася влітку 2015 року: «Ми з волонтером 
Валентином Бурим відвідуємо бійців 93-ї бригади. Я співаю. Під час концерту 
в бік селища Піски проїжджає джип і раптом загальмовує. Із нього виходять 
троє бійців і просто посеред пісні починають міцно мене обіймати. Як вияви-
лося згодом, це саме ті хлопці, яким я відправляла свої пісні через інтернет, і 
вони їх слухали в Донецькому аеропорту. То було дуже зворушливо»9.

Христину Панасюк знають і в Київському, Львівському, Житомирсько-
му шпиталях. Часто за основу творчості Христина бере реальні історії, саме 
так з’явилася пісня «Присягу двічі не дають»: «До мене звернувся поранений 
боєць із проханням написати пісню. Композиція народилася за один вечір, а 
надихнув солдат у шпиталі, який хотів пограти на гітарі, але не міг через по-
ранення руки. Пісня так і починається: „Я хотів обійняти гітару та зіграти на 
струнах душі. Шкода, що не загоїлись рани…”»10. Секрет успіху Христининої 
творчості серед бійців – у справжності її вражень і емоцій, адже її досвід війни 
не теоретичний. Часто співачка ділиться своїми переживаннями у Facebook: 
«День, насичений емоціями. Різними… Емоції болю, емоції тепла, втоми і нат-
хнення… Якось дивно, але сьогодні, не домовляючись, телефонували ті, хто 
повернувся з війни, і говорили дуже схожі речі. Називали сестрою, побрати-
мом. Очі повні сліз і надії. Неможливо передати словами як це, коли тобі дові-
ряють усе те, що глибоко всередині. Довіряють той біль, і все те, що голосно 
мовчить всередині… Що найважче для музиканта? Для мене особисто, співати 

7 Інтерв’ю з Панасюк Христиною…
8 Там само.
9 Там само.
10 Хто і що співає про війну. Радіо Свобода. 2018. 27 грудня. URL: https://www.

radiosvoboda.org/a/29674275.html.

Христина Панасюк з українськими воїнами в 
с. Первомайське на Донеччині, серпень 2015 р.
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в шпиталі і співати для мам 
загиблих воїнів… Важко, 
бо боїшся піснею зроби-
ти боляче»11. Щоб нагадати 
всім про важливість єдності, 
спільних зусиль для розви-
тку України, підтримки мир-
них жителів та військово-
службовців, які перебувають 
на лінії вогню, була написана 
пісня «Небо одне на всіх». 
«Ми часто забуваємо, з чого 
все починалося… Ми забу-
ваємо скільки пролито крові. 
Хочеться трішки більше до-
бра, правди, щирості, любові. Рідні… Нам немає чого ділити. Над нами спільне 
небо! Дякую вам за все. Прем’єра пісні для вас»12, – написала волонтерка у 
дописі на своїй сторінці.

Присутня у творчості Христини й жіноча тематика. Бійці нерідко про-
сили її написати пісню для коханих. Так світ побачили композиції «Я подарую 
тобі світ»», «Я дочекаюсь», також спільно з гуртом «Тінь сонця» була записана 
пісня «Останні ночі без тебе». З особливим теплом співачка згадує історію на-
писання пісні «Ти підбори змінила на берці» про жінок на фронті: «Так, це про 
мою подругу – волонтерку із Запоріжжя. Її мама – військовий медик – отрима-
ла повістку на фронт. У той час вона доглядала маленького сина, тому подру-
га вирішила йти замість мами. Жінка була шокована, але донька наполягала, 
що мамі краще залишатися з братиком, а вона вже й так неодноразово була на 
фронті як волонтер. Тепер Юля підписала контракт. Коли я приїхала до неї в 
частину, то побачила ще чотирьох дівчат, і всіх звали Юлями. Уявляєте? Такі іс-
торії вражають! Я їм співала цю пісню і розуміла, що таких, як вони, відважних 
і відчайдушних, багато на війні. Всі вони – героїні мого кліпу. Війна об’єднує 
багатьох людей, які б ніколи в житті, може, й не зустрілися»13.

Христину запрошують на різноманітні концерти та фестивалі. Так, зара-
ди допомоги бійцям волонтерка співала для багатотисячної української діаспо-
ри Мадрида. За ініціативи та підтримки благодійної організації «Con Ucrania» 
(«З Україною») та благодійного аукціону «Ланцюжок добра» в листопаді 
2016 р. вона була запрошена до складу журі фестивалю української діаспори 

11 Допис на сторінці Христини Панасюк (Христина Панасюк) у соціальній мере-
жі Facebook. 12 травня 2019 р.

12 Там само. 29 листопада 2017 р.
13 Ти підбори змінила на берці, ніжну сукню – на камуфляж. Волинь. 2017. 3 бе-

резня. URL: https://www.volyn.com.ua/news/98729-ty-pidbory-zminyla-na-bertsi-nizhnu-
sukniu-na-kamu iazh.

Христина Панасюк серед українських
військових, лютий 2018 р.
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«Марафон співу та танцю» в іспанському місті Торехон де Ардоз, що поблизу 
Мадрида. За цю роботу рівнянка отримала лист подяки від посольства України 
в Королівстві Іспанія14. Тоді ж відбулися благодійні концерти в інших містах. 
У 2018 р. на запрошення українців в Італії волонтерка дала благодійний кон-
церт у Римі та Калабрії. Кошти від продажу дисків були витрачені на допомогу 
укранській розвідці.

У лютому 2017 р. з благодійною метою в Рівному був організований соль-
ний концерт «Сили добра». Усі зібрані кошти витратили на придбання пересув-
ного стоматологічного кабінету, який передали військовим у Карлівку. У вщент 
заповненому залі були й ті, з ким Христина познайомилася на фронті. Боєць з 
позивним «Карай» так відізвався про співачку: «Вона молодчинка. Честь їй і 
хвала. Ми прийшли підтримати її всією родиною: батьки, моя дружина, діти»15. 
Запрошують волонтерку співати та розповідати про війну й у школи Рівного. 
Про одну з таких зустрічей учителька української мови та літератури О. Пар-
фенюк згадувала: «Коли набридає буденність та шум машин за вікном, коли ти 
хочеш змінити щось у собі чи навколо, треба просто імпульсивно збирати речі, 
купувати квитки, сідати на потяг і їхати на зустріч з історією, новими людьми. 

14 Христина Панасюк співала про Рівне перед українцями в Іспанії. 7 днів. 2015. 
27 листопада. URL: https://7d.rv.ua/news/2016-02-23/hrystyna-panasyuk-spivala-pro-
rivne-pered-ukrayincyamy-v-ispaniyi.

15 У Рівному Христина Панасюк співала про сили добра. ТРК Ритм. 2017. 
14 лютого. [Відеоматеріали]. URL: https://ritm.tv/archives/60475/video-novini/hristina-
panasyuk-spivala/.

Концерт Христини Панасюк для військових
поблизу Маріуполя, лютий 2018 р.
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Ми, звичайно, зараз їхати не можемо (навчання є навчання), а от побачитися з 
відомими людьми – запросто. Такою зустріччю, яка надихає та дає нові крила, 
стало знайомство гімназистів із відомою рівненською поетесою, співачкою, во-
лонтеркою Христиною Панасюк»16.

18 січня 2018 р., у свій день народження, Христина презентувала вже 
третій музичний альбом «Ангели»17, до якого увійшло дванадцять пісень, біль-
шість із яких присвячені Україні, її захисникам та вічній темі кохання. Разом 
із лідером гурту «Мотор’ролла» Сенею Присяжним записана композиція «Я не 
втомився»18. «Мрію зібрати Вас, мої друзі, і поділитися теплом і щастям… Не 
важливо, з якого ви міста, якщо є можливість приїхати, я буду щаслива. Обій-
маю. Ваша окопно-бліндажна»19, – так повідомила про презентацію альбому 
Христина. На це представлення прийшло багато друзів, рівненських фотогра-
фів, волонтерів. Також під час концерту у Facebook велася пряма трансляція.

На п’ятому році війни Христина Панасюк поєднує поїздки в зону ООС 
із роботою викладача в дитячій музичній школі. Адміністрація закладу скла-
ла для неї оптимальний графік, адже дівчину з гітарою чекають по всій лінії 
фронту. «Називаю її донею, бо у неї не просто пісні, у неї наші серця й думки. 
Кожен з нас тут, вдома лишив свою родину, а Христина все це об’єднує. Вона – 
частина нашої родини»20, – розповів військовослужбовець з позивним «батько 
Сірко». Сама ж Христина зізнається: «Я не можу інакше. Просто тягне туди. 
Вони всі такі різні й такі стомлені війною. Хочеться обійняти і сказати: „Бе-
режи себе, нехай у тебе буде все добре”. У їхніх очах бачиш усю справжність. 
Часом хлопці ховають погляд, і розумієш, що для них означають рядки з пісні. 
Радієш разом з ними, сумуєш та мовчиш, розділяючи їхній біль»21. На Донеч-
чину й Луганщину вона щоразу везе пісні, які нагадують воїнам про найдо-
рожчих і найніжніших, які чекають на них. Творчістю Христина наче «зазирає 
кожному в душу». Кожна авторська пісня – сильний мотиватор для військових. 

16 Христина Панасюк: з Україною в серці. Рівненська українська гімназія. 2018. 
8 жовтня. URL: http://rug.rv.ua/index.php?newsid=559.

17 Христина Панасюк презентувала альбом «Ангели». Зіркове життя. 2018. 
27 січня. URL: http://starlife.com.ua/posts/hristina-panasyuk-prezentuvala-32180.html.

18 Рівненська волонтерка Христина Панасюк в дуеті з вокалістом гурту 
Мотор’ролла Сеньою Присяжним виконала пісню «Я не втомився», присвячену бойо-
вим діям на сході. Чарівне Рівне. 2017. 16 січня. URL: http://charivne.info/news/24524-
ya-ne-vtomyvsya-syly-ya-mayu-ya-vorohiv-u-tvij-dim-ne-puskayu---rivnenska-spivachka-
prezentuvala-klip-pro-ato.

19 Допис на сторінці Христини Панасюк (Христина Панасюк) у соціальній мере-
жі Facebook. 13 січня 2018 р.

20 Христина Панасюк: «Великий палац не зрівняється з бліндажем, в якому най-
смачніша в світі кава і найщиріші люди». Департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю Полтавської області. 2019. 16 січня. URL: http://www.
polinfo.gov.ua/1597-khrystyna-panasiuk-velykyi-palats-ne-zrivniaietsia-z-blindazhem-v-
iakomu-naismachnisha-v-sviti-kava-i-naishchyrishi-liudy.

21 Інтерв’ю з Панасюк Христиною…
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Вони відчувають, що не забуті, роблять потрібну справу і їм є кого захищати. 
«Я просто хочу, щоб ці хлопці й дівчата жили. Хочу приїжджати до них у мир-
ні міста й обіймати… А поки що намагаюся заглушити розриви мін, снарядів 
грою на гітарі», – стверджує Христина22.

Ритм життя, емоції і переживання Христини Панасюк вдало характери-
зує її допис у соціальній мережі: «Не дивлячись на втому, є гармонія всередині 
і є фактори, які надихають… І є мрії, їх багато, і є вимоги до себе… Є багато 
перешкод. Є багато тих, хто хоче зробити чи робить боляче. Але все, що не зла-
мало, змусило стати сильнішою. Я не знаю, що буде завтра. Я не знаю, що буде 
через рік, але я точно знаю, що дуже багато залежить від нас самих! Мрії – це 
добре, але окрім того, в напрямку мрій потрібно пахати, а не лежати на дивані 
і шкодувати себе. Так, усмішка на сцені і сонні невдоволені очі, коли провід-
ниця каже: „за пів години ви прибуваєте до місця призначення”, – це одна й та 
ж людина. Мені подобається мій ритм життя»23.

Леся ХЛИПАВКА

22 Там само.
23 Допис на сторінці Христини Панасюк (Христина Панасюк) у соціальній мере-

жі Facebook. 19 травня 2018 р.
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Ім’я Тетяни Ричкової належить до найбільш упізнаваних серед волон-
терів війни. Історія її надзвичайно активної волонтерської діяльності є особ-
ливою з багатьох причин. Починаючи з медійного амплуа «героїчної жінки з 
Дніпропетровщини», котра за власний кошт взялася допомагати українській 
армії1, Тетяна Ричкова за роки веденої війни перетворилася не лише в найвідо-
мішу в Україні жінку-волонтерку, а й у військовослужбовицю, помічницю Мі-
ністра оборони України, а згодом і народну депутатку. У неї беруть інтерв’ю, 
про неї пишуть статті, вона стає героїнею телевізійних сюжетів і окремих теле-
програм. Її життєву історію в цій війні позначила особиста трагедія – втрата 
чоловіка Вадима Ричкова, командира взводу зв’язку 25-ої окремої повітряно-
десантної бригади, котрий загинув 17 серпня 2014 року під час обстрілу БМ-21 
«Град». Цікавим волонтерський шлях Тетяни Ричкової є ще й тому, що на його 
прикладі особливо виразна еволюція волонтерства в політичну діяльність і змі-
ни, які вона приносила в життя конкретної людини.

Народилася майбутня волонтерка у Дніпропетровську в 1978 р., там 
закінчила Національну металургійну академію України за спеціальністю 
«економіст-фінансист підприємств». У 2000 р. вийшла заміж, народила сина 
Тимура, почала працювати при-
ватним підприємцем, відкривши 
2013 року разом із чоловіком пе-
карню2. У розмірений ритм жит-
тя свої корективи внесли події 
Революції гідності й війни, яка 
для Тетяни Ричкової почалась у 
березні 2014 р. разом із рішен-
ням чоловіка піти на фронт до-
бровольцем. Практично в кожно-
му інтерв’ю на запитання про те, 
з чого почалося її волонтерство, 
Тетяна Ричкова розповідала одну 
й ту ж історію: після відходу чо-
ловіка на фронт, не встигши його 
зібрати, вона вирішила довезти 

1 Жінка з Дніпропетровщини всі сили і час витрачає на допомогу українським 
воякам. ТСН. 2014. 23 червня. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=j-piBeHB_ME.

2 Рычкова Тетяна Борисовна. Левый берег. 2016. 1 серпня. URL: https://lb.ua/ le/
person/1987_richkova_tatyana_borisovna.html.

Фото від 9 вересня 2014 р. із сторінки
Тетяни Ричкової у Facebook
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необхідні  речі  безпосе-
редньо в місце його дис-
локації, а побачивши пла-
чевний стан забезпечення 
військових на початку ві-
йни, не змогла вже зупини-
тися. «Коли телефонують 
їх мами, дружини, сестри, 
діти і говорять, – розпові-
дала про свою мотивацію 
Т. Ричкова, – що „та каска, 
яку ти, Таню, дала, вона 
врятувала йому життя”. Я 
знаю їх мам, іноді з ними 
зустрічаюся, коли є можли-

вість […]. Я дивлюся на них, і вони всі, ці хлопці, вже мої друзі. Я просто не 
можу, мені потрібно, щоб вони повернулися додому, до сімей, щоб скоріше все 
це закінчилося, для цього я буду максимум зусиль прикладати»3. З того часу 
її друзями стало багато людей (по-особливому «своїми» вона називала 25-ту 
окрему Дніпропетровську повітрянодесантну бригаду, якою в часі свого ак-
тивного волонтерства опікувалася найретельніше, а також 81-шу окрему аеро-
мобільну бригаду та 79-ту окрему десантно-штурмову бригаду), багатьох вона 
вивозила з поля бою пораненими, були й такі, з ким їй доводилося прощатися 
назавжди. Навряд чи таку складну і надзвичайну дружбу Тетяна Ричкова могла 
передбачити, починаючи своє волонтерство. Однак, як видно з її медійного на-
ративу, про неї вона ніколи не шкодувала, а своє рішення почати допомагати 
армії ухвалила раптово і безповоротно, ставши керівницею дніпропетровсько-
го відділу волонтерського об’єднання «Крила Фенікса». «Усім, хто цікавиться 
причиною моєї волонтерської діяльності, – відповідала Т. Ричкова, – пояснюю: 
щоб дружини не ставали вдовами, діти сиротами, а батьки тих, хто загинув, 
чекали нових онуків і не ховали своїх дітей»4.

Взявши на себе багато роботи, Тетяна Ричкова не встигала слідкувати за 
своїм публічним визнанням і нагородами, що час до часу її активного волон-
терства їй діставалися. До прикладу, про свою перемогу в українському відборі 
для конкурсу найбільш успішних людей світу «TOYP of the World 2015» вона 
дізналася зовсім випадково від журналістів, які готували матеріал про цю нови-
ну. «Я перемогла в конкурсі? – здивовано перепитувала Т. Ричкова в журналіс-

3 Волонтер Тетяна Ричкова: Частина знайомих лишилася за стіною байдужос-
ті. Громадське телебачення. 2014. 15 листопада. [Відеоматеріали]. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=QlJyl2Zj6-4.

4 Татьяна Рычкова опубликовала свое свадебное фото. Днепр вечерний. 2015. 
7 квітня. URL: http://dv-gazeta.info/dneprnews/tatyana-ryichkova-opublikovala-svoe-
svadebnoe-foto.html.

Фото від 20 березня 2015 р. із сторінки
Тетяни Ричкової у Facebook
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тів. – Чесно, навіть не знала. Мою кандидатуру відправляли, але я повідомила, 
що не зможу приїхати, позаяк мені було не до того. Того дня (23 лютого) в мене 
загинули три побратими з 81-ї бригади і четверо були поранені в зоні АТО, 
тому я залишилася там, разом з хлопцями, котрі були в недоброму психологіч-
ному стані» 5. За своє волонтерство Тетяна Ричкова була нагороджена орденом 
княгині Ольги ІІІ ступеня (серпень 2014 р.) та орденом Богдана Хмельницького 
ІІІ ступеня (грудень 2014 р.).

Ставлення Тетяни Ричкової до волонтерства як явища не є ординарним. 
Принаймні на такі висновки наштовхують її публічні висловлювання на цю 
тему. «Волонтери, в основному, – це вільні люди, які не завжди хочуть брати на 
себе відповідальність, а відповідальність треба брати», – зазначала Тетяна Рич-
кова на одному з телеканалів, вже будучи у статусі народної депутатки6. Та й до 
депутатства її вимоги до статусу волонтера були досить високими. В інтерв’ю 
газеті «Фокус» від 18 серпня 2014 р. вона висловилася доволі різко: «Волонте-
ри… На фронт приїхати – кишка тонка, а розвозити тиловим частинам речі – 
будь ласка. Щоб ті мавпи носили їх на базар та обмінювали на горілку. Во-
лонтерів сотні. А я знаю Юру Бірюкова, Івана Звягіна, Андрія Хліборіза – я в 
нього гружуся в Києві, Світлану Олійник, деяких хлопців з Автодозору… А ще 
знаєш хто? Ультраси дніпропетровські. Молодці хлопці, не бояться заїжджати 
на фронт. А інші… Не знаю»7.

Така вимогливість до статусу волонтера стає зрозумілою тоді, коли взяти 
до уваги діапазон її власної волонтерської активності. «Перевізник Таня» (ще 
одне колишнє медійне кліше Т. Ричкової) доставляла допомогу в ті місця, куди 
багато хто через велику небезпеку не мав навіть наміру їхати. Вона робила 
це безперервно впродовж багатьох місяців, будучи в постійному телефонному 
зв’язку з тими, кому потрібна була допомога, і тими, хто міг і хотів її надати8. 
«Ви часто потрапляєте під обстріли?» – запитував журналіст на одній із при-
свячених АТО телепрограм. – «Ну так, буває», – відповідала Т. Ричкова. «Це 
дійсно страшно знати, що ти ідеш і можеш потрапити під обстріл», – продо-
вжував він, а у відповідь почув: «Страшно, але що робити»9.

У розумінні Тетяни Ричкової для того, аби називатися волонтером, мало 
самого бажання допомагати, для цього потрібно володіти певними рисами 

5 Волонтер Татьяна Рычкова поборется за премию самых успешных людей мира. 
Вести. 2015. 3 березня. URL: https://vesti-ukr.com/pridneprove/90895-volonter-tatjana-ry
chkova-poboretsja-za-premiju-samyh-uspeshnyh-ljudej-mira.

6 «Суботнє інтерв’ю». Тетяна Ричкова. Espreso.TV. 2016. 17 вересня. [Відеомате-
ріали]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=29E9aWwacDQ.

7 Фионик Д. Как волонтёр Татьяна Рычкова командует фронтом. Фокус. 2014. 
18 серпня. URL: https://focus.ua/society/313534/.

8 Перевозчик Таня. Проте. 2014. 16 червня. [Відеоматеріали]. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=9BEtoRnt7a4&t=8s.

9 Хоробрі серця. Волонтери. Тетяна Ричкова. Телеканал 1+1. 2014. 2 листопада. 
[Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=amuzqUABVBk.
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характеру, системним структурним мисленням, а також терпінням, особли-
во необхідним з огляду на потребу долати багато бюрократичних процедур10. 
Як видно з волонтерської діяльності Т. Ричкової, а також з її доволі стрімкого 
кар’єрного росту в структурах виконавчої, а згодом і законодавчої влади, таки-
ми рисами вона, очевидно, володіє. У листопаді 2014 р. на запрошення Юрія 
Бірюкова Тетяна Ричкова почала працювати в Міністерстві оборони України. 
Там вона займалася питаннями постачання військових і працювала над ре-
формуванням системи закупівель11. Тоді про різні види оновленої військової 
форми чи нові норми харчування вона могла говорити дуже довго й детально, 
бо знала повсякденну сторону життя військових не з книжок чи інструкцій, а 
зсередини – безпосередньо досвідчивши її будучи волонтеркою12.

10 «Суботнє інтерв’ю». Тетяна Ричкова…
11 Тытыш Г. Татьяна Рычкова: За время войны плакала дважды. Второй раз – ког-

да попала в Минобороны. Українська правда. Життя. 2015. 6 квітня. URL: http://life.
pravda.com.ua/society/2015/04/6/192127/.

12 Тетяна Ричкова. Час. Підсумки дня. П’ятий канал. 2014. 1 грудня. [Віде-
оматеріали]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=V_cE2ueXLhM; Тетяна Рич-
кова – інтерв’ю. Експертна тема. 2015. 1 серпня. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=-aB51oONWpw.

З чоловіком Вадимом Ричковим.
Фото від 18 серпня 2014 р. із сторінки 

Тетяни Ричкової у Facebook

Фото від 8 лютого 2015 р.
із сторінки Тетяни Ричкової

у Facebook
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Початок роботи у складі «волонтерського десанту» Міністерства оборо-
ни Т. Ричкова коментувала з великим ентузіазмом і планами на рішучі зміни. 
«Ми окреме автономне підприємство, – розповідала вона у грудні 2014 р. в 
одному з інтерв’ю. – Наді мною – тільки міністр. Ми самі беремо людей. Ми 
всі проходимо поліграф, дванадцять осіб волонтерів, які увійшли до Міністер-
ства оборони, його пройшли. Поліграфна перевірка добровільна. Але я теж її 
проходжу, і директори департаментів пройдуть. У нас в команді люди, які так 
чи інакше допомагали армії, великі фахівці. Причому ми йдемо і не знаємо, 
скільки зароблятимемо, де ми житимемо, поневіряємося по друзях»13. Скепсис 
щодо такого ентузіазму зустрічала легко, залишаючи враження, що в неї мало 
вільного часу аби перейматися думкою песимістів.

У 2015 р. Тетяна Ричкова підписала військовий контракт, ставши офі-
цером Збройних Сил України. З того часу була помічницею міністра оборони 
Степана Полторака, а згодом помічницею начальника Генерального штабу Ві-
ктора Муженка. На цих посадах Т. Ричкова займалася питаннями дисципліни 
і психологічної безпеки в армії, брала участь у розробці програми психологіч-

13 Тетяна Ричкова: Всі мої підлеглі пройдуть детектор брехні. І я – теж. (Спілку-
валася Лана Самохвалова). Інтерв’ю з України. 2014. 4 грудня. URL: https://rozmova.
wordpress.com/2014/12/24/tetyana-rychkova/.

Фото від 14 вересня 2014 р.
із сторінки Тетяни Ричкової

у Facebook

Фото від 10 червня 2016 р.
із сторінки Тетяни Ричкової

у Facebook
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ної допомоги військовослужбовцям та створенні центрів допомоги учасникам 
АТО при облдержадміністраціях; увійшла до складу Комісії державних наго-
род та геральдики, а також до складу Організаційного комітету з підготовки та 
проведення заходів щодо створення меморіалу українських героїв. «Я – лю-
дина діла, якщо я щось починаю, я доводжу до кінця», – доволі категорично 
зазначала вона в одному з інтерв’ю у статусі кандидатки в народні депутати14.

Добрі організаторські здібності були наслідком її підприємницького до-
свіду. Про пекарню, яку подружжя Ричкових відкрило напередодні Революції 
гідності, Т. Ричкова згадувала практично завжди, відповідаючи на питання 
журналістів про життя до волонтерства. Рішення розпрощатися з бізнесом за-
ради допомоги військовим, а також продати дачу і зняти з депозитів усі за-
ощадження не могло не дивувати більшість її співрозмовників. Однак, як вида-
ється, фінансові проблеми волонтерки Тетяни Ричкової мало кого хвилювали 
до її депутатства. Ситуація кардинально змінилася після набуття нею статусу 
народної обраниці, який вона здобула після перемоги на виборах у 27-ому од-
номандатному окрузі в Дніпропетровську в липні 2016 р.15

У цей час Тетяні Ричковій довелося зіткнутися з малоприємними реа-
ліями політики, що були особливо відчутними для людини, яка більшу части-
ну свого життя перебувала поза політичною ареною. В розпалі передвиборчої 
кампанії Т. Ричкова була змушена відбиватися не лише від атак на тему дже-
рел її прибутків, а й від намагань маніпулювати неправдивою інформацією про 
себе та своїх рідних, що її розповсюджували політичні опоненти. «Я розумію, 
що йде боротьба за депутатський мандат, – заявила Тетяна Ричкова на одній з 
передвиборчих прес-конференцій. – Але спекулювати на смерті мого чоловіка, 
мого особистого життя і мого сина, я не дозволю нікому»16.

Тетяна Ричкова від критики влади еволюціонувала до підтримки владно-
го курсу (найкрасномовніше про це говорить факт її приєднання до партії Блок 
Петра Порошенка «Солідарність»)17. Щоправда стверджувати, що волонтер-
кою Тетяна Ричкова була дуже різкою у своїй критиці, не можна. Її інтерв’ю на 
тему недостатнього забезпечення військових (здебільшого за 2014 рік), радше 
відзначалися стриманістю, намаганням зосередитися на конструктиві, бажанні 
вирішувати проблеми, а не створювати нові. Така обережність у кардинальних 
висловлюваннях, зрештою, може говорити як про дипломатичність її характе-

14 Татьяна Рычкова: о войне, деньгах и выборах. Zabeba.li. 2016. 28 червня. [Ві-
деоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=-sBu4fan3X4.

15 Коваленко О. Ричкова пояснила, звідки в її декларації 1,6 млн. гривень. 
Українська правда. 2016. 9 вересня. URL: http://www.pravda.com.ua/news/2016/09/9/ 
7120085/.

16 Тетяна Ричкова: Кримінал рветься до влади, використовуючи проти мене 
брудні методи. Depo.ua. 2016. 1 липня. URL: https://www.depo.ua/ukr/politics/
tetyana-richkova-kriminal-rvetsya-u-vladu-vikoristovuyuchi-01072016160400.

17 Парламентський день. RadaTVchannel. 2017. 5 жовтня. [Відеоматеріали]. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=dlB2aSyWj0Y.
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ру та намагання бачити ситуацію з різ-
них кутів зору, так і про те, що Тетяна 
Ричкова вже на зорі свого волонтерства 
плекала плани брати активну участь у 
реформі війська, розуміючи, що крити-
ків завжди буде багато. В інтерв’ю га-
зеті «Факти» у жовтні 2017 р. вона го-
ворила: «Ще у 2014 р. журналісти пи-
тали: „Ви ж усе кинули і почали допо-
магати армії. Що будете робити, коли 
закінчиться війна?”. Відповіла: „По-
вірте, робота знайдеться. Наші Збройні 
Сили знищували десятиріччями, нам 
ще працювати й працювати, щоб їх 
відновити”. Уже тоді, три роки тому, 
знала, що буду займатися реформами в 
армії. Чітко це усвідомлювала»18.

Така обізнаність із армійською 
тематикою частково була закладена ще 
в дитинстві. Батько Тетяни – колишній 
військовий, інженер-ракетник. «На по-
лігоні жили, – згадувала вона, – я вже 
звикла з дитинства, що в нас довгий стіл, купа військових за столом, а я під 
столом повзаю»19. Те, що військо – це свого роду її «стихія», говорять числен-
ні репортажі з передової про Тетяну Ричкову та її особливе вміння тримати 
дисципліну. «Приїхали: палатки, ангари, бетеери, – про те, як Тетяна Ричкова 
командує фронтом, писав журналіст Дмитро Фіонік. – Виходимо. На нас бі-
жить роздягнений до пояса десантник у камуфляжних штанах і берцях. Вели-
чезного зросту чоловік розмахує руками й кричить: „Борисівна! Борисівна!” 
Помах вій: він застигає, як укопаний. „Борисівна! Доповідаю: беркути дзво-
нять”, – простягає їй мобілку. Таня прикладує до вуха слухавку: „Ало! Чуєш? 
Зв’язок поганий! На зачистці?..” І, прикриваючи телефон долонею, відходить у 
бік палаток»20. «Характер у неї „нордичний”, – характеризував Тетяну Ричкову 
капітан 25-ої бригади, якою волонтерка Т. Ричкова опікувалася чи не найбіль-

18 Бесперстова О. Татьяна Рычкова: «В 2014-м волонтеры из-за 
меня чуть в плен не попали». Факты. 2017. 13 жовтня. URL: http://fakty.
ua/247928-tatyana-rychkova-v-2014-m-volontery-iz-za-menya-chut-v-plen-ne-popali.

19 Кузьменко Е. Легендарный волонтер Татьяна Рычкова: «Мне предлагали 
идти в народные депутаты. Ответила: „Нахрен! В стране война. Не время сейчас и не 
место”». Цензор.нет. 2014. 19 листопада. URL: https://censor.net.ua/resonance/312512/
legendarnyyi_volonter_tatyana_rychkova_mne_predlagali_idti_v_narodnye_deputaty_
otvetila_nahren_v_strane.

20 Фионик Д. Как волонтёр Татьяна Рычкова командует фронтом…

Вишиванковий флешмоб
у Верховній Раді 18 травня 2017 р.
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ше, – вона м’яка і в той же час непохитна»21. Зрештою про такі риси характеру 
свідчить її вміння триматися публічно, зберігаючи дуже розсудливий і стрима-
ний образ навіть у найбільш емоційних моментах, яких у розповідях на тему 
війни, очевидно, ніколи не бракувало.

Поодиноким майданчиком, де публіка може дізнатися про емоції Тетяни 
Ричкової, є її сторінка у Facebook. За її зізнанням, вона була створена саме 
заради волонтерства – аби мати можливість збирати необхідні для допомоги 
армії кошти швидше й ефективніше. Станом на листопад 2017 р. підписниками 
сторінки були понад 70 тисяч осіб. «Ніч. Поряд друзі, – так починався один із її 
дописів. – З 2014 року моє життя потерпіло докорінних змін. Як дочка військо-
вослужбовця, у дитинстві мріяла бути офіцером, але за фахом стала економіс-
том. Війна, загибель коханого чоловіка, втрата частини території моєї країни 
не залишили мені вибору подальшого життєвого шляху, і реалізувалася моя 
дитяча мрія. Ніколи не мала бажання бути політиком, але на прохання своїх 
побратимів стала ним. Які ще чекають мене повороти долі? Мені це невідомо, 
але знаю точно, що все буду робити заради тих, кого люблю і шаную, заради 
тієї країни, де мала щастя народитися»22.

Іванна ЧЕРЧОВИЧ

21 Хоробрі серця. Волонтери. Тетяна Ричкова…
22 Допис на сторінці Тетяни Ричкової (Татьяна Рычкова) в соціальній мережі 

Facebook. 10 листопада 2017 р.
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АНДРІЙ САЛЮК

«Для мене особисто це волонтерство почалося з грудня 2013, наскільки 
пригадую, це було 3-тє число. Студенти з юридичного знайшли мої контакти і 
прийшли з тим, що „от, ми з різних причин не можемо бути в Києві на Майдані, 
але хочемо допомагати тут на місці, чи могли б Ви нам розказати, що і як треба 
робити”. Я був першим головою Студентського братства Політехніки, тому мав 
досвід, сам брав участь у різних акціях… Почали з ними працювати, букваль-
но наступного дня вже зібралися. Дуже швидко наш осередок допомоги став 
центральним у Львові», – так Андрій Салюк розповів про початок своєї ді-
яльності в сучасному волонтерському русі. Проте його громадська активність, 
яка розпочалася ще наприкінці 1980-х років, співвідноситься фактично з усіма 
критичними моментами в історії незалежної України. Досвід студентської са-
моорганізації, три революції, учасником яких він був, культурно-освітня ро-
бота, діяльність у сфері збереження історичної спадщини, врешті координація 
волонтерської ініціативи «Львівський лицар» – усе це дає підстави говорити 
про нього як про людину, котрій ніколи не було все одно. Розуміння мотивації, 
стратегій і морально-ціннісних орієнтирів волонтера в контексті сьогодення 
неможливе без уваги до бекграунду, адже, за влучним висловлюванням Томаса 
Карлейля, «досвід – дорогий учитель, і ніхто не навчає краще за нього»1.

Кінець 1980-х років, коли Андрій Салюк продовжив навчання на факуль-
теті електрофізики Львівської політехніки після служби в армії, стали часом 
із яскраво вираженим «духом епохи». 
Відчуття того, що «радянщина» від-
ходить, перетворилося на загальне 
тло кількох років. У такій атмосфері 
зароджувалася нова суспільна сила – 
студентський рух. Його початків мож-
на шукати довго, і швидше за все ва-
ріантів відповіді буде багато, оскільки 
кожен учасник інтерпретує події крізь 
призму приватних переживань. А. Са-
люк почав шукати способи долучити-
ся до «розхитування системи зсереди-
ни» одразу після повернення з армії, 
проте, за його свідченням, «якось тоді 
не склалося, це був 87-ий рік, я ходив 

1 Інтерв’ю з Салюком Андрієм та Радковцем Іваном, записане у м. Львові 
10 липня 2017 р. Інтерв’юер Анна Вараниця. Запис зберігається в Архіві усних історій 
Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

Андрій Салюк
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на різні зустрічі, лекції, але ні організації, ні структури не було. Тоді студенти 
вливалися в існуючі організації. Дуже популярним був „Народний Рух за пере-
будову”. Але мені це якось… саме це слово „перебудова”, воно викликало т аку 
оскому. Ну яка ж „перебудова”, якщо немає чого перебудовувати? […] Були 
ще Товариство української мови і „Товариство Лева”, але щоб туди потрапити, 
треба було когось знати, щоб він тебе туди привів […]. Це була осінь 88-го, 
один мій товариш прийшов і каже: „Там в Університеті виникла організація, 
„Студентське братство” називається, давай підемо, подивимося?” Я був „за”, 
щоби піти, але постійно виникало щось, то вони зустрічі переносили, то нам не 
виходило. До весни 1989-го я так туди і не потрапив»2. Тогочасне «Студентське 
братство» було чимось на зразок дискусійного клубу і ще не ставило перед со-
бою завдань координаційного центру, як це сталося пізніше. З цим пов’язана 
відносно невелика популярність організації, яка об’єднувала теоретиків-інте-
лектуалів. Щоправда, змін довелося чекати недовго, їх принесла хвиля протес-
тів початку 1989 року.

Однією з ключових подій став мітинг у Львові 11 березня 1989 р. Акція 
зібрала значну кількість студентів вищих навчальних закладів, проте говорити 
про масовість було ще складно. Натомість реакція з боку влади не залишила 
байдужих навіть серед тих, хто раніше тримався осторонь. Міліцейські загони 
із застосуванням фізичної сили розігнали мирну демонстрацію й арештували 
частину учасників. Найбільше обурення викликала брутальність, якою номен-
клатура намагалася рятувати свої позиції. Власне цей чинник став пусковим 
механізмом вибуху студентського руху. Затриманим студентам загрожувало 
відрахування з вишу, а при цьому не існувало жодних інструментів захисту 
їхніх прав. Наскрізь комуністичні профкоми не відстоювали б їх інтересів3.

Коли комплекс причин кристалізувався, залишалося дочекатися приводу. 
Ним стало висунення кандидатів у депутати Верховної Ради СРСР, що прохо-
дило в 1-му корпусі Львівської політехніки 19 квітня 1989 р. «Народний Рух» 
і «Просвіта» висували претендентом Івана Драча. Цього дня А. Салюк разом 
із невеликою групою колег, усього близько двадцяти осіб, вийшов на акцію 
підтримки цієї кандидатури. Формально збори були відкритими, але студен-
там заборонили перебувати в залі, що вказувало на передбачуваний результат 
голосування. «Ми тоді вирішили піднімати студентів, – згадував А. Салюк, – 
пішли по корпусах, щоб усі на шосту вечора під Головним корпусом збира-
лися. Хто був зі Львова, дзвонив до батьків, щоб вони приходили і на роботі 
теж повідомляли. Вся інформація поширювалася „циганською поштою”, і вже 
на шосту годину зібралося море народу»4. Емоційне піднесення межувало з 
тривогою, адже всі пам’ятали про криваві події в Тбілісі 9 квітня і повторення 

2 Інтерв’ю з Салюком Андрієм, записане у м. Львові 12 вересня 2017 р. Інтерв’юер 
Анна Вараниця. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту українознавства 
ім. І. Крип’якевича НАН України.

3 Там само.
4 Там само.
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цього сценарію здавалося вірогідним. Важливо було не допустити провокацій: 
«Було десь відчуття відповідальності за людей, бо ми їх піднімали на мітинг»5. 
Кандидатуру І. Драча не підтримали, наслідком чого стало рішення про акцію 
протесту наступного дня на площі Ринок.

У ході цих подій виникла ідея про створення Студентського братства6, 
установчі збори якого відбулися 25 травня 1989 р. Новостворена організація 
відрізнялась від однойменної попередниці, створеної попереднього року. Вона 
ставила перед собою дві основні цілі: захист прав і свобод студентів та тво-
рення незалежної України. Першим очільником Студентського братства Льво-
ва став студент історичного факультету Львівського державного університету 
ім. І. Франка Дем’ян Малярчук. Осередки навчальних закладів функціонували 
автономно. Осердя Студентського братства Політехніки складалося зі студен-
тів, котрі були учасниками «тижня протестів», їх налічувалося близько 40 осіб. 
Чи не найважливішою передумовою подальших успіхів організації А. Салюк 
вважає «особисту, беззастережну довіру між братчиками, з якими почина-
ли […]. В Києві такого відтворити не вдалося, їм в УСС (Українська Студент-
ська Спілка. – В. А.) одразу понапихали чужорідні тіла з КГБ»7. Братство було 
відкритим до нових членів: «Щоб пробитися, треба було себе показати в яки-
хось діях. Це не означає, що от створилося 19-го числа і стало незмінним, воно 
розширювалося, але щоб увійти в довіру, в це середовище, де беззастережна 
довіра, це треба було себе показати у діях, а не через слова. Тут дуже легко від-
сікати, хто робить щиро, а хто ні»8.

На загальних зборах А. Салюк був обраний головою Студентського брат-
ства Львівського політехнічного інституту. Дворічний період його головуван-
ня, на думку багатьох тодішніх членів організації, був «золотим часом». Досвід 
лідерства став дуже важливим у контексті особистісного формування, а сфор-
мовані тоді принципи були відтворені у волонтерській діяльності «Львівського 
лицаря». Центральним стало трактування організації як братерства, коли лю-
дей об’єднували не лише спільні цілі, а й дружні зв’язки: «Братство для мене 
було більше, ніж організація. Це була велика родина, ці друзі були і є неймо-
вірно близькі і неймовірно важливі. Це все, що діялося в Братстві, стало для 
мене дуже близьким і дуже особистим […]. Для мене завжди було важливіше 
зберегти людей в організації, аніж бути над ними якимсь лідером. Вдавалося 
тоді якось зрівноважувати все це […]. За цей час ми нікого не втратили»9. Ви-
падки виключення траплялися лише двічі – за невиконання завдань і некорект-
ну поведінку.

Перший етап діяльності Студентського братства ЛПІ під керівництвом 
А. Салюка був направлений на організацію культурно-освітніх патріотичних 

5 Там само.
6 Там само.
7 Там само.
8 Там само.
9 Там само.
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акцій. Сюди, наприклад, належало відновлення могили Січових Стрільців на 
горі Ключ поблизу с. Труханів Сколівського району влітку 1989 р. Через рік 
члени Братства відбудували позаду Янівського цвинтаря у Львові поховання 
розстріляних заручників, арештованих німцями після проголошення Акту від-
новлення Української Держави 30 червня 1941 р. Влітку 1990 р. учасники орга-
нізації спорудили символічний курган козакам Брацлавського полку на Віннич-
чині. Особливістю кожного проекту була популярна складова: «Ідея була така, 
щоб ми не як студентський стройбат приїхали, зробили щось за один день і 
поїхали, а ми приїжджаємо на місце, ми довго там живемо, ми знайомимося з 
людьми. В процесі коли ми знайомимося, ми з ними спілкуємося. Ми брали з 
собою певну літературу, хтось там вже щось знав, хтось чогось вже начитався, 
але в розмові, коли ми могли спілкуватися, ми розповідали і доносили до лю-
дей історію, говорили ми також про наші погляди. Цього неможливо зробити 
під час мітингів, тому що мітинг – це гасла, а розмова – це інформація»10. Робо-
та Братства ще не мала виразно політичної форми, адже «ми не хотіли гучних, 
але холостих пострілів. Був ще не час, щоб ми вголос говорили на мітингах, 
хоча від самого початку ми стояли на засадах незалежної держави і наші дії, 
хоча, може, трохи опосередковано, всі були на це направлені»11.

Влітку 1990 р. стало зрозуміло, що студентський рух дозрів до всеукраїн-
ської акції. Контакти між студентами з різних міст були вже достатньо налаго-
дженими, щоб її скоординувати. Організаційними центрами стали Студентське 
братство Львова та Українська студентська спілка в Києві. Бачення київських і 
львівських студентів з деяких питань розбігалися: якщо для львів’ян пріорите-
том були національні питання, то кияни концентрувалися на вузьких соціаль-
них проблемах; київські активісти схилялися до традиційного мітингу, львів-
ським ближчим було голодування, на якому й зупинилися. Голодування як вид 
спротиву можна було назвати своєрідним спадком дисидентського руху, який 
представляв опір режиму в категоріях самопожертви. Було сформовано вимоги 
протесту: дострокове припинення повноважень Верховної Ради та призначен-
ня нових виборів на багатопартійних засадах; прийняття закону про націона-
лізацію майна КПУ та ЛКСМУ; недопущення підписання союзного договору; 
проходження служби у війську в межах України; відставка Голови Ради Міні-
стрів УРСР В. Масола. На початку вересня було визначено дату – 2 жовтня.

Особлива історія була пов’язана з вибором місця проведення акції. За-
лучення значної кількості людей не давало змоги спертися на особисту довіру: 
«Після нашого засідання, це кияни тоді приїхали до Львова, ми сиділи на фа-
культеті фізики. Ми після цього засідання вийшли, нас, пам’ятаю, троє було, я, 
Маркіян Іващишин і Ігор Коцюруба, хтось каже: „Побачите, точно знайдеться 
той, хто нас здасть”. Тоді виникла ідея. Ми вирішили так, що скажемо всім, що 
виходимо в Маріїнському парку, а в останню хвилину вийдемо на Майдан, тоді 
площа Жовтневої революції. З самого початку планувалося, що збираємося на 

10 Там само.
11 Там само.
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Майдані, а потім ми почали всім казати, що виходимо в парку, навіть своїх 
ми переконали. Знали про це тільки ми троє, решта дізналися за п’ятнадцять 
хвилин перед зупинкою поїзда в Києві. Я кажу всім: виходимо, розходимося, 
але виходимо на Майдані. Всі в шоці! Це був один з випадків, коли я сказав 
їм: „Значить так, я – голова, ви мене вибрали і тому робите, як я вам кажу”»12. 
Ймовірність силового розгону акції була дуже високою, тож ще на підготовчо-
му етапі було визначено групу, котра мала поїхати до Києва першою, беручи 
на себе основний удар: «В принципі, я їхав з чітким усвідомленням, що ми 
виходимо туди, оголошуємо голодування, проходить кілька годин, нас там усіх 
арештовують, забирають, а ті, що залишаються, які не поїхали, вони одразу 
роблять другу хвилю, яка виїжджає на заміну нас. Ми оголошуємо голодуван-
ня в тюрмі, і ми його продовжуємо, а вони приїжджають, роблять шум на під-
тримку, ті, що ще лишаються – набирають нових, тому що найвірогідніше тих 
других теж заарештують і потрібна буде третя хвиля. Як буде з третьою хвилею 
ми не знали, але на той момент, коли вже будуть перші-другі арешти, мала би 
вже збуритися вся Україна»13.

Розгортання акції почалося з облаштування наметового містечка. Для са-
мозахисту на випадок штурму учасники, яких налічувалося 112 осіб, отримали 
залізні палиці, а територія була обгороджена канатами, які мали б збити з ніг 
ОМОНівців під час нападу. Нічого з цього не знадобилося. Найбільш напру-
женими виявилися перші години в столиці: «В той момент, я пам’ятаю, що 
мені доводилося дуже багатьма керувати, хто, що має робити. В силу власних 
обов’язків як голова, інших голів осередків тоді не було, тому я багато чого му-
сив організовувати […]. Це був обов’язок, який я мусив робити, мене вибра ли, 

12 Там само.
13 Там само.

Вимоги студентів
до влади під час
Революції на граніті

Майдан Незалежності
під час Революції на граніті
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значить я відповідальний, я це роблю. І це не було ані геройством, ані самопо-
святою, це робилося усе якось дуже спокійно, дуже тверезо, так якось як про-
сто робота, така ж, як будь-яка інша. Я пам’ятаю той стан, тобто був адреналін, 
але це не якийсь такий надрив. Це не страх, щоб зараз я собі пригадав, що я 
боявся, то ні. Мабуть, десь боявся, але це було на адреналіні. Команди, роз-
порядження давалися якось дуже спокійно, виважено… не було суєти, були 
якісь дуже розмірені рухи, щось дуже конкретне»14. Цього ж дня виявилося, що 
Київська міська рада дозволила проведення мітингу, це означало, що силовий 
сценарій не відбудеться.

Перші кілька днів голодування проходило спокійно, однак гнітила ін-
формаційна блокада. Хід подій змінився 6 жовтня, коли було оголошено ак-
цію покладання квітів до пам’ятника Леніна поблизу протестувальників. Тоді 
на захист студентів вийшли сотні небайдужих киян, які відгородлии їх живим 
кордоном від ймовірних провокаторів: «Це був неймовірний момент, просто 
до сліз: море народу збирається, і нас закривають собою. Там йшли курсанти 
військових училищ, ото, пам’ятаю, вони йшли, кошик з тими квітами несли, 
потім стали кілька делегатів, обійшли на розі біля флагштоків по Інститутській 
і аж звідти обійшли до Леніна»15. Тоді ж відбувся прорив інформаційної бло-
кади, що перетворив студентський протест на справжню революцію. До чис-
ла протестувальників швидко почали долучатися студенти із майже всіх міст 
України. 14 жовтня відбулася велика маніфестація, що вперше зібрала понад 
100 тисяч учасників.

Сам Андрій Салюк голодував 10 днів, не вживаючи нічого крім води: 
«Голодувати – це психічно дуже важко, в когось на четвертий день переломний 
момент, це коли вже не хочеться їсти, це стає байдуже. Перший день – страшен-
но їсти хочеться, середина другого дня – казишся. В мене на початок третього 
дня відбувся цей переломний період, я вже спокійний був. Для мене найбільше 
було випробування – це було морозиво, пломбір в шоколаді. У Львові його 
складно було купити, у Києві воно частіше зустрічалося. І у мене було найбіль-
ше випробування, коли приходили люди, стояли, спілкувалися і їли пломбір 
в шоколаді. Вбити можна. Десь на 8-ий день мені вже стало важко ходити по 
сходах, на 10-ий день організм був повністю ослаблений, тому я вирішив ви-
ходити з голодування»16. Це не означало припинення участі в акції. 15 жовтня 
А. Салюк разом із кількома іншими протестувальниками поїхав у Запоріжжя, 
щоб активізувати студентів там, бо досі їх реакція була відносно пасивною. 
Там він і зустрів день остаточної перемоги студентської революції: «17 жовт-
ня я згадую з величезною образою на самого себе, я був у Запоріжжі […]. Я 
пам’ятаю, що сиджу, на друкарській машинці набираю текст заяви в міліцію, 
бо тоді треба було, якщо починаєш пікет, написати заяву в міліцію з метою 
інформування. Сиджу я, печатаю на друкарці, а була там Юля така, чомусь 

14 Там само.
15 Там само.
16 Там само.
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запам’ятав ім’я, зараз би не згадав навіть, як вона виглядає. Вона приходить і 
каже: „О, Андрію, можеш вже не друкувати, бо голодування припинилося”. В 
перший момент реально шок, перша думка – розігнали. Вона каже, та ні, що 
наші вимоги прийняли. Я на неї дивлюся круглими очима: „Які вимоги прий-
няли?”. Вона: „Всі!”. Я не міг повірити»17.

Акція голодування, названа згодом Революцією на граніті, стала для Ан-
дрія Салюка однією з найяскравіших сторінок життя. Він згадує про особливий 
дух, що панував серед молоді, й неймовірне відчуття небесного захисту: «Ре-
волюція на граніті була настільки яскравим явищем у моєму житті, що те, що 
було після, воно затуманюється […]. Коли ми ще голодували, я пам’ятаю, раз 
прийшла до нас жінка, тоді дуже модні були всякі народні цілителі, прийшла 
та жінка і сказала, що їй снилося, що студенти не мають переживати за себе, бо 
вони всі під покровом Богородиці і все в них буде добре. Потім багато хто гово-
рив, що Майдан є під покровом Богородиці. Багато зі студентів, які голодували, 
між собою казали, що коли виходили за межі Майдану дуже ослаблено себе 
почували, а коли поверталися – ніби верталася сила, тобто на території табору 
всі голодуючі себе набагато краще почували, ніж поза ним. Багато хто згадує, 
що над Майданом тоді серед дня була зірка, буквально в обід. Ніхто не зрозу-
мів, що це, але серед дня абсолютно наверху зірка. Цю зірку бачили, це вона 
з’явилася в той час, коли вже вирішили прийняти вимоги»18. З деяким жалем 
він говорить лише про політичні еліти, що нівелювали здобутки студентів19.

Із завершенням навчання 1991 року закінчилась каденція Андрія Салюка 
як голови Студентського братства. Він продовжив навчання в аспірантурі, але 
дисертацію не захистив: «По своїй натурі я десь є дослідником, тобто я  готовий 
входити в царину абсолютно недослідженого, невідомого і просто пробивати 
це. Мені це цікаво, мене це внутрішньо заводить, але ті речі, які я запропону-
вав у своєму дослідженні, вони були абсолютно неординарні, занадто нестан-
дартні… Для класичних економістів це було незрозуміло»20. Зв’язки зі студент-
ським рухом поступово послаблювалися, адже він переходив до нових людей, 
які не брали участі в Революції на граніті: «Це стала зовсім інша організація 
тільки під тою самою назвою. Тяглість втратилася, це став якийсь клуб по ін-
тересах, хоча я навіть не знаю, які там інтереси»21.

Останнім студентським протестом, у якому взяв участь А. Салюк, стало 
голодування 1992 року, що мало на меті виконання вимог Революції на граніті. 
Цей досвід суттєво відрізнявся від попереднього в негативному сенсі: «Ця ак-
ція мені страшенно не подобається, бо багатьох моментів я не знаю… Воно для 

17 Там само.
18 Інтерв’ю з Салюком Андрієм, записане у м. Львові 19 жовтня 2017 р. Інтерв’юер 

Анна Вараниця. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту українознавства 
ім. І. Крип’якевича НАН України.

19 Інтерв’ю з Салюком Андрієм, записане у м. Львові 12 вересня…
20 Там само.
21 Там само.
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мене мало якийсь такий запах нещирості, ті, хто організовували, вони не ди-
вилися в очі»22. На цій акції не обійшлося без сутичок, причиною яких А. Са-
люк вважає провокації. Під час силового розгону він був серед постраждалих: 
«Лишилося шість хлопців. На нас прибігла рота міліції, на кожного було по 
шість-вісім ментів. Це показує, яка була організація. Я просив багатьох, тільки 
шість лишилося, а було всього десь, мабуть, тисяч п’ять. Я дістав палицею по 
голові і ногою в груди, мені проламали грудну клітину цим ударом. Я, мабуть, 
мусив втратити свідомість, мені казали, що я впав. Я цього не пам’ятаю. Потім 
мене якісь двоє хлопців витягнули, не знаю, що зі мною було, але після того я 
був зовсім не бойовий»23. Побитих активістів забрала у своє помешкання Ольга 
Богомолець, вона ж забезпечила медичний огляд і лікування.

Фіаско протесту 1992 року на деякий час схилило А. Салюка до думки 
уникати участі в подібних маніфестаціях. Так, він не долучався до акції «Укра-
їна без Кучми», що в його сприйнятті «пахла нещирістю». Не залишила його 
осторонь, однак, Помаранчева революція, яка була «реальним спротивом на-
роду, а не режисованим спектаклем»24. Участь у протесті розпочалася з того, 
що Андрій наприкінці листопада 2004 р. зібрав людей, які працювали у Сту-
дентському братстві за часів його головування. Він розумів, що подібні акції 
потрібно організовувати, аби вони не розвивалися не контрольовано, та мав по-
трібний для цього досвід25. Як і в 1990 р. активісти розділилися на групи, одна 
їх частина вирушила до Києва, інші займались організацією у Львові, зокре ма 
забезпечували поставки харчування та одягу. А. Салюк був серед тих, хто по-
їхав до столиці: «У перший день, як ми тільки приїхали, то пішли подивитися 
на Майдан і далі по Хрещатику, щоб зрозуміти ситуацію. Знайшли ще деяких 
наших „старих баняків”, хто вже раніше був у Києві. Домовилися на 12 годину 
в кафе „Шато”, це був наш управлінський центр, ми просто окупували один 
зал. Там ми провели нараду про те, хто що має робити. Визначили все, що 
є. Просто взяли папір і виписали всі питання. По кожному пункту визначили 
больові точки, по кожній з больових точок визначили відповідальних і домови-
лися, що раз в день зустрічаємося і обговорюємо. І так було фактично. Вийшло 
так, що на мені не було конкретних організаційних функцій, я швидше модеру-
вав у загальному, було трохи по підсиленню табору. Друге, що було на мені – це 
боївки, тобто я мав зібрати людей, які були б керовані і в разі штурму могли б 
тримати оборону. Це був власне досвід 92-го року, що мусять бути люди від-
дані, які будуть слухатися наказу, бо якщо вони не є керовані, починається хаос 

22 Інтерв’ю з Салюком Андрієм, записане у м. Львові 26 жовтня 2017 р. Інтерв’юер 
Анна Вараниця. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту українознавства 
ім. І. Крип’якевича НАН України.

23 Там само.
24 Інтерв’ю з Салюком Андрієм, записане у м. Львові 5 листопада 2017 р. 

Інтерв’юер Анна Вараниця. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту украї-
нознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

25 Там само.
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і паніка. Натовп біжить, хтось впав, по ньому пробігли, щоб такого не допусти-
ти, потрібне чітке управління»26.

Тим часом стало відомо, що під час акції протесту коло Чернігівської 
обласної державної адміністрації людей отруїли газом із димових шашок. Ця 
подія посіяла паніку в Києві, адже ніколи раніше силовики не використовували 
подібних методів проти цивільного населення. Тоді в А. Салюка виникла думка 
перекваліфікувати боївки у бригади хімічного захисту. Професійні консульта-
ції надали знайомі військові. За два дні з добровольців йому вдалось організу-
вати дві такі бригади, оснащені лише підручними засобами: протигаз, рукавиці 
з вогнетривким покриттям, розчин для промивання очей, вологі серветки та 
відро води з оцтом. Концепція була наступною: шашки меншого розміру по-
трібно було знешкодити у воді, більші – відкинути назад або винести в недо-
ступне місце, далі надавали першу медичну допомогу постраждалим27.

Найсвітлішим моментом Помаранчевої революції для Андрія Салю-
ка стала спільна молитва на Майдані всіх конфесій і віровизнань за Україну. 
Йому належала ця ідея, він же займався організацією: «Я запропонував зро-
бити щось, що об’єднає всіх, щоб показали єдність народу. Я запропонував 
провести спільну молитву, зробити одну-єдину, де будуть священики всіх 
конфесій і не тільки християнських, але запросимо всіх. Вона відбулася дуже 
класно. Я якраз видзвонював греко-католицьких священиків, православних, 
римо-католиків. Були проблеми з контактами, складно було вийти на людей, 
які приймають таке рішення. Спочатку ми концептуально обговорювали, потім 
я зустрічався з ними, вибирали конкретно дату […]. Був навіть представник 
Московського патріархату, хоча я до нього не йшов. Це був священик з того 
села, звідки Ющенко, він прийшов свого парафіянина підтримати […]. Баптис-
ти були теж. Дуже довго і тяжко було намовити євреїв. Але я домовився з му-
сульманами, сказав то рабинові, той тоді каже: „Якщо мусульмани будуть, ми 
теж будемо”. Вони не хотіли, бо думали, що це тільки християнська молитва, 
але коли почули про мусульман, то погодилися. Був головний рабин Києва. Му-
сульмани моментально підтримали. Страшенно тішуся, що це відбулося дуже 
масштабно і грандіозно»28. Спільну молитву широко висвітлювали в медіа.

У всіх перелічених акціях непокори Андрій Салюк перебував не лише 
в центрі подій, а й був людиною «з першої лінії». Передбачуваною така роль 
була б і у випадку Революції гідності. Проте доля розпорядилась по-іншому, 
і його активність була спрямована на допомогу тим, хто творив нову історію 
на Майдані. Візит студентів-юристів 3 грудня 2013 р. дав початок волонтер-
ській ініціативі «Львівський лицар». А. Салюк взяв на себе обов’язки щодо 
координації допомоги Майдану, а це виключало можливість постійного пере-
бування в Києві. Поїздки до столиці були регулярними, але короткочасними. Їх 
метою стало з’ясування потреб протестувальників: «Від нас від’їжджали цілі 

26 Там само.
27 Там само.
28 Там само.
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автобуси з людьми на Київ. Їх треба 
було відправити, дати всім наші „ка-
мізельки” (саморобні бронежилети. – 
В. А.), деколи аж сварилися з ними, 
бо ми нібито їх затримуємо. Треба 
було весь процес контролювати. Тому 
я не міг постійно сидіти в Києві, але 
коли приїжджав, то старався зрозу-
міти проблеми, які там виникають з 
забезпеченням.  Наприклад,  одного 
разу я розтягнув сухожилля, прийшов 
просити еластичний бинт до медиків, 
бо рука дуже боліла. А мені кажуть: 
„В нас нема”. Я: „Як нема? Та ми ж 
ящиками його передавали!”. А вони 
кажуть: „Куди Ви передали? Це піш-
ло в Будинок профспілок, а вони з 
нами не діляться”. Тоді я зрозумів, що 
треба адресно передавати. Я на місці 
контактував з людьми, які різними на-

прямами займалися, і вже знав, що і куди треба. Тобто, щоб допомагати ефек-
тивно, треба знати, що треба, і не просто виконувати замовлення, а вирішувати 
проблеми»29.

Правоохоронні органи, як і раніше, насторожено сприймали діяльність 
Андрія Салюка. Зокрема, співробітники Служби безпеки України намагали-
ся здійснити фотофіксацію завантаження машин з волонтерською допомогою. 
Справу їм полегшувало «сусідське» розташування: відстань між волонтерським 
осередком і Управлінням СБУ у Львові становить близько п’ятиста метрів. За-
ходи безпеки обмежувалися закриттям номерів автомобіля, а інше сприймалося 
з гумором: «Ми вже настільки обнагліли, що коли приходив такий „фотограф”, 
йому кричали: „давай бігом, ходи сюди, разом сфотографуємося”»30. Роботу во-
лонтерів «прикривала» одна з логістичних фірм, що виписувала декларації, за 
якими, наприклад, саморобні бронежилети були названі комплектом для тре-
нування. Завдяки цьому поліція не мала підстав для будь-яких претензій.

Атмосферу періоду Революції гідності Андрій Салюк характеризує неод-
нозначно. Відчуття морального піднесення, дух єдності, напружена і майже 
цілодобова волонтерська робота і трагізм подій – усе це породжувало контра-
сти: «В ці дні я забороняв вітатися до мене „Слава Україні”. Це не означає, що 
я не визнаю цього гасла. Я так само просив, щоб не віталися до мене „Добрий 
день”. Нема часу вітатися. Поки ти говориш „Добрий день” або „Слава Укра-

29 Інтерв’ю з Салюком Андрієм та Радковцем Іваном…
30 Там само.

Андрій Салюк в Києві
під час Революції гідності
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їні”, вже інший хтось, хто до 
мене дзвонить, чекає. Дзво-
ниш – одразу по справі, нема 
часу на люб’язності. В нас 
тут було таке, коли вже по-
чали активно робити „камі-
зельки”, це коли вже почали 
стріляти… Одного дня був до 
мене дзвінок: „Слава Укра-
їні!”. Я йому: „Конкретно, 
що треба?”. А він починає: 
„Пане Андрію…”. Я: „Що?”, 
він: „Пане Андрію, Ви мене 
напевно не пам’ятаєте…”. Я 
вже аж злитися почав: „Ясне 
діло, що не пам’ятаю, ка-
жіть, що треба, чого дзвоните?”. Він тоді каже: „Та я хотів подякувати, Ви тоді 
нас без камізельки не відпускали, я хочу подякувати, бо в мене був рикошет”. І 
він одразу поклав трубку. Я досі поняття не маю, хто це. В мене було таке від-
чуття після того дзвінка, ніби небо відкрилося і засвітилося сонце, неймовірна 
радість. Але, на жаль, більшість новин були трагічними, і було страшенно бо-
ляче […]. Я не знаю, скільки всього людей врятували наші „камізельки”, але 
вже цей один виправдовує всі зусилля, для мене цього достатньо»31.

Перехід від допомоги Майдану до військового волонтерства для А. Са-
люка став перетіканням одного напряму роботи в інший: «Студенти розійшли-
ся на пари, коли Революція закінчилася. Далі події в Криму. І виникло питання, 
що робити. Все почалося з того, що ми передали прикордонникам ті речі, які 
нам залишилися з Майдану […]. Тоді вже, навесні, почав формуватися кістяк 
„Львівського Лицаря”»32. З дев’яти членів організації шестеро були учасника-
ми Революції на граніті. Волонтерську діяльність переорієнтували на оптику, 
спорядження й амуніцію. Основною причиною такого рішення стали потреби 
фронту, проте не останню роль тут відіграли особисті кваліфікації А. Салюка – 
технічна освіта і, як не дивно, досвід роботи у сфері збереження культурної 
спадщини: «Слово, наприклад, „тепловізор” було для мене не новим, бо він, 
тепловізор, використовується в окремих реставраційних роботах, тому мені це 
було відомо […]. Крім того, я колись вчився на електрофізиці, тому в техніч-
ній документації мені легше було розібратися. Я читаю і розумію, що я чи-
таю, бо для когось це може бути просто набір слів і незрозумілих термінів. До 
нас навіть приходили кадрові військові, які багато чого не знали, бо звикли до 
старої техніки. Вони спочатку дуже критично сприймали навіть ті ж теплові-

31 Там само.
32 Там само.

Допомога учасникам Революції гідності
від осередку Андрія Салюка
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зори, казали, що треба 
тільки прилади нічно-
го бачення […]. Я пе-
реконаний, що ефек-
тивна допомога – це 
професійна допомога. 
Тут теж питання від-
повідальності і перед 
самими хлопцями, які 
там на сході воюють, 
бо цей прилад може 
врятувати комусь жит-
тя, і перед людьми, які 
жертвують нам свої 
гроші»33.

Фінансове питання на початках розв’язувалося лише власним коштом 
волонтерів і через коло знайомих та друзів. Особливо істотною для А. Салю-
ка стали підтримка й розуміння з боку родини. На допомогу війську він не 
лише виділяв частину сімейного бюджету, а й на два роки відійшов від про-
фесійної діяльності: «За перших два роки війни я майже нічим не займався 
по роботі, тобто по збереженню культурної спадщини. Я дуже багато сидів за 
комп’ютером, часу на щось інше просто не залишалося. Треба було вникати в 
параметри, характеристики, дивитися на ціну, бо ресурси не безкінечні […]. 
Я тоді відійшов від своєї сфери, і я неймовірно вдячний моїй дружині і моїм 
донькам, які мене розуміють і підтримують, бо не кожен, я думаю, зміг би так 
оце все прийняти. Старша, Марічка, вона крім того сама постійно бігає до воя-
ків у шпиталь»34.

Натомість із розумінням волонтерської діяльності з боку інших людей у 
Андрія Салюка не завжди складалося однозначно. З особливо разючих він зга-
дав епізод з ініціативою ремонту храму: «До мене у 2014 р. прийшли представ-
ники одної громади, це тоді, коли втрати були дуже великими і все таке болюче 
відбувалося, приходять і кажуть: „Добрий день, пане Андрію, ми вирішили 
накривати в себе церкву”. Це під Львовом костел, який без накриття вже ро-
ків 15 стоїть, все, що могло бути зруйновано, вже давно зруйновано. Ну й вони 
кажуть: „Нам треба зібрати 16 мільйонів гривень, чи Ви нам допоможете?”. А 
я в цей час думаю, де взяти гроші, щоб купити машину для вивезення хворих. 
Я тоді був думками повністю в тому, що робиться на передовій, стан в мене був 
відповідний. А тут приходять люди і кажуть: „Ну, Ви ж займаєтеся охороною 
культурної спадщини, давайте, поможіть нам зібрати гроші на накриття цього 
даху”. Кажу: „А Ви телевізор включали?! Ви розумієте, що таке 16 мільйонів 

33 Там само.
34 Інтерв’ю з Салюком Андрієм, записане у м. Львові 5 листопада…

Родинне фото, Андрій Салюк з дружиною Славою, 
доньками Марією та Ганною
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на сьогоднішній день?! Ви ж хочете між людьми збирати! 16 мільйонів, скільки 
це життів може врятувати?!”. А вони мені: „Ну війна війною, але нам треба”. 
Я їм сказав: „Вибачте, але я з Вами прощаюся”. Через декілька днів прийшли 
журналісти, хотіли якийсь коментар по охороні пам’яток. Ми переговорили, а 
потім вони питають: „Пане Андрію, а чому Ви тепер не займаєтеся охороною 
культурної спадщини?”. Я кажу: „Знаєте, я дуже активно зараз, активніше ніж 
будь-коли займаюся охороною культурної спадщини, тому що найбільшими 
захисниками наших пам’яток зараз є хлопці з автоматами на сході. Бо відо-
мо, чим закінчувався прихід російських військ будь-куди. Я знаю, що буде, 
якщо, не дай Бог, російські війська зайдуть у Львів, тоді не буде ні культури, 
ні спадщини. Я зараз займаюся охороною культурної спадщини Львова, допо-
магаючи хлопцям касками, прицілами, далекомірами, приладами нічого бачен-
ня, тепловізорами і так далі”»35. Другий сюжет був пов’язаний зі спілкуванням 
А. Салюка з кадровим військовим у період кривавих подій літа 2014 р. На цей 
час волонтери «Львівського лицаря» передавали бійцям перископи власного 
виготовлення, а в розмові виявилося, що приладів такого типу на військових 
складах є достатньо. На питання, чому вони досі не на фронті, офіцер відповів: 
«Ми ж їх на випадок війни тримаємо!»36.

Випадки нерозуміння аж ніяк не стали для Андрія Салюка чинником 
знеохочення, рівно так само, як спад волонтерської активності в суспільстві: 
«Буквально вчора (мова йде про листопад 2017 р. – В. А.) в нашій касі було 
500 гривень, сьогодні передали 100 доларів, але потреби хлопців на сході, ті 
пріоритетні запити, на них треба декілька десятків тисяч доларів. Фактично 
зараз ми повернулися до того, з чого 
починали, тобто власні гроші і те, що 
дадуть друзі-знайомі. Але незважаю-
чи на те, що для більшості війна стала 
буденною і про неї забули, а деколи 
відверто „забили”, потреби є і пробле-
ми є, ми мусимо їх вирішувати. Хай 
би, що там не казали наші політики, 
що армія всім забезпечена і що хлопці 
все мають, реальність є інакшою. На-
приклад, хлопцям, які водії, їм потріб-
ні прилади нічного бачення, але таке 
не передбачене штатом. Водій звичай-
ного автомобіля по штату має автомат, 
якщо водій БМП – пістолет, і так далі. 
Але ніхто йому не передбачав, що 
він має мати прилад нічного бачення, 

35 Інтерв’ю з Салюком Андрієм та Радковцем Іваном…
36 Там само.

Андрій Салюк
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 зокрема водій автомобіля. Є багато таких речей, які хлопцям потрібні, але їм 
цього ніхто не дасть, а від цього залежить їхнє життя»37. Щоправда, А. Салюк 
погоджується, що окремі напрями волонтерської діяльності втрачають акту-
альність, зокрема ті, які пов’язані з гуманітарним забезпеченням.

Позитивний досвід волонтерства у випадку Андрія Салюка незмірно пе-
реважує негативний. Найбільшим стимулом для нього є спілкування з учас-
никами війни, яким «Львівський лицар» надає допомогу. З особливим звору-
шенням він описує відчуття, коли пересилає на фронт чергову допомогу для 
військових: «Ви пам’ятаєте, як у дитинстві чекали Миколая і яке було відчуття, 
коли береш цей подарунок, розгортаєш його?.. В мене таке відчуття радості ви-
никає тоді, коли я щось із приладів передаю хлопцям на передову. Тоді я вихо-
джу з „Нової Пошти” з якимось неймовірним теплим відчуттям… От Ви пита-
єте про розчарування. Десь воно, може, присутнє, якщо мова йде про політичні 
питання, але, якщо говорити про волонтерство і допомогу нашим хлопцям на 
передовій, то тут такого в мене нема…»38. Виявом вдячності від українських 
військових є численні подаровані шеврони підрозділів і подяки. З подяками із 
фронту також пов’язана своя історія: «Хлопці з одного підрозділу нам написа-
ли подяку, я її десь відклав, бо я себе не настільки люблю, щоб собі самому по-
хвалу вішати над столом. А от одного разу прийшли до нас звідтам хлопці, ми 
щось говоримо, а потім один питає: „А де та подяка, яку ми передали?”. Я тоді 
мусив викручуватися, я їм сказав, що ми ще рамку не купили, бо просто так 
без рамки вішати не пасує. З того часу ми всі подяки вішаємо»39. Відзнаками 
організацію «Львівський лицар» і персонально Андрія Салюка неодноразово 
нагороджували органи міської влади й громадськість. Так, у 2015 р. А. Салюк 
отримав премію «Люди Львова» в номінації «Волонтер року»40. Хоча форми 
громадської активності Андрія Салюка змінювалися, незмінними для нього за-
лишаються принципи патріотизму, професіоналізму і людяності.

Анна ВАРАНИЦЯ

37 Інтерв’ю з Салюком Андрієм, записане у м. Львові 5 листопада…
38 Інтерв’ю з Салюком Андрієм, записане у м. Львові 12 вересня…
39 Інтерв’ю з Салюком Андрієм та Радковцем Іваном…
40 Назвали переможців церемонії «Люди Львова – 2015». Львівська Пошта. 

2015. 13 червня. URL: http://www.lvivpost.net/lvivnews/n/30535.
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Наприкінці листопада 2013 року розмірене життя родини Сидоренків з 
с. Бучали, що на Львівщині, змінилося. Маму Світлану вразив перегляд вечір-
ніх новин із кадрами з Євромайдану: «Світлано, щось починається, там щось 
починається, глянь! – гукнув мені Петро. Прийшла до нього. Дивлюсь… „Зран-
ку я їду”, – сказала чоловіку. В сімейному колі, перед телевізором, запанувала 
мовчазна пауза. Ми дивились у бік телевізора та не бачили жодних картинок 
у ньому. Очі „горіли”, скакали бісиками, та ми мовчали. Думали. Так пролетів 
вечір. А там і ніч. А зранку, цілою сім’єю, ми поїхали до Львова»1. Її син Тарас 
за два роки після Революції гідності напише: «Я от чого не міг второпати – я 
знаю цю жінку все життя, але ніколи не думав, що вона природжений лідер. 
Вона тут, на Майдані, була, як риба у воді, і дарма, що часом кулі над головою 
свистіли – це лише її роззадорювало»2.

У родині Світлани Сидоренко цінували волю й любили Україну. За право 
жити на Батьківщині сплатили свого часу не малу ціну, бабуся з дідусем по лінії 
батька пройшли каторжні роботи та заслання. Її матір народилась у Німеччині, 
в концтаборі. За сумлінну працю їм дозволили повернутися додому. Господар, 
у якого працювала бабця п. Світлани, віддячив українській сім’ї подарунком – 
віз із реманентом та різними речами стали неабияк помічними в господарстві. 
Народжена у Львові й вихована на Городоччині волонтерка завжди знала, що 
буде займатися чимсь корисним, адже недарма обидві гілки родинного дерева, 
подолавши стільки випробувань, змогли поєднатись і подарувати їй 13 листо-
пада 1965 р. життя.

Студентські роки С. Сидоренко минули в Дніпропетровську, де вона на-
вчалася за фахом хімік-технолог. Їй нелегко було знайти спільну мову з ото-
ченням: усе відчувала у свій бік образливе «бандерівщина». Під час навчання 
всі спілкувалися російською мовою, так було прийнято. Та все ж пробувала 
говорити й рідною мовою, на всі запитання відповідала щиро, з посмішкою, як 
звикла в західній Україні3. Під час навчання познайомилася з майбутнім чоло-
віком Петром. Частину сімейного життя прожила в Кривому Розі, куди молоду 
сім’ю скерували на роботу й забезпечили житлом. У 2002 р. родина переїхала 
в с. Бучали, де проживає дотепер. Коли діти підросли, подружжя поїхало на 
роботу в Польщу, із мрією, що зароблять кошти й відкриють свою справу. У 

1 Допис на сторінці Світлани Сидоренко (Svitlana Sydorenko) у соціальній мере-
жі Facebook. 17 листопада 2017 р.

2 Коментар Тараса Сидоренка. Рукопис зберігається в сімейному архіві родини 
Сидоренків.

3 Інтерв’ю з Сидоренко Світланою, 1965 р. н., записане в м. Львові 17 листопада 
2017 р. Інтерв’юер Олена Лукачук. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту 
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.
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листопаді 2013 р. вони повернулися на кілька тижнів додому і вже залишилися 
в Україні – долучились усією сім’єю до Революції гідності, а згодом – до росій-
сько-української війни.

Шлях у волонтери був непростим, але зараз пані Світлана вже не бачить 
іншого, хоч інколи їй і здається, що займатися хатніми справами в колі сім’ї 
було б раціональніше. Родина підтримує її в усьому. Найближчим у громад-
ській активності залишається син Тарас. Він почав волонтерити на Майдані, 
без відома матері перебував у шпиталі-КМДА, користуючись моментами її 
відсутності: «Пройшло, здавалося б, не багато часу з того моменту, як ми зу-
стрілися з мамою на Майдані […]. Але факт – вона пам’ятає цю зустріч, а я ні. 
Зате я добре пам’ятаю, як переховувався від неї там, уникаючи зустрічі. З теле-
фонних розмов я знав, що її alma mater – це КМДА, тому я вибрав для себе як 
сховок прес-центр у Будинку профспілок. Будучи вже на Майдані, важко було 
не знати, цитую, „грізного начмеда з КМДА”. Недовго я протримався в тіні – 
ми таки зустрілись. Я вже поєднував роботу в КМДА і в Профспілках. Будучи 
тепер у безпосередній близькості до своєї матері, я міг оцінити її роботу як 
менеджера. Так. Саме так – менеджера, адже її робота полягала в тому, щоб усі 
ці люди в білих халатах відчували себе посеред усього цього гармидеру, як у 
своєму зручному кабінеті десь в обласній чи районній лікарні. Не можу не по-
годитися, що це їй вдавалось дуже непогано. Я навіть не знаю, чи здивувався я, 
побачивши свою маму в самому епіцентрі подій, – вона була всюди, де тільки 
могла: там бинтувала, там тягнула пораненого…»4.

4 Коментар Тараса Сидоренка…

Світлана Сидоренко Світлана та Петро Сидоренки
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Світлана Сидоренко згадує, що вирішила стати волонтером вже у свій 
перший день перебування на Майдані у Львові: «Я взяла прапор, підняла дого-
ри на довгім держаку і розмахувала в ритмі музики, яка лунала із сцени. Двічі 
(пригадую) чоловік хотів забрати прапор в мене, та я не віддала! Падав великий 
лапатий сніг. І майже відразу танув. В мені щось „загорілось” і здавалось, що 
ось-ось розірветься. А це зароджувалась віра в щось нове і прекрасне. На сер-
ці було добре і тривожно. Передала прапор своїй половинці і бігом до шатра: 
звідти запрошували бажаючих допомогти – формувались бригади волонтерів. 
Я записалась…»5. Жінка постійно очікувала виклику на перше волонтерське 
завдання, координатори ініціатив громадськості змінювали то дати виїзду, то 
місця відправки автобусів до столиці. Розгубленість панувала в усьому. Врешті 
вона зібралась і сама поїхала в польовий координаційний пункт «Бригади на 
Київ». Додому повернулася з думкою, що її не беруть через вік, «але ці діти зо-
всім не розуміють, що саме їй і таким, як вона, доведеться закінчувати те, що 
розпочинають вони зараз»6. Непорозуміння тривали кілька днів. У підсумку 
вона купила квиток і опинилась у Києві, знайшла приїжджих львів’ян та по-
чала вивчати збурений столичний Майдан.

У вирі польового життя відразу зорієнтувалась, де потрібна, й присту-
пила до праці. Її першою волонтерською роботою, яка закінчилася жахливи-
ми мозолями на руках, стала нарізка хліба і ковбасних виробів невеличким 
ножем. Цей етап був нетривалим, бо почалися заворушення, перші контакти з 
представниками правоохоронних органів, міркування, що не все пройде спо-
кійно. Цілодобове перебування на вулиці і втома давалися взнаки. На чергове 
прохання свекрухи поїхати до неї додому й перепочити довелося погодитись. 

У цю ніч відбулося перше побиття протес-
тувальників – про це вона отримала sms-
повідомлення та не одразу його прочитала. 
Вранці мама чоловіка зачинила її у квартирі 
й пішла на роботу. Увечері вона повернула-
ся додому з квитком до Львова й вимогою 
їхати до сім’ї. Та Світлана пішла на Майдан. 
Те, що вона не сіла в потяг, свекруха зрозу-
міла, почувши у слухавці дзвони Михайлів-
ського собору7.

Новий етап у житті громадської акти-
вістки почався з розмови із лікарем Тарасом 
з медичної служби штабу національного 
спротиву, який спитав, чи вона не боїться 
крові і чи зможе надати першу невідкладну 
допомогу. Відповідь була ствердна: «Так! 

5 Інтерв’ю з Сидоренко Світланою…
6 Там само.
7 Там само.

Футболка представника
волонтерського руху
«Майдан. Медики»
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Можу!». Перше «бойове хре-
щення» розпочалось із су-
проводу колони мітингуваль-
ників. С. Сидоренко прийшла 
до координаційного пункту, 
де їй видали ліки в поліети-
ленових торбинках. Напліч-
ника в неї не було, тому до-
велося миттєво вирішувати 
цю проблему – зустріла при-
їжджих, попросила в оренду 
наплічник до вечора, взамін 
на їх подив віддала сумку з 
особистими речами. Врешті 

повернулась комплектувати його медичними препаратами, докупили ще очні 
краплі та воду. Увечері стурбоване подружжя розшукуватиме активістку Світ-
лану, аби повернути їй документи і гроші. Так вона знайшла чудових друзів – 
Катерину й Петра з Дніпра, які досі їй допомагають8.

Під час сутичок на Банковій 1 грудня 2013 р. Світлана Сидоренко опи-
нилася в епіцентрі жахливих подій. З лікарем допомагали постраждалим усім, 
чим могли, роздавали маски, воду, промивали очі краплями та рятували пер-
ших травмованих. Коли під ногами у хлопця підірвалась граната, його за допо-
могою рибальських вудок протестувальники несли до машини швидкої допо-
моги, бо по-іншому було неможливо його врятувати, – таким виявився перший 
травматичний досвід-спогад волонтерки. Набираючи воду у вбиральні при Ад-
міністрації Президента України, вона знайшла там Мустафу Наєма й допомо-
гла йому промити очі та горло. Далі, під час протистояння зі співробітниками 
«Беркуту», вона сховалася в одному з дворів, чула, що поряд когось били, та 
не мала змоги відразу туди 
підійти. Врешті, шукаючи 
побратимів, наштовхнулася 
на тіло людини, яка дихала, 
але все її обличчя та одяг 
були заплямовані кров’ю. Це 
був кремезний чоловік висо-
кого зросту, якого вона ледь 
зрушила з місця, дотягнувши 
до брами, їх зупинили право-
охоронці, які прагнули засто-
сувати силу. Вона мовчала й 
про себе просила в Бога уря-

8 Там само.

Працівники тимчасового медичного
шпиталю в КМДА

Світлана Сидоренко
з учасниками АТО, 2014 р.
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тувати їх. Позаду з’явився 
спершу молодий чоловік, а 
згодом старший, які кілька 
разів повторювали: «Це жін-
ка, вона медик, а це травмо-
ваний чоловік – їх потрібно 
відпустити». Із перешкодами 
та емоційним потрясінням 
Світлані Сидоренко вдалося 
надати першу допомогу, як 
вона дізналася згодом, відо-
мому журналісту з Польщі.

З 2 грудня 2013 р. Світлана стала координатором-організатором Медич-
ного центру в КМДА. Займалася фактично всім, щоб осередок медиків працю-
вав без перешкод: сортувала по групах ліки, прибирала приміщення, формува-
ла мобільні бригади для надання допомоги та запобігання захворювань серед 
мітингувальників, складала графіки чергувань і вела перемовини з лікарями-
волонтерами з усієї України, які попередньо записувалися на чергування на 
Майдані, формувала робочі групи медиків для перевірки стану здоров’я лю-
дей, які перебували в КМДА, для запобігання поширенню інфекцій і вірусів, 
координувала відправку хворих та поранених у заздалегідь домовлені місця 
для подальшого лікування9. Ця робота поволі сформувалась у громадський рух 
«Майдан. Медики», який дотепер об’єднує для спільної справи лікарів з бага-
тьох регіонів України. У цей час вона для всіх стала «Свєта-КМДА».

Світлана Сидоренко настільки віддавалась роботі, що вдома була лише 
кілька разів. Уперше 4 січня на похоронах у рідного дядька Михайла зі Стрия, 
вдруге – на весіллі в сина. Приїхала додому, як у гості, телефон не замовкав. 
Та й вона була думками в Києві, в КМДА, серед своїх. Рідні не ображались, 
чоловік кожні два тижні приїздив до неї, допомагав і підтримував. У потребах 
особистої безпеки медиків їй було заборонено виходити за периметр польового 
шпиталю КМДА, але вона завжди цю заборону порушувала, коли бачила, що 
далі від них «гаряче та виникає потреба в негайній допомозі». Під час одного з 
таких виходів її було жорстоко побито представниками правоохоронних орга-
нів. Попри нестерпний біль і вивернуту щелепу, вона втрималась на ногах і по-
вернулася до своїх. Флешбеком пережитого в ті дні травматичного стресу для 
неї стало не побиття, а історія з канюлею: «Не пам’ятаю страху, болю тілесно-
го, але пам’ятаю ці постріли, крики патріотів і це не зразу зрозуміле: „Свєта, 
блін, та Ви що не знаєте, що таке канюля?! Ще мить і в нього вени сховаються 
зовсім, і ми не врятуємо його, він піде…”, – кричав Іванко. Я знала що таке 
канюля – її просто не було в моїй целофановій торбинці, тому що збоку по-
дерлась і канюля ненароком випала. Я хапаю „систему”: „Іванку, а може нею?” 

9 Там само.

Поїздка на передову, 2016 р.



660

О. Лукачук

На землі горілиць лежав великий чоловік і стікав кров’ю. Вени „ховались” і 
ось-ось їх не буде зовсім. Згодом хтось мене шарпає вліво, і на цьому місці, де 
я попередньо сиділа спершись на колінах, впала куля. І цей хтось знову щось 
до мене кричав і знову потягнув на себе. І знову на місці мого кросівка впала 
вбивча залізяка. Я знову там…»10.

Після зими 2013–2014 рр. Світлана Сидоренко спробувала повернутися 
до колишнього життя. Однак на численні прохання майданівців долучилась 
до організації І з’їзду медиків Майдану. Він мав відбутися 9 березня 2014 р., 
але був зірваний. У розмовах з тими, хто приїхав у ті дні в столицю, Світлана 
Сидоренко ділилася відчуттями: «Революція… Так, вона закінчилась ніби, але 
це ще не все… Щось не так… Не до кінця йде… Попереду щось буде…»11. 
Досвід, здобутий у Революції гідності, придався Світлані Сидоренко під час 
налагодження роботи медичних служб у добровольчих підрозділах на початку 
розгортання АТО. 1 квітня 2014 р. їй зателефонував Сергій з Харкова й по-
просив приїхати і допомогти. Потребу облаштувати польовий медичний шпи-
таль та загони самооборони харків’яни спершу вважали зайвою. За кілька днів 
перебування в місті їй приснився сон про блокпости на в’їзді у Харків, який 
невдовзі збувся. У Харкові вона звернула увагу на заклик Семена Семенченка 
в соціальних мережах про допомогу бійцям, які вирушали на схід України. У 
телефонній розмові вони домовилися про створення медичних бригад. Зібрав-
ши побратимів, волонтерка поїхала в Донецьк на перемовини, які пройшли 
без результатно12. З квітня 2014 р. Світлана Сидоренко регулярно їздила в зону 
АТО з допомогою для військових, запаси з Майдану відразу були передані вої-
нам батальйону «Донбас» та інших підрозділів.

У Львові не велися бойові дії, але місто приймало травмованих у Доне-
цькій та Луганській областях, і тою гарячою точкою став Військово-медичний 
клінічний центр Західного регіону (ВМКЦ ЗР). Шпиталь на початках не був 

10 Допис на сторінці Світлани Сидоренко (Svitlana Sydorenko) в соціальній мере-
жі Facebook. 17 листопада 2017 р.

11 Інтерв’ю з Сидоренко Світланою…
12 Там само.

Поїздка на схід України, жовтень 2014 р.
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розрахований для такої кіль-
кості пацієнтів, розгортали 
все у стислі терміни, форму-
вали мобільний госпіталь. 
Лікарі були змушені поєд-
нувати працю у відділенні, у 
мобільному шпиталі, відря-
дження на полігони і в зону 
АТО. Молодшого медичного 
персоналу не вистачало. У 
таких умовах будь-яка до-
помога була на вагу золота. 
Робота в медичному волонтерстві, яку освоїла п. Світлана під час Революції 
гідності, повністю вписувалась у потреби шпиталю. Перемовини щодо отри-
мання дозволу опікуватися хворими в режимному об’єкті тривали певний час і 
не були відразу сприйняті за доброзичливі помисли.

Врешті 14 липня 2014 р. волонтерам дозволили офіційно перебувати в 
шпиталі й відвідувати поранених у відділеннях. Для них було виділено неве-
лику за площею кімнату при контрольно-пропускному пункті ВМКЦ ЗР, в якій 
раніше розташовувався кабінет начальника охорони шпиталю: «Стіл канцеляр-
ський, сейф, шафа і декілька крісел – вся господарка». Роботу Світлана Сидо-
ренко розпочинала із сином Тарасом, а також товаришками Іриною Маланчак, 
Катериною Кеньо та Анастасією Горошко, згодом долучались інші люди. Пра-
ця волонтера виснажлива й неймовірно важка, спілкування з травмованими 
воїнами витримує не кожен, тому склад Благодійної фундації «Волонтерська 
сотня Львова» – громадської ініціативи, яку вона офіційно заснувала, час від 
часу змінювався13.

Одне з перших завдань Волонтерської сотні виявилося провокативним: 
«Я пам’ятаю, що десь на другий-тре-
тій день мене покликали в відділення 
гнійної хірургії і запитали чи зможу 
я знайти „штучну шкіру” для Олексія 
Семенюка (термічний опік). Це щось 
над неможливе! Я там же в кабінеті 
зав відділення гнійної хірургії, Віктора 
Ловги, подзвонила до Руслана (інтер-
на з Тернополя, який був на Майдані 
зі мною) – виробляють шкіру в Тер-
нополі! За 40 хвилин ми домовились, 
що нам завтра передадуть шкіру з Тер-
нополя, а у Львові в такій-то аптеці є, 

13 Оліярчик Т. Що бійці просять у волонтерів. Львівська пошта. 2015. № 2 
(1613). 13 січня.

Отримання взуття для бійців АТО
біля контрольно-пропускного пункту 

ВКМЦ ЗР, 2016 р.

Кімната-офіс Благодійної фундації
«Волонтерська сотня Львова», 2015 р.
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власне, цього розміру і нам зараз привезуть. А ми заплатимо завтра. Я подзво-
нила до людей, які нам пропонували кошти (а ми просили притримати, коли 
буде нагальна потреба), щоб вони прийшли і заплатили. Це була наша перша 
велика перемога!!!»14. Відтоді ставлення до волонтерів у госпіталі змінилося, 
військові медики зрозуміли, що без волонтерів до перемоги дожити буде важ-
ко, хоч й не визнають цього дотепер.

Наснаги в роботі додавали зустрічі з тими, з ким звів Майдан. Деякі з 
них потрапляли у Львівський госпіталь з передової. Ці зустрічі зобов’язували 
не зупинятись, не відходити у важкі хвилини, а завжди бути на посту. Бо ж не-
відомо, кого привезуть у ту чи іншу хвилину або хто прийде сам: «А земля таки 
кругла! Зібралась швидше додому. Та вже в дверях зіткнулась з якимось чоло-
віком. Вибачилась і вже хотіла йти. Та він щось запитав. Я піднімаю очі і бачу, 
що чоловік знайомий. Але за життя чимало знайомих облич! „29-та Бойківська 
сотня”, – говорить мені. Я стою і кліпаю повіками. „Ну що, не пам’ятаєте? Та 
палатка навпроти КМДА! Сотник Іван”, – наполягає чоловік. І я пригадала (по 
правді, я й ніколи не забувала) людей, з якими боролись з тим клятим режимом 
під час Революції гідності! Цей чоловік з невідомих причин почав втрачати 
вагу. Він прийшов до нас по допомогу. Відправили його здати кров на цукор. 
Нічого не виявили. Та то були часи зради. Згодом я домовилася, щоб здати кров 
на аналіз в лабораторію „Синево”. Цукор «зашкалював» – 18,3! Поставила сот-
ника до відома: „Дмитра відправити додому!” і пояснила ситуацію. Сотник 
відправив бійця додому. Та згодом він знову повернувся в палатку. Тільки хо-
вався, коли я приїжджала в Київ: „Вона ж мене відправить додому”, – нарікав 

на мене. Патріоти не помі-
чають своєї недуги! Україна 
в біді! Пішов на війну! Ось 
так, Дмитро Хмельницький з 
м. Турки (що на Львівщині) 
пішов захищати нашу нень-
ку Україну! Сьогодні зустрі-
ла його в шпиталі… Значить 
все роблю не дарма…»15.

Позивних, які вона 
отримує, перебуваючи то в 
одному, то в іншому середо-
вищі, справді багато – від 
побратимів на Майдані, 
учасників АТО, медиків, од-
нодумців з «Волонтерської 
сотні», співробітників шпи-

14 Інтерв’ю з Сидоренко Світланою…
15 Допис на сторінці Світлани Сидоренко (Svitlana Sydorenko) в соціальній мере-

жі Facebook. 28 липня 2015 р.

Мітинг, присвячений річниці
Революції гідності, м. Львів, 2016 р.
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талю. У публічному просторі керівництво Львівського шпиталю називає її «го-
ловний місцевий волонтер»16 або ж «Мати Тереза»17. Вона не має медичної 
освіти, за плечима – курси першої домедичної допомоги при Львівській облас-
ній організації Товариства Червоного Хреста та знання, здобуті під час навчан-
ня на військовій кафедрі при Дніпропетровському хіміко-технологічному уні-
верситеті, яке припинила за місяць до закінчення через сімейні обставини. Од-
нак наголошує: «Мала добрих вчителів і відмінну пам’ять – усе пам’ятаю!»18. 
Підтвердженням фахової підготовки Світлани Сидоренко є те, що жоден боєць, 
який зіштовхується з нею, не може повірити, що вона – не медик. Усі вони ду-
мали, що вона передає їх іншим спеціалістам просто через зайнятість. Розбира-

16 Скоростецький В. Щодня – близько трьох десятків успішних операцій. Army 
UA. Аналітично-інформаційний портал. 2015. 11 серпня. URL: http://www.armyua.com.
ua/shhodnya-blizko-trox-desyatkiv-uspishnix-operacij/.

17 Кушніренко Н. «Дякуйте тим, хто ще там, на передовій. Їм допомагайте, щоби 
не загинули»: обласні чиновники привезли пораненим бійцям подарунки. Тримай 
KURS. 2014. 21 серпня. URL: http://kurs.if.ua/articles/dyakuyte_tym_hto_shche_tam_
na_peredoviy_yim_dopomagayte_shchoby_ne_zagynuly_oblasni_chynovnyky_pryvezly_
poranenym_biytsyam_podarunky_5040.html.

18 Медична допомога учасникам АТО на фронті і в тилу: ургентні проблеми. 
DailyLviv.com. 2015. 9 березня. [Відеоматеріали]. URL: http://dailylviv.com/video/
shist-khvylyn-pro/volonterska-sotnya-lviv.

Орденська книжка і орден
«За мужність ІІІ ст.»,

видані Світлані Сидоренко

Запит необхідних медикаментів на 
блокпости у зону АТО,
що надійшов на адресу БФ 

«Волонтерська сотня Львова»
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тись було непросто: чимало ліків, зде-
більшого закордонного виробництва, 
потрібно було розсортувати за при-
значеннями, у стислі терміни освоїти 
медичну техніку й допоміжні засоби, 
навчитися злагодженому координу-
ванню дій трансферу, лікування та ре-
абілітації пораненого бійця.

Картина допомоги воїну в неї 
складається з трьох сегментів: діа-
гноз, який потрібно пам’ятати, ліки, 
звідки і як усе можна дістати. За та-
ким алгоритмом у голові міститься 
чимало інформації, яку не можливо 
переплутати чи забути, оскільки до-
ведеться сплати найвищу ціну – люд-
ське життя. Волонтерка намагається 
не відмовляти нікому, навіть якщо не 
має можливості допомогти власними 
силами, звертається до інших людей. 
Опікується навіть воїнами з онкологі-
єю та гепатитом19.

Будні в шпиталі стають подіб-
ними до обстрілів на передовій, коли стає відомо, що «Сьогодні борт!» – спо-
кою вже не буде. У ці дні п. Світлана стає ще більше заклопотаною, адже не 
відомо, в якому стані й з якими нагальними потребами приїдуть постраждалі, 
як дістати для них усе необхідне. Телефонні розмови не припиняються, домов-
леності швидко поновлюються та скасовуються. У ці дні волонтерка не лише 
заклопотана, вона просто не має спокою – мусить усе розсортувати, узгодити, 
призначити відповідальних20. У тилу теж буває гаряче… За чотири роки вій-
ни С. Сидоренко апробувала різні моделі зібрання допомоги. Поволі склалася 
своєрідна градація необхідного: елементарні речі, яких завжди бракує (вода, 
печиво, кава, цукор, засоби гігієни)21, кисломолочні продукти, сезонні фрукти 
та овочі, одяг, медичні препарати та обладнання – усе упорядковується за тер-
міном виконання і подається у зверненнях про допомогу через сторінки в со-

19 Допомоги небайдужих потребують онкохворі воїни АТО. VARTA1. 2017. 15 трав-
ня. URL: https://varta1.com.ua/dopomogy-nebajduzhyh-potrebuyut-onkohvori-voyiny-ato/.

20 Бахурська Х. «Я Захарченко з Макіївки, але в „Айдарі” мене прийняли як сво-
го». Високий замок. 2017. 11 березня.

21 Волонтери просять про допомогу. Пораненим бійцям АТО не вистачає води та 
печива. Форпост. Громадський портал Львова. 2017. 16 червня. URL: http://forpost.lviv.
ua/novyny/4322-volontery-prosiat-pro-dopomohu-poranenym-biitsiam-ato-ne-vystachaie-
vody-ta-pechyva.

Отримання передачі з продуктами 
харчування для пацієнтів ВКМЦ ЗР 
від активістів ГІ «Допомога Армії 

України»
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ціальних мережах22, місцеві інформаційні портали23, приватні заклики24. Окре-
мим напрямом є виконання прохань лікарів – їх виконують позачергово25.

За час поїздок у зону АТО Світлана Сидоренко вивчила потреби бійців, 
частина з яких зводилася до відсутності не лише медикаментів, а й побутових 
речей: «Ми два-три рази на тиждень відправляємо медикаменти на схід, хоча в 
Міноборони запевняють, що ліками бійці забезпечені. Це неправда! До слова, 
нещодавно до мене вночі зателефонував боєць, командир підрозділу. Я його не 
впізнала, такий був застуджений, що ледве говорив. Каже: „Світлано, нічого 
більше не прошу – тільки пришли нам щось проти грипу. Мої хлопці хворі”. Це 
батальйон „Айдар”, який стоїть на самій передовій. У людей немає зброї, не-
має одягу… Якщо форма намокла, вони не мають у що переодягатись. Волон-
тери купували цвяхи, відсилали плівку, скоби, сокири, кирки…»26. Репутація 
волонтерки передалась і місцевим лікарям Донбасу, які час від часу телефону-
ють їй особисто: «Олег Іванович, головний лікар з м. Щастя просить капани-
ну, шприци, антибіотики, кровоспинне, бинти, перекис водню…, постіль… „А 
чего только нам не надо?! Да ни хрена у нас нету! Война! Обстреливают – окна 
летят, ставим – опять летят”, – каже він у телефонну трубку»27.

Позиція «не терпіти, бо знаєш, що може бути краще», робить п. Світлану 
сильною в усіх починаннях, зобов’язує не мовчати й нагадувати, що зміни в країні 

22 Допис на сторінці Світлани Сидоренко (Svitlana Sydorenko) в соціальній мере-
жі Facebook. 8 грудня 2017 р.

23 Терещук Г. «Ми такі ж люди, як усі, ми лише пішли захищати країну», – 
травмований боєць. Радіо Свобода. 2016. 27 липня. URL: https://www.radiosvoboda.
org/a/27884802.html.

24 Дудар В. На лікування – до Львова. Експрес. 2017. 23 липня.
25 Панчишин О. Волонтери передали Львівському військовому шпиталю 5 но-

вих кардіомоніторів. ZAXID.NET. 2014. 22 вересня.
26 Оліярчик Т. 2015-ий: яким він був для волонтерів Львова? Львівська пошта. 

2015. № 143 (1754). 17 грудня.
27 Інтерв’ю з Сидоренко Світланою…

Поїздка на передову
до лікарів ВМКЦ ЗР

Зустріч з медиками
ГО «Білі берети»
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починаються з удосконалень кожного. 
Однією з болючих тем для військових 
залишається питання житла (постій-
ного, службового, тимчасового). Во-
лонтерка активно сприяє у вирішенні 
цієї нагальної проблеми: сформовано 
відповідну чергу, яка рухається за під-
тримки Міністерства оборони Украї-
ни, Львівської облдержадміністрації, 
Львівської міської ради, благодійників 
і меценатів, яку спільними зусиллями з 
однодумцями координує Світлана Си-
доренко. Не новина, що представники 
регіональних ЗМІ регулярно моніто-

рять дописи місцевих громадських активістів, а ті, жартуючи між собою, корис-
туються «силою Фейсбуку» й вирішують за його допомогою чимало нагальних 
проблем. Так вдалося вплинути на роботу Львівського центру надання послуг 
учасникам бойових дій, який мав надавати тимчасове житло військовим та чле-
нам їх родин з інших міст у рамках програми «Безоплатне проживання». До 
представників «Волонтерської сотні Львова» часто зверталися приїжджі зі скар-
гами на відмову поселити їх, бо «прізвище не сходиться», «немає підтверджень 
родинних зв’язків» тощо. Коментар волонтерки «Центр допомоги – не для допо-
моги» у Facebook змусив співробітників і опис програми викласти, і коментарі 
гостей опублікувати, і налагодити систему вчасних поселень28.

Життя волонтера завжди перебуває в небезпеці, навіть у тилу. Громадян-
ська позиція незламних духом має чимало опонентів, оскільки перечить на-
лагодженим схемам співпраці державних і приватних інституцій. Захищають 
вони себе звертаючись до широкої громадськості, публікуючи пости в соціаль-
них мережах, відвідуючи прес-конференції, теле- та радіоефіри. Не оминула 
цього і С. Сидоренко. Розбираючись із наданням земельних ділянок учасникам 
АТО, вона отримала у відповідь візит до помешкання правоохоронців29: «Чо-
ловікові ставили дуже дивні та складні запитання. Питали, якою зброєю члени 
моєї сім’ї користувалися, коли були на Майдані, до кого ми її застосовували. 
Дуже нестандартні запитання звучали. Коли в справу від нашого імені втрутив-

28 «Центр допомоги учасникам АТО – не для допомоги», – волонтер заявила про 
труднощі із поселенням родичів поранених воїнів АТО, які приїхали провідати оборон-
ців. Форпост. Громадський портал Львова. 2017. 15 травня. URL: http://forpost.lviv.
ua/novyny/3491-tsentr-dopomohy-uchasnykam-ato-ne-dlia-dopomohy-volonter-zaiavyla-
pro-trudnoshchi-iz-poselenniam-rodychiv-poranenykh-voiniv-ato-iaki-pryikhaly-providaty-
oborontsiv.

29 Бурбан Л. Світлана Сидоренко: Нашому життю загрожує небезпека. Leopolis.
news. 2017. 19 березня. URL: http://wave.leopolis.news/svitlana-sydorenko-nashomu 
-zhyttyu-zagrozhuye-nebezpeka/.

Перед поїздкою бійця Андрія Усача
на реабілітацію в США, 2015 р.
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ся адвокат, правоохоронці сказали, що просто так 
до нас прийшли».

Людяність п. Світлани не полишає її поза 
межами шпиталю. Чимало зусиль спрямовано на 
передову та тих, хто потребує негайного лікування, 
однак статус «підопічний мами Свєти» – то часом 
на все життя30. Вона небайдужа до кожного з них, 
пам’ятає про всіх і цікавиться їх подальшою до-
лею, пильнує можливості проходження реабілітації 
в Україні і поза її межами, допомагає з житлом та 
ліками, підтримує морально31. Не полишає надію 
відправити на лікування військовослужбовця Юрія 
Омелюха, з яким досі відвідує судові засідання, до-
мовилася про лікування у Винниках воїна зі Стеб-
ника Олександра Козачка, навколо помешкання 
якого розгорілися незрозумілі чвари32. Є чимало ін-
ших прикладів, не всі вони публічні, але за кожного 
– без перебільшень – у волонтерки болить душа. І 
проблемою для С. Сидоренко є те, що не всім вда-
ється допомогти, не до всіх достукатися вчасно, не 
всім зарадити, бо й так життя лише для них, без 
робочого графіку та вихідних: «А чи він у мене є? 
Виходжу з дому о 8.20 год. (годину добираюсь до 
Львова), але прокидаюсь раніше, щоб встигнути по господарству. Бувають дні, 
що я виходжу о 6 год. ранку. З 10.15 і до 20.00 год. я – в госпіталі. Зараз до-
помагаю з реабілітацією, спілкуюсь з лікарями стосовно того чи іншого бійця. 
Можливо, в них є якісь претензії. Я вирішую їх із начальником шпиталю чи з 
головним лікарем. З дозволу лікаря, допомагаємо хлопцям з виїздами. Взагалі, 
допомагаю з усім – зараз шукаю засоби пересування (милиці). Завжди потрібні 
продукти, вода і навіть кросворди»33. У неї обмаль часу, але вона нікому ні в чому 
не відмовляє, хіба особисто собі, але чи не це і є рисою справді сильної жінки?

Олена ЛУКАЧУК

30 Вдовиченко Г. Повертати воїнів до життя медикам допомагають вірні дружи-
ни, волонтери, музиканти… Високий замок. 2014. 19 грудня.

31 Мати піврічної дитини взяла під опіку чотирьох дорослих чоловіків. ТВА. Нове 
телебачення старого міста. 2015. 27 березня. [Відеоматеріали]. URL: http://www.tva.
ua/show/news?id=541344.

32 Сашко Козачок: пристрасті навколо «маєтків» пораненого воїна.  Медіа Дро-
гобиччина. 2016. 2 лютого. URL: https://drogmedia.net.ua/2016/02/02/ashko-ozachok-
pristrast-navkolo-matkv-poranenogo-vona/.

33 Світлана Сидоренко, Волонтерська Сотня. Людина не одного року. URL: https://
oneyearperson.wordpress.com/2016/04/12/світлана-сидоренко-але-доки-буде-трив/.

Перелік необхідних ліків 
для бійця І. Мельника, які 
закуповували представники 
БФ «Волонтерська сотня 

Львова»
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ДМИТРО ЧИЧЕРЯ

Переплетення рис «фізика і лірика», відповідальність за майбутнє – влас-
не та свого міста – такі характеристики найкраще відображають маріупольця 
Дмитра Чичерю до початку російсько-української війни. Тоді він поєднував 
викладання у фотошколі з роботою головного інженера на власному промисло-
вому підприємстві: «Коли я задумав створити підприємство, всі говорили мені, 
що це не можливо, та я це сприйняв як виклик»1. Але, як то часто буває, часом 
у життя людини приходять зміни, щоб вона могла скласти свою історію заново. 
Зазвичай такі моменти виникають тоді, коли людина постає перед вибором, 
який зрештою визначає її майбутнє. Коли виникла реальна потреба захисту рід-
ного міста від проросійських бойовиків, які блокували Маріуполь від 13 квітня 
до 13 червня 2014 р., одразу ж вирішив допомагати солдатам. «В одному із 
супермаркетів я хотів купити машинку своєму молодшому сину, яка коштувала 
близько ста гривень, а пара носків коштувала десять гривень, тоді я подумав, 
що краще купити десять пар носків і відвезти хлопцям на блокпост»2, – такі 
спогади залишилися після першої поїздки на позиції до військових у Дмитра.

До початку війни в місті не було окремих волонтерських центрів. Оскіль-
ки виникла необхідність допомагати військовим, які дислокувалися за двад-
цять кілометрів від Маріуполя, сформувалася громадська організація «Центр 
громадських ініціатив „Східна брама”», керівником якої став Дмитро Чичеря. 
«Наша держава, – стверджує він, – схожа на велику квартиру, в якій ми маємо 
навчитися жити разом, а правила мають бути однаковими для всіх. І коли в 
квартирі ремонт або щось вийшло із ладу, то не можна стояти осторонь цього. 
Ти не можеш ненавидіти свою власну квартиру»3. Волонтерам організації од-
ночасно довелося вирішувати багато проблем, взаємодіяти з підприємствами, 
організувати збір речей та знайти склади для їх збереження і подальшого тран-
спортування.

Маріупольці по-різному реагували на потребу суспільної мобілізації в 
умовах реальних загроз для життя й безпеки: хтось підтримував продуктами, 
медикаментами, речами, інші жертвували гроші: «Все працювало, як „сарафан-
не радіо”. Одного разу мені зателефонувала людина, котра прочитала пост у 
соціальних мережах про те, що солдатам потрібен генератор, запропонувавши 
приїхати і взяти гроші для його придбання. Але їдучи їх забирати, ти не знаєш, 

1 Інтерв’ю з Дмитром Чичерею, 1975 р. н., записане у м. Маріуполі 23 вересня 
2017 р. Інтерв’юер Леся Хлипавка. Запис зберігається в архіві Центру усної історії 
та біографістики при кафедрі новітньої історії України імені Михайла Грушевського 
Львівського національного університету імені Івана Франка.

2 Дмитро Чичеря (Feather Phoenix) у студії Громадського ТБ Приазов’я. 2014. 
24 квітня. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=HBkUFrYR4v4.

3 Інтерв’ю з Дмитром Чичерею…
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що тебе там чекає, бо 
існує ймовірність опи-
нитися в чужому ба-
гажнику. Все відбува-
лося на довірі, боятися 
було ніколи, бо якщо 
тобі потрібен генера-
тор, то ти ризикуєш»4. 
Прагнення допомогти 
захисникам штовхало 
Дмитра сідати за кер-
мо автомобіля і до-
ставляти на блокпости 
сектору «М» усе необ-
хідне: «Присяга на вір-
ність країні дається не на день чи два. Я приймав присягу на вірність Україні. 
Я відчував необхідність допомагати військовим, а не бути осторонь. Спочатку 
відвіз їм блок сигарет. Поступово здружилися, через якийсь час я вже знав, 
скільки в кого дітей, у якому банку в кого кредит. І одного разу відчув, що не 
можу їх кинути. Зрозумів, що крім мене їм ніхто не допоможе»5.

Війна мала для міста й дитячий вимір, особливо вона відобразилася на 
долях тих, кому й до її початку бракувало родинного затишку. Діти-сироти та 
позбавлені батьківського піклування через сутички в околицях міста були ева-
куйовані. Після звільнення Маріуполя обласний інтернат відновив роботу, та-
кож сюди переселили вихованців зі зруйнованого дитячого притулку Мар’ї нки. 
«Немає завдань нездійсненних, є волонтерські війська. У них  тепло. У них по-
рядок з харчуванням. Але їм потрібна невелика допомога і багато уваги. Вони 
члени нашого суспільства»6, – написав у Facebook Дмитро Чичеря. Подальша 
допомога дітям варіювалася від збору побутових речей (одяг, предмети осо-
бистої гігієни, канцтовари) до організації свят і культурного дозвілля через екс-
курсії на телебачення, до органів правопорядку, походів у кіно та музеї.

Оскільки для волонтерської допомоги потрібно було утримувати примі-
щення, Дмитро Чичеря вирішив зайнятися певного роду соціальним бізнесом, 
щоб залучити фінанси. Живучи в місті поряд із зоною бойових дій, він добре 
розумів необхідність активності в культурній сфері. Після відвідування кур-

4 Володимир Богоніс, Дмитро Чичеря, Марія Подибайло. Громадське ТБ 
Приазов’я. 2014. 24 квітня. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=dTOl0MFLO6c.

5 Ольга Коростельова, Ірина Мамчур. Хто такі українські волонтери. Укрін-
форм. 2015. 5 грудня. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/1925476-hto-taki-
ukrajinski-volonteri.html.

6 Допис на сторінці Дмитра Чичері в соціальній мережі Facebook. 7 жовтня 
2015 р.

Фото від 7 вересня 2015 р. із сторінки
Дмитра Чичері в соціальній мережі Facebook
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сів Української миротворчої 
школи в нього виникла ідея 
на базі волонтерського цен-
тру створити «антикафе» із 
символічною назвою «Хала-
буда». Прихистком для нього 
спочатку стало неопалюване 
приміщення. Повірити в цю 
ідею та продовжувати робо-
ту команді допоміг аншлаг 
на відкритті в березні 2016 р. 
Він продемонстрував гостру 
необхідність у подібних за-
кладах.

Об’єднання людей проти спільного ворога наповнило міський простір 
Маріуполя новими сенсами і свіжим повітрям. Багато хто заговорив про те, що 
війна дала місту шанс. «Такий простір дуже потрібен молоді, і не лише. У місті 
є багато цікавих людей, які можуть поділитися своїм досвідом у різних сфе-
рах, тому, думаю, що ця ініціатива буде розвиватися»7, – ствердила відвідувач-
ка «Халабуди» Анастасія. Здатність Дмитра об’єднувати навколо себе людей 
посприяла його знайомству з тепер уже арт-директором «Халабуди» Тетяною 
Балабановою. На її думку, «дуже довгий час війна була близько, зараз уже всі 
видихнули, і наразі є дуже великий соціальний підйом. Люди просто не зна-
ють, де і як себе реалізувати. Зараз є багато ідей, тож створюємо можливості 
для молоді та всіх охочих»8. Враженнями про Маріуполь та антикафе поді-
лився й Сергій Жадан: «Цей Маріуполь, він симпатичний, енергійний, щирий, 
драйвовий, і він вселяє надію. Страшенно приємно, що в Маріуполі такі місця 
з’являються. Це дуже позитивна тенденція, що відкриваються такі коворкінги, 
кафе – місця, де люди можуть почитати книги, поспілкуватися9.

Творці проекту ідентифікують його як «третій простір», тобто місце 
поза домом і роботою для проведення вільного часу. Від початку в «Халабуді» 
можна було грати в настільні ігри, дивитися кіно, отримувати нові знання, 
згодом виникла ідея проводити в її приміщенні освітні заходи, майстер-класи 
й тематичні вечори. Це дало змогу отримати невеликий дохід і частково по-
крити витрати на оренду. Та врешті власник продав приміщення, а ініціатива 

7 У Маріуполі відкрилося перше антикафе «Халабуда». Громадське ТБ 
Приазов’я. 2016. 26 березня. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=pU7YKUfpGl4.

8 У Маріуполі відкрилося перше антикафе. Громадське ТБ Донбасу. 2016. 26 бе-
резня. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Ux8Ms-bPaBI.

9 Маріуполь з життя кращий, ніж Маріуполь з книг. Громадське ТБ 
Приазов’я. 2016, 25 серпня. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/
watch?time_continue=79&v=IB1cnwkJChM.

Фото від 7 жовтня 2015 р. із сторінки Дмитра 
Чичері в соціальній мережі Facebook
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була змушена шукати нове 
місце. Цей виклик халабу-
дівці зуміли перетворити на 
стимул для розвитку. В од-
ному із бізнес-центрів непо-
далік від центру міста звіль-
нилася площа під оренду – 
так із 40 квадратних метрів 
проект виріс у 350. «Я пішов 
до власників бізнес-центру і 
розповів їм про ідею просто-
ру. Він повірив у ідею, тож 
мені вдалось отримати дуже 
низьку вартість оренди. Але 
все одно це був справжній 
виклик – без грошей і меблів обладнати величезну площу»10, – згадував Дми-
тро Чичеря. Обживати нове приміщення почали із піддонів, уживаних стіль-
ців, дивану з дому. На решту грошей купили фарбу, бюджетний проектор – і 
знову почали роботу.

При вході в «Халабуду» відвідувачів зустрічає виставка ляльок-мота-
нок, які слугують своєрідними оберегами. Всі вони мають свою історію, адже 
після кожного майстер-класу залишається одна лялька. Саме тут змогла реалі-
зувати свої давні задуми, об’єднавши навколо себе зацікавлених маріупольців, 
майстриня Варвара Гуменна: «В кожну ляльку потрібно вкласти свою любов 
і віру, тоді вона оберігає. Є таке прислів’я: „Лялька і дитину, і хату береже”. 
Наші пращури про це знали. Дуже хочу, щоб ці традиції відновлювалися в 
нашому регіоні»11. На полицях – книги на різний смак і запит. Простір нага-
дує музейні кімнати, де зберігаються різні цікавинки. Приміщення наповне-
не ароматом кави, тут навіть кавова машина працює на благодійність – 50 % 
зароблених на ній коштів спрямовують на гуманітарний блок «Кваліфікова-
ний рятівник» (так тут називають допомогу людям, котрі потрапили в скру-
ту), здебільшого збір коштів зорієнтований на підтримку в боротьбі з недуга-
ми: «Нещодавно ми займалися збиранням коштів для трансплантації печін-
ки дівчинці, якій менше року. Мені написала знайома, я подивився на суму в 
100 тис., ну думаю, зберемо, не так багато. Почав „бомбити” по всіх знайомих 
і незнайомих. Аж тут дзвінок від координаторки: „Дякую! Хтось оплатив всю 
суму – 110 тис. євро”. Ось так, хтось врятував життя іншій людині», – розпо-

10 Ранок live. Дмитро Чичеря і Галина Балабанова (вільний простір Халабуда). 
Телеканал Маріуполь. 2017 13 квітня. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=wfsjU_F5lYE&t=403s.

11 Жінки миротворці. Майдан моніторинг. [Відеоматеріали]. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=Hh76SgrThGg&t=6s.

Творці проекту «Халабуда» у м. Маріуполь.
Фото від 8 січня 2017 р. із сторінки Галини 
Балабанової в соціальній мережі Facebook
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вів Дмитро12. Для нього цей простір став 
не місцем реалізації власних амбіцій, а 
атмосферою для відкриття можливос-
тей кожному, хто шукає самореалізації. 
Більшість заходів у «Халабуді» пов’язані 
з отриманням нових знань. Тут можна 
освоїти курси із ІТ, веб-дизайну, фото-
графії, малювання, крою й шиття, жур-
налістики: «Є курси японської мови. Я 
ніколи не думав, що в Маріуполі може 
бути затребувана японська мова. На 
презентацію прийшло понад 80 людей, 
з яких утворилося дві групи»13, – радів 
Дмитро. Отже, трансформація волонтер-
ського центру в незалежний освітній хаб 
дала платформу для спілкування містян 
між собою, стимулювала появу нових 
ідей та активностей у маріупольській 
громаді. І все це відбулося з ініціативи 
Дмитра Чичері.

Надійною опорою та натхненницею багатьох справ Д. Чичері стала дру-
жина Людмила. Вона водночас слабка і незламна, понад усе піклується про 
власну родину, а з початком війни військові стали значущою її частиною. Коли 
ж Дмитро розширив допомогу на малозабезпечених і переселенців, долучи-
лася до цього напряму, адже з початку конфлікту Маріуполь прийняв велику 
кількість людей, які були змушені залишити свої домівки в зоні бойових дій. 
«Працюємо заради збереження і відновлення України»14, – стверджує Люд-
мила Чичеря. За офіційними даними, кожен п’ятий житель міста є переселен-
цем. За словами міграційного аналітика Андрія Солодька, Маріуполь –  місто 
в Україні, яке прийняло найбільшу кількість переселенців. Воно першим 
отримало статус «Міста солідарності» щодо внутрішньо переміщених осіб15. 
У «Халабуді» таким людям допомагали з юридичних питань та в переквалі-
фікації: «Не шукайте, хто зробить щось за Вас. Ми даємо людям не рибу, а 

12 Як інженер із Маріуполя створив освітній центр для студентів і переселен-
ців. 112 Україна. 2018. 12 червня. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=mq7agAgCEUs.

13 Інтерв’ю з Дмитром Чичерею…
14 Помощь вынужденным переселенцам. Мариупольское ТВ. 2016. 29 де-

кабря. [Видеоматериалы]. URL: http://www.mariupolskoe.tv/news/news-story/
pomoshh-vy-nuzhdenny-m-pereselentsam/.

15 Маріуполь – лідер показників інтеграції внутрішньо переміщених осіб. Ма-
ріуполь. 2018. 9 серпня. URL: https://mariupolrada.gov.ua/news/mariupol-%E2%80%93-
lider-po-pokaznikam-indeksu-integracii-vnutrishno-peremischenih-osib.

Челенж #MyFlagMyPride. Фото від 
10 серпня 2018 р. із сторінки Дмитра 
Чичері в соціальній мережі Facebook
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вудку. Ми надаємо можли-
вості, а не приносимо на 
блюдечку допомогу пересе-
ленцям і нужденним. За три 
роки війни багато людей, що 
приходять до нашого волон-
терського центру, не хотіли 
щось робити для себе. Так 
лишилося і тепер, багатьом 
треба, щоб їм хтось посту-
кав у двері, взяли за руку і 
привели до нового робочого 
місця або інших благ, але так 
не буде»16. Преселенці спри-
ятливо впливають на розвиток Маріуполя – тепер корінні та нові мешканці 
міста розвивають його разом.

Ще до початку війни відомий як Feather Phoenix (Дмитро Чичеря) почав 
займатися фотографією: «Фотограф, як ніхто інший, може аналізувати і диви-
тися на речі із різних сторін. Його вирізняє уміння не дивитися, а бачити. От і 
ми прагнули дивитися на складні ситуації як на переваги»17. Хоч часу для улю-
бленого заняття лишалося все менше, але крім волонтерства Дмитро продовжує 
займатися фотографією. Тільки тепер на його світлинах – українські військові 
з різних міст України. У квітні 2015 р. разом із колегами він організував фото-
виставку з символічною назвою «Життя продовжується», метою якої «був по-
сил жителям Маріуполя та всієї України, що щоб не трапилося в нашому житті, 
нам необхідно рухатися далі, бо все-таки життя продовжується»18. «Останнім 
часом не ми возимо одяг бійцям, а вони приїжджають до нас на склад, міряють 
і забирають, що підійшло. Назвали це акцією „Шмотки за фотки”. Взяв форму – 
роби фото на пам’ять»19, – розповів Дмитро. З нагоди державних свят – Дня 
Державного Прапора і Дня Незалежності України громадські активісти разом 
із Вільним простором «Халабуда» ініціювали Челлендж #MyFlagMyPride. Ідея 
полягала в тому, щоб зробити фото з Державним Прапором України, викласти 
його в соціальних мережах і передати естафету п’яти друзям: «Гордість за свою 
державу, прапор – це відчуття приналежності до цієї країни. Повага до людей, 
які захищають її та кольори цього прапору»; «Це наш символ України, він нас 
захищає»20, – так розповідали про участь у цій акції маріупольці.

16 Інтерв’ю з Дмитром Чичерею…
17 Там само.
18 Дмитро Чичеря (Feather Phoenix) у студії Громадського ТБ Приазо’я. 2014. 

24 квітня. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=HBkUFrYR4v4.
19 Інтерв’ю з Дмитром Чичерею…
20 #MyFlagMyPride. Телеканал ТV7 Маріуполь. 2018. 15 серпня. [Відеоматеріа-

ли]. URL: https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=jhjLqqhaKlw.

Екологічний протест #ЯхочуДихати,
29 вересня 2018 р., м. Маріуполь
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Зусилля Дмитра Чичері та 
його однодумців спрямовані на 
різнобічний розвиток Маріуполя. 
Війна дуже змінила місто. Голо-
ва ГО «Новий Маріуполь» Марія 
Подибайло аналізує: «На основі 
волонтерського руху в місті фор-
муються досить потужні інститути 
громадянського суспільства. Якщо 
раніше ми думали, як забезпечи-
ти тих, хто нас захищає, то зараз 
багато хто навчився через тренін-
ги та стажування контролювати 
владу»21. Майбутнє міста залежить 
від його економічного благопо-
луччя, тому Дмитро Чичеря разом 
із колегами розбудовують Маріу-
польську асоціацію підприємців. 
Проводити тренінги для місцевих 

підприємців приїздили ментори із Львівської бізнес-школи та Києво-Могилян-
ської академії: «Наша мета – „прокачати” їх як бізнесменів-початківців, навчи-
ти, як правильно знайти свою бізнес-ідею, писати стратегію, розподіляти час, 
взаємодіяти з персоналом»22. Сприяє розвитку малого і середнього бізнесу в 
місті Центр підтримки підприємств, що був започаткований Д. Чичерею на базі 
«Халабуди». Тут надають консультації тим, хто займається чи ухвалив рішення 
займатися бізнесом23. І якщо ще чотири роки тому Маріуполь рідко потрапляв 
до всеукраїнських новин із позитивним інформаційним приводом, то сьогодні, 
згідно з результатами дослідження соціологічної групи «Рейтинг» за індексом 
задоволеності якістю 22-х сфер і послуг, місто посіло шосте місце, випередив-
ши Хмельницький, Івано-Франківськ та Львів24.

У робочі будні на вулицях міста частіше можна зустріти дітей, а в повітрі 
відчути їдкий ледь помітний дим. Дмитра Чичерю, який разом із дружиною 
виховує двох синів, турбують екологічні проблеми міста, які всіляко заперечує 

21 Маріуполь травневий: як змінилося місто за 3 роки. Громадське телебачення. 
2017. 9 травня. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/watch?time_continue= 
356&v=WCurpi4HE6c.

22 Асоціація підприємців Маріуполя. Маріупольське ТВ. 2018. 25 червня. [Відео-
матеріали]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=SalcBtVzkcE.

23 У Маріуполі відбулося відкриття Центру підтримки підприємництва. 2018. 
9 липня. [Відеоматеріали]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=mUAPsCWpl50.

24 Москаленко А. Чому Львів опустився у рейтингу міст на 9 місце? Твоє міс-
то. 2017. 19 квітня. URL: http://tvoemisto.tv/blogs/chomu_lviv_opustyvsya_u_reytyngu_
mist_na_9_mistse_85206.html.

Фото від 29 вересня 2018 р.
із сторінки Людмили Чичері
в соціальній мережі Facebook
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влада. Завдяки його активній позиції вдалось організувати зустріч із питань за-
бруднення повітря промисловими підприємствами разом із директорами заво-
дів-забруднювачів. 28 вересня 2018 р. кілька тисяч мешканців вийшли на про-
тест під гаслом «Я хочу дихати»25 з вимогою покращити екологічну ситуацію 
в місті. Цей протест важливий не лише з точки зору вирішення екологічних 
питань міста; він добре показує, як може одна цілеспрямована людина змінити 
уявлення мешканців не лише про своє місто, а й навчити цінувати кожну ма-
леньку перемогу в будь-якій справі.

Сьогодні Дмитро Чечеря продовжує жити і творити в місті, яке не лише 
розташоване на березі моря, а й опинилося на березі війни. Разом із однодум-
цями він тримає в Україні ту лінію фронту, яка не тільки в окопах, а й у способі 
мислення, адже переконаний, що наша держава воює не лише за територію, а 
й за серця людей. Розпочавши волонтерство з дописів у соціальних мережах, 
Дмитро Чичеря зумів створити в рідному місті простір для вільного спілкуван-
ня та налагодив важливу комунікацію між органами влади і громадою міста, 
черговий раз нагадавши кожному про відповідальність за сьогодення та май-
бутнє.

Леся ХЛИПАВКА

25 Екологічний протест. Вікна-новини. 2018. 1 жовтня. [Відеоматеріали]. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=T_ksOFirmHY&feature=youtu.be.
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Війна – явище багатовимірне. Вона втягує людей в особливу реальність, 
де їм доводиться виконувати нові, нерідко раніше немислимі ролі. Однією з 
граней війни є її «жіноче обличчя». Жінки, яких торкнулися бойові дії, встиг-
ли «приміряти» чимало ролей. Вони стали тими, хто чекає, як ніхто інший, 
переможного завершення війни й повернення додому найдорожчих чоловіків, 
волонтерками, для яких допомога фронту перетворилась у пріоритет повсяк-
дення, а врешті й військовослужбовицями, котрі взяли до рук зброю. Життєва 
історія Юлії Ярової – це один із прикладів поєднання, взаємопроникнення й 
перетікання усіх цих «облич війни».

До війни життя Юлії Ярової нічим не відрізнялося від буднів звичайної 
жінки. Однак у цій «звичайності» задовго до подій Революції гідності прояви-
лась особлива і дуже важлива для розуміння цієї постаті деталь – здатність 
йти за внутрішнім покликом і піддаватися поривам. Це, зокрема, яскраво де-
монструє її професійний шлях. Вибір фаху економіста був наскрізь прагма-
тичним, продиктованим реаліями 1990-х років: «Я працювала, мала власний 
бізнес із мамою і працювала досить успішно в цьому бізнесі. Єдине, що я себе 
не пов’язувала з такою професією»1. Однак прагнення виразити свій творчий 
потенціал урешті-решт таки перемогло і змусило тридцятирічну бізнес-леді 
почати будувати нову кар’єру. Студенткою стаціонарної форми навчання Укра-
їнської академії дизайну вона стала 
через рік після народження молодшо-
го сина. Отримавши диплом дизайне-
ра архітектурно-просторових середо-
вищ, Юлія «нарешті почала займатись 
тим, чим завжди хотіла займатись»: 
«Я потім працювала фрілансером, 
тобто індивідуальні замовлення. Дуже 
маю великий альбом, портфоліо, бага-
то робіт робила, багато картин нама-
лювала, були в мене і Львова картини, 
і на замовлення портрети малювала, 
ну але теж у мене є дуже великий аль-
бом по дизайну інтер’єрів, які я роби-
ла […]. Професійна діяльність у мене 
тривала до тих пір, поки не прийшов 

1 Інтерв’ю з Яровою Юлією, 1976 р. н., записане в м. Львові 6–7 липня 2017 р. 
Інтерв’юер Анна Вараниця. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту украї-
нознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

Юлія Ярова
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2013 рік, доки не почався 
Майдан. Тоді почався мій 
новий відлік»2.

Із початком револю-
ційних подій сім’я Ю. Ярової 
активно підтримала протест. 
Вадим Яровий, старший син 
Юлії, на той час учень оди-
надцятого класу, на Майдані 
був тричі. Вперше він по-
їхав у грудні 2013 р. разом 
із середовищем «ультрас», 
до якого приєднався раніше. 
У січні він удруге прибув до 
Києва, де 19–22 січня став 
учасником протистояння на 
вулиці Грушевського. Там він потрапив під водомети і сльозогінний газ. Третій 
виїзд відбувся в лютому, коли розпочалися найкривавіші події. «Він просто втік 
з дому, – згадувала Юлія. – Я просто гарного суботнього ранку прокинулась, 
щоб будити його до репетитора на фізику, а його немає. Коли я вже подзвони-
ла, він уже під’їжджав до Києва. Сказав: „Мама, вибач, але я не можу”. Коли 
вже він повернувся, закінчилися ті всі події, він втратив вісьмох товаришів на 
Майдані. Приїхав, три доби він фактично не виходив з кімнати, він перегля-
дав контакти цих людей, частина з них згоріла в Будинку профспілок»3. Сама 
Ю. Ярова прямої участі в подіях у Києві не брала, адже її молодшому синові 
було всього вісім років і залишитися без мами він не міг.

З перших днів війни родина Ю. Ярової включилась у допомогу Укра-
їнській армії. Спочатку йшлося про передачу речей і продуктів на фронт. Від 
липня 2014 р. Юлія знаходила й активно поширювала на своїй сторінці у Face-
book інформацію про різноманітні збірки, а сама передавала допомогу через 
волонтерів Громадської ініціативи «Допоможи фронту». Вона намагалася 
максимально залучити людей поза простором соціальних мереж, наприклад, 
розміщувала оголошення при входах у під’їзди. З одного боку, таке прохання 
сприймалось як більш адресне, з іншого – доносило інформацію до тих, хто не 
був користувачем Інтернету, зокрема до літнього покоління. Ефект виправдав 
очікування не кількісно, а якісно: «Потрібні там теплі речі, потрібні кросівки, 
треба футболки, треба те, те і тамте. Ну, на жаль, якось довкола люди в’яло 
дуже реагували, але зрештою знайшлись люди, які теж долучались до того, і 
ми приносили регулярно. Я закуповувала то мило, то зубну пасту, то станки, то 
туалетний папір, усе, що могли. Всі речі, що я зібрала вдома, там футболки, бі-
лизну, шкарпетки, теплі речі, то я все повідносила сама, щоб відправки були на 

2 Там само.
3 Там само.

«У кожного свої герої» – пост опублікувала
на своїй Facebook-сторінці Юлія Ярова

15 березня 2014 р.
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фронт. Потім якось так виходило, що мені здавалось, що я можу більше робити 
і допомоги більше давати, це таке, що внутрішньо відчуваєш, можна сказа-
ти, спинним мозком»4. Тоді ж Юлія знайшла однодумців, які у вересні 2014 р. 
об’єднались у групу «Hand Made по-львівськи для Армії руками волонтерів». 
З цього стартував її основний напрям волонтерської роботи – виготовлення 
маскувальних сіток.

Спершу ідея полягала в тому, щоб збирати тканини й пересилати їх до 
Києва, де вже раніше існувала волонтерська команда, яка спеціалізувалася на 
виготовленні сіток. Однак такий підхід виявився нераціональним: київські 
та харківські активісти надали інструкції і проби, а учасники групи, в їхньо-
му числі Юлія Ярова, зайнялись організацією плетення у Львові. 16 вересня 
2014 р. у церкві св. Климентія вперше зібралися добровольці, спільними зусил-
лями яких вже 19 вересня в Яворівську військову частину було передано перші 
три сітки. Про це на своїй сторінці у Facebook написала Світлана Божко: «День 
4-й. Відвезли з Юлия Яровая три сітки в Яворівську військову частину. Дівча-
та, наша робота бійцям так потрібна! Це можуть передати тільки очі! Дзвонили 
в зону АТО…, що вам сказати… Львів’янки, ми маєм як можна швидше забез-
печити тими сітками всі наші бригади!»5.

Через декілька днів Юлія долучилася до організації ще одного подібно-
го осередку: «Церква св. Йосафата надала можливість небайдужим львів’янам 
долучитись до нашої справи. Вирішуємо всі технічні питання (збираємо тка-
нину нейтральних кольорів, гроші на риболовецьку сітку і, головне, небайдужі 
руки і душі!!!)»6. Далі вона продовжила залучати до справи ще й школи. Від-
гук на заклик приєднуватися до плетіння маскувальних сіток на осінь 2014 р. 
перевершував сподівання: «Бувало так, що не я долучала, що в мене телефон 
розривався від того, що люди дзвонили: приїдьте, покажіть, розкажіть, ми бу-
дем плести […]. Почали дзвонити люди зі всіх районів Львова і зі всіх районів 
Львівської області. Якщо Львівську область я консультувала по телефону, то 
Львів приходилось об’їжджати весь: там показати майстер-клас, там довезти 
сітки, там довезти тканину, там поїхати забрати тканину, там забрати готову 
сітку, там же поїхати й відправити через Нову пошту. Якщо десь у якесь місце 
не встигаєш, то запізнюєшся всюди, все збивається. Ну, так воно закрутилося 
практично на весь Львів»7. З часом почали виготовляти ще й снайперські «кікі-
мори» і маскувальні халати.

Активна волонтерська діяльність цього періоду в Юлії Ярової розгор-
талася на тлі приватної драми: син Вадим у сімнадцятирічному віці ухвалив 
рішення піти добровольцем на фронт. Тричі він намагався виїхати без відо-

4 Там само.
5 Допис на сторінці Світлани Божко (Svitlana Bozhko) в соціальній мережі Face-

book. 19 вересня 2014 р.
6 Допис на сторінці Юлії Ярової (Юлія Сабліна-Ярова) в соціальній мережі Face-

book. 20 вересня 2014 р.
7 Інтерв’ю з Яровою Юлією…
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ма матері, однак щоразу їй вдавалося повернути його додому з дороги: «Це 
були скандали, я казала: „ти ще замалий, в тебе інакше призначення, ти не мо-
жеш їхати, є кому воювати”. Він повертався, я намагалася переконувати. Стан 
у нього був близький такий до…, ну не скажу, що, може, до самогубства, але 
воно таке було… „Що ти робиш, мені соромно”, я не могла вже йому потім в 
очі дивитися. Ні переконання, ні скандали, ні крики, ні мольби, ні просьби, ні 
ховання речей, мештів, нічого не допомагало. На жовтень я вже зрозуміла, що 
ситуація критична і я йому тільки нашкоджу тим. І я зрозуміла, що я напевно 
таки дійсно зроблю помилку, коли його просто так через коліно переламаю… 
Страшно, надзвичайно страшно. Ти не знаєш, як воно обернеться… Ти свідомо 
розумієш, що ти відправляєш дитину в пекло і чим це закінчиться невідомо»8.

Драматизм ситуації коментує психолог Зоряна Кручак: «Розпач, це роз-
пач. Матір не відпускає сина на війну не тому, що вона не хоче, щоб він Бать-
ківщину захищав, а тому що нами управляє страх матерів, страх втратити. 
Коли ти мама і твоя дитина, до того ж неповнолітня дитина, йде на війну, то ти 
не думаєш ні про Україну, ні про державу, ні про що взагалі ти не думаєш. Ти 
думаєш тільки про те, що твій син йде на війну. Це так страшно неймовірно… 
Те, що вона змогла себе так взяти в руки, заставила себе ухвалити правиль-
не рішення, свідчить про дуже сильний характер, жінка дійсно з воїнською 
витримкою»9. Вадим Яровий розпочав службу в Лисичанську. У грудні 2014 р. 
у місті було відносно спокійно. Справжнє бойове хрещення відбулось у Ста-
ниці Луганській. На передовій лінії фронту під постійними обстрілами він як 
гранатометник провів 92 дні10.

Відхід Вадима на війну став для Юлії черговим переломним моментом. 
Волонтерство набуло нового сенсу: «Порив помагати перетворився у втечу від 
проблем. Я ховалась від проблем, від моєї особистої проблеми, що мій син 
поїхав на фронт. Я десь рятувалась оцією справою, допомогою армії, нашому 
війську. Цією зайнятістю, потрібністю я рятувалась від дурних думок, від пере-
живань, воно мене трошечки відволікало, відтягувало. Воно давало відчуття, 
що ти якусь корисну справу робиш. Одне – сидіти вдома, моніторити новини 
і не знати, що там робиться, друге – коли ти чимось зайнятий і в тебе ті думки 
розбавляються іншою корисною справою. І це було постійно, це був постійний 
зв’язок із військовими, з передовою, з підрозділами різними, це були і 24-та 
бригада, я вже навіть не пам’ятаю, тоді 80-та, і загони територіальної оборони, 
і спецпідрозділи. І, відповідно, витягування, розмови з хлопцями з передової, 
витягування їх, це як робота психолога, відволікання їх від того життя, яке вони 
там мають»11. Координування осередків плетіння маскувальних сіток, а також 

8 Там само.
9 Інтерв’ю з Кручак Зоряною, 1975 р. н., записане в м. Львові 9 жовтня 2017 р. 

Інтерв’юер Анна Вараниця. Запис зберігається в Архіві усних історій Інституту украї-
нознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

10 Інтерв’ю з Яровою Юлією…
11 Там само.
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збір іншої допомоги стали її єдиною роботою, що насамперед було пов’язаним 
із внутрішнім станом: «Я не могла творити. Я дуже заздрила митцям, які про-
довжували свою творчість […]. Мене відбило: я не можу нічого робити, в мене 
розпач, руки опускаються, пензлик опускається, робити я нічого не хочу, ідей в 
голові немає і все». Не залишалося й часу, адже функції координатора терито-
ріально розкиданих пунктів передбачали мало не цілодобову зайнятість. Юлія 
відповідала не лише за кількість, а й за якість, тому їй доводилося працювати 
«через не можу»12.

Статус волонтера не надавав Ю. Яровій жодних додаткових пільг щодо 
допомоги синові. Вона, як і всі інші, записувалася до списків, у тому числі 
в організації, до якої належала, і чекала своєї черги. Продукти й речі першої 
необхідності, які надавало приватне оточення, також розподіляли на групу: «В 
групі дванадцять чоловік, значить бабуся сидить і плете двадцять чотири пари 
шкарпеток, тому що дитині треба хоча б дві пари мати і хлопцям роздати, бо то 
ж не буде так, щоб він один отримав, а всі інші – що? Їм там усім однаково було 
холодно, однаково було голодно і так далі, а сім’ї же різні в них. Та й навіть 
весь батальйон, їхні потреби – це було таке апріорі»13.

18 грудня 2014 р. Юлія Ярова вперше сама повезла допомогу в зону бо-
йових дій до Лисичанська: «Перша поїздка – такий шалений порив, шалене 
бажання побачити, де моя дитина, що вона живе, яка ситуація довкола […]. 
Страху не було, навіть не зауважила, що чотири доби я знаходилася практич-
но без сну, це було півтори-дві години якогось дрімання. Я була за кермом аж 
майже до Сватового […]. До цього часу я летіла зі швидкістю 130 кілометрів 
на годину і без будь-якого відчуття втоми, без нічого. Та дорога виглядає трохи 
так, як перехід від кольорового кіно до чорно-білого»14. У Лисичанську вона 
провела лише один день. Відносно спокійна ситуація принесла певну рівно-
вагу. Однак цей спокій виявився короткочасним.

Волонтерську роботу Ю. Ярова не припиняла аж до повернення Вадима 
з АТО. На цей час далася взнаки фізична й моральна втома, до того ж дещо 
змінилося функціонування осередків, які вона координувала. Серед волонтерів 
локальних пунктів з’явились окремі відповідальні особи, котрі взяли на себе 
забезпечення певної частини підрозділів. Відпала також потреба у проведен-
ні постійних майстер-класів, бо вміння плести сітки і кікімори вже перестало 
бути таким унікальним, як на початках. Це дозволило Юлії відійти від актив-
ного волонтерства на період літа 2015 р., щоб відпочити, вирішити приватні 
справи і якимось чином увійти в професійний ритм, оскільки заощадження 
вичерпувалися. Хоча вона продовжувала допомагати фронту: під її опікою за-
лишилися батальйони, для яких вона збирала і передавала медикаменти, одяг і 
продукти харчування15.

12 Там само.
13 Там само.
14 Там само.
15 Там само.
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До теми камуфляж-
ного покриття Ю. Ярова 
вдруге прийшла у верес-
ні 2015 р.: «Я трошки за 
літо реабілітувалася, я 
відчула, що я далі мушу 
бути корисна, бо я буду з 
розуму сходити. Бо хлоп-
ці дзвонили, просили, а 
відмовляти людям там – 
це було просто… Воно 
перечило мені, я не можу 
відмовити […]. Потім 
сформувалася ще знов ко-
манда, яка далі почала за-
йматися тими сітками, і 
оце ми з Юлею (мова йде 
про Юлію Кудрик. – В. А.) знов очолили цей напрям маскувальної сітки і снай-
перських „кікімор”»16. Спершу Ю. Ярова і Ю. Кудрик пов’язували діяльність із 
волонтерською спільнотою «Серця Лева», потім розширили співпрацю з інши-
ми волонтерськими осередками, зокрема й тими, які не були оформлені в ор-
ганізації. В ефективному тандемі вони працювали до кінця липня 2017 р. Тоді 
ж у Ю. Ярової з’явився ще один напрям творчості: вона почала «перетворюва-
ти зброю на мистецтво», оздоблюючи трофейні гільзи і тубуси патріотичною 
символікою: «Це мистецтво йде на добру справу. Всі ці речі були подаровані 
волонтерським рухам і небайдужим людям, які активно допомагають нам до-
помагати Українському війську!»17.

У січні 2017 р. Юлії вдруге довелося побувати на лінії фронту. «Народна 
самооборона Львівщини» організувала вертеп для бійців АТО, в якому їй діста-
лася роль ангела: «Я дуже довго просилася на передову, то на мене місця нема, 
то нема того, то нема сього, бо там дійсно місць бракувало, але в один пре-
красний момент мені подзвонили, Сергій Дзядек подзвонив, каже: „Юль, у нас 
вертеп формується, ангелом будеш?”. Я кажу: „Буду”. І так я в січні 17-го року 
знову потрапила на передову, причому об’їхали ми всю передову від Щастя, 
відвідуючи і Світлодарську дугу, це гарячі точки, і аж до Маріуполя, це кінцева 
точка була»18. «Ми колядували для добрих людей і збирали кошти для допомо-
ги військовим у зоні АТО. 62 980 грн., 430 €, 450 $ зібрано за три дні коляди», – 
інформувала про цю поїздку Ірина Яремко19. Три з половиною дні фронтової 

16 Там само.
17 Допис на сторінці Юлії Ярової (Юлія Сабліна-Ярова) в соціальній мережі 

Facebook. 20 грудня 2015 р.
18 Інтерв’ю з Яровою Юлією…
19 Допис на сторінці Ірини Яремко в соціальній мережі Facebook. 12 січня 2017 р.

Волонтерський вертеп
«Народної самооборони Львівщини»
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атмосфери вперше змусили Юлію за-
мислитися над можливістю підписан-
ня контракту про військову службу.

Емоційний чинник підштовх-
нув до рішення20. З одного боку, це 
були почуття ейфорії, викликані став-
ленням військових, відчуттям солі-
дарності волонтерів і усвідомленням 
участі в чомусь значущому і благо-
родному. З іншого боку, на тлі не-
безпек загострювалося неприйняття 
ворога, поглиблювалося співчуття до 
українських воїнів і співпереживання 
з ними, фактично йшлося про певне 
ототожнення. Як найяскравіший по-
зитивний момент Юлія згадує випад-
кову зустріч із бійцями з Тернополя 
на блокпосту дорогою з Бахмута до 
Авдіївки: «Ми стали в полі і відколя-
дували, зима-холод, вітер страшний, 
і стоять оці хлопці, і в них сльози на 
очах, і в нас сльози на очах. Це було 
просто неймовірно, мега-мега пози-

тив […]. Це взагалі позитив дуже, коли ти виступаєш перед нашими військови-
ми. Це і сльози, і радість зустрічі, і гіркота відбуття, прощання, було бажання 
лишитися з ними, і все. Через тиждень після нашого приїзду розпочались об-
стріли Авдіївки. А після того в мене почала закрадатись думка, що я напевно 
піду служити»21.

Ейфорійні емоції контрастували з різко негативним досвідом, коли Юлія 
Ярова вперше особисто зустрілася з противником. Волонтерський вертеп мав 
намір привітати українських офіцерів у м. Соледар, де знаходиться Спільний 
центр координації і контролю (СЦКК) української й російської дипломатичних 
місій. Волонтери не були готовими зустрітися з російськими офіцерами, про 
присутність яких довідалися вже на місці: «Це одне, коли десь чуєш, але інше 
коли ти сидиш і вони заходять… Входить там штук двадцять їх, у цій росій-
ській формі, з їхніми шевронами, і якесь в їхні очах бачиш… ну, явно було, 
що в наших очах читалася люта ненависть, в їхніх очах не знаю що читається, 
якісь вони…, вони і ховали очі від нас, деякі і дивилися на нас, що за люди, що 
таке […]. Ми сіли в машину, комусь там дуже нерви схопили, когось серце схо-
пило, але наші дівчата кажуть, що зловили чомусь себе на думці, що би взяли 

20 Інтерв’ю з Зоряною Кручак…
21 Інтерв’ю з Яровою Юлією…

Юлія Ярова та Юлія Кудрик передають 
«Народній самообороні Львівщини» 
маскувальні сітки і буржуйки,

9 жовтня 2015 р.
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автомат і перестріляли. Я десь у собі таке саме відчула […]. При рішенні моєму 
вже в березні йти в армію той фактор так само дуже вплинув на мене»22.

На початку 2017 р. Юлія Ярова вже не сприймала волонтерську діяль-
ність як межу можливостей23. Вона знайшла раціональні аргументи на користь 
контракту24. Стабільне фінансове забезпечення було важливим для людини, яка 
тривалий час вкладала у війну власні заощадження, одночасно втрачаючи по-
зиції у професії. Істотними виявилися й соціальні гарантії, які законодавство 
не передбачало для волонтерів. Врешті-решт, трирічна сконцентрованість на 
війні вплинула на зміну інтересів у принципі. Показово, що думку про повер-
нення до роботи дизайнера по закінченню війни Юлія відкидає. Першим ва-
ріантом військового контракту, який розглядала Ю. Ярова, було проходження 
служби в штабі чи військкоматі у Львові. Реалії такої роботи, однак, відрізня-
лися від її уявлень: «Я просто зрозуміла, що це не зовсім те, що я би хотіла, 
що це контракт, але не зовсім той, який мене би влаштовував. То сидіти просто 
перебирати папірці, кожен день бачити у дверях військових, які там проходять, 
а я тут сиджу така на контракті, перебираю папірці. То воно було не моє»25.

У третю поїздку в зону бойових дій Ю. Ярова вирушила в березні 2017 р. 
На цей час вона ще не ухвалила остаточного рішення, проте внутрішньо вже 
знаходилась у стані вибору підрозділу для проходження служби. Критері-
їв було декілька: військова специфіка, внутрішній порядок і побутові умови. 
Найближчою до очікувань вона назвала 406-ту берегову артилерію: «Мені 
дуже сподобався весь підрозділ, їх порядок, їх добробут, можна так сказати, 
на позиції під Маріуполем, в полі, в ангарі, але вони все, кажу, дуже там добре 
організували. І я почала власне з командиром говорити. Він мене дуже довго 
відмовляв, він мене спочатку взагалі всерйоз не сприйняв, весь березень я була 
на зв’язку»26. Основним аргументом «проти» була віддаленість від дому, тому 
Юлія розглядала і варіант служби в 56-тій мотопіхотній бригаді, але врешті-
решт таки обрала 406-ту берегову артилерію. 28 липня 2017 р. вона поїхала до 
навчального центру в Полтаві для проходження тримісячного курсу перепід-
готовки зв’язківця.

Новина про контрактну службу не стала для сім’ї Ю. Ярової несподіван-
кою. Старший син підтримав її вибір. Мати Юлії, Тетяна Сабліна, також із ро-
зумінням поставилася до рішення доньки, яке було прогнозованим. До «міліта-
ризованої мами» звик і молодший син Олексій: «Молодший знає, що старший 
воював, і мама, будучи волонтером, це практично майже так, як на війні […], 
він це усвідомлює, що в мами там дядя такий-то, старшина з такого-то взводу, 
він теж іноді буває, як маленька дитина. Мама має йому допомогти, мама має 

22 Там само.
23 Інтерв’ю з Зоряною Кручак…
24 Інтерв’ю з Яровою Юлією…
25 Там само.
26 Там само.
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щось зробити. […] Але, мені здається, він на свої дванадцять років ще до кінця 
не розуміє, що відбудеться. Хай усе йде своїм шляхом. Я знаю, що моя мама і 
старший син завжди знайдуть якесь йому пояснення, якщо я не знайду його або 
не зможу донести»27. 87-річна бабуся Юлії теж, на подив родини, відреагувала 
спокійно: «Бабця посиділа-подумала, тоді каже: „Я ще й так дивуюся, що вона 
ще не там, вже давно би мала бути там. Вона ще і так довго протрималась. Хай 
йде, то її, хай йде”. І оце, до речі, ця фраза старшої мудрої жінки, не стільки ре-
шти одобрення-неодобрення, а от її оці фрази, декілька, що вона сказала, вони 
мені таким благословенням прозвучали, в мене після того такий спокій настав. 
Таке, якби старий мольфар сказав: „Іди, дитино, все буде добре”»28.

У період, коли Юлія Ярова остаточно визначилася щодо служби в армії, 
в її житті почалася нова лінія: «З’явилася в мене людина зараз, і зараз важко, 
дуже важко, тому що людина, з якою дуже споріднені душі, дуже цікаві стосун-
ки, але людина тут. Я його зустріла після того, коли вирішила їхати, вступати 
до війська […]. Людина теж військова, мабуть, у мене і не виникло б почуттів 
не до військового, до непов’язаної людини, тому що я би не мала про що гово-
рити. Цивільній людині не було би зі мною цікаво, тому що я, яким би там не 
було боком, я все рівно повертаюся до війни, в мене дзвінки, розмови…, мені 
би було нецікаво слухати про якісь там концерти, зустрічі чи про якісь форуми 
цивільні […]. Але незважаючи на те, що в мене з’явилась така людина тут, 
рішення своє йти до війська я не поміняла»29. Так жіноча роль Юлії в умовах 
війни пройшла чергову трансформацію: від жінки, яка чекає, до жінки, на по-
вернення з фронту якої чекають удома.

28 липня 2017 р. для Юлії Яро-
вої закінчилася волонтерська діяль-
ність і розпочався новий етап – вій-
ськова служба. Свої емоції вона опи-
сала так: «Воно перемішується все 
докупи, і той же страх, до речі, теж 
присутній, перемога над собою, мож-
ливо, десь така і гордість собою: „Я 
собою горджусь! Хто молодець? Я – 
молодець!”. Я вирішила йти в армію, 
і я йду армію, правда, не знаю, чим то 
для мене обернеться, але я йду. Є стан 
ейфорії і страх»30. Досвід волонтер-
ства став дуже цінним уроком, який 
навчив «бачити людей, саме бачити 
людей зсередини і полову від зерна 

27 Там само.
28 Там само.
29 Там само.
30 Там само.

Юлія Ярова в лавах ЗСУ
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відрізняти. І читати людей з обличчя навіть, навіть не доходячи до розмови. 
Особливо коли ти бачиш обличчя військових і очі їхні, ти швидше вчишся роз-
биратися в людях»31.

Історію Юлії Ярової складно назвати типовою. Проте її приклад пока-
зує глибокі взаємозалежності між різними сферами життя людини. Включення 
Ю. Ярової в допомогу армії не стало, як для багатьох інших, прямим продов-
женням Революції гідності. Вона приходила до волонтерства поступово, в 
тому числі через приватні мотиви. Роль матері, яка чекає сина з війни, стала 
своєрідним каталізатором, який змусив задіяти всі фізичні й моральні сили до 
дії. Обов’язки координатора осередків плетення маскувальної сітки по Львову 
протягом трьох років були основним видом зайнятості. Її волонтерство було, 
по-суті, роботою цивільного добровольця, тобто людини в певному сенсі вій-
ськової вже на той час. Досвід участі у громадських організаціях і особисті 
контакти з військовослужбовцями сформували стійке відчуття причетності до 
всіх перемог і поразок Української армії. Ухвалюючи рішення йти до війська на 
контрактну службу, Юлія Ярова ототожнювала себе з армією вже значно біль-
ше, ніж із цивільним життям. Радикальна зміна професійної сфери, інтересів і 
оточення, вихід із зони комфорту – все це, раніше немислиме, стало можливим 
завдяки її здатності прийняти виклик і піти за внутрішнім покликом.

Анна ВАРАНИЦЯ

31 Там само.
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Алім АЛІЄВ (нар. 2 серпня 1988 р. 
у м. Чирчик, Республіка Узбекистан) – 
громадський активіст, співзаснов-
ник ініціативи «Крим SOS» та Крим-
ськотатарського культурного центру 
«Кримський дім у Львові», програм-
ний директор правозахисної гумані-
тарної установи «Кримський дім», 
співавтор книги «Мустафа Джемі-
лєв. Незламний».

У 1989 р. родина Аліма повер-
нулася до Криму з Узбекистану, куди в 
далекому 1944 р. депортували його ді-
дуся й бабусю. Це був перший рік, коли 
кримським татарам офіційно дозволили 

повертатися на Батьківщину. Навчався на філософському факультеті Таврійсько-
го національного університету за спеціальністю «політологія». На початку 
2010 р. переїхав до Львова, де працював у компанії pro.mova. Коли почалася 
Революція гідності, долучився до Євромайдану в Києві.

«У ніч побиття студентів я був там, але пішов приблизно за півгоди-
ни до того, як все почалося. Тоді збагнув: у країні щось пішло тотально не 
так […]. Події на Майдані, звісно ж, не змінили усе суспільство. Але змінили значну 
його частину. У Києві я влаштувався на „Громадському радіо”, редактором 
з верифікації інформації. Вдень працював там, а вночі йшов на Майдан […]. 
Якось мені подзвонила моя добра знайома Севгіль Мусаєва і сказала, що в Кри-
му щось відбувається. Тоді ще ніхто нічого не розумів […]. На початках, ще 
думав: „побавляться” місяць-два й усе. Переломним став момент, коли до-
відався, що між Інкерманом і Бахчисараєм уже почали курсувати потяги Ро-
сійської залізниці. Зрозумів: це не на тиждень […]. 27 лютого, в перший день 
окупації Криму, ми зіздвонились із моїми близькими друзями Севгіль Мусаєвою 
та Тамілою Ташевою, і ми втрьох вирішили створити „Крим SOS”. Спочатку 
вся наша діяльність була спрямована на інформування людей – ми прагнули 
зрозуміти, що відбувається. Спільно було ухвалене рішення про те, що ми до-
тримуємося наступних стандартів: відсутність суб’єктивних оцінок та опе-
ративність, а головне – перевірка фактів на фейковість».

Соціальна ініціативна група «Крим SOS» надає допомогу внутрішньо 
переміщеним особам та їхнім сім’ям, родинам, що постраждали під час Рево-
люції гідності, а від початку російсько-української війни працює з населенням 
Донбасу. Команда постійно моніторить ситуацію в окупованому Криму.

«Заохочували людей розпочинати власну справу, щоб ті не почувалися 
утриманцями. Ділилися історіями успіху переселенців, розповідали, як вони до-
сягали свого, як долали труднощі, бюрократичні перепони. Це були емоційні 
розповіді. Намагалися пояснити, що переселенець – не доконче той, що каже 
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„дай”, що вони цілковито здатні на успіх, який розвиватиме їхнє нове місце 
проживання, примножуватиме добро людям. Підтримували й досі підтриму-
ємо цю тему через сторітелінг, щоб вона була на слуху завжди, а не виринала 
кілька разів на рік. Це спрацювало: статус переселенців виріс, їх справді по-
чали сприймати краще […]. Щоб підтримувати тематичне висвітлення, роз-
повідаємо історії: депортації, повернення до Криму… Через цю призму збли-
жуємо людей, гуртуємося. Сила – у єдності, лише так зможемо повернути 
наш Крим».

Нині Алім Алієв – програмний директор «Кримського дому» – гумані-
тарної установи, яка опікується правами людини, медіа, адвокацією кримчан, 
культурно-просвітницькою роботою. Організація проводить концерти, вистав-
ки, конкурси, перекладає літературу кримсько-татарською мовою, ініціює мов-
ні курси й тематичні дискусії. Уродженець Криму вірить, що півострів повер-
неться до України, та впевнений, що це має бути ненасильницьке повернення. 
Задля цього потрібно багато працювати.

«Мені 28 років. Я точно не хочу витрачати свою молодість на те, у що 
я не вірю. Якщо я вірю, що буде деокупація, що я повернуся до Криму, то я цим 
займаюся. Для мене іншого варіанта просто нема […]. Раніше я розглядав 
варіанти жити в інших країнах і любити Батьківщину здалеку. Але бувають у 
житті потрясіння, які тебе на 180 градусів розвертають. Кінець 13-го року 
був таким. Я розумію, що в Криму буде неймовірно багато роботи після де-
окупації».

Леся ХЛИПАВКА

Максим АЛЄКСЄЄВ (нар. 10 липня 
1977 р. у м. Житомирі) – волонтер Бла-
го дійного фонду «Миротворці Украї-
ни», учасник Революції гідності, ак-
тивіст громадської організації автомо-
білістів «Автодозор» на Євромайдані, 
керівник столярної майстерні «Тірея» 
у Львові, одним із принципів роботи 
якої є надання робочих місць для ве-
теранів АТО.

Умотивований «змінити систе-
му влади в країні, бо вона не задоволь-
няла», Максим Алєксєєв долучився 
до учасників Євромайдану, входив до 
«Автодозору» – громадської організа-

ції, яка повністю взяла на себе мобільне забезпечення потреб протестуючих: 
транспортне постачання побутових потреб (дрова, медикаменти, продукти хар-
чування), перевезення поранених і медиків до місць активних дій, розвідку, 
цілодобове патрулювання міста.
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«Займалися після роботи, привозили медикаменти, я весь свій одяг фак-
тично вивіз на Майдан, тому що я доволі високої статури і в мене дуже бага-
то було мотоциклетного взуття, одягу. Я фактично повивозив тоді на Євро-
майдан. Шкіряні штани, світери, коли морози були там під 34, то так само 
туди все вивозили. […] Без підтримки мешканців Києва Майдан би не вистояв, 
тому що так само як евакуйовували поранених, так само як ховали їх від в 
міліції, так само як Київ піднімався, коли почав безлад робитися на околицях 
міста. Люди боялися ходити, самооборона вже гуртувалася і просто людей 
зустрічали біля зупинки, отаким от табуном вони йшли і розвозили по домах 
тому, що люди боялися. […] Я сам від себе не очікував, що я зможу на такі 
речі піти, що на Майдані і не тільки. Я і мої побратими, та й всі, хто там 
були. […] Чесно кажучи, я не знаю, як я би себе поводив на війні, якщо б я не 
пройшов підготовку – ми всі були шибайголовами, тому ми з самих перших днів 
рвонули в такі гарячі точки, і фактично до кінця польової роботи на фронті 
ми якраз їздили по нулю».

Група активістів БФ « Миротворці України» постачала Українську армію 
транспортними засобами, екіпіруванням, аптечками, закуповувала запчастини 
і ремонтувала військову техніку, організовувала тренінги, і «фактично вся ідея 
полягала […] в девізі нашого шеврону – „Ми не зупинимось! Перша лінія оборо-
ни!”. Просто хтось допомагає виготовленням, він хороший токар, він стоїть 
біля станка […]. Ми почали займатися металом, ми почали ганяти машини, 
почали виготовляти броньовики, 30 машин заброньовано було, – пояснював в 
інтерв’ю Максим Алєксєєв. – Тобто кожен хапався за те, в чому в нього був 
досвід у цивільному житті».

«Миротворці України» забезпечували Донецький і Луганський при-
кордонні загони, Маріупольський загін морської охорони, Морську піхоту та 
багато інших формувань. Починаючи з квітня 2014 р. у Максима Алєксєє-
ва – близько 130 виїздів на передову. З липня 2018 р. він займався суто секто-
ром «М» – Маріуполь, який вивчив досконало. БО «БФ Миротворці України» 
активно співпрацювала з волонтерськими ініціативами допомоги українським 
військовим у зоні АТО – «Крилами Фенікса», «Повернись живим», «Допоможи 
фронту» та ін.

«Команда „Миротворці України” […], ми знаходимося зараз в анабіоз-
ному стані. В нас є кілька напрямків, які ми з командою розвиваємо. У нас 
категорична позиція – ми займаємося лише гарячими точками. Поранені, реа-
білітація чи ще щось – це не наш профіль. У нас є досвід роботи в гарячих зо-
нах, досвід роботи на нулі, коректно скажімо так, поведінка під обстрілами, 
і розмінювати цей досвід на щось інше не дуже хочеться. […] З нашого загону 
є люди, які займаються забезпеченням з нуля, якщо це треба, періодично за-
ймаємося вивезенням дітей з сірої зони на лікування в Бердянськ, до Львова. В 
нас побратим займається автівками для фронту. Тобто, ми залишили лише ці 
ключові питання. І допомога персонально побратимам, які досі ще служать. 



691

Біографічний словник респондентів

Та й, врешті-решт, просто моральний дух: прислати якесь поздоровлення, по-
дзвонити – це теж дуже важливо, це теж дороге».

Галина БОДНАР

Лариса АРТЮГІНА (нар. 23 травня 
1971 р. у м. Вінниці) – кінорежисерка, 
членкиня Спілки кінематографістів 
України, Спілки театральних діячів 
України, творчого об’єднання «Вави-
лон’13» та Асамблеї діячів культури 
України, керівниця громадської орга-
нізації «Новий Донбас», волонтерка.

Дитячі роки Л. Артюгіної мину-
ли у м. Вінниці, де дотепер прожива-
ють її батьки. У 1993 р. вона закінчила 
Київський національний університет 
імені Т. Г. Шевченка за фахом фізик 
(прикладна ядерна фізика). На остан-
ньому році навчання виішила вступи-

ти до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені 
І. Карпенка-Карого. У 1999 р. отримала новий фах – телерепортер (режисер, 
журналіст, оператор), а також пройшла курси Школи Голлівуду: сценарна май-
стерність Річарда Креволіна, акторська майстерність Баррі Праймуса, продю-
сування Ларрі Костроффа та стажування за Міжнародною візитерською лідер-
ською програмою Державного Департаменту США «Фільм як віддзеркалення 
національної ідентичності».

У Лариси Артюгіної 25-річний досвід роботи в різних сферах мас-медіа. 
Вона працювала режисером, журналістом, фото-телерепортером, актрисою, 
ведучою теле- і радіопрограм. У 2008–2015 рр. викладала в КНУТКТ ім. І. Кар-
пенка-Карого. Л. Артюгіна є авторкою документальних фільмів і проектів, при-
свячених подіям Революції гідності та російсько-української війни («Автомай-
дан (фільм)»; «Як ми стали добровольцями»).

«Гурт завжди сильніший, ніж самітник, особливо в умовах війни. Бага-
то кінематографістів знімають революцію індивідуально. Накопичують ма-
теріал, щоб потім змонтувати „геніальне кіно” і отримати „Оскар”. Я теж 
так починала. А потім зрозуміла, що мені важливіше отримати Країну, аніж 
Оскар».

У 2014 р. вона заснувала неурядову організацію «Новий Донбас», метою 
якої стало відновлення життєдіяльності й налагодження суспільного діалогу на 
Донбасі. Л. Артюгіна визначила кілька напрямів роботи: допомога школам, по-
страждалим унаслідок бойових дій, а також залучення дітей з Луганської та До-
нецької областей і дітей-переселенців до різноманітних культурних  ініціатив.



692

Голоси волонтерів

«Наш волонтерський рух ГО „Новий Донбас” вже три роки поспіль до-
помагає дітям, які постраждали від війни. Діти на тимчасово окупованих те-
риторіях потребують особливої уваги, бо вони – маленькі громадяни України. 
Тому ми шукаємо можливості хоча б підтримати їх. Серія соціальних роликів 
про дружбу – це спроба допомогти дітям, розділеним війною, навчитися чути 
один одного, розуміти один одного, співпрацювати, дружити і любити».

Ідея створення проекту виникла під час поїздок Лариси Артюгіної в зону 
бойових дій як режисерки Вавилон’13. Під час однієї з поїздок до неї звернувся 
боєць добровольчого батальйону з проханням допомогти відновити його рідну 
школу в м. Миколаївка. Окрім відновлення школи, активісти проводили різні 
культурні заходи для її учнів. Тут було знято документальний фільм «Богдано-
ве щастя».

У вересні – грудні 2015 р. організація працювала в трьох школах Станич-
но-Луганського району Луганської області: в с. Нижньотеплому, с. Плотині та 
Кіндрашівській школі Станиці Луганської. Члени організації допомогли від-
новити школи, проводили майстер-класи для дітей. У вересні 2015 р. – липні 
2016 р. «Новий Донбас» спільно з організаціями «Восток SOS», «Крим SOS» 
та «Центр зайнятості Вільних людей» брав участь у діяльності центру допомо-
ги переселенцям «Дім вільних людей». Влітку 2016 р. Лариса Артюгіна ініцію-
вала проведення «Кінотабору миру» для дітей, які мешкають на прифронтових 
територіях або стали внутрішньо переміщеними особами. Протягом двох тиж-
нів професіонали у сфері режисури, операторського мистецтва навчали дітей 
знімати кіно.

Літній «Мандрівний табір Миру» був організований для дітей з при-
фронтових територій і переселенців у 2017 р. У таборі брало участь 27 дітей 
віком від 11 до 17 років, які протягом двох тижнів мандрували Україною, побу-
вали в Карпатах та на Чорному морі, вивчали історію, вчилися основам фото- 
та відеомистецтва.

Олена ЛУКАЧУК

Роман БАЛАН, псевдонім Сініцин 
(нар. 30 червня 1985 р. у м. Луцьку) – 
юрист, волонтер, громадський акти-
віст, учасник Революції гідності, спів-
засновник волонтерського об’єднання 
«Народний тил». Навчався у школі з 
поглибленим вивченням англійської 
мови в Луцьку. Ще зі шкільних років 
займався програмуванням і створен-
ням інтернет-сайтів, одним з яких 
був офіційний інтернет-сайт ФК «Во-
линь».



693

Біографічний словник респондентів

У 2002 р. вступив до Національного університету державної фіскальної 
служби України на юридичний факультет, який закінчив з відзнакою. Згодом 
вступив до аспірантури, писав дисертацію про небанківські електронні платіж-
ні системи та працював науковим співробітником з проблем оподаткування в 
тому ж виші. Одночасно займався своїми проектами. За два роки він відійшов 
від навчання та повністю присвятив себе IT-сфері як спеціаліст і фрілансер.

У листопаді 2013 р. брав участь у Євромайдані, зокрема в подіях на 
вул. Банковій. Після окупації Криму зайнявся волонтерством. Спочатку його 
діяльність охоплювала лише сім’ї кількох офіцерів, які не могли виїхати з Кри-
му, але з травня 2014 р. вона розширилась. У серпні 2014 р. Роман Балан став 
співзасновником волонтерського об’єднання «Народний тил». Організував 
проект «Колеса народного тилу». Постійно переправляв автомобілі з-за кор-
дону на передову. 23 серпня 2014 р. отримав орден «За заслуги» ІІІ ступеня. У 
жовтні 2015 р. оголосив про свій вихід з організації та повернення до звичного 
життя.

«Волонтерство – все. У великій мірі. Для мене особисто. У такому ро-
зумінні як ми його робили і робимо у „Народному тилу”. В організації, яка 
сама собою створилась, спонтанно-хаотично, можливо іноді криво, але го-
ловне – вона об’єднала десятки і сотні прекрасних і небайдужих людей. Які 
рік-півтора-два самовіддано, а іноді й фанатично працювали без зарплат. Я 
думаю, ми зробили багато. Судити, правда, не мені. Я уже менше приділяю 
цьому часу, менше знаходжусь у зоні бойових дій і на Жилянській, 68. З іншого 
боку – за цих півтора року я познайомився з сотнями і тисячами чудових лю-
дей. Знайшов нових друзів. Мені особисто довірили свої кошти, свій час, надії 
та свою допомогу десятки тисяч людей. Але все закінчується».

Юлія КШАНОВСЬКА

Віталій БАРАБАШ (нар. 26 червня 
1977 р. у м. Заліщики Тернопільської 
обл.) – військовий капелан, адміні-
стратор парафій Золочівка, Княже, 
Бонишин, волонтер, учасник Револю-
ції гідності, ведучий рубрики про здо-
рову їжу «Суботня кухня» на інтер-
нет-порталі Золочів.нет. Теологічну 
освіту здобував в Івано-Франківській 
теологічній академії та Жовківському 
місійному інституті отців василіан.

«Вершиною айсбергу у волон-
терстві є не просто щось привез-
ти, це лише десята частина, а інші 

дев’ять – це тепло, людяність. Мусять знати, що ми про них пам’ятаємо і 
вони нам не байдужі, що вони не просто там стоять і вони там не одні, їм 
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дуже треба відчувати нашу увагу і нашу небайдужість. Приїзд волонтерів 
для військових – це відчуття потрібності, відчуття важливості».

Волонтерську діяльність о. Віталій розпочав ще з часу Євромайдану: 
організовував збірки для протестувальників у церкві, виділив для допомоги 
окреме приміщення, звідки її відправляли коли хтось їхав до Києва. Згодом ка-
пелан і сам поїхав на Євромайдан, де служив, сповідав, молився. Влітку 2014 р. 
на деканальних зборах зголосився поїхати з капеланською місією в зону АТО, 
адже в цей час з його парафії на війну вже пішло багато хлопців. Капеланську 
місію ніс у Кримському, де був прикріплений до львівської військової частини 
4114 Національної гвардії України, що дислокувалась у Слов’янську та несла 
службу в Дебальцевому та на передових блокпостах. Пізніше він ще двічі їздив 
у зону АТО: у грудні 2014 р. та в березні 2015 р.

«Що мене особливо вражає там, в зоні АТО, коли ти потрапляєш до 
людей, значної частини яких ти ніколи не знав, але вони обіймають тебе так, 
ніби ви давні знайомі. Все таки війна, коли вона чітко вимальовує нам ворога, 
то ближче єднає людей, які стоять поруч, війна дає нам можливість дійсно 
бути великою родиною, що боронить рідну хату. Війна, навіть вимальовуючи 
нам обличчя ворога, що бажає нам зла, гуртує воїнів та дозволяє нам чутись 
великою родиною. Там навіть знівельована адміністративна різниця між на-
чальником та підлеглим, там всі однакові, всі рівні».

Сьогодні волонтерська діяльність отця Віталія в основному спрямована 
на реабілітацію та підтримку бійців, які повернулися з зони бойових дій.

Юлія ШЕЛЕП

Ольга БОГОМОЛЕЦЬ (нар. 22 бе-
резня 1966 р. у м. Києві) – лікарка-
дерматолог, головна лікарка Інституту 
дерматології та косметології доктора 
Ольги Богомолець, громадська та по-
літична діячка, волонтерка, учасниця 
Помаранчевої революції, Революції 
гідності, Народна депутатка України 
(з 2014 р.), голова комітету Верхо-
вної ради України з питань охорони 
здоров’я, засновниця замку-музею 
«Радомисль», капітан запасу медичної 
служби.

Ольга – нащадок відомої ди-
настії медиків. Ім’ям її прадіда названо медичний університет у Києві. Батьки 
О. Богомолець також були лікарями. У 1989 р. закінчила Київський медичний 
університет. У 1989–1991 рр. проходила клінічну ординатуру в Українському 
державному інституті удосконалення лікарів та отримала диплом лікаря-дерма-
товенеролога. У 1993 р. пройшла курс екологічної дерматології медичного Уні-



695

Біографічний словник респондентів

верситету Томаса Джефферсона (США), досліджувала ураження шкіри радіаці-
єю внаслідок Чорнобильської катастрофи. У 1994 р. закінчила Інститут дерма-
топатології Бернарда Акермана при Університеті Томаса Джефферсона. Після 
повернення заснувала Клініку лазерної медицини доктора Богомолець, сьогодні 
відому як Інститут дерматології та косметології доктора Ольги Богомолець.

«Двадцятого лютого в моєму житті скорботна дата – день, коли по-
мерла мама. Вранці я збиралася поїхати на цвинтар, але на виході з дому мене 
застав дзвінок: на Інститутській стріляють. Одягнувши бронежилет, по-
бігла в готель „Україна” – туди принесли перших постраждалих. Хол розділи-
ли на дві частини: з одного боку укладали поранених, з іншого – убитих. Потім 
почали приходити родичі загиблих. Першим приїхав батько 19-річного сту-
дента Романа. Коли я попросила батька поспілкуватися з пресою, розуміючи, 
наскільки важко зараз чоловікові, він відповів: „Я готовий. Мій син так хотів 
змінити Україну. Для нього це було метою життя. І я хочу, щоб навіть після 
смерті він служив країні…”. У моєму житті не було таких днів і, сподіваюся, 
більше ніколи не буде, коли протягом двох годин у мене на руках один за іншим 
вмирали люди, багато з яких не мали на собі навіть бронежилетів. Хоча кулі 
наскрізь пробивали і такий захист».

Була координаторкою медичної служби Майдану під час Помаранчевої 
революції, а з грудня 2004 р. до жовтня 2005 р. – особистою лікаркою Прези-
дента України Віктора Ющенка. У 2008 р. організувала Всеукраїнський благо-
дійний марафон здоров’я з метою огляду дітей, які залишилися без батьків-
ського піклування, в різних містах країни. З 2009 р. координує роботу благо-
дійного волонтерського проекту міжнародної програми Європейської академії 
дерматології «Євромеланома – День меланоми» в Україні.

З грудня 2013 р. Ольга Богомолець стала координаторкою медичної 
служби Євромайдану, допомагала відправляти травмованих мітингувальників 
на лікування за кордон та шукати зниклих безвісти. Зараз пише книгу «Май-
дан. Не за них», присвячену роботі медиків у час Революції гідності.

«Реабілітація учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб особисто 
для мене – процес не медичний, а, насамперед, соціальний. Ветеранам треба 
побачити, що їхні жертви не були даремні: що у країні панує справедливість 
та відбуваються зміни на краще, олігархи, які висмоктують з України кров, – 
відсторонені від влади, а проблема Донбасу має чіткі перспективи вирішення».

Ольга Богомолець долучилася до реформування військової медицини та 
зініціювала створення в Україні Військово-медичної доктрини. У 2015 р. за-
початкувала благодійний проект «Люди допомагають людям», спрямований 
на організацію допомоги сім’ям загиблих учасників Революції гідності та вій-
ськовим, які віддали життя, захищаючи Україну. Лікарка, маючи диплом пси-
холога, уклала зошит-посібник для учасників АТО «Програма самоуправління 
для військового», спрямований на індивідуальну підготовку до лікування пост-
травматичного стресового розладу.

Олена ЛУКАЧУК
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Ірина БОЛТКОВА (нар. 1 серпня 
1967 р. у м. Сєвєродонецьку Луган-
ської області) – керівниця БФ «Допо-
мога і справа» та Луганської обласної 
спілки учасників бойових дій та во-
лонтерів АТО, волонтерка.

До весни 2014 р. І. Болткова не 
займала активної громадської позиції. 
Жила й працювала в Сєвєродонець-
ку, із постійною працею батьків були 
пов’язані її найяскравіші спогади з 
дитинства: «Мама із татом постійно 
працювали, тож бували такі дні, що 
вони й не зустрічалися. Коли я закін-
чила навчання в університеті, теж 

стала багато працювати. Батьківщину я відчула, коли розпочалася війна. Я 
просто не могла змиритися з тим, що дітей, які вийшли відстоювати свої 
права, своє майбутнє, так нахабно побили в центрі Європи».

Події весни-літа 2014 р., коли рідне місто пережило окупацію сепаратис-
тами та звільнення в липні українськими військовими, спонукали І. Болткову, 
зовсім тендітну на вигляд жінку, шукати можливостей допомогти Українській 
армії. Разом із волонтеркою Жанною Скорик вона знайшла місце для збері-
гання допомоги й організувала збір і доставку необхідного забезпечення на 
передові позиції.

У 2014 р. Ірина Болткова заснувала й очолила БФ «Допомога і справа». 
На рахунку фонду – сотні годин, проведених у лікарні поряд із пораненими 
бійцями, безліч безкоштовних медичних консультацій та допомоги від небай-
дужих лікарів. За підтримки Норвезької ради у справах біженців учасники 
фонду проводили інформаційні сесії з питань інформування, консультування 
та юридичної підтримки населення. В основу проекту було закладене юри-
дичне консультування місцевого населення, яке постраждало від військового 
конфлікту на лінії розмежування. Виїзні сесії відбулися в населених пунктах 
Новоайдарського, Попаснянського, Станично-Луганського районів.

«За невеликий, але дуже складний проміжок часу існування фонду було 
проведено багато роботи. Волонтерами фонду пошито та зв’язано десятки 
кікімор, „павучків”, понад 35 тисяч квадратних метрів маскувальних сіток, 
випрано та відремонтовано сотні військових форм, наварено, насмажено та 
спечено тонни домашніх страв».

З вересня 2016 р. очолює Луганську обласну спілку учасників бойових 
дій та волонтерів АТО. Окремим напрямом стала допомога дітям прифронто-
вих населених пунктів.

«Проблемою є те, що часто везуть допомогу туди, де найбільше стрі-
ляють, забуваючи, що допомога потрібна й у інших населених пунктах, що по-
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страждали […]. Що робити людям, які живуть там від світанку до світан-
ку? Я їду туди, бо сумую за цими дітьми, вчителями [Світличне]. Ти бачиш 
їх радість, усвідомлюєш, що ти прикрасив їх буденність, і хоча б частково, 
розвіяв їх страх. Це і є для мене найбільшою нагородою […]. Крок за кроком 
ми створюємо всі умови для комфортного життя мешканців нашого регіону, 
працюємо задля розбудови заможного та незалежного майбутнього України».

За роки війни Ірина навчилася фільтрувати все, що відбувається навколо, 
і навіть відволікатися від усього: «Я їздила до Львова, бо розумію, що я поїду, 
а війна буде, я повернуся і війна нікуди не подінеться». У плацкартному вагоні 
потяга вона мріє, що повернеться додому, де не чути вибухів і мирно проходить 
життя. І навіть епізоди зі зруйнованими будівлями, підірваними мостами, які 
зринають у пам’яті, не зрушать віри в те, що чарівні троянди в Сєвєродонецьку 
таки зацвітуть, що прекрасна природа Луганщини манитиме мандрівників із 
Західної України і вони почуватимуться тут, як удома, повертатимуться сюди 
знову і знову.

«Минає ще один важкий рік україно-російської війни. Болючі, розриваючі 
серце втрати, нескінченна боротьба, неодноразове опускання рук та розпач. 
Але кожного разу на поміч приходили мої віртуальні та реальні друзі. Іноді 
зовсім необов’язково спілкуватися особисто, бо бачиш їх дописи, читаєш роз-
думи і розумієш, що ти не одна, що в тебе багато однодумців, що нас вели-
ка армія, що разом ми – сила […]. Роки війни подарували мені особисте, не 
віртуальне знайомство з чудовими людьми – з реальними Героями України, зі 
справжніми патріотами та волонтерами, у мене тепер є велика кількість ді-
точок з прифронтових сіл, які чекають на зустріч. Дякую, що всі році роки всі 
боролися, перемагали і не здавалися».

У 2016 р. за громадянську мужність, вагомий особистий внесок у розви-
ток волонтерського руху, зміцнення обороноздатності та безпеки Української 
держави нагороджена відзнакою Президента України «За гуманітарну участь 
в Антитерористичній операції». За тривалий час війни Ірина Болткова не по-
кинула свій дім, а попри всі складнощі продовжує допомагати військовослуж-
бовцям та дітям, які цього дуже потребують.

«Всі ми різні за характером, віком, статтю, кольором очей та волосся. 
Але всіх нас єднає одне – щирі, добрі серця. Хтось з нас допомагає старень-
ким, хтось опікується дитячими будинками, хтось всіляко підтримує вете-
ранів АТО/ООС та допомагає Збройним Силам України, хтось рятує тварин, 
а хтось безкоштовно їх лікує, хтось прикрашає свої населені пункти, хтось 
просто допомагає матеріально. Різні, щирі, невтомні, працьовиті, Люди з ве-
ликої літери!».

Леся ХЛИПАВКА

Любомир БОСАНЕВИЧ (нар. 23 вересня 1992 р. у м. Львові) – депутат 
Львівської міської ради 7-го скликання, волонтер, учасник Революції гіднос-
ті,  комендант львівського Євромайдану, співзасновник ГО «Самооборона 
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 Львівського Євромайдану», співзас-
новник і координатор ініціативи гро-
мадських організацій «Допомога ар-
мії України».

Випускник Львівського наці-
онального університету ветеринар-
ної медицини та біотехнологій імені 
С. З. Ґжицького (за спеціальністю «лі-
кар ветеринарної медицини»). Брав 
активну участь у громадському жит-
ті університету. В 2013 р. входив до 
ГО «Комітет захисту університету».

У кінці листопада – грудні 
2013 р. Л. Босаневич був активним 
учасником Євромайдану в Києві, оче-

видцем розгону і побиття студентів бійцями «Беркуту» в ніч на 30 листопада, 
нічного штурму 11 грудня та захоплення приміщення КМДА. З середини груд-
ня 2013 р. – постійний учасник протестних акцій у Львові, комендант львів-
ського Євромайдану. Виступив співзасновником й координатором ГО «Само-
оборона Львівського Євромайдану».

«Ніч гніву [в ніч на 19 лютого 2014 р. у Львові. – Г. Б.]. Вранці всі ста-
ють і розуміють, що міліції в нас немає. Треба щось робити. Само собою, 
що периметр Майдану охоронявся, але є в нас спальні райони, які треба охо-
роняти. В нас є інші райони міста […]. Починають активно говорити, щоб 
створювати загони самооборони […]. Ми створюємо Самооборону, цей про-
цес створення був у 220 кабінеті [Львівської міської ради]. А я був на Майда-
ні і також розумів, що потрібно, щось робити. До нас постійно приходили і 
питалися, що робити, а в нас там був такий інформаційний намет […]. Ми 
всіх у 220-ту. На патрулі люди виходять. Я координував трохи, де міг, десь мої 
друзі […]. Ми розуміємо, що далі потрібно працювати. Майдан не може бути 
вічно, трансформувався в громадську організацію, яка десь трохи може за-
йматися люстрацією, якимись процесами в місті […]. І тут в нас на сході по-
чинається війна. Створюється ініціатива громадських організацій, яка буде 
допомагати армії. Давайте будемо допомагати».

Спільна ініціатива громадських організацій «Допомога армії України», 
співзасновником і координатором якої є Любомир, з початку війни на сході 
України організовувала постійний збір (в аптеках, супермаркетах, на вулицях 
Львова) продуктів, медикаментів, засобів гігієни, одягу та перевезення допо-
моги українським захисникам у зону бойових дій. Активісти ІГО закуповували 
бронежилети, каски, амуніцію, форму, берці, ноші, аптечки, прилади нічного 
бачення, маскувальні сітки, спальні мішки. Як координатор ІГО «Допомога ар-
мії України» Любомир неодноразово їздив на фронт, побував у містах Соледа-
рі, Слов’янську, Костянтинівці Донецької обл. На сучасному етапі ІГО, окрім 
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постійних первинних потреб (продукти, засоби гігієни) бійцям на передову, 
здійснює цільову допомогу, до прикладу, закуповує генератори, медичне об-
ладнання і медикаменти для лікарень та реабілітаційних закладів, церковну 
атрибутику в церкву Св. Пантелеймона на території військового госпіталю в 
м. Покровськ Донецької обл. та ін.

«Ми починаємо зі збору провізії, їздимо на схід. Перший раз поїхав на 
схід зі своїм колегою, то боявся дуже, ніхто не знав яка там війна насправді. 
Приїжджаємо без броніків, без форми […], в джинсах, кросівках, майці, бо 
літо, жара. Нас командир зустрів, ми перевантажуємо з фури всю продук-
цію […]. Закінчуємо перевантажувати й кажу: „То що, ми їдемо з вами”, а 
він: „Ні, я вас не беру”. Дав задньої. Ми повертаємося до Львова і дізнаємося 
потім в поїзді, що їхав їхній екіпаж і їх активно починають обстрілювати з 
градів […]. Пам’ятаю, у 2014 році, коли вперше поїхав у зону АТО, ми везли, 
напевно, найбільший вантаж – повний вагон допомоги зі Львівщини. Це були 
пляшки з водою, засоби гігієни, крупи, консерви, цукерки, цигарки. На той час 
волонтери повністю забезпечували бійців. Зізнаюся, коли передавав одному во-
їну пляшку з водою й шампунь, той ледь не плакав від радості, тішився, мов 
маленька дитина».

Важливою в депутатській діяльності Любомира є допомога учасни-
кам АТО та їхнім родинам, боротьба з незаконними забудовами у Львові. Як 
волонтер він став одним із ініціаторів створення міжфракційного об’єднання 
депутатів Львівської міської ради з допомоги воїнам АТО та їхнім родинам, ви-
конує обов’язки секретаря об’єднання.

Галина БОДНАР

Світлана БУЛКА (нар. 17 жовтня 
1964 у м. Львові) – психологиня-во-
лонтерка, громадська активістка та 
учасниця Революції гідності, авторка 
проектів «Жива книга», психологиня 
у Львівському художньому ліцеї при 
Львівській національній академії мис-
тецтв.

Закінчила Львівський полі-
технічний інститут (будівельний фа-
культет) та Дрогобицький державний 
педагогічний університет ім. І. Фран-
ка (спеціальність «Практична психо-
логія»). Упродовж осені 2013 – зими 
2014 рр. була волонтеркою на київ-

ському Євромайдані – працювала в інформаційному відділі, займалась госпо-
дарською діяльністю у наметовому містечку столиці. З розгортанням війни на 
сході України допомагає українським воїнам. Волонтерську діяльність розпо-
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чала зі збору речей першої необхідності та медикаментів у львівських аптеках, 
надавала фахову психологічну допомогу в реабілітаційному центрі для вій-
ськових на вул. Кульпарківській у Львові.

Як практична психологиня зосередилася на допомозі військовим адапту-
ватися до цивільного життя, знайти себе поза фронтом через проговорення пе-
режитого в особистих розмовах, інтерв’ю історикам, на зустрічах з молоддю. 
Разом із волонтеркою, піаністкою і композиторкою Тетяною Чайковською ор-
ганізовує музичні вечори для бійців АТО у львівській кав’ярні-галереї «Шту-
ка».

«[…] коли хлопці сиділи за столиком […], і тут Тетяна [Чайковська] 
почала грати танго Аль Пачіно „Запах жінки”, і один з хлопців […] починає 
говорити, раптом посеред танго: „Ти знаєш, от мені зараз […], що це вже 
значить не буде пострілів, а ти знаєш ми сиділи в окопі і нас так молотили”. 
Я розумію, що це супер, що він про це говорить, і це в нього десь було витісне-
но, бачимо, ця арт-терапія, вона це витягнула на поверхню, і це є добре. „Ти 
знаєш, я собі зараз згадую перший день перемир’я, сказали, що перший день 
перемир’я. Градами […]. Що ми не могли зрозуміти день чи це ніч, ми загуби-
лися в часі, це був один із найжорстокіших обстрілів за той весь час, що ми 
там перебували”».

У рамках ініціативи «Жива книга» молодь має можливість почути істо-
рію війни з уст захисників, зрозуміти, що переживає людина в бойових умовах. 
Курсанти Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагай-
дачного, учасники бойових дій діляться особистими історіями, розповідають 
про психологічні аспекти війни: «Перший бій у житті людини, про ті людські 
якості, без яких не вистояти в нелюдських умовах: вірність, відданість, від-
повідальність за себе та тих, хто поряд, про бойове побратимство». На та-
ких зустрічах порушуються питання про те, яким має бути суспільство в часі 
війни, вибір кожного «спостерігати збоку, таке собі „реаліті-шоу”, чи бути 
активним та небайдужим, „бути тут-і-зараз”, докластись до спільної пере-
моги». Вміле модерування таких зустрічей допомагає «перетворити бар’єри 
між нашими воїнами і цивільними у предмет дискусії та спільні рішення». Для 
курсантів таке спілкування є доброю нагодою відчути свою значущість у ци-
вільному житті, отримати потужний внутрішній ресурс.

«Розмірковували про те, якими маємо бути ми тут, у мирному житті: 
активними, мислячими і небайдужими, якими є наші зобов’язання стосовно 
дітей, батьки яких захищають Україну, що відчуває дитина, яка чекає теле-
фонного дзвінка тата з війни. Патріотизм та гордість за свою державу по-
трібно прививати з дитинства, бо держава – це ми, це наші „маленькі кроки 
до великих змін”. Кожна людина, яка з’являється в нашому житті, чогось нас 
вчить, солдати – чудові вчителі […]. Згадався влучний вислів генерала УПА 
Василя Кука: „Коли наші діти скажуть: Для чого все це, мені і так добре?, – 
тоді наші вороги перемогли”. Мета таких зустрічей – не допустити цього».



701

Біографічний словник респондентів

Світлана Булка ініціювала інтерв’ювання істориками учасників АТО, 
курсантів Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагай-
дачного для того, щоб «прийдешні покоління отримали право на справжню, 
правдиву історію, яку творять і допомагають збирати самі ж воїни». Актив-
но співпрацює з ГІ «Волонтерська сотня Львів», з учнями відвідує захисників 
у військовому шпиталі. Для однієї з таких зустрічей ліцеїсти Львівського ху-
дожнього ліцею при ЛНАМ підготували вірші, малюнки, листівки, які стають 
оберегами-символами на війні.

Галина БОДНАР

Євгенія ВАСИЛЬЧЕНКО-ІВАНІВ 
(нар. 9 грудня 1981 р. у м. Волнова-
сі) – інженер-електрик залізничного 
транспорту, громадська активістка, во-
лонтерка, художниця, інженер регіо-
нальної філії «Львівська залізниця» 
ПАТ «Українська залізниця», заступ-
ниця керівника ГО «Вірні Народу».

У 1999–2004 рр. навчалася на 
факультеті автоматики, телемеханіки, 
зв’язку та обчислювальної техніки До-
нецького інституту залізничного тран-
спорту Української державної акаде-
мії залізничного транспорту. Здобула 
диплом зі спеціальності «автоматика 

та автоматизація на транспорті». З 2004 р. працювала електромеханіком КВП 
СЦБ Маріупольської дистанції сигналізації та зв’язку. У 2010–2015 рр. була 
електромеханіком групи технічної документації регіональної філії «Донецька 
залізниця» ПАТ «Українська залізниця».

«Коли знаходишся далеко від того, то сприймаєш як „війну у телевізо-
рі”, але особисто для мене – вона у мене вдома. І коли я таки наважилась їха-
ти, то розривалась на дві частини. Одна з яких так і залишилась там, поряд 
із рідними, у Волновасі».

З розгортанням бойових дій на сході України Євгенія активно демон-
струвала та відстоювала проукраїнську позицію. Спілкувалася з волонтерами 
й допомагала поширювати серед місцевого населення привезену гуманітарну 
допомогу. Виконувала роль своєрідного «гіда регіону». Так і познайомилась зі 
своїм чоловіком – Романом Іванівим. Після кількамісячного спілкування ви-
рішила переїхати до Львова.

У новому місті влаштувалась інженером спершу залізничної ділянки 
м. Стрий, згодом її перевели до Львова. Тут продовжує волонтерську місію – 
формує передачі для бійців та жителів прифронтових територій. Сортуванням 
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займається у власному помешканні. Дім Іванівих перед відправкою вантажу 
перетворюється на склад із пакунками різних габаритів.

У вільний від роботи й волонтерства час Євгенія малює. За волею обста-
вин дитяче хобі переросло у важливу справу – комеморацію війни: вона дарує 
порожнім гільзам та осколкам снарядів нове життя, перетворюючи їх у твори 
мистецтва. За два роки Євгенія виконала понад 200 робіт. Деякі з них поїхали 
за кордон, окремі стали експонатами Львівського історичного музею.

«Будучи вже розмальованими, ті осколки мають більше шансів зберег-
тися і якось дати інформацію майбутнім, наступним поколінням про те, що 
відбувалося на нашій землі, про цю війну, любов, яка додає сил боротися по-
справжньому, і мир».

Також волонтерка розмальовує горнятка й футболки – їх розкупляють як 
лоти в авторській групі у Facebook. Виручені кошти сім’я витрачає на потреби 
захисників України. Євгенія планує в майбутньому займатись просвітницькою 
роботою з дітьми, об’єднуючи жителів Заходу і Сходу країни спілкуванням та 
товариськими взаєминами.

«Я думаю, маленька дитина лише сприятиме моєму волонтерству, я 
буду більше допомагати дітям і матиму на це час, адже малюки – це мій на-
прям у благодійництві».

Олена ЛУКАЧУК

Софія ВОЄЙКОВА (нар. 23 лютого 
1977 р. в м. Маріуполі Донецької об-
ласті) – приватний підприємець, во-
лонтерка. Навчалась у Приазовському 
державному технічному університеті 
за спеціальністю «Фінанси та кре-
дит», згодом відкрила власну справу. 
У робочому графіку Софії Воєйкової 
немає вихідних чи свят. До початку 
війни, проживаючи в Маріуполі, була 
директоркою власного салону краси 
і не могла уявити, що доведеться сім 
днів на тиждень працювати заради 
того, аби допомагати українським вій-
ськовим. Точкою відліку її волонтер-

ської діяльності стало захоплення Маріуполя у квітні 2014 р. Жінка з догля-
нутим манікюром варила борщі для військовослужбовців, до світанку пекла 
пиріжки на своїй кухні, збирала посилки та з нетерпінням чекала чергової по-
їздки до своїх «Сонечок».

 «Одного разу, коли я приїхала до солдатів на передову, я зрозуміла, що 
вже не зможу від них відвернутись. Я не зможу їм не допомагати. Я, якщо 
когось із них не бачу чи не чую хоча б декілька днів, то вже не знаходжу собі 
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місця. Вони для мене як діти. Ти за кожного із них переживаєш. Це вже мої 
друзі, яких я ніколи не зможу забути. Вони у моєму серці […]. Вони наче ура-
ган, інколи з ними буває складно, але безмежно їх люблю і ціную кожну хвилину 
прожиту поряд з ними».

Вона не має офіційних відзнак, але найвищою її нагородою є збережені 
життя, усміхнені хлопці, яких у холодному окопі зігрівають привезені нею з 
дому харчі, а ще – багатогодинні розмови в бліндажі чи на блокпосту.

«Іноді стороння людина здатна змінити хід вашого не зовсім вдалого 
дня і поганого настрою. День хорошим роблять не дата і не погода, а люди, які 
нас оточують… Тож посміхайтесь, будьте добрішими, терплячими до ото-
чуючих. Робіть цей світ кращим, цінуйте тих, чиї слова збігаються з діями і 
хто ставиться до вас добре. Цінуйте кожну хвилину свого життя і не думай-
те про те, що буде потім. „Потім” може і не бути».

Разом із маріупольськими волонтерами та через свою сторінку в соціаль-
ній мережі Софія організовує збір допомоги військовослужбовцям і доставляє 
її в місця призначення.

«Розумію, що ця війна подарувала мені справжніх друзів, тих, хто за-
вжди поруч, тих на кого можна розраховувати завжди і тих, хто дійсно під-
ставить плече. Нарешті довгоочікуваний дзвінок з передової і довгоочікувана 
зустріч з нашими Ведмежатами. Хлопці, як і раніше, бережуть наш спокій і 
спокій всього міста Маріуполь. Наші бешкетники, як завжди, веселі і усміх-
нені, в доброму гуморі незважаючи на те, що кожного дня наражаються на 
небезпеку […]. Ніколи не забувайте тих, завдяки кому у вашому місті мир, дя-
куйте захисникам, цінуйте, допомагайте. І якщо не чуєте пострілів у своєму 
місті, цінуйте вдвічі більше, бо вашим дітям пощастило бачити війну тільки 
на екрані телевізора. Ми всі маємо пам’ятати, що в країні війна, і цінувати 
тих, хто ціною власного життя береже наш спокій».

Ритм і спосіб життя Софії дуже зримо й точно передають повідомлення 
на її персональній сторінці у Facebook:

«Іноді навіть наймужніші і найсильніші чоловіки хворіють і потребу-
ють нашої турботи. До лікаря самі не підуть, тож доводиться брати все в 
свої руки. Самого бородатого з моїх бородачів лікарю показала, ліки купили, 
особисто проконтролюю все і впевнена, що найближчим часом виснажливий 
кашель мине».

«Втомилась, але щаслива, наче я виграла мільйон! Мої сонечка нагодова-
ні. Щастя дійсно не в грошах, а в їх посмішках, щасливих очах. Коли ти бачиш 
з яким задоволенням вони їдять – розумієш, що сьогоднішній день ти прожила 
не дарма. То є найкращою нагородою».

«Дуже гарний день, серед справжніх, сповнений позитивними емоціями, 
хотілось поставити час на паузу. Так приємно було дивитись, як хлопці роз-
глядають кожен малюнок і посміхаються».

«Не знаєте як провести свій вихідний? На кухні в наших захисників бага-
то роботи. Дякуємо всім благодійникам за фінанси на продукти для наших до-
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бровольців. Трохи побалували наших сонечок смачненьким. А хлопцям дякуємо 
за гостинність».

Леся ХЛИПАВКА

Юрій ГАШКІВ (нар. 20 березня 
1993 р. у м. Львові) – учасник Рево-
люції гідності та Антитерористич-
ної операції на сході України (2014–
2015 рр.), громадський активіст, во-
лонтер, член громадської ініціативи 
«Волонтерський полк», технік-меха-
нік, студент бакалаврської програми 
з історії Львівського національного 
університету імені Івана Франка.

«Я не люблю говорити про те, 
що був в АТО. Рідко з ким можу про 
це поділитись. До другого курсу біль-
шість моїх одногрупників навіть не 
знали, що я маю досвід перебування в 

зоні ведення бойових дій. Бо тоді спілкування стає інакшим. У людей виникає 
якась жалість чи що… Мені це не подобається. Я просто хочу, щоб до мене 
ставились як до такого, який я є».

У 2012 р. Ю. Гашків закінчив Львівський державний коледж харчової і 
переробної промисловості Національного університету харчових технологій за 
спеціальністю «технік-механік». Змалечку мав бажання служити в армії, тому 
рішення про проходження строкової служби було ухвалено відразу. Повернув-
шись додому в листопаді 2013 р. активіст долучився до хвилі студентського 
волевиявлення у Львові й Києві. Брав участь у пікетах, флешмобах, охороні пе-
риметру Майдану. В січні 2014 р. повернувся додому через застуду, лікувався. 
Батьки не відпускали хлопця до столиці. Він зайнявся пошуками бронежилету, 
аби заспокоїти їх і поїхати до Києва.

Події в Криму та оголошення першої хвилі мобілізації привели Юрія 
Гашківа до військкомату. Так він опинився в першій батареї артилерійського 
дивізіону 95-тої окремої десантно-штурмової бригади. За його плечима – 2 ви-
їзди в зону АТО: 16 липня – 11 серпня 2014 р., 6 грудня 2014 р. – 15 червня 
2015 р.

«Волонтерську допомогу я мав можливість розглянути з двох боків. 
Можу з певністю сказати, що не всім потрібно її відправляти, а лише тим, 
кому справді потрібна. У тилу це важко визначити. Ми останнім часом спе-
речалися, що доцільніше відправляти в зону АТО – захисне спорядження для 
бійців чи оптику. Вважаю, що останнє, бо берці не врятують тобі життя, 
а тепловізор може його врятувати цілому військовому підрозділу. Обмунди-
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рування треба мати власне. Ти ж воїн. Особисто я користувався допомогою 
волонтерів лише один раз. Цього було більш, ніж достатньо».

Звільнившись із ЗСУ, Ю. Гашків став студентом історичного факультету 
ЛНУ імені Івана Франка. Під час навчання познайомився з діяльністю «Во-
лонтерського полку». Вперше відвідав їхній захід 14 жовтня 2015 р. «Хочеш 
миру, готуйся до війни» – зустріч з ветеранами Української повстанської армії 
та з учасниками АТО, приурочений до Дня захисника України. Відтоді став 
активістом студентського осередку та долучався до всіх ініціатив – збір коштів 
по гуртожитках, участь у футбольному турнірі, фотосушці, вуличних концер-
тах та ярмарках. Доволі часто консультував представників «Волонтерського 
полку» щодо закупівлі спорядження й речей першої необхідності для тих, хто 
перебуває в зоні ведення бойових дій. Студенти довіряли йому ці закупівлі, бо 
він один із небагатьох мав досвід військової служби. Волонтерство для хлопця 
стало своєрідною реабілітацією. Він змінився, потрапив у середовище одно-
думців і відчув свою потрібність у тилу – це допомогло йому адаптуватися до 
цивільного життя.

Олена ЛУКАЧУК

Андрій ГЕЖА (нар. 31 серпня 1975 р. в с. Куйбишеве Володарського району 
Донецької обл., нині – с. Малоянісоль Нікольського р-ну Донецької обл.) – при-
ватний підприємець, волонтер.

Навчався в Запорізькому дер-
жавному технічному університеті 
за спеціальністю «радіотехніка». До 
2015 р. працював керівником сервіс-
ної служби у ТОВ «Дельта-Азов» у 
Маріуполі. Коли розпочалася війна і 
постала загроза окупації Маріуполя, 
Андрій одразу вирушив до військко-
мату, а з початком Іловайської опера-
ції сідав за кермо свого автомобіля і 
їхав на допомогу військовим.

«Волонтери – це люди, які самі 
себе зробили, вони вільні у своєму мис-
ленні. Якщо я можу чимось допомог-
ти, я це зроблю. Коли стоїть питання 

про людське життя, тут не може бути сумнівів, ти просто робиш, що му-
сиш. Ти або воюєш, або допомагаєш фронту – третього бути не може […]. 
Страх на війні присутній завжди. Страх втратити життя чи здоров’я. Тому 
сказати, що ми такі безстрашні, – неправда. Там усе вирішують секунди. Коли 
ми проїжджали полями, точно розуміли, що за нами спостерігають снайпери, 
але доводилося їхати. В ім’я великої цілі – врятувати життя іншої людини».



706

Голоси волонтерів

На четвертому році війни А. Гежа продовжує допомагати військовослуж-
бовцям тим, що вміє найкраще, – ремонтом техніки. На думку волонтера, роз-
будова Української держави залежить від зусиль кожного.

«Війна у найближчі роки триватиме. На мою думку, війна є відобра-
женням усіх проблем, які є в нашому суспільстві, в тому числі й жителів Ма-
ріуполя. Колосальна частина населення України зараз не звертає увагу на те, 
що на її території триває війна. За таку байдужість кожен з нас несе пер-
сональну відповідальність, і це треба усвідомлювати. Зараз триває 4-ий рік 
війни, ці населені пункти, які знаходяться в зоні АТО, повністю, у тому числі 
інформаційно, відірвані від України. Там живуть та існують якимсь окремим 
життям. Там дуже різні люди, різного віку, в них є власне бачення того, що 
відбувається. Поки ми не повернемо свої кордони, це є обов’язком кожного з 
нас щось робити».

Леся ХЛИПАВКА

Сергій ГЛОТОВ (нар. 6 лютого 
1986 р. на Луганщині) – біолог, автор 
більше 40-ка наукових робіт, громад-
ський активіст, волонтер, учасник Ре-
волюції гідності, співавтор докумен-
тальної хроніки «У вогняному кільці. 
Оборона Луганського аеропорту». 
Працював молодшим науковим спів-
робітником у Луганському природо-
охоронному заповіднику. Він активно 
підтримував Київський і Луганський 
Євромайдани, відповідав за безпеку 
євромайданівців у Луганську, а коли 
почалася війна, долучився до допомо-
ги Українській армії.

«Я сприймав перемогу Януковича як особисту поразку у своєму житті, 
тому, коли почався Майдан проти Януковича, я туди і пішов. Найголовніша 
роль Майдану – мобілізаційна, для людей важливо мати чіткі відповіді на пев-
ні питання: чи ти за Україну, чи ти за Росію […]. Ще на початку мене не 
покидали сумніви. Здавалося, що нічого не вийде. Сьогодні так уже не думаю, 
бо знаю – є багато людей, які можуть і хочуть профінансувати той чи інший 
волонтерський проект. Волонтери є! Нас ціла гвардія. І всі ми серцем і душею 
вболіваємо за долю українських солдат. Великою командою ми щодня збирає-
мо речі, необхідні для армії: одяг, взуття, продукти харчування, ліки, мобільні 
телефони – список величезний».

Спочатку Сергій разом із іншими активістами допомагав українським 
бійцям, які обороняли Луганський аеропорт; привозили для них ліки і навіть 
хірургів. Згодом у них з’явилися перші контакти на передовій. Проте з часу, 
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коли всі адміністративні будівлі в місті були захоплені проросійськими бойо-
виками, волонтерство в Луганську стало небезпечним. Сергію довелося пере-
їхати у Львів. Був одним із співзасновників ГО «Допоможи фронту», засновни-
ком та керівником БФ «Народна підтримка воїнів АТО».

«У людській свідомості живе стереотип: якщо щось не наше — ми про-
грали. Так вийшло і з Луганським аеропортом. Там не було жодного журна-
ліста. Все подали так, наче українські війська втратили місто, не захистили, 
здали аеропорт. Та летовище не було нашою поразкою. Усі бойові завдання 
вони виконали, людських жертв більше з російського боку […]. Багато моїх 
друзів і знайомих там загинули. Я був на нагородженні за Луганський аеро-
порт. Там півтори години оголошували нагороди посмертно хлопцям, які за-
гинули у Дебальцеві, Георгіївці, Новосвітлівці. Тоді остаточно переконався: 
треба писати книжку про оборону летовища, у якій про події розповідали б 
очевидці».

Юлія ШЕЛЕП

Аліна ГОРГУЛЬ (нар. 3 травня 
1994 р. у м. Маріуполі Донецької 
обл.) – учасниця Революції гідності, 
волонтерка Центрального військово-
клінічного госпіталю та в зоні АТО. 
Із початком Євромайдану, тоді ще 
студентка Київського національно-
го університету культури і мистецтв, 
дев’ятнадцятирічна Аліна підтримала 
протест. Була на Майдані й у ніч з 29 
на 30 листопада 2013 р., коли силови-
ки жорстоко розганяли студентів.

«Мені дуже складно оцінити 
себе тоді і зараз. Та якби постави-
ли просте запитання, чи змінилося 

щось, я би сказала, що змінилося все. Я точно знаю, що зробила б зараз так 
само, як і 5 років тому, бо тоді ми отримали шанс на зміни. Зміни даються 
нам дуже високою ціною, але ті люди, які вийшли на Майдан, зробили усвідом-
лений вибір. У ніч, коли нас зовсім беззахисних били беркутівці, я усвідомила, 
якою тонкою є межа свободи».

Після того як події Революції гідності переросли у збройне протистояння 
з Росією, її волонтерський шлях продовжився. Від часу, коли дізналася, що в 
Київському військовому шпиталі перебуває її товариш із Майдану та вперше 
відвідала поранених – хлопці стали її другою родиною, адже кожну вільну хви-
лину намагалася бути поруч та допомагати травмованим «робити перші кро-
ки».
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«У військовий госпіталь мене привело найбанальніше – це любов і вдяч-
ність до людей, які тебе захищають. […] Воно однозначно змінює твою сві-
домість. Ти дивишся в очі людині, яка пережила пекло. Кожна історія – це 
одночасно радість і трагедія. Найважче дізнаватися про втрати на війні. Це 
та річ, до якої не можна звикнути».

Після закінчення навчання повернулася жити до Маріуполя та зосеред-
жує зусилля на допомозі й реабілітації поранених військовослужбовців і до-
бровольців, а також часто буває в зоні бойових дій.

«Неважливо скільки ти з ними знаходишся – 30 хвилин чи кілька годин, 
ти їдеш, можливо, навіть, більше ніколи з ними не зустрічаєшся, і, може, вони 
навіть не згадають, як тебе звати, але для них це частинка дому і можливос-
ті згадати, чому вони там стоять».

Леся ХЛИПАВКА

Назарій ГОРДИНЯК, позивний 
«Кагор» (нар. 26 квітня 1984 р. в 
с. Рудники Миколаївського р-ну 
Львівської обл.) – лікар-стоматолог, 
волонтер, громадський активіст, учас-
ник Революції гідності, начальник 
медичного пункту 1-ї БТгр (Баталь-
йонно-тактичної групи) 51-ї окремої 
механізованої бригади, лікар-стомато-
лог у Медичному батальйоні «Свято-
го серця». Назар зростав у родині, де 
шанували традиції незламного духу й 
жертовності в ім’я Батьківщини. Дми-
тра Гладія, брата-близнюка його діду-
ся, члена ОУН, станичного, ройового 

УПА розстріляли в 1947 р. у с. Рудники, дідусь Іван разом із дружиною були 
вивезені до Хабаровського краю.

У 2001 р. вступив на стоматологічний факультет Львівського медичного 
університету імені Данила Галицького. У 2006–2007 рр. проходив інтернатуру 
в Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачев-
ського. У 2008–2013 рр. працював лікарем у приватному стоматологічному 
кабінеті в м. Миколаєві. З грудня 2013 р. брав участь у Революції гідності, став 
членом сотні Миколаївської самооборони, був поваром при «Штабі національ-
ного спротиву» Миколаївського р-ну Львівської обл., згодом перебував у відді-
лі фінансової безпеки Майдану.

«Invictus. Я не вважаю себе воїном, я – медик, док, як мене там всі на-
зивали. Я маю надати допомогу усім, хто її потребує, транспортувати пора-
неного до лікарні, знайти медикаменти, наповнити аптечки всім потрібним 
для надання першої домедичної допомоги травмованим, провести тренінги по 
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цьому для військових, а також організувати поставки необхідних медичних 
препаратів. Я спершу складав списки, що потрібно, завжди робив запаси, цьо-
му навчив Майдан, потім телефонував у Львів, Київ, Миколаїв і робив замов-
лення. Відгукувалися завжди всі. Потім отримував посилки на Новій пошті і 
все сортував й роздавав. Отак і зароджувалося волонтерство на передовій. 
Пам’ятаю, зв’язок був поганий і приходилося вночі залазити на дерево й по-
шепки розмовляти по телефону. Різне було. Найбільше добивало те, що ла-
мались машини, особливо, коли в полі з пораненими і ти справді не знаєш, що 
робити. У ті хвилини було дуже важко».

З березня 2014 р. пішов добровольцем у ЗСУ, відбув збори на Миколаїв-
ському полігоні для перепідготовки служби на блокпостах та участі в АТО, був 
відправлений у зону АТО як начальник медичного пункту 1-ї БТгр 51-ї окремої 
механізованої бригади. У 2015–2016 рр. виконував функції лікаря-стоматоло-
га в Медичному батальйоні «Святого серця», займався волонтерською діяль-
ністю, надавав психологічну допомогу військовим і цивільному населенню, 
співпрацював із Донецькою обласною військово-цивільною адміністрацією. 
На даний час проходить стажування у відділі координації та забезпечення ме-
дичної допомоги під час антитерористичних операцій, надзвичайного і воєн-
ного стану Міністерства охорони здоров’я України.

У листопаді – грудні 2016 р. пройшов спеціалізований курс «Paramedic 
Train the Trainers Course» за підтримки програми НАТО «Наука заради миру та 
безпеки». У 2014 р. був нагороджений нагрудним знаком «За оборону Савур-
Могили», у 2016 р. – медаллю «За незламність духу».

Олена ЛУКАЧУК

Уляна ДІДИЧ (нар. 5 травня 1977 р. у м. Львові) – громадська активістка, 
перекладачка-фрілансерка, волонтерка, співзасновниця громадської ініціативи 
«Допоможи фронту». Навчалась у Львівському фізико-математичному ліцеї та 

Львівському національному універси-
теті імені Івана Франка.

Перший досвід громадської ро-
боти отримала ще у студентському 
товаристві ЛНУ ім. І. Франка. Згодом 
долучилася до акції «Порятунок Мер-
курія», під час якої було зібрано кошти 
на реставрацію скульптури Меркурія, 
встановленої на фронтоні будинку 
Фонду Держмайна, що на вулиці Сі-
чових Стрільців у Львові. Учасниця 
Революції гідності.

«У нас із чоловіком зазвичай усі 
інші справи підпорядковані під волон-
терський графік. Нам пощастило, що 



710

Голоси волонтерів

і на роботі, і в сім’ї до того ставляться з розумінням, проте, коли прийшла 
війна, волонтерський досвід став відрізнятися, зараз усе підпорядковане во-
лонтерству, а не лише вільний час, бо не можна інакше, це неправильно […]. 
І мій чоловік, і ще багато людей пішли у волонтерство, бо це була своєрідна 
терапія, бо ти був задіяний у важливих суспільних процесах, а тут – упс – і ти 
вже поза, тому для багатьох саме волонтерство і стало порятунком. Волон-
терство – це вже потреба, звичка, спроба не зійти з розуму».

Чоловіка Уляни Дідич, Богдана, не мобілізували до армії через проблеми 
з серцем, тому подружжя повністю зосередилося на волонтерстві. Спочатку 
Уляна приєдналася до організованих збірок Любові Возняк, біля пам’ятника 
королю Данилу у Львові приймала одяг, їжу, ліки, форму та кошти для допомо-
ги воїнам. Пізніше – через спільних знайомих – почала співпрацювати з Сергі-
єм Глотовим. Так поступово сформувалася ГО «Допоможи фронту». Уляна від-
повідала за ведення сторінок у соціальних мережах та координацію волонтерів. 
З вересня 2017 р. долучилася до нового проекту «Волонтерський воєнторг».

Юлія ШЕЛЕП

Юрій ДМИТРИШИН (нар. 3 люто го 
1981 р. у м. Львові) – лікар-стоматолог, 
щелепно-лицевий хірург, гро мадський 
активіст, волонтер, учасник Револю-
ції гідності, заснов ник ГО «Швидка 
медична допомога Майдану», спів-
засновник ініціативи громадських 
організацій «Допомога Армії Украї-
ни», керівник медичного батальйону 
«Святого серця», хірург відділення 
щелепно-лицевої хірургії Львівської 
обласної клінічної лікарні, лікар Цен-
тру стоматології та косметології «Клі-
ніка Юрія Дмитришина Стоматологія 
майбутнього», президент ротарі-клубу 

«Львів-Замок», член партії ВО «Батьківщина» та Громадської ради при Адміні-
страції Державної прикордонної служби України.

Зростав у родині переселенців із Лемківщини, вихідці з якої воювали 
в лавах Української повстанської армії. Значний вплив на його формування 
мали батьки й дідусь. З дитинства мріяв стати лікарем, вступив до Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького на стомато-
логічний факультет. Окрім медичної, здобув кілька інших освіт: економічну 
(2002 р.), юридичну (2015 р.), державного управління (2017 р.).

Учасник Революції гідності, ініціатор курсів щодо надання першої ме-
дичної допомоги людям, які зазнали ушкоджень. Займався збором медикамен-
тів і коштів для мітингувальників Львова і Києва, укладав схему транспорту-
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вання активістів і зібраної гуманітарної допомоги до столиці. Залишивши при-
ватну практику, створив ГО «Швидка медична допомога Майдану». Постійно 
координував її, співпрацював із лікарнями Київщини, налагоджував транспор-
тування травмованих учасників Революції гідності для продовження лікування 
за кордоном, зокрема в Польщі.

«Унаслідок подій 2013–2017 рр. люди кардинально змінилися, вони згур-
тувались. Усім селом збирають гроші на бронежилет і каску Івану чи на ліку-
вання Петра після поранення, не чекаючи підтримки зі сторони чи тим більше 
від держави. Вони певні, що можуть не багато, але можуть і роблять! Ми 
теж робимо і пробуємо щось змінити, і можливість цього нам надала участь 
у волонтерському русі. Потрібно самоорганізовуватись, збирати кошти та 
допомагати іншим, коли ти в тилу, а Батьківщину захищають твої друзі!».

З часу анексії Кримського півострова РФ Ю. Дмитришин включився в 
допомогу кримчанам, які переїхали на Львівщину: займався їх медичним за-
безпеченням, сприяв у поселенні. Із початком АТО став співзасновником «До-
помоги Армії України», ініціативи громадських організацій, що виникли під 
час Революції гідності. Активісти Львова почали збирати кошти, закуповувати 
бронежилети, каски, амуніцію, форму, берці, ноші, аптечки, прилади нічного 
бачення, а також згромаджувати продукти харчування, теплі речі та медичні 
препарати, зібрані волонтерами в торгових центрах, аптеках, магазинах для 
відправки допомоги на схід України. Після налагодження регулярних поставок 
зайнявся створенням пересувного стоматологічного кабінету. Ідею реалізував 
у заснуванні медичного батальйону «Святого серця», який у 2015–2016 рр. на-
давав стоматологічну допомогу військовим і місцевому цивільному населенню 
в Донецькій та Луганській областях.

Наприкінці 2016 р. повернувся до приватної стоматологічної практики. 
Він став координатором всеукраїнської благодійної акції «Безкоштовна стома-
тологічна імплантація учасникам АТО». Водночас започаткував благодійні мі-
сії «Святого серця» щодо надання хірургічної стоматологічної допомоги учас-
никам АТО, які проводить дотепер у своїй клініці. У червні 2015 р. пройшов 
курс «Tactical Combat Care Instructor Training» в Естонському національному 
коледжі оборони при НАТО. У 2015 р. отримав відзнаку номінанта «Волонтер-
ської премії 2015 року» громадської ініціативи «Євромайдан SOS». У 2016 р. 
був нагороджений медаллю «Сильному духом» від Збройних Сил України, у 
2017 р. – Почесною грамотою Верховної Ради України «За особливі заслуги 
перед Українським народом».

Олена ЛУКАЧУК

В’ячеслав ЖУРБА (нар. 6 жовтня 1994 р. в с. Малі Бубни Роменського 
р-ну Сумської обл.) – громадський активіст, волонтер, учасник АТО, член 
громадської ініціативи «Волонтерський полк», випускник бакалаврської 
програми з політології Львівського національного університету імені Івана 
Франка.
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«Я прочитав у соціальних мере-
жах оголошення Любчика Ходаня, що 
вони допомагають військовим, і звер-
нувся до нього. Він мені спершу не по-
вірив, що я військовий. Згодом я приїхав 
до Львова, ми переговорили. І зусиллями 
„Волонтерського полку” мені купили вій-
ськову форму та бронежилет. Потім 
ще на весь підрозділ знайшли 16 курток, 
а штани не могли знайти, то замовля-
ли з Луцька. Коли приїздив на ротацію, 
зустрічався з волонтерами, шукали нові 
замовлення, консультував їх. Згодом сам 
займався пошуками необхідного й під-
тримував свій полк у тилу».

Наприкінці серпня 2015 р. В’ячеслав повернувся з останньої ротації та 
вирішив залишитись у Львові. Відтоді співпрацював з активістами «Волон-
терського полку» – допомагав в організації заходів, брав участь у футбольних 
турнірах, долучався до проведення вуличних концертів та ярмарок. Завдяки 
волонтерській роботі знайшов кохану – Уляну Корицьку.

«Допомогу львівських волонтерів сприймали як свято, як велике свято! 
Адже нас взяли під технічну опіку й надсилали усе, чого бракувало для виконан-
ня бойових завдань».

На даний час живе у Львові, працює заступником керівника відділу з 
організаційних питань політичного осередку «УКРОП-Львівщина».

Олена ЛУКАЧУК

Юлія ЗАХАРЧУК (нар. 15 липня 
1980 р. у с. Летичівка, Монастирищен-
ського р-ну Черкаської обл.) – громад-
ська активістка, волонтерка, учасниця 
Революції гідності, співзасновниця 
ГО «Допоможи армії», засновниця 
та керівниця ГО «Волонтерський ку-
рінь». Випускниця магістерської про-
грами з фінансів Львівської комер-
ційної академії, працювала у сфері 
автострахування та у відділах урегу-
лювання страхових випадків (ДТП), 
зі середини січня 2018 р. – соціальна 
працівниця у Львівському центрі на-
дання послуг учасникам бойових дій.



713

Біографічний словник респондентів

У лютому 2014 р. під час так званої ночі гніву долучилася до патрулю-
вання м. Львова в районі вул. Стрийська-Наукова, де відповідала за його ко-
ординацію. Активною волонтерською діяльністю почала займатися з весни 
2014 р., відтоді разом із ГО «Волонтерський курінь» допомагала бійцям ба-
тальйонів ім. генерала С. Кульчицького, «Луганськ-1», «Айдар», 80-ї десантно-
штурмової бригади та ін. Писала звернення до Мінсоцполітики і в Мінкульт по 
програмі «Адаптація українського населення до особливого стану в країні», де 
однією з пропозицій було відмінити російські серіали; пропонувала створити 
кількахвилинні ролики на радіо й телебаченні з порадами, як допомогти своїм 
чоловікам повернутися до мирного життя.

«Моє волонтерство почалось із спроби допомогти дорогим людям, і не 
мало значення скількох з них ми знаємо […]. Мене у волонтерство з самого 
початку затягнули добровольці, і завжди вони мене надихали. Проте 2014–
2015 рр. для волонтерства це був не марафон, це був спрінтерський забіг, то в 
такому режимі воно не могло тривати довше, ніж тривало, і коли ми зрозумі-
ли, що мусимо перейти в марафон, то не просто змінився формат, треба було 
вибирати сегмент, у якому ти працюєш, і формат. […] На шляху волонтер-
ського руху дуже багато розчарувань, я знаю скільки це треба часу, скільки 
сили, і от настає такий момент, що думаєш: все […], я ситий по горло, все, 
до побачення, я більше не можу, це кінець […], і тоді проходить пару днів, 
а дзвінки то ж не припиняються, і тоді береш себе в руки, і починаєш знову 
працювати з новими силами […], але залишається проблемою те, що в нас 
немає спеціальних центрів для підготовки та навчання волонтерів. Проте не 
можна про всіх волонтерів судити по одній людині, треба дивитися на роботу 
волонтера ширше».

З початком війни організовувала різноманітні акції на підтримку військо-
вих. Наприклад, перед входом у Львівську ратушу волонтери поставили стіл 
із фарбами, кольоровими олівцями та папером, до якого могли підходити діти 
та малювати для захисників. Також Ю. Захарчук «лікувала душі» тих, хто по-
страждав у війні, в реабілітаційному центрі на вул. Кульпарківській у Львові, 
де пізніше вдалось організувати реабілітаційний центр для військовослужбов-
ців і добровольців, відновивши один із корпусів, у якому поставили придбані 
волонтерами тренажери. Волонтерка відвідує поранених бійців у Військово-
медичному клінічному центрі Західного регіону, організовує допомогу бійцям 
на передову.

«Коли мої друзі, просто з Майдану, поїхали на фронт, я не могла сто-
яти осторонь, коли бійці першого та другого батальйонів Нацгвардії (нині 
батальйон Кульчицького) були буквально голі-босі. Спочатку ми, назбиравши 
трохи грошей, купили зелені футболки, шкарпетки, труси, консерви, „мівіну”, 
передавали навіть питну воду, а пізніше ще й організували дитячий флешмоб. 
Для військових, які захищають схід країни, малюнки, які їм надсилають дітки, 
є своєрідним оберегом. Вони надихають їх, додають сили і мужності. Часто 
такі обереги солдати вішають на танки […]. Діти робили це дуже щиро. У 
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них не виникало питання, навіщо це. Навіть п’яти-чотирирічні малюки пре-
красно знають, що відбувається в країні, і оцінюють це по-своєму».

Сьогодні займається вирішенням проблем, які виникають у військово-
службовців, допомагає їм консультаціями, опікується також і сім’ями, особли-
во ж тими, де народилися малі діти.

«У кожного була своя мета Революції, тому важко говорити, чи дося-
гла вона своєї мети, проте факт у тому, що змінилась свідомість, а вся без-
діяльність органів державної влади і призвела до виникнення волонтерського 
руху. Однак перелом цінностей стався не у всіх. Навіть ціною величезної крові 
не відбулося Революції гідності в головах багатьох людей […], у них інші цін-
ності, і тут теж недолік у тому, що немає спеціальної адаптації до „коруп-
ційних” умов життя з твоїм новим світоглядом. Корупція нікуди не ділася 
від того, що війна, хамство нікуди не ділося, і з тим треба боротися, але не 
такими методами, як на війні, а травматичніше, довше».

У грудні 2015 р. була нагороджена подякою Львівської обласної ради за 
вагомий внесок у розвиток волонтерського руху.

Юлія ШЕЛЕП

Андрій ЗЕЛІНСЬКИЙ (нар. 2 ве-
ресня 1979 р. у м. Львові) – священик 
Української греко-католицької церк-
ви, член чернечого згромадження «То-
вариство Ісуса», військовий капелан 
ЗСУ, політолог, громадський діяч, во-
лонтер, викладач Київської Трьохсвя-
тительської духовної семінарії УГКЦ 
та Інституту лідерства та управління 
Українського католицького універси-
тету, радник Глави УГКЦ зі стратегії 
комунікації (з 2018 р.).

Спілкування з військовими 
о. Андрій розпочав під час спроб ор-
ганізувати капеланське служіння в 

Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 
(м. Львів). Йому з іншими молодими священнослужителями вдалося створити 
першу капличку й розпочати духовний супровід курсантів та викладачів на-
вчального закладу, який триває дотепер.

З перших днів Революції гідності священик був активним її учасни-
ком. Волонтерську діяльність розпочав у столичному військовому шпиталі, 
відвідую чи перших поранених, надаючи матеріальну допомогу й духовну під-
тримку. З весни 2014 р. допомагає військовим у зоні бойових дій організацією 
доставки спорядження та побутових речей.
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«Усе доводилося робити вперше. У 2014-му була дуже глибока невизна-
ченість як у суспільстві, так і в лавах ЗСУ. Це перша хвиля мобілізації, великі 
ідеологічні рефлексії… Найчастіше в такі моменти люди зверталися з питан-
нями: „А що саме відбувається?”. Військовослужбовці шукали, як подолати 
насилля і жорстокість того масштабу, до якого українське суспільство було 
ще не готове і до якого ще не звикло. Це і перші бойові втрати в підрозділах, 
це необхідність переосмислити, зрозуміти і жити з цим далі. Звичайно, як свя-
щеннослужитель я маю знаряддя, довірені мені Церквою, – і проповідь Слова 
Божого, і таїнства. Люди приходили до сповіді, шукали якогось контакту з 
Богом. Але вирішальним у діяльності військового капелана на початку бойових 
дій було забезпечити сенс їхнього перебування на війні та підтримку».

У червні 2014 р. о. Андрій Зелінський став першим штатним капеланом 
при штабі АТО на околицях Слов’янська, підписавши трудовий договір з 36-ю 
окремою бригадою морської піхоти. Аби почуватися «своїм», склав іспит на 
фізичну і психологічну стійкість та Клятву морського піхотинця. Після цього 
девіз «бути поруч аби прихилити для військовослужбовця саме небо» став про-
фесійним кредо капелана.

«Хтось попросив про сповідь у Пісках. І ми швидким кроком пересували-
ся з хлопцями – іноді перебіжками повз зруйновані будинки в зоні роботи воро-
жих снайперів – до визначеного місця. Або поле… Я завжди буду пам’ятати: 
болото, глина, кілометри безкрайнього поля. А поруч завжди він – український 
воїн. Не страшно, коли хтось є поруч. Як правило, хтось іде попереду мене зі 
зброєю, і ми переходимо з позиції на позицію. Але, пригадую, якось мене врази-
ла думка – я не можу йти за ним. Якимось чином моє завдання – це захистити 
не тільки внутрішній світ, але й самого воїна. З того часу вирішив експери-
ментувати – коли це дозволялося, я намагався йти поруч, пліч-о-пліч, а не за 
спиною. Щоб завжди бути в тих самих умовах, що й український воїн».

У зоні бойових дій о. А. Зелінський вів просвітницьку роботу, здійсню-
вав духовну опіку та психологічний супровід військових, розмовляв із ними 
про те, що відбувається в країні та їхньому житті, пояснював сенси пережиття 
важких травматичних і стресових ситуацій, виїжджав на блокпости довкола на-
селених пунктів: Слов’янськ, Піски, Дебальцево, Авдіївка, Широкине, Водяне, 
Павлопіль. У період налагоджених ротацій облаштував при штабі військового 
підрозділу польову капличку та щодня відправляв Богослужіння. Перебуваючи 
в тилу, провідував військових у шпиталі, займався волонтерством і популяри-
зацією потреб військових та мешканців сходу України серед широкого загалу.

Досвід капеланства в зоні бойових дій о. А. Зелінський спробував пере-
дати у книгах про пережите ним на війні: «Соняхи. Духовність на час війни» 
(2015 р.) та «На ріках вавилонських. Кілька думок про повернення» (2016 р.). 
У 2015 р. був нагороджений орденом «Народний герой України», у 2016 р. – 
відзнакою «За сприяння Збройним Силам України», орденом «За заслуги перед 
Національною академією сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачно-
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го», Золотим гербом Львова за книгу «На ріках вавилонських. Кілька думок 
про повернення» під час ХХІІІ Форуму видавців у Львові.

Олена ЛУКАЧУК

Ігор ЗІНКЕВИЧ (нар. 9 червня 1983 р. 
у м. Львові) – фахівець з економічної 
кібернетики, громадський активіст, 
волонтер, голова виконавчого коміте-
ту громадської організації «Варта-1», 
спеціаліст штабу Львівського місь-
кого управління ГУМВС України у 
Львівській обл., депутат Львівської 
міської ради 7-го скликання.

«Наша позиція була дуже про-
ста – об’єднати Львів максимально 
чітко і – або йдемо одним фронтом, 
або не йдемо. І так багато інших, те-
пер уже громадських активістів, на 
той момент – це прості небайдужі 

люди, які не змирилися з тим, що побачили на екранах, які почали вникати 
в ситуацію, в політику, в те, що відбувається, те що нам нав’язували, як ми 
мали дальше жити, і до чого то мало б призвести».

У 2005 р. закінчив Львівську комерційну академію, факультет менедж-
менту за спеціальністю «Економічна кібернетика». Протягом 2000–2014 рр. 
працював менеджером різних приватних фірм ТзОВ «Вандем», ТзОВ «Компа-
нія „Лізинговий Дім”», ТзОВ «УзАвто Львів», ПП «КЛС», «101 Школа Успі-
ху», ПП «Wizio». Перед Революцією гідності працював програмістом. Через 
активну участь у Євромайдані звільнився з основного місця праці ще в листо-
паді 2013 р., бо не міг виконувати роботу в повному обсязі.

«Це громадська сторона, як один одному допомагати, щоб відстоюва-
ти свої запитання, свої проблеми. З того будувалась „Варта”, як людей не-
байдужих, тобто кожен громадянин, кожен активіст, кожна людина, яка 
старалась чимось в тому чи іншому ракурсі допомогти, будується сфера дум-
ки небайдужості: не обходити стороною чиюсь біду, тому що та біда може 
колись і тебе зачепити, і тобі буде дуже неприємно, коли ніхто не відреагує, 
ніхто не допоможе, ніхто не підкаже мінімально».

У пріоритеті діяльності І. Зінкевича – функція збору, обробки та струк-
туризації інформації. Було створено окремий відділ по розшуку людей, який 
працював безпосередньо з поліцією. За сприянням І. Зінкевича було налаго-
джено координацію автомобілів, які в’їжджали в центральну частину Києва. У 
підсумку виник інформаційний канал, який назвали «Варта-1». Функціонує він 
дотепер. З розгортанням АТО І. Зінкевич почав допомагати військовим, пере-
возив передачі в зону бойових дій, допомагав з документами тощо.
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«Ми маємо говорити про реабілітацію хлопців, які пройшли бойові за-
вдання. Особливо тих, які були чи в полоні, чи в Зеленопіллі, чи в Іловайську, чи 
в Дебальцевому. Щоби ці люди не топили в алкоголі і не забували своє горе, як 
вони збирали руки-ноги-голови своїх побратимів. Про це говорити не можна 
спокійно, не те, що пережити і згадувати».

Зараз Ігор Зінкевич працює на посаді спеціаліста штабу Головного управ-
ління Національної поліції у м. Львові, є депутатом Львівської міської ради 
та залишається співзасновником і головою виконкому громадської організації 
«Варта-1», яка вважається найбільш популярною громадською ініціативою у 
Львові та області.

«Громадськість контролює і мене, і я живу під її впливом, і так має бути».
Олена ЛУКАЧУК

Лариса КОГУТ (нар. 30 жовтня 
1969 р. у м. Черкаси) – співзасновни-
ця БФ «Час надії», волонтерка, вій-
ськовий капелан.

Закінчила Міжнародний уні-
верситет розвитку християнського 
лідерства та має ступінь магістра 
богослов’я. З початком російсько-
української війни їздила на фронт як 
волонтерка. Та згодом зрозуміла, що 
чи не найбільше кожна людина, яка 
потребує допомоги, хоче почути до-
бре слово. Саме тому вона стала ще 
й першою в Черкаській області жін-
кою-капеланом. Лариса Когут входить 

до Асоціації професійних капеланів України, що співпрацює з Міністерством 
оборони України. Вона – одна з десяти унікальних українок, які представляють 
жіноче обличчя капеланської служби в нашій країні.

«Одного разу ми ночували на передовій. Розмова починається з кожним, 
як звичайно „Як справи?”. Далі заходимо глибше. Деякі бійці не справляються 
з емоціями. Вони не можуть це розповісти людям поруч. Легше розказати 
волонтеру, який привіз допомогу. Я слухаю їх історії. Це важко. Намагаюся 
стати на його місце, відчути, що відбувається в душі. Не можу сховатися за 
ширмою. Намагаюся підтримувати бійця і його родину тут».

Окрім численних поїздок до зони бойових дій, Л. Когут працює з тими, 
хто повернувся з передової. Зараз вона зосереджує зусилля для налагодження 
роботи по реабілітації військовослужбовців, допомагає хлопцям після демобі-
лізації повертатися до життя та вчить їх сім’ї рятувати тепло і любов, не давши 
убити їх тяжкому відлунню війни. Лариса Когут започаткувала тренінги для 
дружин і матерів воїнів російсько-української війни «Я поруч».
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«Ветерани, які повертаються, не бачать півтонів: у них або чорне, або 
біле. Або ворог, або друг. Або добре, або погано. Я колись була на „нульовці” – і 
там усе зрозуміло, ворог напроти, він стріляє. Але коли стріляє місцеве насе-
лення у спину – це дуже важко. Я коли приїжджаю в зону АТО, завжди питаю 
про ставлення місцевих. Дехто мені показував автівки постріляні. Вдень по-
сміхаються, а вночі стріляють. Колись на один блокпост дідусь приніс мед – і 
той зірвався […]. На жаль, хлопці повертаються звідти „дивні” чи „не такі”. 
На війні воїни живуть інстинктами самовиживання – вижити і виконати 
наказ. Ці інстинкти вироблені назавжди. Постійна напруга, контроль всьо-
го […]. Історія життя не закінчується після повернення з фронту. Доводить-
ся наново вчитися жити разом. Але є і позитивні зміни: особиста зрілість, 
близькість до Бога (з війни не повертаються атеїстами), цінність братер-
ства і родини, народження нових дітей, бажання і можливість вчитися і здо-
бувати освіту».

Нагороджена численними грамотами та подяками, зокрема відзнакою 
Президента України «За гуманітарну участь в Антитерористичній операції», 
почесною відзнакою «Холодний Яр».

«Наша сильна сторона – це патріотизм. Ми переможемо. За нас вою-
ють грузини, чечени, бо колись ми допомагали їм. Ми ні до кого чоботом двері 
не вибивали, не вламувалися. Всі розуміють, хто це підбурив, які війська там 
стоять».

Леся ХЛИПАВКА

Григорій КОНСТАНТИНОВ (нар. 
16 січня 1968 р. у с. Байбузи Черкась-
кого р-ну Черкаської обл.) – приват-
ний підприємець, громадський діяч, 
волонтер. Вже восени 2014 р. Григо-
рій із дружиною почали допомагати 
військовим. Спочатку передавали гро-
ші, згодом їх діяльність набула шир-
шого масштабу. Чоловік виготовляв 
«буржуйки», забезпечував оргтехні-
кою та бензопилами, запчастинами до 
техніки різні підрозділи. Гуманітарна 
допомога від Григорія відома військо-
вим по всій лінії фронту – від Станиці 
Луганської до Широкіно.

«Думка, що військові зараз вже всім забезпечені, – хибна. Потреби на 
фронті завжди є. Особливо у зимовий час і, в першу чергу, серед добровольчих 
батальйонів. Самотужки закривати усі „замовлення” бійців на передовій – од-
ній людині не під силу. Тому вирішив акумулювати зусилля громади Мошен та 
жителів навколишніх сіл у єдиному волонтерському об’єднанні. Нас підтриму-
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ють голови сільських рад Мошен, Байбузів, Тубільців, Будищ. Долучаються до 
волонтерської діяльності також прихожани і настоятелі церков та місцеві 
підприємці […]. Допомагаємо усім, кому потрібно. Вони для мене всі свої. Для 
хлопців і дівчат, які на передовій, я буду робити все, що в моїх силах. Я допо-
магатиму нашим воїнам, доки не закінчиться війна».

Сьогодні волонтерство Григорія вже не обмежується допомогою армії. 
Він включається в патріотичне виховання учнівської молоді. Організовує у 
школах с. Мошни та сусідніх сіл зустрічі з учасниками АТО, навчальні стріль-
би з пневматичної зброї, заняття з тактичної медицини, виховні та спортивні 
заходи, до яких сам долучається. Має численні подяки та відзнаки, а у 2016 р. 
був нагороджений медаллю «За жертовність і любов до України».

«У 92-й бригаді троє хлопчиків із Черкащини служили, три Владислава, 
усім по 21 року. Ми їх знайшли через комісаріат. Заїхали порадувати гостин-
цями. Один, до речі, із Будища. Сфотографувалися ми з ними, бо земляки, і 
щоб мами побачили синочків. А через тиждень приїхали і коли запитали, де 
третій, Влад, почули у відповідь: „Відвезли додому”. Та світлина була остан-
ньою у житті цієї дитини. Це страшно, важко і дуже боляче… Війна колись 
закінчиться, як усі війни. Але ми ще багато років будемо „жнивувати” те 
горе, яке вона засіяла».

Леся ХЛИПАВКА

Леся КОНСТАНТИНОВА (нар. 10 грудня 1972 р. в с. Мошни Черкаського 
р-ну Черкаської обл.) – соціальний педагог, практичний психолог, волонтер-

ка. Навчалася в Мошнівській ЗОШ 
І–ІІІ ступенів. У 2007 р. вступила до 
Черкаського національного універси-
тету імені Богдана Хмельницького за 
спеціальністю «Соціальний педагог і 
практичний психолог у соціально-пе-
дагогічній сфері». З 2008 р. працює 
соціальним педагогом Мошнівської 
ЗОШ. Після початку бойових дій ра-
зом із чоловіком Григорієм Констан-
тиновим долучилися до допомоги вій-
ськовослужбовцям на сході України.

«Люди, які там живуть, Укра-
їну люблять не завдяки, а всупереч. 
От чесно. Я взагалі ними захоплююся, 

тому що вважаю, що це набагато вища любов до Батьківщини, ніж людей з 
Центру чи Заходу. Бо їм там Україну набагато важче любити».

Працюючи в школі, Леся Константинова долучає до активної 
громадянської позиції і своїх вихованців, разом із якими створила військово-
патріотичний загін «Нічні кажани». Разом із учнями веде науково-дослідну 
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роботу в Малій академії наук та військово-патріотичну пошукову працю. 
У 2016 р. нагороджена медаллю «За жертовність і любов до України», а у 
2017 р. – орденом «Берегиня України». На даний момент разом із чоловіком 
продовжує волонтерську діяльність у напрямах допомоги військовослужбов-
цям у зоні бойових дій, пораненим, які проходять лікування та реабілітацію у 
військових госпіталях, а також родинам військовослужбовців, які загинули в 
ході російсько-української війни.

«Немає на землі кращого і милішого моєму серцю місця, аніж моя Укра-
їна. І немає для мене більшого болю в душі, ніж ця війна… Поки в нас житиме 
манкурт, поки ми не вб’ємо в собі раба, Україна не буде незалежною. У ман-
куртів немає батьківщини, у рабів немає батьківщини, і не важливо, де твоя 
батьківщина – чи це Англія, Франція, чи Україна. Важливо те, що батьків-
щина – це ти. Це твоє коріння. Батьківщина: батько, мати, родина. А Украї-
на – це ось, це моє. Як я можу бути манкуртом у своїй рідній хаті. Коли живе 
в тобі раб, ти ніколи не будеш вільним. Впевнена, що нам потрібно навчити 
дітей не боятися, мислити на перспективу. Я інколи мовчу, бо прийде час коли 
мені треба буде сказати голосніше, а інколи я мовчу так голосно, що навіть 
моє мовчання може звучати дуже голосно».

Леся ХЛИПАВКА

Юлія КУДРИК (нар. 11 лютого 
1973 р. у м. Львові) – випускниця еко-
номічного факультету Львівського на-
ціонального університету імені Івана 
Франка. Тривалий час працювала у 
сфері фінансів та бізнесу. З початком 
Революції гідності надавала гумані-
тарну допомогу протестувальникам, 
хоча безпосередньо не перебувала на 
Майдані. Окупація Криму та росій-
ський наступ на сході України під-
штовхнули Юлію шукати способи 
приєднатися до волонтерського руху 
на підтримку АТО. У вересні 2014 р. 
долучилася до роботи волонтерсько-

го осередку при Церкві св. Климента у Львові, згодом входила до організацій 
«Hand Made по-львівськи для Армії руками волонтерів» та «Серця Лева». Зараз 
займається напрямом плетення маскувальних сіток та снайперських кікімор 
при волонтерській організації «Дублянський легіон небайдужих патріотів». 
Основними обов’язками волонтерки стали координація та налагодження ро-
боти з суміжними ініціативами. Це включає менеджерські завдання: закупівля 
основи-сітки, забезпечення осередків плетіння тканинами, пізніше – домовле-
ності щодо фарбування й відправка на фронт. З 2014 р. і дотепер волонтерська 



721

Біографічний словник респондентів

діяльність стала для Юлії основним видом зайнятості, за допомогу військовим 
вона була неодноразово відзначена грамотами й подяками.

«Воно почалося з Facebook, тоді, коли все це сталося на сході, я шукала 
можливостей долучитися до допомоги військовим. Якось прочитала, що за-
прошуються волонтери до Церкви Святого Климента, щоб там плести. При-
йшла туди, і так з цього воно все закрутилося […]. Коли в країні йде війна, не 
можна казати „моя хата скраю”, інакше те, що відбувається там, прийде 
сюди, а ми з історії знаємо, як це закінчується. Не можна просто сидіти і 
казати: „От, а що я можу зробити, від мене нічого не залежить, я не маю 
ніякого впливу, нехай займається хтось інший, бо він має можливості, зв’язки 
і так далі”. Але треба усвідомити, що інший такий самий, в нього теж є своє 
життя, робота, своя сім’я, свої проблеми але він йде і робить, бо усвідомлює, 
що ми мусимо підтримати хлопців, які нас захищають. Від одної людини за-
лежить мало, але, коли багато людей роблять спільну справу, то результат 
є, ми це бачимо […]. Це, чим я займаюся, для мене – це питання патріотизму 
до деякої міри, але у принципі я не вважаю, що роблю щось особливе, просто 
займаюся тим, що треба тут і зараз. Мені не потрібні якісь додаткові моти-
вації, я розумію, що там хлопцям потрібне те, що ми робимо, мені ще часом 
самій доводиться мотивувати моїх дівчат».

Анна ВАРАНИЦЯ

Оксана КОНЧАК (нар. 18 листопада 
1975 р. в с. Солуки Яворівського р-ну 
Львівської обл.). За першим фахом 
Оксана – бухгалтерка, пізніше здо-
була професію кухарки-кондитерки. 
Зараз працює су-шефинею в одному 
із львівських ресторанів. Була учас-
ницею Революції гідності. У волон-
терство на підтримку АТО прийшла 
восени 2014 р., коли почала співпра-
цювати з волонтерською організацією 
«Hand Made по-львівськи для Армії 
руками волонтерів». Спершу займа-
лася плетенням маскувальних сіток 
у Львові, згодом вирішила створити 

окремий осередок у с. Солуки. Місцем дислокації волонтерського об’єднання 
стало помешкання О. Кончак. Ініціативу Оксани активно підтримали місце-
ві мешканці. Сприяла також адміністрація навколишніх шкіл, яка дозволяла 
волонтерці залучати до роботи учнів під час уроків фізичного виховання і 
трудового навчання. Спільними зусиллями великої кількості людей вдавалося 
отримати вражаючі результати: сітка розміром 40 м² поставала буквально за 
два дні. Ще одним напрямом волонтерської допомоги стали сухі борщі й супи, 
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приготування яких також проходило у стінах дому О. Кончак. З 2015 р. почала 
облаштовувати осередки по школах району: проводила майстер-класи по пле-
тінню сіток для дітей і людей доброї волі. Від початку 2015 р. стала однією з 
ініціаторів і організаторів місцевих благодійних марафонів, ярмарків та забав, 
кошти з яких призначено на потреби війська.

«Скласти руки і нічого не робити, коли моя країна вже реально в стані 
війни, це не для мене, не в моєму характері. Я завжди маю долучитися до по-
трібної справи… З жовтня в мене вдома зорганізувався штаб. Це було так, 
як у вулику, одні „бджоли” прилітають, другі „відлітають”. Рідні мої диву-
валися, казали: „Ти ж не знаєш, кого ти до хати приводиш!”. Бо, справді, за 
день могло через мій дім перейти чоловік сто-двісті, і я їх не знала, хто це є. 
Але працювали на довіру […]. Почали з сіток, я два коридори в себе в будинку 
звільнила під це. Я є не останньою людиною в селі, бо прислуговую в церкві, і 
тому мене люди чули, відповідно, на потреби солдатів, які я оголошувала, вони 
відкликалися […]. Ми кожного дня відправляли на схід машину-бус, забиту то-
варами, люди просто відчували потребу віддати, на такій загальній довірі все 
йшло. Потім, це було вже десь на Різдво, почали дзвонити до мене хлопці з пе-
редової з подяками, і це було просто щось нереальне. Це відчуття від розмови 
з ними складно описати, це те, заради чого все варто було робити […]. Поєд-
нувати волонтерство з роботою не було дуже складно, бо директор зрозумів, 
він сам від себе помагав завжди. В колективі, коли я тільки прийшла, то дивно 
реагували на постійні дзвінки і розмови, чули, що якісь сітки, думали, мабуть, 
що я рибак. Але потім з’явилася така солідарність, співпраця. Я знаю, що я 
ставила під ризик свою роботу, але завжди чітко розуміла, що я не зупинюся».

Анна ВАРАНИЦЯ

Уляна КОРИЦЬКА (нар. 18 липня 1996 р. в с. Мислова Підволочиського р-ну 
Тернопільської обл.) – громадська активістка, волонтерка, учасниця Революції 

гідності, співзасновниця громадської 
ініціативи «Волонтерський полк», 
випускниця магістерської програми з 
журналістики Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка, 
журналістка ТРК «Люкс» та сайту 
«24 Канал».

«Ми настільки жили „Волон-
терським полком”, що не мали іншого 
життя, то було круто, ми віддава-
лись на повну спільній справі. Ми заду-
мували проекти, обмінювались ідеями 
їх реалізації і забували про все – про 
навчання, роботу, рідних, друзів. Полк 
на тих два роки був усім для мене».
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Головним завданням Уляни Корицької була підготовка дописів у соці-
альних мережах, на які відгукувалися люди. Серед окремих її проектів – «Фо-
то-зустрічі», коли фотографи робили світлини за окрему плату, яка йшла до 
скарбнички волонтерів.

«Близько двох років я активно діяла у „Волонтерському полку”. Я запус-
тила навчання, зовсім не мала вільного часу, бо постійно ми щось організову-
вали. Потім почалося всезагальне зниження запалу. Ніби й ситуація на сході 
України не вирівнялась, але допомога волонтерів та активність населення 
впали. Я також повернулася до навчання, пішла на роботу. І зараз багато ре-
чей сприймаю по-іншому. Ми жертвували всім з надією, що стане краще, що 
колективне благо піде на користь країні. Та щодня зустрічаємось із проблема-
ми…, і не розумієш тоді, для чого ти все це робиш…Так воно й пішло на спад».

Уляна Корицька також долучалась до всіх проектів громадської ініціа-
тиви, збирала кошти в гуртожитках, відвідувала поранених бійців у шпиталі, 
домовлялася про організацію зустрічей зі студентами.

«Я помітила смішну тенденцію у зборі кошів на факультетах чи гур-
тожитках. Якщо дівчата-волонтерки збирають кошти на факультетах, де 
навчаються переважно дівчата, то багато зібрати не вдасться. Якщо ж на 
таких факультетах гроші збиратимуть хлопці, то буде, напевно, кілька ти-
сяч. Така ж ситуація і з „чоловічими” спеціальностями».

На даний час Уляна відійшла від волонтерської діяльності, хоча не запе-
речує, що повернеться до активного громадського життя, якщо ситуація в кра-
їні загостриться. Активістка працює авторкою порталу «Телеканал новин 24» 
та пише тексти на інформаційних ресурсах.

Олена ЛУКАЧУК

Ганна КОТЕЛЬНІКОВА (нар. 3 лютого 1966 р. у м. Маріуполі Донецької 
обл.) – лікарка-анастезіолог Маріупольської центральної лікарні № 3, волон-

терка. Закінчила Київський медичний 
інститут за спеціальністю «педіатрія», 
навчання в інтернатурі проходила у 
м. Чернігові. Повернувшись до Ма-
ріуполя, працювала лікаркою-анесте-
зіологом Маріупольської центральної 
лікарні № 3. Її волонтерство почалося 
тоді, коли виникла загроза окупації 
Маріуполя. Кошти волонтерка збирає 
через соціальні мережі. Є постійні 
благодійники, у тому числі з-за кор-
дону: «За витрачені кошти звітую. 
Прикро, що багато нечистих на руку 
людей, які прагнуть нажитися на вій-
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ні». Довгими ночами «штаб-квартирою» Анни є її кухня, де вона готує різні 
страви для захисників.

«Ти відчуваєш радість від того, що допомагаєш. Ти якось долучаєшся 
до чогось важливого. Ми всі розуміли, що їм важче, ніж нам […]. Я трохи 
екстремал, тож здебільшого їду до хлопців сама. Намагаюся трохи хлопців 
побалувати, тож готую їм перед поїздкою піцу […]. Що треба, щоб дві гарні 
дівчини не спали дві ночі? А все просто: одній з них спало на думку зробити 
хлопцям на передовій, ну на самій-самій, смачні подарунки до дня Святого Ми-
колая, інша цим запалала, і от маємо результат. Хлопці були із смаколиками».

На четвертому році війни Анна продовжує реагувати на потреби, які все 
ще є у військовослужбовців, зокрема щодо ремонту техніки та оптики: «Пишу 
пости у ФБ. Люди відгукуються. Хтось дає поради, що і де можна знайти. 
Іноді вдається знайти людей, що безкоштовно ремонтують. Я не допомагаю 
тим, кого не знаю, чи комусь індивідуально. Я навчилася відмовляти. Інколи 
доводиться вчити хлопців відстоювати свої права».

У 2016 р. нагороджена медаллю Міністерства оборони України «За спри-
яння Збройним Силам України» та медаллю 23-го окремого батальйону «Хор-
тиця».

«Перед війною всі рівні: чоловіки, жінки, старі і малі. Вона може по-
стукати у двері до кожного з нас і не буде питати, якої ти статі, віку чи 
статків. Будемо допомагати нашим хлопчикам до кінця. Якщо треба буде, то 
своїм жіночим батальйоном поїдемо на фронт траншеї рити чи патрони по-
давати. І нехай тільки хтось скаже, що жінкам не місце на війні».

Леся ХЛИПАВКА

Орина КРУПИЧ (нар. 19 жовтня 
1966 р. у м. Соснівка Червоноград-
ського р-ну Львівської обл.). Прожи-
ває у селищі Дубляни. За професією – 
інженерка-економістка, на даний час 
перебуває на пенсії. Заміжня, мати 
двох синів – Романа та Степана. Пер-
ший досвід громадської активності 
здобула під час Помаранчевої рево-
люції. Безпосередньою учасницею 
Євромайдану не стала, однак вона та 
її сім’я допомагали мітингувальникам 
у Києві продуктами харчування. У 
волонтерство Орина прийшла 9 січня 
2015 р. після того, як довідалася від 

односельчанки про осередок плетення маскувальних сіток у Дублянській за-
гальноосвітній школі ім. А. Жаловаги. Зараз належить до найбільш активних 
волонтерів цього профілю. Окрім виготовлення камуфляжного покриття, си-
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туативно надає також іншу допомогу, зокрема стала донором крові, фінансово 
сприяла закупівлі технічних засобів, принагідно передає на фронт страви до-
машньої кухні.

«Волонтерська підтримка – вона не тільки матеріальна, дуже важ-
ливою є моральна сторона. Коли хлопці отримують сітки, зроблені руками 
українських жінок, це як свого року оберіг. Завжди можна багато заробляти 
і мало витрачати, невитрачені гроші – це зароблені гроші. Ми не є такою ба-
гатою державою, сітка зроблена волонтерами – вона у десять разів дешевша 
від тої, яка закуплена державою. Для чого витрачати таку кількість держав-
них грошей, якщо можна всім разом зібратися, долучитися, зробити якісно і 
допомогти хлопцям перемогти… Я завжди кажу так, як я втомлена і не хочу 
нічого робити, то я роблю якусь легку роботу, яка мене не втомлює. Але, коли 
я дуже втомлена і зовсім-зовсім нічого не хочу робити і ще часом хвора, тоді я 
йду плести сітки…, це апріорі на першому місці, все решта воно відкладаєть-
ся, якщо треба йти на сітки. Що найцікавіше, обсяг роботи – він не лякає, а 
стимулює, коли роботи мало, можна розслабитися, скоріше піти, менше часу 
провести. Але коли є багато роботи, тоді все – всі сили тільки на це… Якщо 
відпаде потреба в сітках, ми будемо щось інше робити, зміниться напрям, 
це можуть бути хворі люди, лікарні, сиротинці, ті ж військові, завжди є що 
робити, головне – мати бажання».

Анна ВАРАНИЦЯ

Беата КУРКУЛЬ (нар. 21 січня 
1979 р. у м. Вільнюсі Литовської Рес-
публіки) – художниця, медична се-
стра, вчителька історії, фахівчиня у 
сфері цифрової графіки, волонтерка.

Беата Куркуль народилась у 
Вільнюсі, в родині поляків. Опанува-
ла кілька спеціальностей (художню, 
медичну, педагогічну). 2008 року пе-
реїхала до Києва і почала працюва-
ти художницею у студії по розробці 
комп’ютерних ігор. Спершу захоплю-
валася бойовою фантастикою, «Зо-
ряними війнами», Urban Sketchers, 
мініатюрою, однак під впливом росій-

сько-української війни перейшла в роботі на воєнне мистецтво: «Мої карти-
ни – це своєрідний засіб захисту. Просто хтось захищається зі зброєю в руках, 
а хтось із пензликом».

Волонтерський проект, пов’язаний із зібранням спорядження для при-
кордонників, художниця розпочала з чоловіком Миколою Авдєєвим у 2014 р., 
коли волонтери їх ще взагалі не підтримували. Серед підопічних литовсько-
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української сім’ї – захисники із Луганського, Донецького та Мостиського при-
кордонних загонів. Подружжя в зону бойових дій не їздить. Зібрану допомогу 
(шоломи, оптика, медичні препарати) передають через волонтерів або ж над-
силають поштою.

Після перших відвідин шпиталю й розмов із бійцями прикордонної 
служби Б. Куркуль вирішила відобразити їх зміст у малюнках на графічному 
планшеті. Картини розміщувала в різних групах соціальних мереж, щоб при-
вернути увагу благодійників до потреб бійців прикордонних загонів. Відгуків 
було чимало, як від волонтерів, так і від самих охоронців кордону. За ініціа-
тиви прикордонників її роботи вперше були зібрані в календарі «Прикордон-
ник-2015» й стали основою для подальших календарів, які щороку видає Дер-
жавна прикордонна служба України.

«Коли я малюю портрет, використовую мінімум 5 фотографій людини. 
Якось малювала одного зі своїх друзів-прикордонників, зібрала 10 його фото-
графій: до війни, під час і після. Дивлюсь: це абсолютно різне обличчя. Ось 
такий-от момент. Якщо малювати портрет, то потрібно відразу підключа-
ти „оригінал”: дивись, що і як. Ну, а „оригінальний” частіше всього підключає 
друзів, дружину, дітей… Спільними зусиллями ми і знаходимо образ. Так що 
прикордонники – це не тільки мої замовники, але й консультанти».

В основі картин Беати Куркуль – життєві історії прикордонників, сцени 
з їхнього повсякдення та портрети. Художниця перевтілює українських вояків 
у містичних персонажів, а військових медиків – у ангелів з крилами. Популяр-
ними її праці стали після розповсюдження користувачами соціальних мереж. 
Зараз їх використовують на календарях, біг-бордах Державної прикордонної 
служби України, обкладинці журналу «Кордон» тощо. Своє завдання волон-
терка вбачає у «підтримці своїх», про яку не завжди розповідає. Герої зголошу-
ються самі – здебільшого через соціальну мережу Facebook, вони переповіда-
ють у листуванні досвід роботи та надсилають світлини.

У 2015 р. пройшла перша персональна виставка волонтерки. В аеро-
порту «Бориспіль» був експонований цикл картин із різними сюжетами про 
Збройні Сили, Державну прикордонну службу, Національну поліцію України. 
Згодом у різних містах пройшла виставка «Воїни», яка складалась із 24-х пор-
третів. Найбільш відомий публічний показ робіт – «Україна. Кордон. АТО» – 
охопив кілька картин, присвячених підрозділу морської охорони, який виходив 
із Криму в березні 2014 р., подіям біля Довжанської арки, а також окремі по-
лотна «Життя продовжується», «Небесний кордон», «Батькова донька», «Все 
буде добре». Картини з цієї виставки були опубліковані в мистецькому альбомі 
«Державна прикордонна служба України. Служити. Захищати. Допомагати» 
(2017 р.).

«Картина „Батькова донька”. На ній – Женя Гладков, який з Червоної 
Талівки потрапив у госпіталь в листопаді 2014 року. Він підірвався на роз-
тяжці. Я йому запропонувала намалювати його портрет для підняття бойо-
вого духу. А він так несподівано говорить: а намалюй мене з донькою! Женя 
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надіслав дуже багато фотографій – дівчинка тоді була в гіпсі. Їй на той час 
було п’ять років. Ескіз кілька разів перероблявся. Перші малюнки батько за-
бракував, а потім наголосив, що дівчинка зараз є дорослішою, ніж на цій кар-
тині. Але ця робота є і в шпиталі, і на фронті, і в окремих підрозділах. Зре-
штою вона стала найбільш відомою».

Роботи художниці часто використовують як обкладинки або ж ілюстрації 
для свої видань учасники АТО-ООС і волонтери. Окремі картини ввійшли до 
збірки віршів «Дзвони» волонтера з Одещини Валерія Демиденка. Беата Кур-
куль створила обкладинку й підібрала ілюстрації до книги черкаського жур-
наліста Андрія Кравця «Генерал Момот. Наш МІФ» про керівника Навчаль-
ного центру Державної прикордонної служби України, генерал-майора при-
кордонної служби Ігоря Момота. Виставка-благодійний аукціон «Повернення 
додому» була експонована у фойє Верховної Ради України. Її задум полягав у 
зібранні коштів з продажу листівок і картин та передачі їх родинам військо-
вополонених. Одна з картин «Маленький кораблик, повертайся додому» була 
використана Укрпоштою як марка.

На даний час Беата Куркуль продовжує співпрацювати з Державною 
прикордонною службою України, створює нові картини, волонтерить, пра-
цює над проектами, пов’язаними з життям прикордонників на війні і в тилу. 
Нагороджена подякою Луганської обласної військово-цивільної адміністрації 
(2015 р.), медаллю «Незалежність України» ІІІ ступеня, пам’ятною відзнакою 
«60 років Донецькому прикордонному загону», грамотою Харківського при-
кордонного загону (2016 р.), медалями «15 років на захисті державного кор-
дону», «За гідність та патріотизм» від Спілки ветеранів Антитерористичної 
операції, «Честь. Слава. Держава» за мужність патріотизм та високу громадян-
ську позицію від громади міста Києва, подякою Спілки морських піхотинців, 
подякою начальника окремого 10-го загону оперативного реагування В. Собка 
(2017 р.), Почесною грамотою Державної прикордонної служби України «За 
багаторічну співпрацю та популяризацію Державної прикордонної служби 
України»; пам’ятною медаллю «Чарівна сила України» (2018 р.), подякою ко-
мандувача Військово-Морських Сил України І. Воронченка.

Олена ЛУКАЧУК

Оксана ЛЕВКОВА (нар. 2 серпня 1980 р. у м. Старокостянтинові Хмельниць-
кої обл.) – журналістка, кандидатка наук із соціальних комунікацій, громад-
ська активістка, волонтерка, виконавча директорка Всеукраїнської громадської 
організації «Не будь байдужим!». Донька військового льотчика Віктора Лев-
кова, полковника ЗСУ, льотчика 1-го класу. Сестра Анастасії Левкової, арт-
директорки мережі книгарень «Є». Дитячі роки провела в Хабаровському краї 
в Росії. Свідомий вибір на користь української ідентичності зробила під час 
навчання на факультеті журналістики Львівського національного універси-
тету імені Івана Франка. У 2008 р. в Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка захистила дисертацію на ступінь кандидата наук із со-
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ціальних комунікацій за спеціальніс-
тю «теорія та історія журналістики» 
«Сучасна політична публіцистика та 
динаміка світоглядних орієнтацій лю-
дини (за матеріалами українських, ро-
сійських та білоруських публіцистів 
1991–2005 рр.)». Деякий час виклада-
ла у Вінницькому державному педаго-
гічному університеті.

З 2005 р. стояла біля витоків 
ВГО «Не будь байдужим!», спочатку 
як її прес-секретарка, згодом як вико-
навча директорка. Основна діяльність 
спрямована на «м’яку українізацію», 
перехід російськомовних громадян 

України на українську мову спілкування, підвищення престижу української 
мови через створення і підтримку якісного культурно-інтелектуального про-
дукту. Співорганізаторка культурно-мистецьких акцій, мовно-літературних 
і мовно-історичних проектів (рок-фестивалів за участю українських гуртів, 
зустрічей з українськими літераторами і науковцями, акцій «Мазепа. Made in 
Ukraine», «Укрмова – суперкльова», «Зроби подарунок Україні – переходь на 
українську» тощо), літніх історичних таборів, продюсерка документального 
фільму «Холодний Яр». Учасниця акцій протесту проти політики президента 
В. Януковича і тогочасного міністра освіти і науки Д. Табачника.

«Волонтерство – це все моє життя. От я прокидаюся і тільки цим і 
живу. Так склалося. […] Тут геройства ніякого нема. […] Втягнулася, і вже 
за інерцією».

Після початку бойових дій в Україні продовжує поїздки на схід, зорієнто-
вані на організацію зустрічей у школах та вищих навчальних закладах з діяча-
ми української культури, наповнення бібліотек україномовною літературою, 
підтримку краєзнавчих музеїв, ідеологічну роботу серед військовослужбовців 
ЗСУ. Вважає налагодження культурно-освітньої праці в русифікованих облас-
тях України головним обов’язком українських інтелектуалів і діячів культури, 
запорукою модернізації та успішного розвитку України як сильної європей-
ської держави.

«Вони нас хапають за руки і кажуть: „Ви ж там перекажіть Поро-
шенку, що ми нормальні, ми українці, не відпихайте нас, вони плачуть […], не 
скидайте нас з рахунку, не віддавайте нас[…]”. Ви знаєте, якщо мають вби-
ти, вб’ють, я фаталістка […]. Треба бадьоренько туди їхати, все одно тисячі 
людей звідти повертались живими […]. Треба надіятись на хороше».

На даний момент зосереджується на діяльності ВГО «Не будь байдужим!».
Олена АРКУША
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Валерій ЛОБОВ (нар. 17 січня 1968 р. 
у м. Красилові Хмельницької обл.) – 
волонтер, ветеран війни в Афганіста-
ні, керівник вокально-інструменталь-
ного гурту «Висота», громадський 
активіст, учитель фізичної культури 
Красилівської ЗОШ І–ІІІ ст. № 2, тре-
нер Красилівської дитячо-юнацької 
спортивної школи. Закінчив Вінниць-
кий державний педагогічний інститут 
ім. М. Коцюбинського за спеціальніс-
тю «Допризовна підготовка та фізич-
не виховання».

Під час Революції гідності під-
тримував зв’язки з Восьмою «афган-

ською» сотнею Самооборони Майдану, власним автомобілем постачав зібрані 
речі та продукти харчування в її наметове містечко. З анексією Криму Росією 
розпочав волонтерську діяльність із допомоги 1-ій мотоманевреній групі На-
ціональної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана 
Хмельницького (м. Хмельницький). За три з половиною роки війни здійснив 
більше півсотні виїздів із волонтерською допомогою.

«Найбільший зв’язок у нас з учасниками бойових дій в Афганістані, які 
на перших порах також їздили, коли призивали, мобілізували на схід України 
молодих хлопців, які не мали досвіду. Ми їздили туди, ми також перебували з 
нашими бійцями, ділились досвідом своїм, бойовим досвідом в Афганістані, 
проводились і певні якісь заняття безпосередньо там. Допомагали облашто-
вувати побут, чи там хлопці розбивали табори, варили, землянки облаштову-
вали, тягнули світло, наближали, створювали необхідні умови для тих військо-
вих, щоб вони не мали потреби в елементарних побутових умовах […]. Наша 
волонтерська діяльність спрямована на допомогу Збройним Силам України, 
проте звичайно до нас багато звертаються і уже звільнені в запас учасники 
бойових дій в АТО і з проблемами медичного плану, і соціального забезпечення, 
і навіть психологічної якоїсь допомоги. Просто я знайомий з багатьма психо-
терапевтами, які надають психологічну підтримку саме учасникам антите-
рористичних операцій. Ми їх туди скеровуємо по необхідності, якщо в когось 
є потреба».

Волонтер громадського об’єднання екстреної медичної допомоги «ASAP 
RESCUE», створеного в листопаді 2014 р. (тепер входить до служби порятун-
ку Міністерства оборони України), яке займається евакуацією поранених вій-
ськових безпосередньо в зоні бойових дій, надає допомогу, доставляє до ліка-
рень і госпіталів, а також допомагає місцевим жителям у прифронтових селах. 
 Пройшов два курси підготовки з практичної медицини.
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Очолив зорганізований у 2005 р. вокально-інструментальний гурт «Ви-
сота». З метою підтримки морального духу військовослужбовців, патріотично-
го виховання молоді, збору коштів гурт часто виступає в зоні бойових дій, вій-
ськових госпіталях і підрозділах, населених пунктах різних регіонів України. 
На зібрані кошти однієї з благодійних акцій «Врятуй життя військовослужбов-
ця АТО» в м. Красилові (липень 2014 р.) закупили кевларові каски і бронежи-
лети. Репертуар гурту поповнили пісні, які були народжені в АТО.

«Рахую, що кожен чоловік, покликання кожного чоловіка захищати свою 
державу, свою Батьківщину […]. Бо захисник Вітчизни – це не тільки той, 
хто зі зброєю в руках захищає свою сім’ю, свою державу і суверенітет, неза-
лежність нашої країни. То не тільки військовослужбовці, волонтери, то й ті 
дітки, які сьогодні малюють ті малюнки, пишуть листи, відправляють лис-
тівки різні, виготовляють обережки своїми руками. Це люди, які жертвують 
зі свого сімейного бюджету певні кошти на допомогу нашим військовослуж-
бовцям».

Галина БОДНАР

Олександр МАРТИНЮК (нар. 3 ли-
стопада 1983 р. у м. Києві) – громад-
ський активіст, волонтер, учасник Ре-
волюції гідності, співзасновник гро-
мадської організацій «Криївка віль-
них» і «Варта та захист». Навчався на 
історичному факультеті Національ-
ного педагогічного університету іме-
ні Михайла Драгоманова. У 2014 р. 
заснував ГО «Варта та захист» та 
БФ «Криївка вільних». Разом із одно-
думцями організовував допомогу для 
воїнів АТО, сім’ям загиблих, допома-
гав воїнам у реабілітації і адаптації до 
мирного життя.

«Величезна кількість українців, у тому числі ті, які зараз у „Варта та 
захист»” і „Криївці вільних”, не втрачаючи обертів продовжують працюва-
ти, не зважаючи на те, що ситуація на фронті вже набагато краща, ніж 
була на початку війни. Тому що всі адекватні люди розуміють: проблеми є і ще 
будуть довго. Зізнаюсь чесно: я сам і більшість моїх друзів, побратимів, які 
зі мною щоденно пліч-о-пліч і які допомагають періодично, не люблять цього 
слова – „волонтер”. Ми просто робимо те, що можемо, не чекаючи ні нагород, 
ні визнання. Ми не можемо інакше. Не можемо спокійно спати, їсти, радіти 
життю в той час, коли йде війна, гинуть, калічаться і мерзнуть наші захис-
ники, а сім’ї загиблих не отримують належних пільг, або, бодай, вдячності 
оточуючих чи моральної підтримки […]. Допомагати можна не обов’язково 
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тільки грошима, хоча ми знаємо багато випадків, коли тисячі людей збирали 
по 20 –50 грн, заощадивши на одній каві, і таким чином вирішувалися важливі 
проблеми. Можна допомагати своїм власним часом, вміннями, організатор-
ськими здібностями, порадою, втішним словом. Присвятити добрій справі 
декілька годин на тиждень – це вже не мало і може врятувати чиєсь життя 
чи здоров’я».

Олександр не має часу на відпочинок, а кожну вільну хвилинку присвя-
чує родині. Його очі світяться щастям, коли випадає нагода погратися з доне-
чкою. Розуміючи необхідність уваги до дітей, які залишилися в зоні бойових 
дій, він організував для них проект «Дитяча польова пошта»: «Тільки робота 
із дітьми змінить їх думку про нашу державу. Їм потрібно показати багато-
манітність України, її історію, культуру. Вони прожили в умовах війни вже 
майже 3 роки. У них там сформувалася психологія ненависті. Тому робота із 
дітьми – це єдиний, хоч і довгий шлях до нашого майбутнього».

На даний момент проживає в Києві та зосереджує зусилля на реалізації 
різноманітних проектів «Криївки вільних»: «Проблема є із тим, як у нас це 
все подається в медіа. Якщо згадати початок війни – інформаційно все-таки 
якось витягували. Була купа проектів, ініціатив, де показували розповіді про 
хлопців, їх обличчя, тому що абстрактний військовий для людини нічого не 
означає. Щоб осягнути війну, людині потрібно бачити обличчя. І коли була не 
умовна армія, яка на сході нас захищає, а були Іван, Андрій, Сергій, який заги-
нув, чи Вадим без двох ніг, кожен усвідомлював, що це реальні люди. Вона при-
йшла такою якоюсь сюжетною лінією за останніх 5 років, що людина, якщо 
хотіла, мала достатньо інформації, якщо не хотіла – могла абсолютно від 
цього абстрагуватися. Тобто ти вимикаєш телевізор – і війни немає взагалі. І 
це дуже неправильно. Ми в інформаційному плані насправді, мабуть, програє-
мо, особливо на окупованій і прифронтовій частині України».

Леся ХЛИПАВКА

Галина МАТВЕЙЦЕВА (нар. 10 лип-
ня 1951 р. в смт. Дубляни Львівської 
обл.). За освітою Галина Михайлів-
на – економістка, і у сфері бухгал-
терського обліку вона працювала до 
виходу на пенсію. Мати двох дорос-
лих дітей – Володимира та Світлани. 
У волонтерство прийшла в грудні 
2014 р., хоча шляхи, аби допомогти 
українським військовим у зоні бойо-
вих дій, почала шукати значно раніше. 
Коли в Дублянах почав діяти осередок 
плетення маскувальних сіток, Галина 
Матвейцева опинилася в перших ла-
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вах. Праця для забезпечення бійців камуфляжним покриттям відтоді перетво-
рилася для неї в основний і щоденний вид роботи, за яку вона неодноразово 
була відзначена подяками з передової.

«З того моменту, як почалися бойові дії, в серці був якийсь осад, був порив 
душі якось цим бідним хлопцям допомогти […]. Йти і працювати для наших во-
їнів – це для мене, може, якщо не основний, то другий після основного обов’язок. 
Ми коли працюємо, ми знаємо, що комусь наша сітка може врятувати життя, 
тому питання, чи треба допомагати нашим солдатам, нашим синам, воно для 
мене навіть не стоїть […]. Роблю, що можу, якби могла б зробити, дати біль-
ше, то би дала, зробила. Частина людей, що нас оточують, вже насміхають-
ся, кажуть, що ми маємо забагато часу, бо нічого не робимо, бо на пенсії, або 
що ми там заробляємо гроші, що нам там платять. Я тоді кажу: „Ану, піди зі 
мною, побачиш, чи там платять і скільки заробиш”. І знаєте, з таких ніхто не 
прийшов ще, дуже сумно, що суспільство збайдужіло. На нас дивляться часом 
як на диваків, чого ми все лишаємо і йдемо в ту школу на сітки, але я б не могла 
зробити інакше, коли наші найкращі, цвіт нації, вони гинуть».

Анна ВАРАНИЦЯ

Андрій МАЛЬКІВ (нар. 3 липня 
1982 р. у м. Львові) – виїзний волонтер 
першої лінії, еколог, учасник Револю-
ції гідності, десятник Львівської сотні 
Євромайдану. Випускник геологічного 
факультету Львівського національного 
університету імені Івана Франка (2015). 
Зростав у родині, в якій надавали увагу 
національному вихованню. Його мати, 
Леся Мальків, є знаною в Україні та за 
її межами волонтеркою, яка дбає про 
потреби українських захисників на 
полі бою та в тилу, в першу чергу про 
воїнів, котрі перебувають на лікуванні 
у Львівському військовому госпіталі, 

та про сім’ї учасників АТО. Андрій був учасником Революції гідності, неодно-
разово їздив до Києва, був свідком розстрілів протестувальників 18–21 лютого 
2014 р. та загибелі свого дядька, Героя Небесної сотні Андрія Дигдаловича.

«[Революція гідності] повністю мене змінила. В мене не те, що якісь по-
гляди на життя змінила, на державу. В мене змінилися погляди на церкву […]. 
Я багато чого поміняв у своєму житті. Навіть стиль життя поміняв. На 
першому місці – сім’я, а далі – національна свідомість […]. Після Майдану 
я вже не можу стояти осторонь і дивитися […]. Я не дивлюся новин. Для 
мене важливим є спілкування. Цьому мене навчив Майдан. Немає нічого краще, 
ніж спілкуватися з людиною наживо […]. 20 років для держави – це не так 
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вже багато. Так, ми відстаємо від США років на 50. І якщо ми зараз просто 
повісимо голову, то буде ще більший розрив. Але все-таки позитивні зміни в 
будь-якому випадку є. Їх видно. Люди просто настільки змучені тим усім, що 
просто не хочуть цього бачити. Я дуже обережно ставлюся до критики влади 
і в той момент, і зараз. Насичене, таке різнобарвне в мене спілкування у фейс-
буці, в соцмережі, тому що через неї я зараз працюю волонтером, спілкуюся з 
людьми, і дуже різні люди […]. Я – аполітичний, не належу до жодної партії, 
організації якоїсь волонтерської. І для мене зараз важливо ось такий нейтра-
літет зберегти. Якщо я тільки вступлю до якогось політичного кола, то не 
зможу вже бути настільки вільним у своїй свободі, своїх ідеях і не зможу так 
вільно втілювати їх у життя».

З початком російсько-української війни А. Мальків активно включився 
у волонтерську роботу». Одяг, якісна форма, термобілизна, взуття, дощовики, 
спальники, аптечки, екіпіровка, оптика, броня, техніка, авто, швидкі та бага-
то іншого, не згадуючи вже про продукти харчування, стали першочерговими 
питаннями для кожного волонтера. Будучи виїзним, «окопним» волонтером, 
він регулярно відвідував зону бойових дій, бачив нагальні потреби Української 
армії, але також не мовчав і про негативні моменти як у військовому, так і у во-
лонтерському середовищах. І навіть зараз, працюючи за кордоном, не втрачає 
нагоди передати в зону бойових дій необхідні товари.

«Останні кілька днів щоночі сниться війна […]. Ще тиждень тому я 
не міг пригадати, якими були сни. А зараз вони стали реальними настільки, 
що, прокидаючись, не можу прийти до тями […]. Довга дорога. Сигаретний 
дим. Напівпусті села. Терикони, як єгипетські піраміди. Тривога. Шум у голові 
і поза нею. Змішані запахи пороху і поту. Крики людей, скавчання собак. Звуки 
важкої техніки. Загострений зір і слух. Харчання рації. Концентрований адре-
налін […]. Хочу на схід […]. Війна, як наркотик».

Галина БОДНАР

Богдан МАСЛЯК (нар. 6 липня 
1971 р. у м. Пустомити Львівської 
обл.). До війни Богдан був приватним 
підприємцем, працював у сімейному 
ресторанному бізнесі (зараз ресто-
раном «Чумацький шлях» керує дру-
жина Олена) і в магазині будівельних 
матеріалів; з 2010 р. – депутат Пусто-
митівської міської ради, член Євро-
пейської партії України, член ПРГО 
«Волиця». Закінчив Львівський по-
літехнічний інститут. Активний учас-
ник Революції гідності, був сотником 
на Майдані. 22 лютого 2014 р. під час 
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розстрілів протестувальників допомагав витягувати поранених, а після повер-
нення в лютому 2014 р. в Пустомити написав заяву про складання повноважень 
депутата, бо «не зміг сидіти в одному залі з людьми, які використовують своє 
становище задля власної користі».

У квітні-травні 2014 р. Б. Масляк приєднався до львівської волонтерської 
групи «Допоможи фронту» та став її координатором, а згодом, після раптової 
смерті Богдана Дідича, очолив ГО «Допоможи фронту».

«В мене натура дурна: є мета – її треба досягнути. Якщо спочатку 
вдома робили зауваження: „Ти з Майдану вдома не був і ще далі не вдома”, то 
тепер уже всі приєдналися з розумінням і запитанням: „Коли будеш?”. За що 
їм величезне дякую, вони весь бізнес на своїх плечах тримають».

З 2014 р. і досі Богдан разом з ГО «Допоможи фронту» збирає та возить 
допомогу бійцям на схід.

«Спочатку хлопці не мали що їсти. Це ще не була війна, а конфлікт на 
сході – так його називали. Хлопці просили банально воду, їжу, серветки. І ми 
збирали на це кошти. Потім люди почали долучатися. Ми писали тільки, що 
потрібно, а люди приносили. Коли військові частини захопили, коли стався 
вже Слов’янськ, і ми зрозуміли, що це збройний конфлікт – виникли зовсім інші 
потреби. Ми дізналися, що є шалені проблеми з одягом. Спочатку я навіть не 
вірив, що таке може бути – це ж армія».

Богдан Масляк взяв на себе закупівлю товарів, техніки та спорядження 
для бійців. Він зрозумів, що дешевше купувати партіями, проте щоб знайти 
товар за хорошою ціною потрібно було самому шукати склади й домовлятися.

«Так у мене життя стало на колесах, а тепер вже й на крилах час від 
часу. Я десь тиждень там – тиждень там. Тобто, схід-захід. Вдома буваю 
день-два. Багато людей з діаспори навіть не хотіли повідомляти, де ті всі 
речі є, то я десь місяць жив за кордоном, шукаючи „кращих” цін на засоби для 
військових. Перше, з чим я зіткнувся, – це з перевезенням цих речей сюди. Не 
було ніяких законів, Україна не готова була це робити. Відтак це робилось на 
„чесному слові”, десь на прорив, або по „знайомствах”».

За час волонтерства побував на сході безліч разів: у Зеленопіллі, у Піс-
ках, заблукав в Авдіївці, у Лисичанську навіть взяв участь у «останній» молит-
ві підрозділу перед боєм.

«Мій стиль волонтерства полягає в тому, що я не маю улюбленців. У 
мене немає такого: „свій-чужий”. Часто батьки звертаються за допомогою 
для своїх синів на війні. Дуже ображає, коли вони питаються, скільки що ко-
штує, сують гроші. Якщо ви бачите, що я щось продаю, то я продаю волон-
теру. А волонтер, який збирає гроші, має їх потратити на це споряджен-
ня – цільово, як він їх зібрав […]. Найнелюбиміша моя справа у волонтерстві – 
це писати звіти. Це займає купу часу фактично. Бо це ж треба і фотозвіт 
якийсь зробити. Потім дуже багато фотографій, які я просто не встигаю 
виставляти, і не маю бажання, якщо відверто. Це найганебніше для мене – 
фотографувати солдатів з певними речами. Одне діло, коли ти з ними спілку-
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єшся, ти вже фотографуєшся з ними, як з друзями, а друге діло, коли виконуєш 
рутинну роботу».

Війна затягнулась у часі, волонтерські збірки стали мізерними, власні 
гроші теж мають властивість закінчуватись, тому Богдан разом із ГО «Допо-
можи фронту» започаткували з осені 2017 р. новий проект: «Волонтерський 
воєнторг».

«Ми і надалі намагатимемось тримати максимально можливі низькі 
ціни, у нас діятиме система знижок і бонусів для військових, учасників бойо-
вих дій та волонтерів. Але також у нас зможуть купувати товари і цивільні, 
мисливці, рибалки тощо. Саме в цьому головна наша ціль. Весь прибуток, який 
залишатиметься після сплати податків, виплати зарплат, оренди й організа-
ційних витрат, направлятиметься на допомогу нашим воїнам. У першу чергу – 
це тепловізори і дорога техніка. Звіти про допомогу ви, як і раніше, знайдете 
на наших особистих сторінках та на офіційній сторінці «Допоможи фронту».

Юлія ШЕЛЕП

Андрій МОГИЛА (нар. 18 березня 
1968 р. у м. Дніпропетровську) – ви-
кладач іноземних мов, інженер НВО 
«Фотоприлад» у м. Черкасах, волон-
тер, військовий капелан, випускник 
Університету ім. Дж. Ендрюса м. Бе-
ріен Спрінг штату Мічіган, США. З 
початком російсько-української вій-
ни – інженер-викладач технічної ан-
глійської мови, маючи духовну освіту, 
долучився до волонтерської діяльнос-
ті капеланським служінням.

«До цього мене спонукало ба-
жання не тільки духовно підтримати 
наших бійців у військових підрозділах, 

не тільки виховувати в них гнів на ворогів, але і також щоб сприяти їхньому 
моральному оздоровленню, тому що християнство – це нова мораль, нові люд-
ські стосунки, нове відношення до себе […]. Я докладаю певних зусиль у цьому 
капеланському служінні. Боротьба, яку веде наш народ, – це боротьба добра 
зі злом».

Перебуваючи у військових підрозділах з волонтерськими групами, Ан-
дрій Могила проводить бесіди з бійцями, читає уривки з Біблії, проповідує, 
виконує певні обряди, але головне – спілкується, запрошує до індивідуальних 
бесід бійців, обтяжених власними переживаннями. У цьому він вбачає особли-
вий сенс служіння народові.

«Волонтерство – це спосіб бути корисним для своєї нації. Це можли-
вість використати ті дарування, ті покликання, які я відчуваю, щоб потім 
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не було соромно за байдужість. Щоб потім не було соромно за те, що от міг 
зробити, мав для цього сили, кошти, духовне покликання, знання, але не зробив. 
Я радий і щасливий, що я можу щось робити для своєї країни, для конкретної 
людини, і сподіваюся, що ті, кому стало легше від мого служіння, хто відкрив 
для себе щось нове і світле, понесуть це далі і ми будемо жити згодом в більш 
безпечному, більш моральному суспільстві […]. Ми можемо щось робити для 
доброго, цінного, до чого ми відчуваємо покликання, і від цього ми – як народ – 
станемо згуртованішими».

Капелан приходить до поранених захисників у шпиталях, провідує їхні 
сім’ї та спілкується з дружинами й дітьми, батьками. На жаль, трапляється так, 
що відверті розмови в лікарняній палаті стають останніми для смертельно по-
ранених воїнів.

«Ми попрощалися, сподіваючись ще зустрітися. У нього залишився мій 
телефон. І коли він задзвонив, я думав, що то він телефонує мені. Я знімаю 
слухавку: „Василю, радий тебе чути! ”, і на тому кінці я чую: „Нема більше 
Василя… Але я хочу вам подякувати, що останній тиждень, останні дні свого 
життя він… Ви були біля нього. Він встиг розповісти про Вашу християнську 
віру, розповісти про Ваше ставлення. І я дуже дякую, що так він пішов із 
життя заспокоєним, з вірою в те, що Господь його прийме…”. Але хай таких 
подяк буде менше. Хай їх взагалі не буде, таких подяк!».

Андрій Могила долучається до ініціативи запрошувати ветеранів АТО, 
їхні сім’ї та сім’ї загиблих захисників на святкування Св. Миколая, Нового 
року та Різдва до мистецьких закладів Черкас. Такі заходи сприяють повоєнній 
реабілітації. Військове капеланство позначилося на особистості самого свя-
щеннослужителя, спонукаючи його до розширення спектру обізнаності та за-
цікавлень, постійного саморозвитку.

«Я став більше читати, я став більше відвідувати мистецьких заходів, 
коли є можливість, я став більше працювати над самовдосконаленням про-
фесійним. Тобто я маю бути в курсі всіх політичних подій, я читаю пресу, 
я відстежую інформаційно-аналітичні програми по телебаченню і радіо. Я 
навіть конспектую те, що я чую, коли буваю на фестивалях або буваю на по-
літичних заходах. Я навіть записую те, що я чую, тому, що не сподіваюся, що 
дуже гарна пам’ять, хоча знаю декілька іноземних мов. Це спосіб життя, це 
спосіб мислення, який проявляється не тільки в конкретних ділах підтримки 
армії зараз, але і у відношенні до людей навколо, в роботі над собою, над своїм 
внутрішнім світом. І це змінює наші стосунки до людей».

Галина БОДНАР

Галина МОРОЗ (нар. 12 березня 1986 р. в с. Семенівка Городенківського р-ну 
Івано-Франківської обл.) – волонтерка, громадська активістка. Закінчила Ка-
луське училище культури за спеціальністю «режисер театру». Учасниця По-
маранчевої революції та Революції гідності.
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«Я була наїздами на Майдані, 
бо тоді сину було лише 4 роки і треба 
було шукати, з ким можна його за-
лишити. Коли почався студентський 
Майдан за євроінтеграцію, я була 
дуже рада, бо хотіла, щоб ті студен-
ти теж відчули те піднесення, що ми 
колись відчували під час Помаранчевої 
революції. Ми вже поїхали з чоловіком 
після побиття студентів. На Май-
дані я в основному працювала на кух-
ні […]. Та ніч, коли горів Майдан, була 
найстрашнішою, власне через те, що 
ми не були на Майдані. Ми були збоку, 
коло Майдану, вулиця вверх, ми там 

були, 8 жінок, які лишили синів, чоловіків на Майдані і тепер не можуть нічого 
зробити […], це було нестерпно просто чекати, це і стало десь поштовхом до 
того, щоб займатися волонтерством, просто, щоб зберегти здоровий глузд, 
для мене в той час треба було просто взяти і щось робити, будь-що».

Активістка всеукраїнської кампанії бойкоту товарів і послуг, виробле-
них підприємствами, які належали членам Партії регіонів, що розпочалася в 
грудні 2013 р. у відповідь на непідписання на Вільнюському саміті східного 
партнерства Угоди про асоціацію між Україною і ЄС та побиття мирних про-
тестувальників на Євромайдані. Учасники акції пікетували торговельні центри 
і підприємства, які пов’язували з бізнесом членів Партії регіонів, поширювали 
листівки зі закликами бойкоту товарів конкретних брендів чи магазинів. Після 
анексії Криму Росією – активістка кампанії бойкоту російських товарів «Не 
купуй російське!».

«Пам’ятаю, ми проводили акцію проти Сбербанку, там до нас приєдна-
лась Люба Возняк, так ми з нею познайомились; а потім вона написала у фейс-
буку, що буду стояти, прийдіть принесіть шкарпеток. Вона написала, мене 
тоді не було у Львові, я не змогла прийти. Наступне її оголошення було про 
збір миючих засобів і необхідно допомогти постояти з нею, хто зможе, от 
власне тоді я і долучилась вперше […]. Такі збірки проводилися біля короля Да-
нила і, власне, так виявилось, що всі, хто прийшов на ті збірки, були на Майда-
ні і якось воно так зорганізувалось в одну структуру […]. Це і стало першим 
формуванням „Допоможи фронту”. Так ми збирались три рази в тиждень, 
збирали, що було необхідно. Пам’ятаю, збирали спальники і назбирали їх дуже 
багато, от Люба каже: „Вони мені в хаті не помістяться”, то ми вирішили 
відвезти їх до мене в офіс, тут приїжджають хлопці, щоб відвезти, а це теж 
були наші майданівські (то Богдан приїхав), і так все почалось […]. Знаєте, 
ми всі з Майдану. Я маю на увазі кістяк „Допоможи фронту”. І я розумію, на-
скільки по-дитячому звучить ця фраза для сторонньої людини, але для мене 
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ще дуже довго одним з критеріїв буде „стояння на Майдані”. Саме стояння, 
не приїзди для того, щоб фото на фоні беркута зробити, а стояння. Ця впер-
тість, безкомпромісність, готовність пожертвувати собою, яку я бачила в 
очах цих людей, не підробиш. То піднесення, що настало після Майдану, воно не 
було таким коротким, воно стало хвилею цунамі, яка тривала довго».

На сторінці у Facebook Галина Мороз так схарактеризувала волонтер-
ську діяльність: «На початку волонтерської діяльності в нас навіть не сто-
яло питання до когось долучатись. Ми були злі, готові до боротьби, готові 
до впахування денно й ночно, і були в колі не тільки однодумців, але людей, з 
якими пережили найважчі дати Майдану […]. Були моменти піднесення, були 
моменти відчаю, була радість перемог і були сльози втрат, були відвойовані 
і повернені назад території і були котли, де ми втрачали сотні і тисячі сво-
їх […]. Попри всю нашу унікальність, ми не унікальні. Нас, волонтерських груп, 
щирих, відданих справі, з харизмами і характерами зараз сотні. Але єдине що 
нас зараз об’єднує – це є те, що всі ми боремося з вітряками. Нас, відданих, 
щирих, готових померти […] сотні і тисячі, і за нашими спинами стоять 
сот ні й тисячі бійців, а все, що ми робимо зараз, – це латаємо діри і боремось 
з вітряками. Так, бути Донкіхотом – це дуже мило і достойно балад, але чи 
принесе це користь нашим дітям, заради яких все і почалось? Згадайте слова 
загиблих сімнадцятирічних хлопців на Майдані – „Я тут, щоб мої діти тут 
не були”, бо така зараз реальність, що всі ми, волонтери, плаваємо зараз у 
басейні з акулами».

Юлія ШЕЛЕП

Андрій ПАЗУШКО (нар. 22 січня 1979 р. у м. Краматорську Донецької обл.) – 
голова регіонального представництва Київського вітамінного заводу в м. Ма-
ріуполі, лікар-реаніматолог, медик-волонтер. 3 1995 р. навчався в Київському 
медичному інституті (спеціальність «лікувальна справа»), з 2001 р. проходив 

інтернатуру в Донецькому медичному 
університеті за спеціальністю «меди-
цина невідкладних станів». Працю-
вав у Краматорську та Слов’янську. У 
2003 р. переїхав до Маріуполя, де тру-
дився на швидкій допомозі у бригадах 
медицини невідкладних станів.

З початком збройного конфлікту 
на сході України став медиком-волон-
тером. Спеціалізується на питаннях 
навчання санінструкторів і допомозі 
медичними препаратами: «Чому я по-
чав цим займатися? Коли прийшла 
війна у 2014 році, треба було щось 
робити. Я почав зважувати, що кон-
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кретно я можу робити. Зрозумів, що можу надавати допомогу, маю досвід, 
щоб навчати інших, як рятувати своє життя, як не загинути, як допомогти 
тому, хто поруч […]. Поступово став помічати, що зі мною поруч йде хтось, 
виявилося, я поруч з кимось. Коли люди об’єднуються і є одна мета – вони 
можуть вирішувати важливі питання […]. Зараз, звичайно, необхідність у 
нас все менша і менша, поліпшуються логістичні схеми, поліпшується саме 
розуміння проблеми, власне багатьох проблем уже немає, але так чи інакше 
ми закриваємо ті моменти, які до сих пір не можна вирішити».

У роботі Андрій Пазушко дуже прагматичний: «Наше завдання навчити 
людей, як не стати наступним». Такими необхідними знаннями для тих, хто 
перебуває в зоні бойових дій, він разом із своїми колегами часто ділився без-
посередньо на передовій: «Коли, наприклад, їдеш передавати якісь засоби для 
надання медичної допомоги, але розумієш, що не всі люди знають, як цим ко-
ристуватися. Приїжджаєш, розповідаєш, показуєш. Я можу бути корисним 
тут і зараз. Моя місія – рятувати та навчати. Можу щось знайти та до-
ставити це тим, кому воно потрібно. Якщо ми навчимо людей, які не мають 
медичної освіти, то це своєрідна профілактика на майбутнє».

Андрій Пазушко також навчає дітей, які в умовах війни залишаються в 
зоні найбільшого ризику. На його рахунку – численні майстер-класи з надання 
первинної медичної допомоги.

«Працювати із дітьми просто необхідно. Для них найлегше це робити 
у формі проекту […]. Демонструю, як можна зупинити кровотечу за допомо-
гою бинту та звичайної ручки, яка використовується як закрутка».

Леся ХЛИПАВКА

Юлія ПІШТА (СМІРНОВА) (нар. 
22 березня 1983 р. в с. Каланчак Хер-
сонської обл.) – громадська активіст-
ка, волонтерка. Учасниця Помаранче-
вої революції та Революції гідності. 
Ще студенткою стала волонтеркою 
Червоного Хреста, згодом долучилася 
до волонтерської групи «Допомогти 
так просто». Під опікою волонтерів 
ініціативи знаходилися діти-сироти 
двох дитячих будинків з Білої Церкви 
Київської області – дитбудинок «Зла-
года» та спеціалізований Обласний 
будинок дитини.

«Можливо, це з дитинства по-
чалося. Моя мама завжди допомагала сусідам, в яких було десятеро дітей. До 
нас завжди приходив хлопчик Толя, ми його Тосею називали, і мама йому на-
сипала їсти. Нас самих було в родині троє, але Тосіка годували раніше за нас. 
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Мама йому то гроші якісь давала, то купувала щось. Бабуся теж допомагала 
дітям, чия мати добре випивала. І ось, коли я виросла та приїхала в Київ на 
навчання, я зрозуміла, що хочу допомагати дітям. Але я не знала, з чого по-
чати. І одного разу біля метро побачила дівчат-волонтерів з Червоного Хрес-
та, які роздавали листівки: збирали подарунки дітям до якогось свята. Я з 
ними познайомилась, і вони запросили мене у свій офіс на „Золотих воротах”. 
І ми почали працювати. Тоді була програма „Діти вулиці”, коли безпритульних 
хлопчиків та дівчат діставали з каналізації. Зараз такого, слава Богу, немає, 
а в 2005 р. я раз брала участь у цій програмі. Діти на матрацах у каналізації, 
сморід, сирість… Діти спали в болоті, але на стінах були почеплені малюнки. 
І скільки їх не ловили, вони знову туди тікали […]. У Червоному Хресті я сор-
тувала речі, прала, їздила в дитячі будинки. Але потім мої шляхи з Червоним 
Хрестом розійшлися. Через два роки, коли я вже закінчила навчання, я знайшла 
волонтерську групу „Детдом” і стала їздити з ними. Якраз влаштувалася на 
роботу і могла вже купувати дітям їжу і все інше. І так тривало десь роки 
три. Потім була невелика перерва. І у 2008 році я приєдналась до іншої орга-
нізації „Допомогти так просто”. Ми їздили у дитячий будинок у Білу церкву – 
приходили зранку на вокзал з торбами, сідали на автобус і їхали до дітей».

Восени 2013 р., коли в Києві розпочався студентський Євромайдан, що 
переріс у Революцію гідності, Юлія Пішта не задумуючись підтримала протес-
тувальників. На сторінці у Facebook писала пости про події, що відбувалися на 
Майдані, також разом із друзями організовувала допомогу – теплі речі, гарячий 
чай та бутерброди.

«Саме в цю ніч я поїхала додому. Була на Майдані, мабуть, до першої го-
дини ночі. Стало холодно, тоді було чи не мінус 27. Пригадую, що це була одна 
з найхолодніших ночей. Чоловік залишився з друзями на Майдані. Вранці мені 
телефонує і говорить: „Сергія Нігояна вбили”. Я не могла в це повірити: Як 
вбили? Ну, що це вже взагалі люди здуріли, щоб убивати? […]. Коли я приїхала 
на Майдан, почула, що зараз Майдан будуть брати штурмом. Я ніколи не забу-
ду: отак стала на Майдані, дивлюся, а всі щось роблять, хтось ліпить кульки 
з снігу. Питаю: Навіщо ці кульки? В мене був шок від того, що людей вбива-
ють, а хтось ліпить кульки. А вони відповідають: „В нас нема чим воювати, 
то може кульками”. Люди просто були такі шоковані, що навіть не знали, що 
робити. Але якось так зорганізувалися, почали сніг у мішки накладати, тоді 
якраз мороз був. Збивали сніг з Майдану, з льодом, і так укріпляли барикади з 
боку Інститутської, а також з боку Будинку Профспілок».

З початком російсько-української війни допомагала Українській армії. 
Нині Юлія разом із чоловіком Іваном Піштою неодноразово організовують бла-
годійні концерти та вечори для збору коштів для дітей-сиріт. До цього закли-
кають приєднуватись артистів, співаків, творчих людей. Іван малює та продає 
власні картини, всі виручені кошти подружжя витрачає на волонтерські потре-
би. Аби уникнути недовіри серед суспільства на сторінці в соціальній мережі 
Юлія детально пише про кожну волонтерську поїздку, куди і на що витратили 
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кошти, одяг, харчі, які передали люди, готує фото- та відеозвіти. Найкращою 
нагородою для волонтерки є друзі, з якими вона потоваришувала за багато ро-
ків спільної допомоги; спілкування з теперішніми й колишніми підопічними.

«Все почалося з окупації Криму. Дзвонить мені мама, яка живе в при-
кордонній зоні в Херсонській області, і каже: „Юля, нам тут військових на-
везли. У них нічого немає, ми тут селом скинулися: консервації їм, картоплі 
привезли”. А солдатам ще треба були хоч біноклі. Я зібрала через інтернет 
кошти, і ми купили п’ять біноклів. Зібрали ще купу всього. І ми троє – я, мама 
і ще одна дівчина – поїхали в Херсонську область. І ми їхали, бачимо БТРи. А я 
думала, що то танки. Було страшно, бо зрозуміла, що війна почалася. А потім 
у червні 2014-го наші друзі з Майдану пішли на війну добровольцями, і ми вже 
активно почали допомагати. Бо хлопці пішли в кросівках та шльопках! Потім 
мені зателефонували і попросили допомогти хлопцю-сироті Девіду, якій теж 
пішов добровольцем. Девід познайомив мене з іншими хлопцями – Андрієм та 
Миколою. Вони захотіли познайомитися з волонтерами і заїхали до нас у Київ 
на квартиру. Андрій та Микола загинули… Це було дуже важко. Брат мій 
рідний пішов на службу, то і його бригаді допомагали. В кінці 2016 року вже 
перестали цим займатися, тому що вже потреби такої не було».

На даний момент проживає в Києві та зосереджує зусилля на допомозі 
дітям-сиротам та пораненим бійцям, що проходять лікування й реабілітацію у 
шпиталях: «Для мене особисто вкрадене дитинство – це коли діти лишають-
ся сиротами, бо війна вбиває їх батьків. Вкрадене дитинство – це коли ти 
сидиш в підвалі і не маєш змоги бігати вулицями, гратися з друзями, вчитися 
в школі, бо страх при пострілах і вибухах такий, що відразу стаєш дорослим. 
Не можу змиритися й не пробачу, що в дітей вкрали дитинство, в дітей вкра-
ли мрію, в дітей вкрали дитячу віру…».

Леся ХЛИПАВКА

Інеса ПЛАЩЕНКОВА (нар. 20 трав-
ня 1972 р. у м. Черкаси) – волонтерка, 
координаторка ГО «Центр забезпечен-
ня в зоні АТО». До початку російсько-
української війни разом із чоловіком 
мала успішний приватний бізнес. Во-
лонтерський шлях розпочала у 2014 р. 
Спершу допомагала українським вій-
ськовим в окупованому Криму, тим, 
які відмовлялися здавати заблокова-
ні «зеленими чоловічками» військо-
ві частини. Збирала гроші, купувала 
продукти і передавала військовим, та-
кож допомагала вивозити українців з 
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Криму. Згодом ствердила, що морально спокійніше почуває себе в зоні АТО, 
хоча там «зовсім інший світ».

«Коли почалася війна, спочатку допомагали переїхати людям з Доне-
цької та Луганської областей. Шукали машини, водіїв, які б не побоялися туди 
поїхати і забрати тамтешніх мешканців. Потім хлопці почали просити допо-
могти з бронежилетами, касками. Як їм можна було відмовити?! Хлопцям по 
22–24 роки. Вони мені як діти. Деякі розпочинали волонтерами, а потім самі 
йшли на фронт. Вони турбуються про нас, а ми про них. Звісно вже трохи 
втомилися, але покинути не можемо, бо знаємо, що хлопці на нас чекають. 
Військові стоять там заради дітей, жінок, за мир і спокій. Дуже бережно 
ставляться до волонтерів. Коли дівчата приїжджають, вони одразу одяга-
ють на них каски, бронежилети».

І хоча допомогу на фронт збирати все важче, люди зневірилися, а під 
прикриттям волонтерів почали працювати шахраї, Інеса Плащенкова продов-
жує волонтерську працю.

«Війна триває вже п’ять років. Практично кожен день гинуть наші за-
хисники, а ми, напевно, вже звикли до таких новин, для багатьох це просто 
чергова статистика. Ну так, може, торкне когось, якщо раптом це виявить-
ся хтось із знайомих, ну, поспівчуваємо, а якщо в статистиці виявиться хтось 
із молодих, то звинуватимо у всьому Президента, політиків, країну. І що далі? 
Продовжуємо жити своїм мирним життям, давати поради волонтерам, вій-
ськовим, коли бачимо від них чергове прохання, мовляв, нехай нарешті уряд 
подумає, Міністерство оборони нехай забезпечує, при цьому нагадавши, що з 
зарплати утримують військовий податок. А багато, виправдовуючи свою без-
діяльність, звинувачують тих, хто досі продовжує допомагати. Нещодавно 
зустріла одну знайому, вона мене запитала: „Привіт, а ти все так само ря-
туєш світ?!”. І це питання мені задала медпрацівник, і я розумію – таких ось 
багато. Тих, хто чекає, що хтось прийде і зробить. Насправді допомагають 
одні й ті ж самі. Спасибі величезне нашим бабусям, які в’яжуть шкарпетки, 
рукавиці, шапочки, щоб наші дітки, як вони їх називають, не мерзли. Спасибі 
нашим трудівницям, „черкаським павучкам”, котрі сплели величезну кількість 
сіточок, щоб накрити – вберегти від ворога наших захисників! Величезне спа-
сибі нашим діткам, ангелам-охоронцям, за їхні поробки, за їхні малюнки, які 
оберігають і зігрівають серце і душу нашим воїнам. Спасибі нашим підприєм-
цям за буржуйки, генератори, колеса, оптику, за ремонт машинок і багато ін-
шого необхідного. Спасибі простим людям за вашу постійну допомогу! Дякую 
волонтерам, котрі підтримують і перекривають потреби один одного! Дякую 
всім небайдужим, хто замість виправдання продовжує допомагати! Разом і 
до кінця, хоч би як важко нам було!».

Леся ХЛИПАВКА

Андрій ПОРОДКО (нар. 18 лютого 1984 р. у м. Львові) – керівник ЛКП «Львів-
ський кіноцентр» та громадської організації «Громадський центр соціаль-
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но-активних молодіжних ініціатив» 
(«САМІ»), співкоординатор львівсько-
го Євромайдану.

Навчався у Львівській серед-
ній загальноосвітній школі № 80. У 
2007 р. закінчив Львівську комерцій-
ну академію, займався підприємниць-
кою діяльністю. Поборовши у віці 
7–8 років практично невиліковну на 
той час лейкемію, вирішив допома-
гати хворим дітям. У 2009 р. створив 
громадську організацію для роботи з 
онкохворими дітьми, яка окрім допо-
моги дитячій лікарні зайнялася до-
звіллям дітей з особливими потреба-

ми і дітей-сиріт. Кращими проектами ГО були соціальний фестиваль «Лютин», 
телевізійний проект «Львів соціальний». А чи не найбільшим успіхом стали 
перемоги підтриманих дітей з інвалідністю у світових спортивних змаганнях, 
які показали значущість такої допомоги, а дітям і батькам додали віри в себе.

З перших днів львівського Євромайдану був його співкоординатором, 
відповідав за відправлення людей до Києва. З розгортанням революції очолив 
блокування львівських військових частин, був комендантом, провівши не одну 
морозяну ніч у наметі на барикадах.

«Барикади на Стрийській, постійне харчування людей, обігрів людей, 
наприклад, ночував у палатці, наметі, в обнімочку з буржуйкою, але все рівно 
в спину було холодно, дуже холодно було. Були ночі такі, що там стелили по 
5 піддонів у висоту, але все рівно всі мерзли. Завжди не вистачало дров, тре-
ба було шукати обігрів. Я фактично жив, я живу там поряд, але я дома був 
раз у пару днів. На час там вибігти, 100 метрів до дому добігти. Діти мої на 
барикади приходили, я дітей на барикадах бачив. І до мене дочка приходила на 
барикади, і по пів дня проводили зі мною на барикадах».

Андрій з однодумцями вдихнули нове життя в парк «Горіховий гай». 
Розпочавши з толок (ефективних, але таких, що давали нетривалий ефект), 
активісти перейшли до системної роботи з людьми: «Почали встановлювати 
лавочки, смітники, дитячі майданчики, перевиховувати людей, щоб вони не 
смітили. Коли людям подобається місце, вони там не смітять. Ми розробили 
бюлетені, розповіли людям, що палити вогонь, розпивати алкоголь, їздити ав-
томобілем у парку не можна, бо це місце для культурного відпочинку громади. 
За три активні роки ми загородили всі в’їзди в парк для автомобілів, їх тут 
більше немає. Освітили дитячий майданчик, аби його не нищили вночі, найняли 
сторожа, який слідкує за порядком у парку в темну пору доби. Зробили дорогу 
з вулиці Княгині Ольги до кінотеатру, тепер в дощ там можна пройти, а не 
болотом бігати».
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З 2015 р. Андрій є директором Львівського комунального підприємства 
«Львівський кіноцентр» (раніше кінотеатр «Сокіл»), докладає чимало зусиль 
до впорядкування внутрішнього й зовнішнього простору центру. Особливістю 
закладу є можливість перегляду фільмів на даху будівлі. В кіноцентрі транслю-
ють нестандартні, артхаусні та українські повнометражні й короткометражні 
стрічки, а також проводять фестивалі, відкриті лекції, майстер-класи, що ро-
бить його осередком культурно-освітнього життя району і міста. Досягнення 
Андрія відзначені в конкурсах «Люди Львова» в номінації «Соціальні ініціати-
ви року» (2015 р.), «В ритмі волонтерства» ЛОДА (2017 р.) та багато ін.

«Я є практиком по житті, я люблю робити роботу, бачити результат 
своєї роботи, а не займатися популізмом […]. Я продовжую займатися тим, 
чим я займався до Революції гідності, але той період, тобто я був переквалі-
фікований вже більше на такі революційні дії, хоча до того я мало приймав 
участь у різноманітних акціях, заходах спрямованих проти влади або ще про-
ти чогось. Моя діяльність більше пов’язана зі соціальною роботою, але тоді 
всі мусили поміняти свій профіль роботи і всім, чим можна, допомагати […]. 
Теж по можливості допомагаємо так само і бійцям АТО, і включаємося в різні 
процеси. Але я вважаю, що можу допомогти їм як волонтер, наприклад, допо-
могти їхнім дітям».

Галина БОДНАР

Юрій ПУХАЙЛО (нар. 1 вересня 
1971 р. в с. Бурдяківці Борщівського 
р-ну Тернопільської обл.) – агроном, 
фермер, майстер виробничого на-
вчання в Підгаєцькому професійному 
аграрному ліцеї, засновник Громад-
ської організації волонтерів «Вітамін-
ний бункер С», учасник АТО. Закін-
чив Львівський аграрний університет.

Розпочавши доброчинну ді-
яльність ще з Євромайдану й актив-
но продовживши її після року і двох 
місяців у 2015–2016 рр. участі в ро-
сійсько-українській війні на сході 
України, Юрій Пухайло трактує свою 

справу як «продовження Майдану, який ще не завершений, і я себе таким во-
лонтером за покликом серця не відчуваю. Я себе більше відчуваю зараз як ти-
лова служба армії, тому що волонтерство в такому звичайному вигляді зараз 
існує в цілому світі – це допомога лікарням, екологічні питання, дуже широке 
коло питань. А тут суто ми зосереджені тільки допомагати армії, така сво-
го роду тилова служба. Ми заповнюємо той вакуум, який держава не додає 
нашим військовим, які зараз у зоні АТО». Такий погляд став наслідком заро-
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бітчанського досвіду за кордоном і участі в акціях на підтримку Помаранчевої 
революції в Лондоні. Ю. Пухайло пересвідчився, що на Заході «люди, в пер-
шу чергу державний службовець, кожного тижня певну частину годин має 
піти в госпіталь відпрацювати, їх зобов’язує держава. В нас такого нема. Там 
інше суспільство, інший підхід. Є люди, що добровільно волонтерять. Я дуже 
багато з такими стикався. Вони там в Африку з Лондона їдуть за власний 
рахунок, бо знають, що там дійсно в Африці є купа своїх проблем, і люди такі 
заможні з Лондона їдуть помагати їм».

Повернувшись із фронту, Ю. Пухайло долучився до створення громад-
ського об’єднання волонтерів «Вітамінний бункер С» у м. Підгайці на Терно-
пільщині, метою якого є «заготівля, зберігання, переробка дарів природи з на-
ступною відправкою на схід»: «Ми цю організацію створили, можна сказати, 
з нуля, основою її була варенична справа в Тернополі. Дівчата вечором збира-
лися і ліпили вареники для армії. І ці вареники розходяться по всій лінії фронту 
від Луганська до Маріуполя. Коли я був в АТО, ці вареники дуже часто і до 
мене приходили. І коли я повернувся додому, стояло питання „Що робити?”. 
Ходити і постійно жебрати ці кошти, вже люди не сприймали цього, і ми по-
думали, що ми повинні щось виробляти […]. І от дівчата ліпили вареники, а 
ми в Підгайцях почали душити сік. У нас сировини вистачає. І ми от почали 
моркву, яблука, гарбузи переробляти на сік. І ці всі соки ми відправляємо у вій-
ськові госпіталі та реабілітаційні центри по всій Україні. На схід, в АТО, ми 
частково відправляли березовий сік, а яблучно-моркв’яний – суто в госпіталі, 
щоб хлопці могли поповнити свій вітамінний запас».

Волонтерська ініціатива має сторінку у мережі Facebook – Підгаєцький 
«Вітамінний бункер С», через дописи на якій акумулює сировину і згуртовує 
людей для її перероблення: «Оскільки активних з Підгаєць, можна сказати, 
троє чоловік, а коли вже є така активна фаза роботи, то багато людей долу-
чається – коли треба переробити, наприклад, 5 центнерів моркви одночасно, 
то 15–20 чоловік працюють на очистці моркви […]. Сім’я мене абсолютно 
підтримує. Бувають такі періоди, що просиш людей допомогти у своїй робо-
ті, а ніхто не відгукується, але ти ж знаєш, що ця робота повинна бути зроб-
лена. Сім’я її робить […]. Нам потрібна допомога працею рук. А люди вже 
навіть і на це не йдуть, на зайнятість посилаються чи ще на щось. І це важко 
зрозуміти, але є так, як є. Ми стараємося відсторонитися, ігнорувати, не 
бачити цього, не порушувати зону свого комфорту, але так не повинно бути».

Об’єднання волонтерів у Підгайцях активно допомагає захисникам Укра-
їни й на сучасному етапі – в зимовий період готують і переправляють на лінію 
фронту лікувально-профілактичні суміші (лимон, імбир, мед, малина), консер-
вації соків і варення, зібрані смаколики. На кошти з учнівських благодійних яр-
марків ремонтують транспортні засоби для передачі в зону ООС, матеріально 
допомагають потребуючим ветеранам. Підгаєцький «Вітамінний бункер С» – 
приклад невтомності, витривалості, ентузіазму, любові до Батьківщини і праці 
на рідній землі локальної громади. «Ми маємо найкращу землю в світі! Хо-
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четься побажати, щоб всі плоди і багатства, які вона нам дарує, приносили 
радість і задоволення всім, хто вкладає в них душу і натхнення», – так Юрій 
Пухайло привітав українців з Днем працівника сільського господарства.

Галина БОДНАР

Олена РЄПІНА (нар. 27 серпня 
1973 р. у м. Лисичанську Луганської 
обл.) – економістка-маркетолог, во-
лонтерка.

Закінчила Донецький комерцій-
ний інститут. Волонтерську діяльність 
розпочала у 2014 р. До початку війни 
вона, як і більшість маріупольців, що-
дня ходила на роботу, раділа життю, 
насолоджувалася теплими днями біля 
моря. Але навесні-влітку 2014 р. ви-
никла реальна загроза окупації рідно-
го Маріуполя. У місті з’явилося бага-
то військових, а його мешканці відчу-
вали страх перед невідомим. Відтоді 

як українським воїнам вдалося не допустити окупації Маріуполя, Олена щодня 
намагається їм допомагати.

«Все розпочалося спонтанно. Їхали хлопці на передову і сказали, що по-
трібна допомога. Так все і почалось. Поїхала раз, а потім вони стають твоїми 
друзями. Дуже часто для хлопців важливо, щоб ми просто приїхали, навіть 
якщо нічого не привеземо. Підтримка словом, інколи, більш важлива».

Дуже скромній на вигляд жінці вдається розбиратися в питаннях, про іс-
нування яких більшість можуть і не здогадуватися. Поки інші тішаться новим 
придбаним сукням, Олена радіє, коли вдається знайти кошти на ремонт техніки 
й транспорту на передову.

«У порівняні із 2014 роком армія дуже змінилася. Зараз лишаються від-
критими питання ремонту техніки, генераторів. Саме цим здебільшого і за-
ймаюся. Шукаю деталі, гроші. Далі наші маріупольські хлопці безкоштовно 
все ремонтують».

За тривалий час війни волонтери, як і військовослужбовці, стомились, 
але Олена разом із маріупольськими колегами-волонтерами продовжує допо-
магати військовослужбовцям, знаючи, що робитиме це до остаточної перемо-
ги. Такі люди – потужний рушій, вони не дозволяють іншим зневіритися. У 
2017 р. нагороджена медаллю Всеукраїнського об’єднання «Країна» – за обо-
рону рідної держави. Зараз проживає в Маріуполі та спрямовує зусилля на до-
помогу Українській армії в ремонті техніки та оптики, а також підтримку сімей 
учасників бойових дій.
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«Війна все ще триває… Для когось за цей час окопи стали домом, авто-
мат – другом. Але це не просто збройна боротьба. Щоденно доводиться вою-
вати на кожному із буденних фронтів. Щоб здолати ворога, боротися потріб-
но із причинами, а не з наслідками […]. Ніякі ми не волонтери. Ми відчуваємо 
відповідальність перед своєю державою і піклуємося про захист наших побра-
тимів на лінії вогню. Навіть одна людина, що має бажання, вже здатна до-
помогти. А коли ми об’єднуємо зусилля, то можемо творити справжні дива».

Леся ХЛИПАВКА

Юрій САДИГА (нар. 30 січня 1986 р. 
у м. Львові) – громадський активіст, 
волонтер, учасник Революції гідності 
та війни на сході України, патрульний 
3-го батальйону управління патруль-
ної поліції м. Львова, один із співзас-
новників «Варти-1». Після закінчення 
львівської школи № 88 вступив на 
навчання до Львівської комерційної 
академії за спеціальністю «облік і ау-
дит». Згодом працював менеджером у 
різних компаніях. Як тільки розгорну-
лись активні події Революції гідності 
в Києві, зібрав свій рюкзак-сидр з ку-
пою речей, купив квиток і поїхав туди: 

«Зранку я приїхав на Майдан, прийшов у штаб і сказав, що готовий заступати 
на нічне чергування. Такою була моя позиція, я не міг залишатись осторонь». 
Тоді ж зав’язалися перші знайомства, які в подальшому переросли у спільні 
волонтерські проекти. Саме на барикадах у Києві Юрій познайомився з май-
бутньою дружиною Лідою, яка запропонувала пригостити його гарячим чаєм. 
Юрій Садига брав участь у нічних патрулюваннях міста Львова, блокуванні 
військових частин, стежив за порядком під час «ночі гніву», у роботі «Вар-
ти-1», проте йому хотілося приносити ще більше користі.

«Моє волонтерство розпочалось з Майдану, а потім, так активніше, 
коли були ті всі рухи у Львові, в Києві. Це була моя активна позиція, хоча тоді 
якось навіть не усвідомлювалося, не передбачалось війни. Однак до війни я по-
чав готуватися ще задовго до її початку».

З початком російсько-української війни шукав шанс поїхати на схід, щоб 
долучитися до допомоги військовим. Його поїздки в зону АТО були зорієнто-
вані на доставку необхідний продуктів, товарів повсякденного вжитку, одягу, 
спорядження, медичних товарів та ін. для бійців різних батальйонів. Тоді ж він 
познайомився з Вікторією Мірошниченко. Щоб далеко не їздити, посилки з во-
лонтерською допомогою відправляли через Нову пошту спочатку на Полтаву, а 
потім – в Артемівськ і Сєвєродонецьк.
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«Мені завжди було цікаво спілкуватися з вояками, мені цікавий їхній по-
бут, як вони живуть. Я пам’ятаю перший бліндаж, у який я зайшов, там було 
сухо, можливо, то такий період тоді був, але там панував свій побут, своя 
атмосфера: акуратно висить зброя, образи, дитячі малюнки. І, зрештою, так 
спокійніше, коли ти розумієш, що зробив по максимуму, бо в плані опадів по-
года в тому районі була не дуже сприятлива. Та й на війні не та стабільність, 
там життя пливе швидше, швидше все міняється. А ще я тішуся кожній но-
вині, коли в українському війську поставили щось нове на озброєння, коли при-
йняли нове спорядження, бо це полегшує життя військовим».

Про свою волонтерську діяльність Юрій Садига говорить так:
«У тих умовах мені залишалося два варіанти: або йти воювати, або во-

лонтерити. Про волонтерство, що буду допомагати, тому їду на схід, я казав 
батькам, щоб вони не хвилювались, але плани в мене були зовсім інші. Я думав, 
що всіх надурив, але не надурив, я став волонтером, саме тоді почалась моя 
активна фаза волонтерства. Колись мені було набагато важче, зараз наба-
гато менше потреб, багато чого забезпечує держава, багато військові свої 
витрачають гроші на власні потреби, та й досвіду в нас уже більше. І от, 
коли я думаю: „втомився”, то відразу пригадується, що хтось у той час воює, 
і тоді відпускає. Так я знайшов свою нішу, робив та й роблю те, що можу, бо є 
волонтери, які тратять свій час, щоб зробити щось безкоштовно для когось, 
а є й ті, які жертвують, беруть частинку себе, кусочок своєї зарплати і від-
дають це комусь».

Юлія ШЕЛЕП

Аріна СИВАК (нар. 1 січня 1988 р. у 
м. Кілії Одеської обл.) – журналістка, 
приватний підприємець, волонтерка. 
2011 року закінчила Одеський націо-
нальний університет ім. І. Мечнико-
ва. Працювала журналісткою газети 
«Галицьке Слово», зараз – приватний 
підприємець. На даний час проживає 
у місті Галич Івано-Франківської об-
ласті. Учасниця Революції гідності. 
Активну волонтерську діяльність роз-
почала в червні 2014 р., коли разом із 
волонтерами Галицького району по-
їхала на полігон поблизу Миколаєва 
як журналістка. Згодом включилась у 

безпосередню допомогу українським воїнам у зоні проведення бойових дій, 
шляхом збору коштів, продуктів, речей, придбання спорядження та обладнан-
ня, медикаментів. Також займалася висвітленням діяльності вол онтерсько-
го руху на шпальтах районної газети. Збирає і передає на схід україномовну 
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літературу. Протягом 2014–2015 рр. надавала допомогу біженцям, згодом, у 
2016 р., переорієнтувалася на підтримку дітей, які залишилися на прифрон-
тових територіях, малозабезпечених родин і сімей учасників бойових дій. Не-
одноразово організовувала заходи, спрямовані на повоєнну реабілітацію вій-
ськових,  зокрема, майстер-класи для ветеранів і їхніх дітей, що мають на меті 
допомогти подолати бар’єри в спілкуванні між бійцями та їхніми рідними. Арі-
на докладає значних зусиль, щоб залучити до волонтерського руху молодь. За 
активну діяльність волонтерка відзначена численними подяками та грамотами.

«Коли я повернулася з Євромайдану, а до війни ще залишалося кілька мі-
сяців, я по собі відчула, що дуже заряджена такою енергетикою, щоб щось 
зробити, щоб ніколи не повторилася та ситуація, в якій опинилася Україна. 
Сталося таке пробудження громадянської відповідальності, яке просто рва-
лося назовні […]. Це було масово, виявилося, що в нас дуже багато небайду-
жих по-справжньому людей. У мене, наприклад, є така фотка, коли ми при-
бирали Галицький парк, там половина людей з цієї фотографії стали волонте-
рами, а друга половина – пішла в АТО […]. Я залишила свою роботу. Сталося 
так, що я вийшла з декрету, місяць попрацювала. Була така ситуація, що я 
постійно мусила кудись бігати, то щось посортувати для відправки треба, 
то передати чи зібрати, то дружина когось із бійців приїхала, треба зустрі-
ти. І шеф мені сказав: „Ти так нічого не встигнеш, збігаєшся, треба вибирати 
щось одне”. Я тоді написала заяву і пішла з роботи. В мене не виникало навіть 
питання, що вибирати між волонтерством і роботою, я навіть не думала, 
що я буду їсти завтра. Це само собою сталося, це як материнство, любов до 
рідних, автоматично просто […]. Коли закінчиться війна, ми не розійдемося, 
я думаю. Ми переорієнтуємо свою роботу на те, що буде актуальне в даний 
момент. Я, чесно кажучи, вже не знаю, як жити і не допомагати тим, хто 
цієї допомоги потребує».

Анна ВАРАНИЦЯ

Світлана СИДОРЕНКО (СТИ-
РАНКА) (нар. 13 листопада 1965 р. у 
м. Львові) – хімік-технолог, громад-
ська активістка, волонтерка, учасниця 
Революції гідності, засновниця Благо-
дійної фундації «Волонтерська сотня 
Львова».

Навчалась у Бучалівській 8-річ-
ній та Переможнянській середній 
школах. Після їх закінчення стала 
студенткою Дніпропетровського хі-
міко-технологічного університету. 
Отримавши диплом хіміка-техноло-
га, за скеруванням почала працювати 



750

Голоси волонтерів

контролеркою по якості на Львівському мотозаводі. Згодом влаштувалася ка-
сиркою та адміністраторкою на ТзОВ «Ройся».

«Волонтер – це людина з відкритим серцем. Волонтер не повинен чека-
ти, коли йому скажуть „дякую”. Так, ми виснажені, але доки буде тривати 
війна, ми будемо допомагати. Ми повинні працювати на перемогу!».

У грудні 2013 р. приїхала на столичний Майдан, де спершу порядкувала 
на кухні, а потім долучилася до організації Медичної служби Майдану. Стала 
учасницею громадської ініціативи «Медики Майдану» та була координатор-
кою польового шпиталю у КМДА. За плечима С. Сидоренко – курси надання 
першої медичної допомоги.

«Що таке щастя? Це побачити нашого Сашка Козачка на святковій 
ході, присвяченій Дню Захисника України, і який йшов самостійно в колоні де-
мобілізованих, і який співав Гімн України! Для мене це велике щастя і перемога 
військових лікарів!».

Із початком війни зайнялася військовим і шпитальним волонтерством. 
Часто їздить на передову з гуманітарною допомогою, підтримує медиків, опі-
кується травмованими бійцями. При вході до Військово-медичного клінічного 
центру Західного регіону розташовано офіс-склад Благодійної фундації «Во-
лонтерська сотня Львова» – осередку, який заснувала у Львові Світлана Си-
доренко. Учасники спільноти допомагають тим, хто перебуває на лікуванні в 
шпиталі, чергують у відділеннях згідно з графіком, розносять необхідні речі, 
ліки та смаколики. Світлана Сидоренко допомагає учасникам АТО-ООС адап-
туватись у цивільному житті, зокрема пише звернення в різні державні та при-
ватні інстанції щодо надання їм житла, як тимчасового, так і постійного.

«Людина, яка хоче стати волонтером, повинна прийти сюди з відкри-
тим серцем».

На даний час п. Світлана волонтерить у Львівському шпиталі, їздить із 
передачами в зону ООС, веде активну громадську діяльність у Львові, займа-
ється вирощуванням квітів і городини та домашнім господарством. У 2015 р. 
нагороджена почесною грамотою голови Львівської облдержадміністрації та 
Львівської міської ради за активну громадянську позицію, повагу до україн-
ського народу та підтримку тих, хто захищає правду і проявляє справжній геро-
їзм у дні боротьби за волю і єдність України; у 2017 р. – орденом «За мужність» 
III ступеня та відзнакою Президента України за волонтерську участь в Анти-
терористичній операції на сході України.

Олена ЛУКАЧУК

В’ячеслав СКІЧКО (нар. 3 червня 1974 р. у м. Чигирині Черкаської обл.) – 
громадський активіст, волонтер, координатор ГО «Наш батальйон». Після за-
кінчення школи вступив до Харківського авіаційного інституту, здобував пре-
стижний і перспективний фах робототехніка. Та буремні 1990-ті роки внесли 
корективи: перевівся в тодішній Черкаський інженерно-технологічний інсти-
тут на схожий фах – інженер-механік. Завжди займав активну громадську по-
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зицію, тож, ще закінчуючи виш, став 
депутатом Черкаської міської ради. 
Тоді ж зрозумів, що знань бракує, 
тому продовжив освіту в Державній 
академії керівних кадрів, де здобував 
фах політичного менеджера. Активно 
займався політичною діяльністю. А з 
часом, покинувши політику, розпочав 
свій бізнес.

Коли почалася війна, ще з пів-
року намагався вести бізнес і одно-
часно займатися волонтерством. Це 
було дуже складно, тож закрив власну 
справу. Відтоді 90 % часу присвячує 
військовому волонтерству. Разом з 

однодумцями заснували волонтерську організацію «Наш батальйон». У пер-
ші роки війни в Черкасах функціонувало 9 філій цієї організації, нині їх пра-
цює лише 4. Кількість активних волонтерів у них зменшилась із 150–200 до 
40–50 осіб. За понад п’ять років на рахунку волонтерів організації виготовлені 
квадратні кілометри маскувальних сіток, сотні тонн необхідних речей, міль-
йони гривень на таку необхідну військовим допомогу та десятки поїздок на 
передову.

«У 2014 році, коли все тільки починалося, хлопець, який зі мною працю-
вав, пішов на фронт добровольцем. Він попросив допомоги, бо навіть одяг і 
взуття мусив купувати власним коштом. Із того почалася моя діяльність: 
збирали одяг, взуття, баки для води, виготовляли маскувальні сітки, ліхтарі… 
Було неймовірно дивно: коли маєш власну справу й заробляєш на життя, важ-
ко йти з простягнутою рукою до когось і просити гроші. Але психологічно цей 
етап пройшов швидко. Тоді, у 2014-му, волонтерство нагадувало броунівський 
рух: усі кидалися допомагати. Зрештою нас зібралася невелика група небайду-
жих, утворивши організацію „Наш батальйон”. Від початку працювали так, 
щоб за кожен напрямок роботи була відповідальна людина. Це означає, що 
координатор має відповідати за певний тип допомоги: хтось – за плетіння сі-
ток, інший – за забезпечення матеріалами, третій – за сухі борщі, окрема лю-
дина – за ремонт техніки. Ми вибудували роботу так, щоб організація працю-
вала, як механізм […]. Зараз переключилися на складні технологічні проекти: 
підтримка безпілотної авіації, спеціальну оптику, електроніку, комп’ютерну 
техніку. Я такий навіжений, що займаюся волонтерством із ранку до вечора, 
а то й цілодобово. Багато хто в чотирнадцятому році, коли починали наш 
проект із виготовлення маскувальних сіток, думав, що ось поплетемо осінь-
зиму, а далі навесні все закінчиться – настане мир. Уже тоді казав, що це буде 
забіг на довгу дистанцію, на роки. Люди не вірили і швидко вигорали. Вони віді-
йшли, та на їхнє місце прийшли інші».
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Сьогодні В’ячеслав зі своєю командою, незважаючи на труднощі, продо-
вжують допомагати українським воїнам на сході. Як і більшість волонтерів, він 
постійно заклопотаний, але, як усі люди, має мрії: «Жити з родиною, вихова-
ти дитину. Щоб держава змінилася на краще, адже моїй доньці тут жити, 
принаймні, я на це сподіваюся. Хто знає, як складеться її життя, та споді-
ваюся, якщо вирішить поїхати в іншу країну, то це буде з цікавості, а не в 
пошуках кращого життя. Свого часу мав хорошу нагоду виїхати на роботу до 
Німеччини та в Британію, пропонували пристойну зарплату, та відмовився. 
Мені подобається Україна, хочу тут жити, хоч тут і не просто, але всьому 
свій час. Розумію, що для цього необхідно, щоб когорта небайдужих, активних 
людей постійно збільшувалася. Державу потрібно відстоювати не тільки на 
фронті, а й в економічному, і в політичному планах».

Леся ХЛИПАВКА

Лев СКОП (нар. 9 квітня 1954 р. у 
м. Дрогобичі Львівської обл.) – ху-
дожник, реставратор, іконописець, 
мистецтвознавець, викладач Львів-
ської академії мистецтв (до 2013 р.), 
поет, музикант, учасник музичного 
гурту «Чорна Дебра» та творчого 
об’єднання «Кактус», провідний спів-
робітник музею «Дрогобиччина», ба-
гаторічний дослідник дрогобицької 
дерев’яної церкви св. Юра, учасник 
Революції гідності, громадський акти-
віст, волонтер.

Лев Скоп від самого почат-
ку був на Майдані під час Революції 

гідності. Він облаштував у столиці майстерню і працював. Завдяки іменним 
іконам, які малював і роздавав учасникам Революції гідності, художник став 
символом Майдану. Він був ініціатором проведення різноманітних мистецьких 
флешмобів, появи символічних оберегів на щитах і касках протестувальників 
зими 2013–2014 рр.

«Я колись думав, що натхнення – то таке, все можна малювати, але 
після 20-го я зовсім перестав малювати, думаю, безсмиленне життя, як вбили 
стільки, не треба мені того малювання, і я вже просто перестав малювати, 
пізніше почав, але на то вже була друга причина. Підходжу до о. Івана й кажу 
„Отче, а дивлюсь, що нічого нема, пусте місце, а мої ікони як?”, – питаю. – 
Згоріли? Бо ж то все закидали гранатами?”, а він мені: „Знаєте, може Ви б 
мені такого Аскольда гарного намалювали, я так хочу Аскольда?”. Але як то 
все мене вибило, і я вже не малював, але думаю, якщо отець просить, то я вже 
тепер знайшов дошку, теж майданівську, й намалював йому Аскольда. Ну так 
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він її дуже хотів, посвятив і забрав. Тут стоїш на барикадах і потім пішов, 
щось намалював, я не ховався і малював. Під час акцій на Майдані з усіма […], 
під час штурму ж не будеш малювати».

З 2014 р. Лев Скоп примкнув до військового волонтерства. Він втілив у 
життя чимало мистецьких ініціатив – малював картини (8-метровий образ По-
крови Пресвятої Богородиці в Станиці Луганській; мурал на житловому будин-
ку в Авдіївці тощо), організовував виставки («Гонта», «Богородиця молиться 
за Україну»), брав участь у різних аукціонах, придумував заохочення жертво-
давцям. Для прикладу, усім, хто давав гроші на ремонт медичної техніки із 
зони АТО, пропонував персональний запис у книзі про Дрогобицького лица-
ря – символ допомоги, яким став прототип фонду, заснованого в Дрогобичі 
1916 року для допомоги вдовам, сиротам і постраждалим у Першій світовій 
війні. Допомогу передає в окремі підрозділи побратимам, з якими познайо-
мився під час Революції гідності. Разом із дружиною Тетяною Думан засну-
вав об’єднання представників арт-спільноти «Митці – Воїнам», навколо якого 
вдалося консолідувати зусилля для вирішення потреб українських військових.

«Майдан…, війна і Майдан, то спершу розділяли, але потім Майдан – то 
перша частина, війна – друга, невідомо що третє буде. […] Більшість майда-
нівців зараз на фронті, і коли ми на Станиці Луганській сидимо: той майда-
нівець, той з такої сотні, той з такої сотні, ми туди їздимо, і спілкуємось, і 
допомагаємо, бо бути потрібним – то найбільше щастя!».

Одна з цілей художника – придбати танк, щоб подарувати його захисни-
кам України. Митець виступає ініціатором чималої кількості благодійних про-
ектів. Серед останніх його ініціатив «Ангели надії» – аукціон картин із зобра-
женнями ангелів, нанесеними на гонти з даху церкви Св. Юрія (м. Дрогобич). 
Захід проходив у Верховній Раді України, а отримані від продажу робіт кошти 
було передано на потреби Центру реабілітації учасників АТО «Фенікс».

«Військові частенько приїжджають до мене в гості, у Дрогобич, і хва-
ляться, що прапори, які я намалював, на передовій жодна куля не бере. На 
прапорах також малюю образи. Мої ікони часто ставлять у бліндажах і роз-
повідають, що вони там як джерело енергії. Приходиш втомлений з чергуван-
ня і за 20 хвилин втоми майже не відчуваєш. А ще розповідають, що мої ікони 
рятують при обстрілах. Мені приємно, та добре знаю: рятують не ікони – 
рятує Бог. Але не перестаю малювати і відправляти їх на фронт, бо в цьому 
є потреба».

Митець запровадив майстер-класи для військових, котрі приїжджають 
до Дрогобича у його в майстерню, щоб повчитися малювати. Результати та-
ких зустрічей стають для захисників своєрідною арт-терапією. Художник запо-
чаткував щотижневу арт-терапію й у відділенні психогенної травми Львівської 
психіатричної лікарні.

«Війна – не тема для малювання. Гадаю, тут треба перспективи часу, 
щоб минуло кілька десятків років. Я би не хотів це малювати…Наразі я ство-
рюю цикл портретів людей, що пройшли війну. Так би мовити, війна у портре-
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тах. Робота над портретом – теж частина війни. Моє спілкування з воїнами, 
коли вони приходять і сідають, чи залишаються стояти переді мною, а я їх 
малюю – ці моменти також війна. Це моя війна».

Дотепер художник їздить на схід України та підтримує захисників духов-
но і матеріально. Останнім часом його запрошують розмальовувати церкви, 
іконостаси, малювати мурали в населених пунктах Донецької та Луганської 
областей. Водночас Лев Скоп малює для всіх захисників, котрі до нього звер-
таються, іменні ікони-обереги та вдосконалює авторський курс мистецької 
терапії для учасників АТО-ООС та членів їх сімей. У 2018 р. митець став пе-
реможцем національного конкурсу «Благодійна Україна – 2018» у номінації 
«Народний благодійник».

Олена ЛУКАЧУК

Жанна СКОРИК (нар. 3 жовтня 
1974 р. у м. Дебальцево Донецької 
обл.) – керуюча Сєвєродонецьким 
відділенням Креді Агріколь Банк, 
співзасновниця ГС «Луганська об-
ласна спілка учасників бойових дій 
та волонтерів АТО», волонтерка. На-
вчалася в Донецькому національному 
університеті на факультеті іноземних 
мов, опісля працювала вчителькою 
української мови у м. Сєвєродонецьк. 
Пізніше здобула освіту економіста в 
Східноукраїнському  національному 
університеті імені Володимира Даля й 

пов’язала життя з фінансами – працювала на посадах від касирки до керуючої 
відділенням банку.

«В нас не було такого, що ми завзяті українці. Але коли мій трирічний 
син дивлячись на прапор України сказав: „Я – українець!”, саме тоді я зрозу-
міла, що ми – українці!».

Волонтерський шлях Жанна Скорик розпочала влітку 2014 р., коли 
українські війська з боями звільнили від окупаційної влади Сєвєродонецьк, 
Лисичанськ, Попасну й Рубіжне. Разом із місцевими активістами організовува-
ла збір і доставку необхідного забезпечення на передові позиції. Про перші по-
їздки на блопкости пригадує: «Вони ціною власного життя не пустили війну в 
наші домівки, тож у мене немає часу на думки про страх. На війні цінується 
кожна хвилина, оскільки ти не знаєш, чи побачиш цю людину ще раз». Надій-
ним тилом і опорою є чоловік Анатолій, донька Анастасія й син Артем. Вони 
вже давно звикли разом пакувати для воїнів ящики, з яких ароматно пахне до-
мом, бо сусідка щойно принесла ще гарячі пиріжки. Телефон Жанни Скорик 
часто дзвонить, бо вчергове з’являються невирішені питання. Тоді, навіть у 
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вихідний день, вона сідає за кермо свого автомобіля, поспішаючи на допомогу. 
Усе, що Жанна робить, їй вдається лише тому, що небайдужі люди готові допо-
магати, не лише в Сєвєродонецьку, а й по всій Україні.

«Хлопці, вони такі, що переживуть і витримають все, бо розуміють, 
що за їх спинами стоять мільйони людей. Їм потрібна частинка дому, час-
тинка мирного життя. Вони дуже радіють подарункам та листам від дітей. 
Дуже багато хлопців, яких ти навіть імен не знаєш, але пам’ятаєш обличчя 
кожного із тих, кого бачила. За ці роки поїздок і допомоги хлопцям вони стали 
вже частинкою мого серця. Але я розумію, що всім допомогти не зможу. У 
кожного із нас своє життя, свої проблеми, але щиро тішуся успіхам кожного 
із військовослужбовців […]. Знаєте, що таке ДРУГ? Це коли після роботи о 
8-й вечора біжиш на Нову пошту за посилками і думаєш, як їх дотягнути хоча 
б до стоянки. І тут приходить Толь Толіч у супроводі поліції. Стою і думаю, 
де це він вже проштрафився. І тільки після фрази „Привіт, Жанулічка!” ро-
зумію, що усе добре. Поруч – ДРУГ. Той, хто з 2014-го року поруч. Завжди…».

У 2017 р. нагороджена Президентом України орденом «За заслуги ІІІ сту-
пеня». Жанна Скорик продовжує волонтерську діяльність, навіть розуміючи, 
що не всі люди готові змінюватися. Найважливішим у мирному житті вона вва-
жає роботу з дітьми.

«Я ніколи не виставляю нагороди і подяки. Але цю не маю права прихо-
вувати. Це подяка Команді. Команді, яка п’ятий рік захищає Україну. Без тих, 
хто захищає і без тих, хто допомагає, ми б не жили на нашій вільній Луган-
щині. Попереду дуже багато роботи. Так. Це вже не 2014–2016 роки. Так, уже 
дуже багато робить держава. Але є потреби, які треба закрити дуже швидко. 
І ви завжди поруч. Ми –- тил. Надійний. Ми ті, хто буде боротися до остан-
нього подиху. Заради України. Заради наших дітей. Дякую усім за підтримку та 
допомогу! Наша найбільша боротьба ще попереду. Разом і до кінця!!!».

Леся ХЛИПАВКА

Катерина СУХОМЛИНОВА (нар. 
5 січня 1978 р. в с. Уладівка Літин-
ського р-ну Вінницької обл.) – комер-
ційна директорка ТОВ «Лемвест», 
громадська діячка, волонтерка, пред-
ставниця Міністра внутрішніх справ 
України, голова поліцейської комісії 
ГУНП в Донецькій області. Народи-
лась у багатодітній селянській родині, 
в якій плекали любов до рідної землі, 
повагу до інших людей. Навчалась 
у Приазовському державному тех-
нічному університеті (спеціальність 
«менеджмент організацій»). Коли ви-
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никла загроза окупації Маріуполя, одразу ж поринула в питання допомоги вій-
ськовим. Сотні дзвінків на день, десятки випитих горнят кави, безліч проблем, 
які не можна було відкласти в довгий ящик. Свій волонтерський шлях розпо-
чинала з польової волонтерської кухні. Із Маріуполя Катерина Сухомлинова не 
виїхала навіть тоді, коли були найгарячіші протистояння. Вона ніколи не при-
ховувала своєї проукраїнської позиції, навпаки, пишається цим, незважаючи на 
регулярні погрози.

«Я дуже розумію людей, які живуть тут. Бути патріотом у Києві і 
бути патріотом у Донецькій області – це різні речі […]. Хіба я маю право 
втомитися? Коли я йду у військовий шпиталь чи їду на передову, мені соромно 
перед цими дітьми. А вони втомилися? Не можна їх кидати. Їх треба під-
тримувати. Я собі розумію, що це не геройство. Якщо буде потрібно, то при-
йдемо і будемо подавати хлопцям набої, аби діти в нашому місті спали спо-
кійно. Впевнена, що поки ми самі не докладемо зусиль, за нас ніхто нічого не 
зробить. Лиш ми самі здатні розбудувати власну державу. В нас все для цього 
є […]. Буває важко, але я черпаю якісь сили. Десь поїдеш, хлопцям щось від-
везеш, подивишся в їхні очі та й думаєш: та ні, з такими людьми в нас немає 
іншого виходу, ми точно переможемо».

Крім допомоги військовим, Катерина Сухомлинова займається волон-
терським рятiвництвом і працює над впровадженням і розвитком добровільної 
рятувальної медичної служби в Україні під патронатом Мальтійської служби 
допомоги в межах міжнародної програми: «Проводжу вишколи для дорослих 
та дитячих груп. Також практикую поїздки на передову та навчаю реанімації, 
треную. Хочеться, щоб їм ніколи ці знання не знадобилися на практиці. Але в 
реальному житті, на жаль, усе по-іншому. Тому саме такі тренування є дуже 
необхідними. У нас культура цивільного захисту населення на низькому рівні».

З серпня 2016 р. – представниця Міністра внутрішніх справ України, 
голова поліцейської комісії ГУНП в Донецькій області: «Тепер я розумію, що 
поки я […] не буду щось змінювати сама, то нічого не зміниться. Сидіти, 
чекати – замало […]. Нам треба розбудовувати країну. Коли розпочалася вій-
на, правоохоронні органи виявилися не готовими до викликів, які на них чека-
ли. Саме молоді поліцейські мають змінювати не тільки нашу поліцію, але і 
життя для кожного нашого громадянина. Вони мають жити дотримуючись 
Присяги, яку складають».

Леся ХЛИПАВКА

Людмила УРСУЛ (нар. 16 березня 1961 р. у м. Ковелі Волинської обл.) – во-
лонтерка, приватний підприємець, громадська активістка, координаторка Си-
хівської групи ГО «Hand made по-львівськи для армії руками волонтерів». 
Вищу освіту здобула у Львівському державному університеті імені Івана Фран-
ка на факультеті прикладної математики та механіки. Працювала у фінансово-
му відділі Львівської обласної державної адміністрації, певний час керувала 
його роботою.
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«Пішли діти, і я дуже відстала, 
моя кар’єра – це моя неподолана вер-
шина. Це треба було кардинально пе-
реучуватись, усе міняти, і я не пішла 
бо я програміст, я десь там пробува-
ла працювати, воно не виходило і все 
[…]. От тут той сплеск, і я вам ска-
жу, що я навіть не очікувала від себе 
такого, мені здавалось, що я не вмію 
організовувати людей, бо коли ти си-
диш у своїй хаті, у своїй коробочці, 
то зовсім по-іншому. Я взагалі по го-
роскопу – риба, тобто я керувати не 
вмію зовсім, і я думаю, що то закін-
читься і я залізу знову в свою хатку».

До волонтерської діяльності Людмила Урсул підключилася з перших мі-
сяців війни. Спочатку вона різала тканину для плетіння сіток, пізніше плели 
сітки й відправляли їх на Київ, врешті-решт почали самі їх відправляти в зону 
бойових дій. Л. Урсул координувала ці процеси при Церкві Різдва Пресвятої 
Богородиці у Львові. З часом у холі цієї церкви сформувався волонтерський 
центр, де плели сітки, кікімори, збирали ліки, шили маскувальні костюми (на 
поч. 2015 р. група п. Людмили шила маскувальні костюми для 80-ї окремої 
десантно-штурмової бригади). У 2014 р. долучилася до реабілітації військових 
у лікарні, що на вул. Кульпарківській у Львові. Активно волонтери співпрацю-
ють і з школярами.

«Воно так цікаво відбувається, коли воно потрібно хлопцям, воно зна-
ходиться вмить. У нас був такий Алім, він дзвонить і каже: „Телефони роз-
ряджаються, треба генератор”, я ж йому: „Та куди, де я тобі той генератор 
зараз візьму, то не так просто”, а тут дзвонять і кажуть, є 500 доларів, 
купіть що треба, от за два дні той генератор вже був у них».

Маскувальні засоби, які волонтери виготовляють під керівництвом Люд-
мили Урсул, визнані одними з найкращих і постійно експонуються на вистав-
ках. Новаторством стало виготовлення сушеного м’яса, що дуже цінне для бій-
ців, які йдуть у розвідку.

«Тепер новий треш у нас появився. Це я випробувала на своїй малій, вона 
в мене пластунка. Їм минулого року випадково у список написали сушене м’ясо. 
І от я те суше м’ясо попробувала на ній, а пізніше дала хлопцям. Ми беремо 
м’ясо, вичищаємо його від жиру, нарізаємо тонкими пластерками. Марину-
ється два дні, а потім воно сушиться, такий пакетик 150 грам. Це їжа одно-
му хлопцеві на два дні, коли він іде в „мінуса”. Він на тому спокійно два дні 
живе. Десь вартість того пакета виходить 40 гривень».

За активну громадянську позицію, вагомий внесок у розвиток волонтер-
ського руху та всебічну співпрацю у справі підтримки бійців АТО і з нагоди 
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Міжнародного дня волонтера Людмила Урсул відзначена Подякою Львівської 
обласної ради від 6 грудня 2017 р.

«Війна – це війна, вона в душах, вона матеріальна, вона ззовні, всередині 
і скрізь. Ми маємо ту війну насамперед виграти в себе, але нам завжди не хва-
тало „трошки” […], а потім починається нива, коли ділять ордени, нагороди, 
медалі, бо не можна виміряти міру добра, так і не можна порівняти тих, хто 
туди їде і тих, хто тут працює […], це все мої бонуси – чути, що усе підійшло 
і „дякую”».

Юлія ШЕЛЕП

Юрій ФЕДЕЧКО (нар. 20 серпня 
1968 р. у м. Львові) – доброчинець, 
громадський діяч, волонтер, голова 
благодійного товариства «Відкриває-
мо серця» та благодійного фонду «Із 
янголом на плечі», учасник Революції 
гідності, креативний директор і керів-
ник проектів компанії «Капітал-Ме-
діа», сценарист, поет, автор та веду-
чий дитячих свят і вечорів відпочинку 
для молоді, тамада.

Після закінчення Рівненського 
державного педагогічного інституту 
працював вихователем у дитячому 
садку, вчителював, зараз є креативним 

директором і керівником проектів компанії «Капітал-Медіа», що спеціалізу-
ється на організації та проведенні фестивалів, концертів, корпоративних свят, 
урочистих подій, презентацій, конференцій та ін. Під враженням прочитаної 
ще в дитинстві книги про дітей-сиріт завжди старався їм допомагати. Майже 
реалізовані юнацькі мрії очолити сиротинець змінила постійна й самовіддана 
робота з хворими та позбавленими батьківської турботи дітьми. Юрій Володи-
мирович є співзасновником і головою благодійного товариства «Відкриваємо 
серця», волонтери якого займаються доброчинною діяльністю для хворих ді-
тей та дітей-сиріт, допомагають сиротинцям в організації дозвілля дітей, реалі-
зують освітньо-просвітницькі програми, сприяють розвитку творчих здібнос-
тей. Окремим напрямом товариства є робота з дітьми з психічними розладами 
в інтернатах.

Восени 2013 р. – взимку 2014 р. Юрій Федечко був постійним волонте-
ром «Нічної варти» в Києві – забезпечував інформаційне й дозвіллєве функці-
онування головної сцени Майдану вночі, а також вкрай важливу координацію, 
особливо під час нічних штурмів Євромайдану силовиками. Його участь у ре-
волюції – це цілковита самовіддача протесту на сцені та поза нею, долучення 
до злагодженої технічної роботи волонтерів сцени, опіка над молодшими ко-
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легами та жіночою половиною колективу, моральна підтримка родичів тим-
часово зниклих (головна сцена акумулювала десятки втрачених документів і 
речей, а в часі масових розстрілів – телефонів, на дзвінки яких доводилося час 
від часу відповідати).

«„Нічна варта” – це об’єднання, яке вело всю інформаційну роботу зі 
сцени Майдану вночі […]. Потребували хоча б якусь апаратуру, ноутбук […]. 
Робота звукооператорів була ще в процесі становлення […], в останні два мі-
сяці вже все було […]. На третю ніч ми вже вели повністю. Руслана [Лижич-
ко] читала повідомлення, ми орієнтувалися, що в ніч Майдан транслюється 
на весь світ […]. Однієї ночі ми вийшли на скайп-зв’язок з 22 містом, це була 
складна робота. Думали про свій канал як Еспресо TV […]. В нас було завдання 
дотримати людей до ранку, сходило сонце над стелою [Незалежності], і ми 
ніби до цього долучилися, що все нормально […]. В нас далі на Facebook існує 
сторінка, час від часу оновлюємо. То як побував на фронті, завжди намагався 
тих наших дівчат відвести в безпечне місце […]. В 10 годині ми йшли спа-
ти […], цілу зиму пробув у Києві і нічого не бачив, крім того шляху тролейбу-
сом 40 хв. до готелю на окраїні й назад […]. В день було помпезно, пафосно, 
а вночі було щиро, ті, хто приходили вночі, ми розуміли, що не потребували 
уваги […]. З 3–4 години патріотичні пісні […]. Все було в повній бойовій го-
товності. І коли сходило сонце – це було просто неймовірно. Виходиш на сцену, 
а перед тобою стела [Незалежності], і якраз сходить сонечко. Все нормаль-
но. Гімн проспівали, всім гарного дня і спати. Постійно новини транслювали 
по «5-му каналі» та «24». Ті повідомлення, я може рік після цього здригався 
від цих заставок звукових на ті новини, щось підсвідоме мені говорило, що це 
є сигнали саме ночі Майдану […]. Після того телефонували, щоб програми 
створити, свій канал, бо досвід уже був».

Провідною в діяльності волонтера є допомога онкохворим діткам. Бла-
годійний фонд «Із янголом на плечі» опікується дітьми з відділення гемато-
логії та інтернатів, літніми людьми. Юрій Федечко є організатором багатьох 
благодійних концертів, зібрав чималі суми й подарував надію на життя не од-
ній дитині. Він бачить своє завдання в тому, щоб відвідувати дітей у дитячих 
будинках, проводити з ними час і розважати їх. Заклопотаним й утомленим 
боротьбою за життя своїх дітей батькам складно залишатися веселими та жит-
тєрадісними. В цьому їм допомагають волонтери, які ставлять вистави, про-
водять дні народження для дітей у Західноукраїнському спеціалізованому ди-
тячому медичному центрі. Попри власне емоційне вигорання, вони приходять 
до діток винятково з гарним настроєм і невтомно роблять свою роботу – „те-
рапію радістю”. Завданням волонтерів на найближчу перспективу є створення 
дитячого хоспісу – медичного закладу, в якому невиліковно хворі діти могли б 
проводити час.

Юрій Федечко є лауреатом у номінації «Народний благодійник» V На-
ціонального конкурсу «Благодійна Україна», удостоєний титулу «Ангел добра» 
(2017 р.), який у доброчинному середовищі іменують благодійним «Оскаром»; 



760

Голоси волонтерів

конкурсу «В ритмі волонтерства» Львівської обласної державної адміністрації 
(2017 р.) та ін.

«У мене зараз такий другий фронт, що я збираю на дітей, які потре-
бують трансплантації кісткового мозку. Це просто неможливо. Є люди, які 
можуть там одним платежем просто заплатити. В нас дотепер не можуть 
прийняти закон, щоб трансплантацію проводили в Україні […]. Наша Чорно-
бильська лікарня, далі працюють волонтери, такими волонтерськими зусил-
лями це все збирається, одні й ті самі прохання, і вже народ виснажений, і 
дальше що робити, просто дуже важко. Потрібно креативно постійно все 
щось вигадувати, якийсь інший концерт, якусь іншу форму, якісь стрибки з 
парашутом […]. Збираєш гроші, ніби видихнеш, і після того десь на наступ-
ний тиждень напишуть, що молодці волонтери, що назбирали грошей, і того 
дня десять дзвінків: „А нам допоможете?” […]. Їздили до особливих хлопців 
з [м. Нового-Роздолу], там букет діагнозів, там вони не розмовляють, п’ять 
чи шість розмовляють, не всі рухаються, всі там у тій рожевій зеленці, але 
вони дуже радо нас зустрічають, прибігають, обіймають […]. Туди ти при-
їжджаєш і розумієш, що потрібно жити тут і зараз, сьогоднішнім днем».

Галина БОДНАР

Софія ФЕДИНА (нар. 18 лютого 
1984 р. у м. Львові) – співачка й те-
леведуча, громадська діячка, волон-
терка, учасниця Революції гідності, 
доцентка кафедри міжнародних від-
носин і дипломатичної служби Львів-
ського національного університету 
імені Івана Франка, голова Світової 
федерації українських лемківських 
об’єднань, радниця голови Львівської 
обласної ради.

Народилась у лемківській ро-
дині: батькова сім’я була переселена 
на Львівщину після війни, а мати по-
ходить із лемківської родини з Хар-

ківщини, що оселилася там давно. З дитинства Софія була старанною і на-
полегливою, відвідувала кілька гуртків, вивчала мови. У 2000 р. з відзнакою 
закінчила середню загальноосвітню школу № 53 м. Львова з поглибленим 
вивченням англійської мови. Протягом 2000–2005 рр. навчалася на факульте-
ті міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана 
Франка за спеціальністю політолог-міжнародник, перекладач, який закінчила 
з відзнакою і вступила до аспірантури університету. Учасниця Міжнародної 
літньої школи у Віденському університеті (2004 р.) і стипендіальної програми 
польського уряду «Studium Europy Wschodniej» (захистила випускну роботу 
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«Історична пам’ять як державна політика: на прикладі проблеми примирення 
ветеранів ОУН-УПА та радянських ветеранів»). У 2010 р. здобула науковий 
ступінь кандидата політичних наук (кандидатська дисертація «Концепції миру 
в міжнародних відносинах та їх реалізація»).

Активно займається громадською і волонтерською діяльністю. У сту-
дентські роки була заступницею голови Львівського регіонального представ-
ництва міжнародної молодіжної громадської організації «Європейський моло-
діжний парламент – Україна» (2002–2005 рр.) і учасницею ГО Центр «Молода 
дипломатія» (2001–2005 рр.). З 2006 р. є учасницею Міжнародної асоціації 
молодих учених політологів (IAPSS). Авторка і ведуча політично-аналітичної 
програми «Погляд з Високого замку» на львівському телебаченні (2010 р.).

Восени 2013 р. і взимку 2014 р. під час Революції гідності Софія Федина 
була ведучою львівського Євромайдану. На народному вічі 8 грудня 2013 р. ви-
ступала на столичній сцені від імені львівського Євромайдану. Відгукнулася на 
запрошення виступити на київському Євромайдані напередодні Нового року, 
співала повстанські й лемківські пісні, коляди. В січні 2014 р. створила «Діво-
чу сотню», яка спочатку збирала й розповсюджувала інформацію, наприклад, 
хто готовий стати донором, де поселити біженців зі сходу, а згодом опікувалася 
пораненими майданівцями у львівських лікарнях. Волонтерство під час Єв-
ромайдану переросло в допомогу військовим і постраждалим у війні на сході 
України. На перші зібрані кошти в березні 2014 р. волонтери закупили вкрай 
необхідні автозапчастини для ремонту військової техніки бійців Військово-по-
вітряних сил. Збір коштів, пошук і закупівля речей та їх відправка українським 
військовим у зоні бойових дій невдовзі стали звичною справою.

«А потім почалося ще гірше, взагалі почалися розстріли на Майдані. 
Вони почалися 18 лютого, а в мене 18 лютого – День народження. Я це 18 лю-
того все проплакала біля комп’ютера. У мене ще пари були в університеті, я 
їх вести не могла. Найгірше з того, що мені не було прикро, що в мене День 
народження зірвалося, мені було прикро, що я не там. Це почуття вини, воно 
до сих пір сидить, воно частково зараз перейшло на АТО, що я не там. Ну, 
правда, хлопці тепер вже з АТО сказали, що як прилетиш, то полетиш на-
зад… Мовляв, що тобі тут нема що робити – допомагай нам зі Львова. А от 
тоді на Майдані там стільки знайомих, стільки друзів було, ну, от я могла 
бруківку копати, ще там щось. Ми мали бути всі там, таке-от враження. А 
потім у мене вже пішло, як рок. На друге 18 лютого – Дебальцівський котел. 
Правда, мені мої хлопці зробили подарунок – вони живими вийшли із Дебаль-
цівського котла. СМС-ка прийшла: „Софійко, ми живі, в трусах і в касках”. 
Просили щось вдягнутися. Ну, а це вже цього року третій День народження, 
я його просто святкувати вже не можу – в мене волонтерський вир такий 
продовжується, це стандартний робочий день».

Зібрані кошти під час великих волонтерських концертних турів у Канаді 
та США дозволили закупити автомобіль для бійців Військово-морських сил 
України, а також тепловізори, дальноміри, спорядження та інші потрібні речі 



762

Голоси волонтерів

для захисників України. В січні 2016 р. Софія Федина виступила співорганіза-
торкою благодійного заходу «Різдвяний вечір по-волонтерськи», а 30 грудня 
2016 р. з львівськими волонтерами вирушила підтримати колядою і допомогою 
українських воїнів на передовій (Часів Яр, Торецьк, Лисичанськ, Піски, Авді-
ївська промзона).

Софія Федина опікується родиною лемків, які колись були депортовані 
на Луганщину, а тепер живуть у Львові, в той час, як чоловіки з цієї родини 
захищають Україну на сході. У зв’язку з відсутністю добре зорганізованої кіно-
логічної служби на Львівщині взялася зібрати кошти на утримання військових 
собак. Звичними в її житті стали концерти для бійців у шпиталях, військових 
частинах, на Яворівському полігоні. Зараз співачка працює над своїм п’ятим 
альбомом «А я живий», у якому «пісні про бійців, для бійців, а деякі навіть 
написані у співавторстві з ними». У 2017 р. нагороджена орденом «За волон-
терську діяльність» від Громадської організації «Спілка бійців та волонтерів 
АТО „Сила України”» та відзнакою ЛОДА в конкурсі «В ритмі волонтерства» 
(2017 р.). Лауреатка Премії імені Василя Стуса 2013 року.

Галина БОДНАР

Роксолана ХАНАС (нар. 11 серп-
ня 1994 р. у м. Львові) – громадська 
активістка, активістка, волонтерка, 
членкиня громадської ініціативи «Во-
лонтерський полк», випускниця ба-
калаврської програми з історії Львів-
ського національного університету 
імені Івана Франка.

У час Революції гідності Рок-
солана навчалася в 11-му класі і не 
їздила до столиці, однак із друзями 
та однокласниками збирала кошти, 
закупляла медикаменти й передавала 
їх у Київ. З цього моменту в її житті 
зародились думки про волонтерство. 

Співпрацюючи з однією організацією, Р. Ханас прийшла до Львівського шпи-
талю провідати поранених. Так і познайомилась із кіборгом Ванею. Розмови з 
ним настільки її захопили, що вона щодня його провідувала й слухала розпо-
віді про війну.

«Він – такий мужній та кремезний хлопець з вигляду. Але він так ніжно 
говорив, так переповідав про пережите… Він тоді підірвався на гранаті, і ми 
з ним зустрілись у Львові. Це стало ще одним поштовхом. А далі Любомир та 
Аліна, яка була в Госпітальєрах, організовували курси з надання домедичної 
допомоги, і я на них прийшла, бо змалечку цікавлюсь медициною. На другий 
день на очі потрапив допис про Волонтерський полк, і я подумала – це знак! Я 
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не могла просто отак сидіти, мене все нервувало. Я домовилась про зустріч з 
Любомиром [Ходанем] і 9 лютого 2015 р. долучилась до цієї організації й роз-
почала свою працю в полку».

Як учасниця громадської ініціативи Роксолана Ханас долучалася до 
проведення великодніх ярмарків – домовлялася про випічку на продаж, спів-
працювала з різними школами міста, сама виготовляла різні символічні виро-
би. Перші два ярмарки, які організували студенти-волонтери, були найбільш 
успішними – вдалося зібрати близько 20 тисяч гривень на закупівлю адресної 
допомоги для бійців. Р. Ханас відправляла кіборгам листи із підбадьорливими 
словами, написані дітьми й дівчатами.

«Бажання допомагати людям у мене було завжди. Я прагнула щось ро-
бити на користь іншим, тому волонтерство для мене – то природній стан. 
Я чітко знаю, що свою діяльність пов’яжу з людьми. Навіть, коли навчання 
і робота забирають чимало часу, моя життєва енергія не вичерпується – я 
працювала в полку, згодом реалізую себе в чомусь іншому. У нас триває війна, 
і це має розуміти кожен. Якщо хтось не розуміє, хай сходить у військовий 
госпіталь і подивиться на скалічених хлопців. Батьківщина, або територія – 
кожен сам обирає свій шлях».

Під впливом досвіду, винесеного з волонтерської діяльності, Роксолана 
Ханас не продовжила навчання на магістерській програмі історичного факуль-
тету Львівського університету, а вирішила втілити в життя дитячу мрію – стати 
лікарем-хірургом.

Олена ЛУКАЧУК

Лаврентія ХАРІВ (нар. 30 січня 
1944 р. на Львівщині) – волонтерка, 
медик, працювала у сфері стомато-
логії. Зараз перебуває на пенсії. До 
волонтерської роботи долучилася під 
час Революції гідності. Тоді разом зі 
своїми дітьми передавала продукти 
харчування та одяг учасникам Євро-
майдану. Допомогою українським вій-
ськовим зайнялась у вересні 2014 р. 
Тоді приєдналася до волонтерського 
осередку при храмі Святого Климен-
та у Львові. Згодом очолила цю гру-
пу волонтерів. Основним напрямом 
роботи є виготовлення маскувальних 

сіток і снайперських кікімор. Займається також збором і сортуванням речей 
для військового госпіталю у Львові, пошиттям матраців і білизни для військо-
вих. Ще однією формою підтримки захисників України є «вишиванки від пані 
Лаври». На сьогодні вона подарувала бійцям понад триста власноруч вишитих 
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сорочок, які мають служити їм як «оберіг, пам’ятка про те, що їх тут люблять 
і чекають».

«Шкода наших дітей, наших патріотів. Робимо, що можемо. Я не можу 
зрозуміти, що мають у серці люди, які нічим не хочуть помогти. Я пам’ятаю, 
нас вивозили колись давно на Сибір. Там татари старалися нам дати через 
те віконечко хоча б щось, передавали, щоб ми мали що з’їсти домашнього. 
Одна татарка принесла раз мамі воду і картоплі наварила. Я пам’ятаю це все 
і тому зараз не можу зрозуміти тих, кому все одно. В них у родині ніколи на-
певно не було такого, тому вони не знають… У мене такий девіз: я повинна то 
робити, повинна через те, що я втратила дитинство на Україні, повернулися 
ми, коли я мала 14 років. Я мушу помагати, бо треба […]. В мене трудодень 
починається в п’ятій ранку, з п’ятої до дев’ятої я вишиваю, з десятої – я тут 
у капличці на сітках і так до вечора, а потім знов деколи до вишивання ще сі-
даю […]. Я помагаю військовим, але мені це все радісно робити, це не тяжко, 
хоча в мене вже пішов 74-ий рік. Я радію, що наші хлопці там на сході відчу-
ють ту турботу, якої їм насправді бракує, основне, щоб вони знали, що вони 
нам потрібні, ми їх любимо і чекаємо з перемогою».

Анна ВАРАНИЦЯ

Леонід ХАРЧЕНКО (нар. 24 грудня 
1967 р. в с. Високо-Українське Чер-
няхівського району Житомирської 
обл.) – столяр, голова Громадської 
організації «АТО – Майдан – Кремен-
чук», учасник АТО.

З початком російсько-укра-
їнської війни громадська спільнота 
українських патріотів у м. Кремен-
чук на Полтавщині «Майдан – Кре-
менчук», яка була створена під час 
Євромайдану, трансформувалася в 
ГО «АТО – Майдан – Кременчук».

«Момент волонтерства… Во-
но почалось у [20]14-му році, після за-

кінчення Майдану, коли Гіркін захопив Слов’янськ і коли багато хлопців з Май-
дану поїхали з нашими батальйонами самооборони. До нас почали звертатися 
хлопці, що там дуже важка ситуація під Слов’янськом, то були наші перші 
поїздки, десь у кінці червня – на початку липня 2014 року […]. Коли ми вперше 
туди їхали до Ізюма, там було все нормально. А після Ізюма – це Слов’янськ, 
там 40 кілометрів… По тій дорозі, коли їхали, то там було дуже жахливо 
тому, що по сторонах лежала розбита техніка, спалені танки, збиті гелікоп-
тери, то на все те було дивитись страшно […]. Перші рази, коли їхали, було 
якось боязко, але потім зрозуміли, що все в Божих руках, як Бог передбачив, 
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так і буде. Передбачить, щоб ми лягли тут – ляжем тут, передбачить, щоб 
повернулися – значить повернемося. Коли проїжджали туди на блокпости, то 
хлопці з радістю нас приймали, тому що перші хлопці – це були всі, так можна 
сказати, більше всього сформовані з Майдану і коли до них приїжджали, то в 
них не було ні їжі, ні взуття, ні одягу. Зброя якась там була, якесь там трошки 
їм дали. Трошки зброї, а в основному добували в бою, що давалося в бою, тим, 
можна сказати, воювали».

Спектр діяльності ГО «АТО – Майдан – Кременчук» дуже широкий: 
постачання гуманітарної допомоги в зону бойових дій, закуповування зап-
частин і ремонт транспортних засобів, плетіння маскувальних сіток, пошиття 
спецодягу і зимових маскхалатів та багато іншого.

«Кожен вибирає свою сферу роботи: хтось їздить в АТО, хтось до-
помагає на місці, хтось допомагає в ремонті приміщення, хтось допомагає 
у зборі допомоги в АТО. Кожен що може, те й виконує, тобто все робиться 
на добровільних засадах. Не можна загадати людині робити те, що вона не 
може робити […]. Завдання волонтерів в ідеалі – це контроль за тим, як йде 
забезпечення армії, оце основне завдання, але сьогодні вони повинні виконува-
ти чорну роботу і забезпечувати тим, чим не забезпечила держава».

Волонтерська ініціатива тримається на ентузіазмі та невтомній праці 
її незмінного керівника і кола його однодумців. Волонтери самі та в співпраці 
з іншими об’єднаннями організовують матеріальну допомогу, святкові заходи 
для ветеранів АТО–ООС, членів їхніх сімей і сімей загиблих воїнів.

«Приїхати там, побути 2–3 години чи там навіть добу – це одне, а 
коли я там служив рік і три місяці, то це вже зовсім інше, це вже бачиш тоді 
все, що там відбувається зсередини, те, що не договорювали хлопці, можливо, 
не все вони можуть сказати, що там відбувається в зоні АТО, а це на собі по-
бачити, на собі це все відчути – це зовсім інше».

Галина БОДНАР

Любомир ХОДАНЬ (нар. 11 серпня 
1994 р. у м. Львові) – громадський ак-
тивіст, волонтер, учасник Революції 
гідності, співзасновник громадської 
ініціативи  «Волонтерський  полк», 
ви пускник бакалаврської програми з 
історії Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка.

«18 років мене до цього готува-
ли. Не спеціально: виховання батька – 
патріотичне, матері – з любов’ю. Ви-
ховання родини з цінностями і тра-
диціями спонукало це все захищати 
потім. Насправді мама боялася, але 
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вона розуміла, що я маю там бути. Розуміння було у всіх членів родини, й під-
тримка була загальна. Це було приємно. Справді, коли ти чуєш за спиною сер-
йозну підтримку людей з тобою близьких по крові, в тебе народжуються якісь 
нові сили всередині, ти готовий знов брати себе в руки і їхати, працювати, 
допомагати усім довкола. Майже вся родина була на Помаранчевій революції, 
на „Майдані”, зараз усі долучаються до допомоги бійцям АТО – тому це дуже 
сильно. Насправді я відчув не тільки загальноукраїнську єдність, але і загаль-
нородинну – це приємно, це важливо».

Любомир Ходань навчався у Львівській середній загальноосвітній школі 
№ 63. У 2012 р. вступив до Львівського національного університету імені Іва-
на Франка на історичний факультет, спеціалізувався на кафедрі археології та 
спеціальних галузей історичної науки. Активно займається громадською діяль-
ністю, волонтерством. Був учасником протестних акцій листопада 2013 – лю-
того 2014 рр. у Львові та Києві, членом Ради Майдану Львова. З жовтня 2014 р. 
став одним зі співзасновників громадської ініціативи «Волонтерський полк», 
котра об’єднала студентів Львівського національного університету імені Івана 
Франка з метою організації цільової допомоги військовим на сході України. 
Для виконання прохань-замовлень від окремих підрозділів чи бійців організо-
вував з членами ГІ благодійні аукціони з ексклюзивними лотами та турніри з 
футболу, міні-футболу, пауерліфтингу, фотозустрічі, фестивалі вуличної музи-
ки та ярмарки хенд-мейду, книг, солодощів, літературні вечори, круглі столи, 
зустрічі з ветеранами УПА та воїнами АТО, збір коштів по факультетах універ-
ситету та в студентських гуртожитках.

У 2016 р. завершив навчання на програмі підготовки офіцерів запасу в 
Національній академії сухопутних військ України імені гетьмана Петра Сагай-
дачного. Йому було присвоєно військове звання «молодший лейтенант запасу». 
Після закінчення університету працював у сфері зв’язку та інформатизації. За-
раз перебуває на службі в Збройних Силах України. У 2016 р. був нагородже-
ний Почесною грамотою за активну діяльність під час Львівського Євромайда-
ну від Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради.

Олена ЛУКАЧУК

Інна ХОЛОДНА (нар. 7 жовтня 1972 р. у м. Красногорівка Мар’їнського р-ну 
Донецької обл.) – волонтерка, працівниця в галузі торгівлі. Навчалася в Доне-
цькому кооперативному технікумі за спеціальністю товарознавець продоволь-
чих товарів. До початку війни жила і працювала в рідному місті. З літа 2014 р. 
допомагала українським військовослужбовцям одноосібно, а з лютого 2015 р., 
коли переїхала в м. Курахово, разом із однодумцями зорганізувалися в команду, 
яку між собою називають «Спільна справа». У різний час чисельність учасни-
ків ГІ коливалася від 30 до 50 осіб. У холодну зиму 2015 р. солдат на передових 
позиціях у Мар’їнці зігрівав гарячий волонтерський борщ. Згодом для приготу-
вання їжі військовим волонтери змайстрували варочну панель.
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«По-перше, ми себе волонтера-
ми не називаємо, не називали, і навряд 
чи ми є волонтерами. Між собою ми 
себе називаємо „партизани Сходу”. 
Такі собі зв’язкові між мирною час-
тиною країни і самою передовою. Ось 
це збереження зв’язків – це те, що ми 
можемо робити, що є важливим для 
хлопців в окопі […]. Для мене все поча-
лося 11 липня 2014 року, тоді був мій 
останній робочий день, бо в Мар’їнці 
почалися бойові дії. Нас гради крили з 
обох сторін».

Згодом познайомилася з київ-
ською волонтеркою Юлією Піштою 

(Смірновою), брат якої служив у 72-ій ОМБ. Відтоді їхня «поштова» волонтер-
ська дружба триває. Звіти про отриману й доставлену допомогу Інна Холодна 
систематично розміщує в соціальній мережі Facebook. Спектр допомоги ко-
манди «Спільна справа» розширився. Зокрема волонтери опікуються полого-
вим будинком у м. Селидове.

«Надійшла дуже велика палета [посилка] з Києва від Юлії Смірнової. 
Сьогодні, дякуючи допомозі моїх друзів Олені й В’ячеславу з Курахового, ми все 
розібрали та упорядкували. Речей багато, і пішли вони за різними адресами. 
Частину відповідного одягу для дорослих і дітей, відправлених до Новомихай-
лівського будинку Милосердя, буде розподілено малозабезпеченим та сім’ям 
переселенців. Памперси, одяг і речі для немовлят медики передадуть до Се-
лидівського пологового будинку. За підлітковий одяг, взуття, наплічники та 
прикраси дуже дякують учні Мар’їнської ЗОШ №2. Постільні приналежності 
і светри вже поїхали на передову, щоб нашим хлопцям було тепліше з настан-
ням холодів. Але найбільше захоплення, радість і подяка дісталася пакункам 
з книжками, розвиваючими наборами і головне – святковими і театральними 
костюмами, які ми привезли в єдиний у Красногорівці дитячий садок „Красная 
шапочка”. Тут перебувають 102 дитини у 5-ти групах. Тепер, завдяки такому 
чудовому подарунку, з’явилась можливість влаштовувати яскраві свята з роз-
кішними та барвистими костюмами для вихованців. На наступному тижні в 
садочку буде осінній бал, тож ми із цікавістю чекаємо фото маленьких ар-
тистів у новому вбранні. Всі інші фотозвіти будуть у постах по мірі надхо-
дження з місць призначення. Величезне спасибі нашим друзям киянам за таку 
вагому допомогу і підтримку. Бережемо і боронимо нашу Україну разом!».

Незважаючи на втому, Інна Холодна не полишає допомогу армії та 
мріє про екскурсію українським Донецьком для хлопців, котрі нині боронять 
 Україну.
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«Часом здається, що це якесь кіно, яке ти дивишся, і воно дуже насиче-
не емоціями. Кіно довжиною в роки, зустрічі, посмішки, втрати, сльози… Я 
лишаюся, бо для хлопців дуже важливо, що ми є тут. Поруч є люди, кого вони 
боронять. Вони бачать людину, якій так само страшно. Я завжди тут, і вони 
знають, що я в любий час примчу за найпершої потреби. Вперше коли я виїхала 
[у справах] до м. Умань, я плакала… Мені так страшно було, оця німа тиша, 
спокій місцевих жителів мене дуже лякав».

Леся ХЛИПАВКА

Лариса ЦЕПУХ (нар. 4 червня 
1967 р. у с. Велимче Ратнівсько-
го р-ну Волинської обл.) – громад-
ська активістка, волонтерка, активна 
учасниця Помаранчевої та Револю-
ції  гідності, екс-голова Ратнівської 
районної  державної  адміністрації, 
помічниця-консультантка народного 
депутата Украї ни.

Народилася в національно сві-
домій родині, у якій «мама так само 
є революціонеркою, мій прадід був во-
їном УПА, загинув за Україну. І оце 
націоналізм, я – націоналістка, націо-
нально-патріотичне виховання, воно 

зароджується і формує просто свідомість людини в подальшому житті для 
того, щоби частинку себе віддавати комусь». Здобула три середньо-спеціаль-
ні та вищу освіту в Київському національному торгово-економічному універ-
ситеті (за спеціальністю «менеджмент»). Пропрацювавши в Києві десять ро-
ків, повернулася на рідну Волинь. У 2005–2010 рр. була начальником відділу в 
справах сім’ї, молоді та спорту Ратнівської районної державної адміністрації.

«Мабуть, волонтерством ще я почала займатися тоді, коли я прийшла 
на посаду в райдержадміністрацію у 2005 році після Помаранчевої революції, 
тому що відділ молоді, сім’ї і спорту – це такий відділ, де ти постійно пови-
нен допомагати людям, і оця небайдужість, мабуть, моя, тому що коли йдеш 
до людей […]. Волонтерство – це і надання психологічної допомоги, і мате-
ріальної допомоги, і, мабуть, отоді зародився дух волонтерства, мій, на цій 
посаді, коли я працювала начальником відділу».

З 1 грудня 2013 р. до 25 лютого 2014 р. перебувала на Майдані в Києві: 
«Працювала на кухні в Будинку профспілок, розносила їжу на барикади, в часі 
розстрілів 18–20 лютого розливала „коктейлі Молотова”, і співали, і вірші 
читали на сцені, і молилися постійно, бо я співаю в хорі, ми із сцени не сходили, 
все, що, де можна було, я людина, яка активна і не боюся, яка комунікабельна, 
я приймала участь в усьому – і з артистами, і з народними депутатами, і з 
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помічниками, де тільки можна було, де потрібна була моя рука, мій голос, моя 
підтримка, я була там».

У квітні–грудні 2014 р. очолювала Ратнівську районну державну адмі-
ністрацію та водночас продовжувала займатися волонтерською діяльністю. 
2014 року тричі їздила в зону бойових дій зі зібраною допомогою та концер-
тами (м. Щастя Новоайдарського р-ну, м. Старобільськ Луганської обл. та ін.).

«Саме найперше враження, коли в листопаді минулого [2014] року я 
поїхала в Старобєльськ і в місто Щастя, де наші хлопці жили, й, повірте, 
враження не для розказів, враження не для побачення, тому що було страш-
но. Не мені страшно, мені страшно було за тих хлопців, які там. Що їхня 
сміливість перемогла все. Що вони без тої зброї сучасної, одіті так, як я, їли 
те, що я, разом з нами. І вони стояли на смерть. Ну, це дуже-дуже вражало 
мене, сміливість, і казали: „Лариса Григорівна, ми переможемо, як ви нам на 
Майдані казали”, вони мене обіймали, вони […]. Ми співали їм пісень, ми ка-
зали: „Хлопці, замовляйте всі ваші улюблені пісні”, вони – „Ой, мамо, можна 
я вас поцілую, можна я вас обніму!”. Ми телефонували до їхніх мам, до їхніх 
батьків, до їхніх сестер, до їхніх коханих. І, цей, особливо вражали зовнішній 
вигляд, їхні зачіски. Таких зачісок у свої роки я ніколи, ніде не бачила. Це були 
модельні, справжні, класні, сучасні, українські і пра-пра-прадідів зачіски. Це 
було суперово стильно!».

Лариса Цепух не полишає військового волонтерства: допомагає учасни-
кам АТО та їхнім сім’ям, долучається до збору коштів на потреби Української 
армії. Активна членкиня Ратнівського районного осередку інвалідів (ГО «Рат-
нівський районний осередок BOO ВОІ СОІУ») (з 2006 р.), метою діяльності 
якого є сприяння інтересам інвалідів, їхній адаптації до суспільного життя на-
самперед шляхом щоденної допомоги – «на візочок посадити, візочок возити, 
накормити, лікувальні процедури пройти, на спортивних змаганнях, допомог-
ти в соціальних питаннях, в житлових, у будь-яких». Як до помічниці народ-
ного депутата до неї приходять люди з великими проблемами, «і волонтерство 
моє якби продовжується […]. Прийде людина, ти з нею поговориш, вона тобі 
розкаже свою біду, і це вже є просвіт волонтерства. Мабуть, ціль мого жит-
тя – допомагати людям».

Галина БОДНАР

Оксана ЦИГАНОК (нар. 26 лютого 1972 р. у м. Шполі Черкаської обл.) – гро-
мадська активістка, волонтерка, приватний підприємець, співзасновниця ГО 
«Громадський блокпост». Навчалася в Черкаському національному універси-
теті імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «вчитель української мови 
та літератури», одночасно здобувала ще одну освіту в Інституті управління біз-
несом. Спочатку працювала вчителем, згодом започаткувала власний бізнес. 
Волонтерський шлях розпочала з черкаського Майдану, коли після побиття 
громадських активістів була змушена вночі сідати за кермо свого автомобіля 
і їхати шукати хлопців, яким була потрібна допомога. Зранку наступного дня 
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на вічі в Черкасах Оксана Циганок за-
кликала: «Жінка завжди була обере-
гом роду свого, своєї домівки. Якщо в 
нас немає чоловіків, які зможуть нас 
захистити, якщо міліція ховається 
під ялинками – значить прийшов час 
нам захищати наші домівки. Ми не 
дозволимо, щоб хтось чужий розпо-
ряджався, що нам робити».

Після цього в Черкасах з’яви-
лися блокпости на всіх напрямках 
в’їзду в місто. Тоді поруч опинились 
однодумці, разом з якими й вдалося 
налагодити волонтерську допомогу. 
Коли почалася війна, хвиля волонтер-

ських проблем і клопотів накрила її з головою: «Перша моя поїздка в зону АТО 
була до Слов’янська, ще коли він був окупований бойовиками […]. Блокпост, 
на який ми прибули, стояв біля самого міста, захопленого терористами. До-
рога до нього називалася „дорогою смерті”, бо між блокпостами було багато 
зелених насаджень, так званих „зеленок”, з яких ворог вів вогонь. Ми вдягали 
бронежилети, вішали бронежилети на вікна, і так „пролітали” небезпечну 
відстань […]. Бракувало продуктів, одягу практично не було, жили хлопці в 
землянках. Геть усе мусили привозити волонтери – від їжі до взуття. Коли 
нагодували і вдягнули, стали возити бронежилети, кевларові шоломи, оптич-
ні приціли, прилади нічного бачення, тепловізори […]. Ніхто й подумати не 
міг, що все затягнеться на такий тривалий період […]. Я так полюбила наш 
прапор. Усе життя якось його не помічала, не надавала ваги: символ – то й 
символ. А в останні роки прапор для мене означає життя, бо там, де він є на 
сході, там є наші, а отже ти – в безпеці».

Переживання Оксани Циганок за долю країни яскраво відображені в її 
дописах у соціальній мережі Facebook.

«Третій рік йде війна…Третій рік артобстріли, горе, руйнування, сльо-
зи, обгорілі хати і земля… Третій рік ми втрачаємо молодих чоловіків, братів, 
друзів, коханих, втрачаємо ціле покоління […]. Ми боремося за незалежність, 
проявляючи неповагу до загиблих героїв, уже сьогодні! Ми не можемо застави-
ти інших людей чи країни поважати і любити нас, якщо самі цього не робимо! 
Ми виховуємо націю без роду, без гордості, без самоповаги, без пам’яті і без 
майбутнього! Ми боремося за незалежність і суверенітет країни, а самі, у 
більшості, стали рабами і потріскались на частинки, в погоні за матеріаль-
ними благами. А що будете робити ви? Чи станете гравієм, який пришвид-
шить падіння, чи станете горою, за якою можна заховатися? Країна повинна 
знати своїх героїв, і сволоту – теж!!! В обличчя і поіменно».
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На п’ятому році війни Оксана Циганок за кермом свого автомобіля про-
довжує відвозити необхідну матеріальну допомогу українським військово-
службовцям та мріє про завершення війни: «Я зрозуміла, що такою мирною, як 
я була, я вже не буду. Бізнесом, як раніше, тепер навряд чи займатимуся. Коли 
війна закінчиться і не треба буде їздити на фронт, то, можливо, допомага-
тиму комусь, хто потребує допомоги. Наприклад, діткам з інвалідністю […]. 
Зараз, озираючись назад, розумію, що до Майдану в мене було одне життя, а 
зараз – зовсім інше. І останні три-чотири роки набагато насиченіші подіями, 
ніж усе попереднє життя».

Леся ХЛИПАВКА

Володимир ЧЕРЛЕНЮК (нар. 19 ве-
ресня 1958 р. у м. Караганді в Казах-
стані) – художній керівник Народного 
дому в смт. Делятин Надвірнянського 
р-ну Івано-Франківської обл., керів-
ник народного вокального ансамблю 
«Черлені пацьорки», депутат Надвір-
нянської районної ради двох скликань, 
волонтер, активний учасник Помаран-
чевої і Революції гідності, боєць Іва-
но-Франківської сотні самооборони.

Родинна  історія  Володимира 
Юрійовича тісно пов’язана з україн-
ським національно-визвольним рухом 
середини ХХ ст. Волонтерський рух – 

не чужий для українського суспільства, його відлік можна вести від допомоги 
українським повстанцям: «Хлопці, які в лісі воювали до сорок сьомого року після 
Другої світової війни. Щось вони їли, щось вони пили, у щось вони вдягалися. За-
безпечення в бандерівців не було ніякого – ні державного, ні організаційного, що 
забезпечували люди, то і було. Тому я думаю, що волонтерство далеко, далеко 
ще до нашої пам’яті почалося, не то що почалося, а воно виникло з потреби, з 
потреби захистити самих себе». Рідний брат Володимира Микола (позивний 
«Юрійович») воював добровольцем на сході України у свої п’ятдесят п’ять років.

Революція гідності розпочалася для Володимира Черленюка зі звістки про 
побиття студентів бійцями «Беркуту» в ніч на 30 листопада 2013 р., миттєвого 
рішення поїхати до Києва та участі з дружиною у Всенародному вічі 1 грудня. 
Не обмежившись участю в Івано-Франківській сотні самооборони, він активно 
долучався до організації збору й доправлення до столиці допомоги з регіону.

«Дуже швидко волонтерський рух налагодився, і дуже швидко, навіть по 
нашому делятинському Майдані, в нас також був Майдан, ми бачили, як люди 
активно почали допомагати Майдану, як збиралися кошти, як збиралися про-
дукти, як збиралися різні речі на потребу Майдану і відвозилося […]. Звичайно, 
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ми старалися помагати навіть тут, я організував декілька машин з лісгоспу, 
хто міг, дрова возили в Івано-Франківськ на Майдан перед обласною радою, на 
блокпости перед військовими частинами, де стояли наші хлопці і не випускали 
військових з казарм. Старалися допомагати тим хлопцям, які були на Майда-
ні, продуктами, привозили їм продукти, що могли, бо умови були дуже важкі. 
Коли ми в грудні один раз приїхали з дружиною знову, приїхали на Майдан, 
надворі було вісімнадцять градусів морозу ранком, о шостій годині приїхали, 
о восьмій годині зайшли в коломийську палатку, а там рядами стоять нари 
такі збиті з дощок двоповерхові, і хлопці сплять на тих, на тих нарах у ві-
сімнадцятиградусний мороз у палатці, і я зрозумів, що цих людей неможливо 
перемогти, вони будуть стояти до кінця».

Волонтер благодійного фонду «Свобода – гідність – перемога» в м. На-
двірна Івано-Франківської обл. Фонд зібрав і відправив у зону бойових дій на 
сході України десятки тонн продуктів харчування, засобів гігієни, одяг, вій-
ськову форму, спорядження, медикаменти, а також кілька автомобілів. Ство-
рений ще з часу Революції гідності місцевий комітет, який забезпечував збір 
коштів на організацію поїздок, замовлення автобусів та оплату квитків, під час 
війни перейшов на збір продуктів, організацію акцій допомоги захисникам. З 
волонтерською допомогою в березні, червні та листопаді 2015 р. Володимир 
Черленюк побував у м. Часів Яр, смт Зайцеве Бахмутського р-ну, с. Мемрик 
Покровського р-ну, м. Мирноград (колишній Димитров) Донецької обл. та ін.

«Я був на східному фронті всього три рази, але тут ми, починаючи від 
Революції гідності, створили такий комітет […]. Приблизно раз у місяць, а в 
ті часи тяжкі, то і частіше, виїжджали, транспорт відправляли на допомо-
гу на східний фронт. Ми організовували концерти в Народному домі, збирали 
допомогу по школах, по лікарнях, по мікрорайонах. Люди також зносились, 
зносили речі, також ми їздили по будинках, сусіди зносили до однієї хати […]. 
Приносили по три гривні, по дві гривні на допомогу, вже після того як закінчу-
валась акція, вже їхати, ще добігали там десять гривень та дитинка. А кажу: 
„Мама знає, що ти здаєш?”. „Це мої гроші, я знаю” […]. Коли ми приїжджали 
до хлопців у перші рази, ми бачили, чим годує армія своїх бійців, відкривали 
консерви, які не хотіли їсти пси, там були хрящі, шкірки і червоний жир та-
кий. А коли ми привозили їм домашні консерви, домашні м’ясні закрутки, то, 
звичайно, це було дуже важливо для них, і не тільки матеріально важливе, 
а і духовно, що вони бачили, що піклуються, що їм треба цього, що про них 
пам’ятають, що це їм потрібно […]. Запам’яталися поломки транспорту, 
які були критичні, коли на швидкості сто двадцять кілометрів тріскає колесо 
і бус, загружений повністю під самий дах, декілька тонн […]. Тріскає ресора 
неукраїнського, неросійського виробництва автомобіля, яку важко дістати, 
яку треба було в мороз ремонтувати […].

Х. Н.: Чому Ви займаєтесь волонтерською діяльністю?
В. Ч.: Тому що я – українець, а на Україні війна».

Галина БОДНАР
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Дмитро ЧИЧЕРЯ (нар. 31 липня 
1975 р. у м. Маріуполі Донецької 
обл.) – фотограф, волонтер, громад-
ський активіст, творець вільного про-
стору «Халабуда», керівник ГО Центр 
громадських ініціатив «Східна бра-
ма», Маріупольського волонтерського 
центру, Маріупольської школи фото-
графії, Фотоклубу «Вітамін», Маріу-
польської асоціації підприємців.

Навчався у Приазовському дер-
жавному технічному університеті (за 
спеціальністю «менеджер у вироб-
ничій сфері»). З початком російсько-
української війни життя Дмитра, як і 

багатьох місцевих мешканців, кардинально змінилося. Він почав цінувати своє 
місто й боротися за нього. Тоді, у 2014-му, Дмитро покинув інженерну поса-
ду і став волонтером: їздив на передову, у Широкине, привозив військовим 
одяг, обладнання, їжу, відкрив волонтерський центр і більшість часу проводив, 
координуючи інших волонтерів та меценатів. У 2016 р. започаткував роботу 
Маріупольської асоціації підприємців, яка розвиває бізнес-потенціал міста і 
проводить зустрічі бізнесменів.

«Навколо повно людей, які критикують, повно тих, хто спостерігає з 
дивана, й одиниці тих, хто щось реально робить. Так ось, зміни починаються 
тільки тоді, коли хтось щось постійно робить. Бути активістом у Маріу-
полі – складно. От і ми прагнули дивитися на складні ситуації як на перева-
ги […]. Якщо людині потрібна робота – ми допомагаємо, даємо координати 
потенційних роботодавців, своїх друзів і знайомих. Але далі за долями пере-
селенців не слідкуємо, і кожен з них будує своє життя сам. Що стосується 
тих, хто приходить і вимагає допомоги, – це вже інша історія. Коли людина 
просить пару мішків картоплі у свій автомобіль, то ми можемо їх надати. 
Але коли починаються виправдання на кшталт „я втомився” або „може ви 
самі повантажте” – я починаю замислюватися. Тобто переселенець хоче, щоб 
йому допомогли, але сам для цього зробити не хоче нічого. Людина повинна 
перш за все сама намагатися максимально будувати свої відносини в суспіль-
стві, домагатися права бути щасливим. Об’єднуючись у команду із загальною 
ідеєю з іншими такими ж людьми, переселенці зможуть домогтися багато 
чого. І ми бачимо подібні приклади вже сьогодні».

Окрім потреб армії, Дмитро Чичеря разом із однодумцями взялися роз-
вивати й культурне дозвілля маріупольців, адже з часом люди втомилися від 
інформаційного поля війни, а пропозицій для проведення дозвілля з інтелекту-
альним навантаженням було мало або не було взагалі. «Халабуда» організовує 
форуми, конференції, лекції та працює як коворкінг і платформа для співпраці. 
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Тут іноді проходять і збори тих, хто бореться проти забруднення навколишньо-
го середовища. Серед них Дмитро Чичеря – один із найактивніших.

«Метою в 2014–2015 роках була допомога фронту, потім з’явилися пе-
реселенці й біженці, і ми зрозуміли, що гуманітарної допомоги не вистачає, 
і почали трансформуватися в освітній простір. Ми допомагаєм молоді на-
вчитися бути не байдужими і намагатися брати відповідальність на себе. 
Напевно, це основне, тому що будь-яка байдужість призводить до того, що 
хтось цим користується».

Ще одним проектом «Халабуди» є розважально-пізнавальний курс, що 
організований для підлітків Маріуполя під символічною назвою «Антитабір». 
Відвідуючи його, діти мають змогу своїми руками зробити ліногравюру і на-
вчитися малювати, створити робота й написати для нього програму, побачити, 
як готуються до змагань спортсмени, і провести з ними тренування, дізнатися, 
як рятують людей, і самим навчитися надавати допомогу.

«Ми, як мінімум, заздримо дітям, які мають змогу побачити, як працює 
все зсередини. Це дуже важливо. У них є можливість подивитися, як працює 
банк, як працює поліція, як працює телебачення, як працює ведучий радіо, як 
верстається газета. Наше завдання – максимально розповісти дітям, що є в 
місті, які є професії, як вони можуть бути цікаві, щоб вони захопилися тією 
чи іншою. І далі вже завдання батьків вчасно помітити, що їм цікаво, і поста-
вити їх на потрібні рейки».

На даний час Дмитро Чичеря проживає в Маріуполі та зосереджується 
на освітньому й культурному розвитку міста.

Леся ХЛИПАВКА

Олег ШИБА (нар. 22 березня 1975 р. 
в с. Радванці Радехівського р-ну Львів-
ської обл.) – приватний підприємець, 
директор підприємства з технічного 
обслуговування й ремонту автомобі-
лів ТОВ «Техніка–Радехів», волонтер, 
співзасновник і президент Першого 
добровольчого мобільного шпиталю 
імені Миколи Пирогова, активний 
учасник Революції гідності.

З розгортанням Євромайдану 
відразу включився в протестний рух 
у столиці України, був незмінним ко-
мендантом намету Радехівського ра-
йону: «Тоді вже, можна сказати, ви-

глядало як волонтерство. Ми звідси вивозили продукти на Київ. Також речі 
теплі, бо тоді вже було досить холодно. Продукти харчування і теплі речі. 
І там на місці ми розподіляли. І приймали… Бо це люди постійно мінялися. 
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Люди там одні приїжджали, другі від’їжджали, тоді треба було їх зустріти, 
одних людей зустріти, цих треба було якось відпровадити, відвезти. Отакі 
координаційні дії […]. Образ волонтера на Майдані – це людина, яка змучена, 
не виспана і постійно в якихось проблемах – постійно на дзвінках, постійно 
щось шукає, навіть такі дрібнички, як лампочки в палатку, якийсь там цвя-
шок, молоток, сокира чи лом. Тоді треба було той лід відбивати». За таких 
умов у нагоді ставали такі риси характеру, як комунікабельність, щирість, від-
критість, витривалість, які сприяли великому колу знайомств і взаємодопомозі.

З початком війни Олег Шиба відразу вирушив волонтером у зону бойо-
вих дій. Він постачав на передову вкрай необхідну гуманітарну допомогу укра-
їнським воїнам: «Я вже відслужив, мав деякі навики, і оскільки мене не брали 
в армію, то я зразу на перших днях поїхав, загрузив продуктами і засобами 
захисту (каски, бронежилети). Для того, щоб не йшли вони дальше. Просто 
заради дітей, молоді».

Олег Шиба є співзасновником і президентом Першого добровольчого 
мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. Про зародження ініціативи при-
гадував: «То було в чотирнадцятому році. Ми знайомі ще так по Майдану. Я 
більше там був з лікарями знайомий. Ми зідзвонилися, списалися по фейсбуці, 
з’їхалися в Київ і вирішили створити… Моє завдання було купити матеріаль-
но-технічне забезпечення, наприклад, автомобілі. Лікарі там одне мали, ми 
друге і так… Так ми на протязі сорока п’яти днів зібрали і техніку, і автомо-
білі, і в лютому чотирнадцятого року ми виїхали на схід у Курахово. А вже в 
п’ятнадцятому році ми приймали поранених, масово поранених приймали з Де-
бальцівського котла». Ефективній роботі медиків сприяла усвідомлена з часом 
потреба трансформації мобільних шпиталів у стаціонарні в лікарнях містечок 
прифронтової зони з виїзними каретами швидкого реагування.

При Шпиталі утворили однойменний благодійний фонд. Як приватний 
підприємець Олег Шиба долучився до купівлі автомобілів швидкої допомоги, 
медичного обладнання. Вже будучи волонтером, він у 2015 р. служив у зоні 
бойових дій, у складі мобільних медичних бригад рятував людські життя, на-
давав першу медичну допомогу і евакуйовував поранених бійців з поля бою 
під обстрілами противника: «Каску свою зберіг, в яку я получив осколок в Де-
бальцевому. Попав під обстріл, танковий обстріл, ледве ми звідтам вийшли, з 
боями і втратами […]. Дуже часто таке буває, коли я в Києві чи у Львові, та-
кож знайомих багато в лікарнях у Львові, ми йдемо, і там волонтери… Самі 
хлопці, які воювали, там лікуються чи на реабілітації, кажуть: „О, добро-
го дня! Ви нас вивозили, пам’ятаєте там в Дебальцевому, як ви забирали?!”. 
Я звісно кажу, що пам’ятаю, але там було стільки людей, що я просто не 
пам’ятаю». За відвагу й самовіддану працю Олег Шиба нагороджений заохо-
чувальною відзнакою Міністерства оборони України «За сприяння Збройним 
Силам України», медаллю «За оборону рідної держави», відзнаками «За служ-
бу державі», «Знак пошани», «За мужність та милосердя», «Гідність та честь», 
«Гідність та воля» та ін.
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«А я таки воював! Я ж був на сході, постійно на передовій. Я не те, що 
волонтер, що завіз і поїхав назад. Я постійно перебуваю на передовій, постій-
но перебуваю в окопах, постійні чергування. Це передова. Ми постійно з вій-
ськовими. Тут у нас стоїть тридцятка, наприклад, на передовій. Ми постійно 
з ними. По цілій передовій у нас є автомобілі. Ми чергуємо там. Добу відчергу-
вав, дві доби від’їхав назад. Там сім кілометрів. Можеш поспати, помитися. І 
так от Піски, міст Троїцький, Мар’їнка. От я з Мар’їнки щойно приїхав […]. 
Це недоспані ночі, це весь час ці хвилювання, дзвінки. Тому що кожний волон-
тер, який уже побував на сході, він має… Його номер мають дуже багато 
хлопців, які в АТО, які вже вийшли з АТО. І ці дзвінки… На кожний треба від-
повісти, кожному щось потрібно допомогти».

Галина БОДНАР

Володимир ШИДЛОВСЬКИЙ (нар. 
15 серпня 1968 р. в с. Віжомля Яво-
рівського р-ну Львівської обл.) – свя-
щеник Української греко-католицької 
церкви, парох церкви Покрови Пре-
святої Богородиці в м. Яворові, вій-
ськовий капелан Збройних Сил Украї-
ни, капелан 24-ої окремої механізова-
ної бригади імені короля Данила, про-
топресвітер Краковецького деканату.

Шлях   священнослужителя 
о. Во лодимир розпочав з м. Яворова, 
що на Львівщині. У 1996–2006 рр. за 
підтримки парафіян і меценатів бу-
дував храм Покрови Пресвятої Бого-

родиці у 53-му військовому містечку. Тоді ж розпочав духовну опіку військо-
вослужбовців 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила як 
капелан-волонтер. Був період, коли його не сприймали серйозно, він прикла-
дав чимало зусиль, аби знайти підхід до військового, який не завжди розумів 
призначення священика у своєму житті. Упродовж багатьох років благословляв 
воїнів у свята й дні урочистих подій, став їх духовним наставником. Він же від-
ряджав підопічних навесні 2014 р. на схід України.

«Наші хлопці їхали і не знали, що їх чекає. Звичайний виїзд поза межі 
Яворівського гарнізону. Вони були спокійними і мали заспокоїти тих, хто за-
лишається вдома. Адже паніка в тилу – ворог усьому. Пригадую, що виїздили 
за секретним графіком. Потім інформацію подавали дозовано. Перед КПП чи 
не щодня збиралися жінки з дітьми й питали, що з їхніми чоловіками, коли не 
могли з ними зв’язатись через телефон. Також окремі з них приходили до мене, 
розмовляв з ними. Коли у бригаді були перші втрати, боявся нападу істерії і 
молився за спокій. Важко, як втрачаєш своїх».
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Відтоді о. Володимир почав допомагати військовим не лише словом, а 
й зібранням коштів для вирішення їхніх потреб. На початках потрібно було 
все – від шкарпеток до бронежилетів, без ліку засобів гігієни та продуктів хар-
чування. Капелан комунікував із військовими напряму й завжди першим знав 
про те, що першочергово потрібно захисникам. На священика також було по-
кладено місію заспокоювати близьких та рідних військовослужбовців, яких час 
від часу охоплювала паніка перед невідомим. Він запровадив щоденні молитви 
за щасливе повернення захисників, Божественні Літургії за мир в Україні, про-
водив бесіди з дружинами та дітьми, намагався зарадити у складних ситуаціях. 
Щовечора рідні воїнів зустрічалися коло фігури Божої Матері на церковному 
подвір’ї та молилися з о. Володимиром за щасливе повернення з війни додо-
му вояків 24-тої окремої механізованої Залізної бригади імені короля Данила, 
спілкувалися один з одним та ділилися інформацією з передової.

«Ситуація на сході України змінила роль священика у війську. Хлопці не 
могли знайти пояснення тому, що відбувалося довкола них, і не знали звідки 
шукати захисту. Почали звертатися до Бога й ті, котрі не вірили. Тому духів-
ник у війську став потрібен. Спершу священики приїздили як волонтери, з хар-
чами, одягом, різною допомогою. Згодом у країні запровадили інститут капе-
ланства. Зараз офіційна присутність капелана дозволяє підтримати бойовий 
дух захисників у будь-який час. Так, розмова з духовним наставником важлива 
в гарячій точці, однак не менш важливою вона є і в тилу, коли воїн тривалий 
час звикає, що він удома, що тут все інакше, що поряд його близькі, немає во-
рогів і своїх, тут довкола звичайні люди з простими проблемами. Вважаю цю 
реабілітацію дуже важливою, адже вона допоможе в першу чергу зберегти 
сім’ю і майбутнє воїна, яким би віддаленим воно не здавалося на п’ятий рік 
цієї війни».

Капелан започаткував акцію «Великодній кошик для захисників держа-
ви». У переддень Великодня, коли освячують кошики з пасками, усі бажаю-
чі можуть передати частину продуктів до святкового столу військових. Уже 
кілька років жителі міста так вітають захисників зі святом Воскресіння Хрис-
тового. Щотижня о. Володимир благословляє доброчинні акції на підтримку 
військовослужбовців. Однією з найбільш зворушливих для нього став вело-
пробіг у вишиванках, що супроводжувався молебнем за упокій душ загиблих 
українських воїнів на сході та за мир у країні.

З його ініціативи 13 жовтня 2018 р. у 53-му військовому містечку Яво-
рова відбулося відкриття Меморіалу пам’яті полеглих за територіальну ціліс-
ність та незалежність України воїнів 24-тої окремої механізованої бригади іме-
ні короля Данила. Також він започаткував реабілітаційні зустрічі військових та 
членів їх сімей з психологами й духівниками, проводить реколекції духовного 
відновлення для парафіян храму і їздить на передову.

Олена ЛУКАЧУК
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Тетяна ЮЗЕПЧУК (нар. 15 квітня 
1992 р. на Рівненщині) – волонтерка, 
громадська діячка, активна учасниця 
Революції гідності, голова правлін-
ня благодійного фонду «Подих надії 
нації», з волонтерською допомогою 
їздить на схід України, допомагає он-
кохворим дітям і важко хворим серце-
во-судинними захворюваннями, живе 
у м. Хмельницькому.

Закінчила Хмельницький торго-
вельно-економічний коледж Київсько-
го національного торговельно-еконо-
мічного університету (спеціальність 
«Діловодство»), навчається в Хмель-

ницькому національному університеті на факультеті економіки і управління. 
З перших днів була активною учасницею та волонтеркою на хмельницькому 
Євромайдані – працювала на кухні, готувала передачі протестувальникам до 
столиці, поширювала інформацію в соціальних мережах. Після закінчення Ре-
волюції гідності, розгортання російсько-української війни на сході України й 
участі в ній добровольцями багатьох знайомих продовжила волонтерську ді-
яльність.

«Вважаю, що в такі складні часи для нашої країни інакше неможливо 
і потрібно щось робити, адже, я вважаю, що саме з кожної людини почина-
ються зміни в країні і зміни у світі, і тому, вважаю, що кожна людина може 
щось зробити і для військових, і для тих людей, хто того потребує, адже 
саме завдяки небайдужим людям ми змогли показати, що Україна є сильною 
державою, Україна є. Україна показала всьому світові, що вона не здається, 
незважаючи на те, що дуже багато людей загинуло. Під час Революції гідно-
сті, під час дій на сході нашої держави, от і продовжують гинути, на жаль, 
щоденно, тому ми повинні це пам’ятати, це цінити, і шанувати, і берегти».

Благодійний фонд «Подих надії нації» допомагає військовослужбовцям, 
пораненим, сім’ям загиблих, насамперед дітям із цих сімей, онкохворим дітям, 
людям із важкими серцево-судинними захворюваннями, дітям з ДЦП. Незва-
жаючи на проблеми зі здоров’ям, регулярно їздить із допомогою військовим на 
сході України, виконує спеціальні прохання-замовлення окремих бійців і під-
розділів та постачає товари першої необхідності – продукти харчування, взут-
тя, одяг. Для збору коштів розміщує регулярні дописи в соціальних мережах, 
організовує зустрічі в навчальних закладах, майстер-класи, ярмарки, поїздки 
по регіонах області та багато ін.

Нагороджена відзнакою Президента України «За гуманітарну участь в 
Антитерористичній операції» (17 лютого 2016 р.).
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«Волонтер – це людина, яка добровільно тратить свій особистий час, 
чи ресурси, чи будь-які можливості на потреби інших людей, тому вона не 
зобов’язана постійно цим займатися або не займатися. Люди теж розчаро-
вуються, люди вичерпуються, і це, у принципі, – людський ресурс. Хоча дуже 
багато людей вважають, що якщо ти цим займаєшся, значить ти повинен 
цим займатися […]. Ставити питання: „Чому ти залишив?”. Тому, що на-
віть психологічно це складно і фізично це складно, і взагалі, якщо ти важкими 
ситуаціями займаєшся, то, повірте мені, що воно тобі сниться, ти з тим 
живеш […]. Ти збираєш на солдатів гроші, бо в тебе, наприклад, виїзд через 
тиждень, а люди просто не реагують. Це дуже складно! Навіть не гроші. Ти 
збираєш гроші для того, щоб просто закупити все необхідне. Саме страшне – 
це коли наші люди намагаються абстрагуватися і бути байдужими».

Галина БОДНАР

Юлія ЯРОВА (нар. 22 липня 1976 р. у 
м. Львові). За першою освітою – еко-
номістка, згодом здобула також фах 
дизайнера, архітектора. Працювала 
у сфері підприємництва, займалась 
оформленням інтер’єрів приміщень, 
малювала картини на замовлення. З 
початком бойових дій на сході Укра-
їни включилась у допомогу армії. 
Спершу мова йшла головно про гума-
нітарну допомогу, пізніше сфера во-
лонтерської діяльності розширилася. 
З вересня 2014 р. до липня 2017 р. ко-
ординувала осередки плетення маску-
вальних сіток і снайперських кікімор 

у Львові. Як волонтерка тричі побувала на фронті. Після останньої поїздки ви-
рішила вступити на контрактну військову службу. З 28 липня 2017 р. проходить 
військову службу в 406-ій береговій артилерії.

«Буденність волонтера виснажлива, виснажує дуже емоційно, коли ти 
хотів би зробити більше, але ти не можеш, тому що нема кому, немає як, 
фізично це є важко. Хоча по суті зараз зовсім змінилась ситуація, тому що по-
треби в армії цілком змінилися. Нема такого авралу, як було колись, що треба 
було від трусів до носків, до станків, і далекоміри, і все-все, воно значно скоро-
тилось, і легше це все стало. У перші часи було дуже важко. Це те, що ти не 
встиг за день зробити фізично, ти потім ще емоційно то все переживаєш. І 
доробляєш вночі, в голові. Часто встаєш п’ята-шоста ранку з непрочищеною 
головою, ти знаєш, що ти нічого не зробив за цей весь час, поки ти спав, і про-
блем не зменшилося, і ти більше не можеш на такому низькому старті, бо ти 



780

Голоси волонтерів

маєш далі щось робити. Це дуже важко, це дуже виснажливо насправді для 
кожного волонтера, який переймався. А особливо коли котли, коли ти цілий 
день викладаєшся, цілими днями, а вночі починається – там з того поста не 
виходять, там з того не відводять, там вже йде оточення, там те, а там 
тамте. І коли жінки-волонтерки між собою цілими днями вовтузяться, а ще 
вночі сідають і починають якісь загальні молитви, тільки щоби хлопців від-
вели, тільки щоби оточення не пройшло. Коли Дебальцівський котел був, ніхто 
не спав, воно дуже виснажливо з обох боків – і емоційно, і фізично».

Анна ВАРАНИЦЯ



781

Перелік записаних інтерв’ю

Перелік інтерв’ю,
які були записані в рамках проекту

«Діяльність волонтерських організацій
як чинник зміцнення обороноздатності України
та реінтеграції тимчасово окупованих територій»

№
з/п

Ім’я та пріз-
вище рес-
пондента

Бібліографічний опис інтерв’ю Інтер-
в’юер

1. Алім
АЛІЄВ

Інтерв’ю з Алімом Алієвим, 1988 р. н., записане 
в м. Єрусалимі (Ізраїль) 2 березня 2018 р. Запис 
зберігається в архіві Центру усної історії та біо-
графістики при кафедрі новітньої історії Укра-
їни імені Михайла Грушевського Львівського 
на ціонального університету імені Івана Франка.

Леся
Хлипавка

2. Максим
АЛЄКСЄЄВ

Інтерв’ю з Максимом Алєксєєвим, 1977 р. н., 
записане в м. Львові 31 жовтня 2018 р. Запис 
зберігається в архіві Центру усної історії та біо-
графістики при кафедрі новітньої історії Укра-
їни імені Михайла Грушевського Львівського 
на ціонального університету імені Івана Франка.

Ярослава
Прадід

3. Лариса
АРТЮГІНА

Інтерв’ю з Ларисою Артюгіною, 1971 р. н., 
записане в м. Києві 28 вересня 2017 р. Запис 
зберігається в архіві усних історій Інституту 
українознавства імені Івана Крип’якевича НАН 
України.

Олена
Лукачук

4. Роман
БАЛАН

Інтерв’ю з Романом Баланом, 1985 р. н., записа-
не у м. Львові 14 грудня 2017 р. Запис зберіга-
ється в архіві усних історій Інституту україноз-
навства імені Івана Крип’якевича НАН України.

Юлія
Кшанов-
ська

5. Віталій
БАРАБАШ

Інтерв’ю з Віталієм Барабашем, 1977 р. н., за-
писане в м. Золочеві Львівської обл. 17 черв-
ня 2017 р. Запис зберігається в архіві усних 
істо рій Інституту українознавства імені Івана 
Крип’якевича НАН України.

Юлія
Шелеп



782

Перелік записаних інтерв’ю

6. Андрій
БЕНЬ

Інтерв’ю з Андрієм Бенем, 1983 р. н., записане 
в м. Львові 23 червня 2017 р. Запис зберігається 
в архіві Центру усної історії та біографістики 
при кафедрі новітньої історії України імені Ми-
хайла Грушевського Львівського національного 
університету імені Івана Франка.

Іван
Фацинець

7.
Ольга
БОГОМО-
ЛЕЦЬ

Інтерв’ю з Ольгою Богомолець, 1966 р. н., запи-
сане в м. Києві 28 вересня 2017 р. Запис збері-
гається в архіві усних історій Інституту україно-
знавства імені Івана Крип’якевича НАН України.

Олена
Лукачук

8. Ірина
БОЛТКОВА

Інтерв’ю з Іриною Болтковою, 1988 р. н., записа-
не в м. Сєвєродонецьку 25 липня 2017 р. Запис 
зберігається в архіві Центру усної історії та біо-
графістики при кафедрі новітньої історії України 
імені Михайла Грушевського Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка.

Леся
Хлипавка

9.
Любомир
БОСАНЕ-
ВИЧ

Інтерв’ю з Любомиром Босаневичем, 1992 р. н., 
записане в м. Львові 26 липня 2016 р. Запис збе-
рігається в архіві Центру усної історії та біогра-
фістики при кафедрі новітньої історії України 
імені Михайла Грушевського Львівського на-
ціо нального університету імені Івана Франка.

Галина
Боднар

10. СвітланаБУЛКА

Інтерв’ю зі Світланою Булкою, 1964 р. н., запи-
сане в м. Львові 5 липня 2017 р. Запис збері-
гається в архіві Центру усної історії та біогра-
фістики при кафедрі новітньої історії України 
імені Михайла Грушевського Львівського на-
ціо нального університету імені Івана Франка.

Михайло
Запотоць-
кий

11.

Євгенія
ВАСИЛЬ-
ЧЕНКО-
ІВАНІВ

Інтерв’ю  з  Євгенією  Васильченко-Іванів, 
1981 р. н., записане в м. Львові 11 жовтня 2017 р. 
Запис зберігається в архіві усних історій Інсти-
туту українознавства імені Івана Крип’якевича 
НАН України.

Олена
Лукачук

12. РоманІВАНІВ

Інтерв’ю з Романом Іванівим, 1981 р. н., записане 
в м. Львові 11 жовтня 2017 р. Запис зберігається 
в архіві усних історій Інституту україно знавства 
імені Івана Крип’якевича НАН України.

Олена
Лукачук

13. СофіяВОЄЙКОВА

Інтерв’ю з Софією Воєйковою, 1977 р. н., запи-
сане в м. Маріуполі 16 вересня 2017 р. Запис 
зберігається в архіві Центру усної історії та біо-
графістики при кафедрі новітньої історії Укра-
їни імені Михайла Грушевського Львівського 
на ціонального університету імені Івана Франка.

Леся
Хлипавка



783

Перелік записаних інтерв’ю

14. ЮрійГАШКІВ

Інтерв’ю з Юрієм Гашківим, 1993 р. н., записане 
в м. Львові 20 червня 2017 р. Запис зберігається 
в архіві усних історій Інституту україно знавства 
імені Івана Крип’якевича НАН України.

Олена
Лукачук

15. АндрійГЕЖА

Інтерв’ю з Андрієм Гежею, 1975 р. н., записане 
в м. Маріуполі 16 вересня 2017 р. Запис збері-
гається в архіві Центру усної історії та біогра-
фістики при кафедрі новітньої історії України 
імені Михайла Грушевського Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка.

Леся
Хлипавка

16. СергійГЛОТОВ

Інтерв’ю з Сергієм Глотовим, 1986 р. н., записане 
у м. Львові 4 жовтня 2017 р. Запис зберігається 
в архіві усних історій Інституту україно знавства 
імені Івана Крип’якевича НАН України.

Юлія
Шелеп

17. АлінаГОРГУЛЬ

Інтерв’ю з Аліною Горгуль, 1994 р. н., записане 
в м. Черкаси 7 вересня 2017 р. Запис зберігаєть-
ся в архіві Центру усної історії та біографістики 
при кафедрі новітньої історії України імені Ми-
хайла Грушевського Львівського національного 
університету імені Івана Франка.

Леся
Хлипавка

18. НазарійГОРДИНЯК

Інтерв’ю з Назарієм Гординяком, 1984 р. н., за-
писане в м. Львові 6–27 липня 2017 р. Запис 
зберігається в архіві усних історій Інституту 
українознавства імені Івана Крип’якевича НАН 
України.

Олена
Лукачук

19. УлянаДІДИЧ

Інтерв’ю з Уляною Дідич, 1977 р. н., записане в 
м. Львові 19 жовтня 2017 р. Запис зберігається в 
архіві усних історій Інституту українознавства 
імені Івана Крип’якевича НАН України.

Юлія
Шелеп

20. КлиментіяДИМИД

Інтерв’ю з Климентією Димид, 1993 р. н., за-
писане в м. Львові 11 листопада 2015 р. Запис 
зберігається в архіві Центру усної історії та біо-
графістики при кафедрі новітньої історії Укра-
їни імені Михайла Грушевського Львівського 
на ціонального університету імені Івана Франка.

Галина
Боднар

21.
Михайло
ДИМИД,
отець

Інтерв’ю з о. Михайлом Димидом, 1959 р. н., за-
писане в м. Львові 27 липня 2015 р. Запис збе-
рігається в архіві Центру усної історії та біогра-
фістики при кафедрі новітньої історії України 
імені Михайла Грушевського Львівського на-
ціо нального університету імені Івана Франка.

Галина
Боднар
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22.
Юрій
ДМИТРИ-
ШИН

Інтерв’ю з Юрієм Дмитришиним, 1981 р. н., за-
писане у м. Львові в січні – червні 2017 р. Запис 
зберігається в архіві усних історій Інституту 
українознавства імені Івана Крип’якевича НАН 
України.

Олена
Лукачук

23. В’ячеслав
ЖУРБА

Інтерв’ю з В’ячеславом Журбою, 1994 р. н., 
записане в м. Львові 8 червня 2017 р. Запис 
зберігається в архіві усних історій Інституту 
українознавства імені Івана Крип’якевича НАН 
України.

Олена
Лукачук

24. ЮліяЗАХАРЧУК

Інтерв’ю з Юлією Захарчук, 1980 р. н., записане 
у м. Львові 20 жовтня – 16 листопада 2017 р. 
Запис зберігається в архіві усних історій Інсти-
туту українознавства імені Івана Крип’якевича 
НАН України.

Юлія
Шелеп

25.

Андрій
ЗЕЛІН-
СЬКИЙ,
отець

Інтерв’ю з о. Андрієм Зелінським, 1979 р. н., за-
писане в м. Львові 15 квітня 2019 р. Запис збе-
рігається в архіві Центру усної історії та біогра-
фістики при кафедрі новітньої історії України 
імені Михайла Грушевського Львівського на-
ціо нального університету імені Івана Франка.

Валерія
Козак

26. ІгорЗІНКЕВИЧ

Інтерв’ю з Ігорем Зінкевичем, 1983 р. н., записа-
не в м. Львові 4 липня 2016 р. Запис зберігаєть-
ся в архіві Центру усної історії та біографістики 
при кафедрі новітньої історії України імені Ми-
хайла Грушевського Львівського націо нального 
університету імені Івана Франка.

Олена
Лукачук

27.
Тетяна
КАРПА-
СЮК

Інтерв’ю з Тетяною Карпасюк, 1971 р. н., запи-
сане в м. Шепетівці Хмельницької обл. 27 черв-
ня 2017 р. Запис зберігається в архіві Центру 
усної історії та біографістики при кафедрі но-
вітньої історії України імені Михайла Грушев-
ського Львівського національного університету 
імені Івана Франка.

Ірина
Балахов-
цева

28.
Андрій
КОВАЛЬ-
ЧУК

Інтерв’ю з Андрієм Ковальчуком, 1992 р. н., за-
писане в м. Львові 1 липня 2017 р. Запис збері-
гається в архіві Центру усної історії та біогра-
фістики при кафедрі новітньої історії України 
імені Михайла Грушевського Львівського на-
ціо нального університету імені Івана Франка.

Василь
Рутар
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29. ЛарисаКОГУТ

Інтерв’ю з Ларисою Когут, 1969 р. н., записане в 
м. Черкаси 17 жовтня 2017 р. Запис зберігається 
в архіві Центру усної історії та біографістики 
при кафедрі новітньої історії України імені Ми-
хайла Грушевського Львівського національного 
університету імені Івана Франка.

Леся
Хлипавка

30.
Григорій
КОНСТАН-
ТИНОВ

Інтерв’ю з Григорієм Константиновим, 
1968 р. н., записане в м. Черкаси 5 жовтня 
2017 р. Запис зберігається в архіві Центру усної 
історії та біографістики при кафедрі новітньої 
історії України імені Михайла Грушевського 
Львівського національного університету імені 
Івана Франка.

Леся
Хлипавка

31.
Леся
КОНСТАН-
ТИНОВА

Інтерв’ю з Лесею Константиновою, 1972 р. н., 
записане в с. Мошни Черкаського р-ну Черкась-
кої обл. 29 серпня 2017 р. Запис зберігається 
в архіві Центру усної історії та біографістики 
при кафедрі новітньої історії України імені Ми-
хайла Грушевського Львівського національного 
університету імені Івана Франка.

Леся
Хлипавка

32. ЮліяКУДРИК

Інтерв’ю з Юлією Кудрик, 1973 р. н., записане в 
с. Ременів Кам’янка-Бузького району Львівської 
області 10 вересня 2017 р. Запис зберігається в 
архіві усних історій Інституту україно знавства 
імені Івана Крип’якевича НАН України.

Анна
Вараниця

33. ОксанаКОНЧАК

Інтерв’ю з Оксаною Кончак, 1975 р. н., записане 
у м. Львові 16 липня 2017 р. Запис зберігається 
в архіві усних історій Інституту українознав-
ства імені Івана Крип’якевича НАН України.

Анна
Вараниця

34. УлянаКОРИЦЬКА

Інтерв’ю з Уляною Корицькою, 1996 р. н., запи-
сане в м. Львові 8 червня 2017 р. Запис зберіга-
ється в архіві усних історій Інституту україно-
знавства імені Івана Крип’якевича НАН Украї-
ни.

Інтерв’ю з Уляною Корицькою, 1996 р. н., за-
писане в м. Львові 3 липня 2017 р. Запис збері-
гається в архіві Центру усної історії та біогра-
фістики при кафедрі новітньої історії України 
імені Михайла Грушевського Львівського на-
ціо нального університету імені Івана Франка.

Олена
Лукачук

Наталія
Колодко
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35.
Ганна
КОТЕЛЬНІ-
КОВА

Інтерв’ю з Ганною Котельніковою, 1966 р. н., 
записане в м. Маріуполі 16 вересня 2017 р. За-
пис зберігається в архіві Центру усної історії 
та біографістики при кафедрі новітньої історії 
України імені Михайла Грушевського Львів-
ського національного університету імені Івана 
Франка.

Леся
Хлипавка

36. ОринаКРУПИЧ

Інтерв’ю з Ориною Крупич, 1966 р. н., записа-
не в смт Дубляни Самбірського р-ну Львівської 
обл. 5 липня 2017 р. Запис зберігається в архіві 
усних історій Інституту українознавства імені 
Івана Крип’якевича НАН України.

Анна
Вараниця

37. ОксанаКУЗЛО

Інтерв’ю з Оксаною Кузло, 1988 р. н., записане 
в м. Львові 28 липня 2015 р. Запис зберігається 
в архіві Центру усної історії та біографістики 
при кафедрі новітньої історії України імені Ми-
хайла Грушевського Львівського національного 
університету імені Івана Франка.

Галина
Боднар

38. БеатаКУРКУЛЬ

Інтерв’ю з Беатою Куркуль, 1979 р. н., записане 
в м. Києві 28 вересня 2017 р. Запис зберігається 
в архіві усних історій Інституту українознав-
ства імені Івана Крип’якевича НАН України.

Олена
Лукачук

39. ОксанаЛЕВКОВА

Інтерв’ю з Оксаною Левковою, 1980 р. н., за-
писане в м. Києві 8 серпня 2017 р. Запис збері-
гається в архіві Центру усної історії та біогра-
фістики при кафедрі новітньої історії України 
імені Михайла Грушевського Львівського на-
ціо нального університету імені Івана Франка.

Леся
Хлипавка

40. АндрійЛЕСЬКІВ

Інтерв’ю з Андрієм Леськівим, 1992 р. н., за-
писане в м. Самборі Львівської обл. 20 липня 
2017 р. Запис зберігається в архіві Центру усної 
історії та біографістики при кафедрі новітньої 
історії України імені Михайла Грушевського 
Львівського національного університету імені 
Івана Франка.

Катерина
Маковей

41. ВалерійЛОБОВ

Інтерв’ю з Валерієм Лобовим, 1968 р. н., запи-
сане в м. Красилові Хмельницької обл. 28 черв-
ня 2017 р. Запис зберігається в архіві Центру 
усної історії та біографістики при кафедрі но-
вітньої історії України імені Михайла Грушев-
ського Львівського національного університету 
імені Івана Франка.

Софія
Федишин
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42. ОксанаЛЬОДА

Інтерв’ю з Оксаною Льодою, 1961 р. н., записа-
не в м. Львові 21 червня 2017 р. Запис зберіга-
ється в архіві усних історій Інституту україно-
знавства імені Івана Крип’якевича НАН Украї-
ни.

Олена
Лукачук

43. ЯрославаМАЗУР

Інтерв’ю з Ярославою Мазур, 1978 р. н., за-
писане в м. Козятині Вінницької обл. 16 липня 
2017 р. Запис зберігається в архіві Центру усної 
історії та біографістики при кафедрі новітньої 
історії України імені Михайла Грушевського 
Львівського національного університету імені 
Івана Франка.

Максим
Мальцев

44.
Олександр
МАРТИ-
НЮК

Інтерв’ю   з   Олександром   Мартинюком , 
1983 р. н., записане в м. Києві 8 серпня 2017 р. 
Запис зберігається в архіві Центру усної історії 
та біографістики при кафедрі новітньої історії 
України імені Михайла Грушевського Львів-
ського національного університету імені Івана 
Франка.

Леся
Хлипавка

45.
Галина
МАТВЕЙ-
ЦЕВА

Інтерв’ю з Галиною Матвейцевою, 1951 р. н., за-
писане в смт Дубляни Самбірського р-ну Львів-
ської обл. 5 липня 2017 р. Запис зберігається в 
архіві усних історій Інституту українознавства 
імені Івана Крип’якевича НАН України.

Анна
Вараниця

46. АндрійМАЛЬКІВ

Інтерв’ю з Андрієм Мальківим, 1982 р. н., за-
писане в м. Львові 25 серпня 2015 р. Запис збе-
рігається в архіві Центру усної історії та біогра-
фістики при кафедрі новітньої історії України 
імені Михайла Грушевського Львівського на-
ціо нального університету імені Івана Франка.

Галина
Боднар

47. БогданМАСЛЯК

Інтерв’ю з Богданом Масляком, 1971 р. н., за-
писане в м. Львові 19 жовтня – 22 листопада 
2017 р. Запис зберігається в архіві усних іс-
торій Інституту українознавства імені Івана 
Крип’якевича НАН України.

Юлія
Шелеп

48. МаркіянМАЦЕХ

Інтерв’ю з Маркіяном Мацехом, 1991 р. н., за-
писане в м. Львові 20 квітня 2016 р. Запис збе-
рігається в архіві Центру усної історії та біогра-
фістики при кафедрі новітньої історії України 
імені Михайла Грушевського Львівського на-
ціо нального університету імені Івана Франка.

Галина
Боднар
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49. АндрійМОГИЛА

Інтерв’ю з Андрієм Могилою, 1968 р. н., запи-
сане в м. Черкаси 27 червня 2017 р. Запис збе-
рігається в архіві Центру усної історії та біогра-
фістики при кафедрі новітньої історії України 
імені Михайла Грушевського Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка.

Марія
Іванова

50. ГалинаМОРОЗ

Інтерв’ю з Галиною Мороз, 1986 р. н., записане 
в м. Львові 11 серпня 2015 р. Запис зберігається 
в архіві Центру усної історії та біографістики 
при кафедрі новітньої історії України імені Ми-
хайла Грушевського Львівського національного 
університету імені Івана Франка.

Інтерв’ю з Галиною Мороз, 1986 р. н., записане в 
м. Львові 14 листопада 2017 р. Запис зберігається 
в архіві усних історій Інституту україно знавства 
імені Івана Крип’якевича НАН України.

Галина
Боднар

Юлія
Шелеп

51.
Олександра
НАВРОЦЬ-
КА

Інтерв’ю   з   Олександрою   Навроцькою , 
1986 р. н., записане в м. Львові 15 квітня 2016 р. 
Запис зберігається в архіві Центру усної історії 
та біографістики при кафедрі новітньої історії 
України імені Михайла Грушевського Львів-
ського національного університету імені Івана 
Франка.

Галина
Боднар

52. ВолодимирОЛІЙНИК

Інтерв’ю з Володимиром Олійником, 1970 р. н., 
записане в м. Червонограді Львівської обл. 
28 червня 2017 р. Запис зберігається в архіві 
Центру усної історії та біографістики при ка-
федрі новітньої історії України імені Михайла 
Грушевського Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка.

Оксана
Гірчак

53. АндрійПАЗУШКО

Інтерв’ю з Андрієм Пазушком, 1979 р. н., запи-
сане в м. Маріуполі 16 вересня 2017 р. Запис 
зберігається в архіві Центру усної історії та біо-
графістики при кафедрі новітньої історії Укра-
їни імені Михайла Грушевського Львівського 
національного університету імені Івана Франка.

Леся
Хлипавка

54. ХристинаПАНАСЮК

Інтерв’ю з Христиною Панасюк,  1988 р. н., за-
писане в м. Черкаси 18 січня 2019 р. Запис збе-
рігається в архіві Центру усної історії та біогра-
фістики при кафедрі новітньої історії України 
імені Михайла Грушевського Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка.

Леся
Хлипавка
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55. ЮліяПІШТА

Інтерв’ю з Юлією Піштою, 1983 р. н., записане 
в м. Києві 12 вересня 2017 р. Запис зберігається 
в архіві Центру усної історії та біографістики 
при кафедрі новітньої історії України імені Ми-
хайла Грушевського Львівського національного 
університету імені Івана Франка.

Леся
Хлипавка

56.
Інеса
ПЛАЩЕН-
КОВА

Інтерв’ю з Інесою Плащенковою, 1972 р. н., за-
писане в м. Черкаси 28 вересня 2017 р. Запис 
зберігається в архіві Центру усної історії та біо-
графістики при кафедрі новітньої історії Укра-
їни імені Михайла Грушевського Львівського 
національного університету імені Івана Франка.

Леся
Хлипавка

57. ЛесяПОДОЛЯК

Інтерв’ю з Лесею Подоляк, 1995 р. н., записане 
в м. Львові 28 червня 2017 р. Запис зберігається 
в архіві Центру усної історії та біографістики 
при кафедрі новітньої історії України імені Ми-
хайла Грушевського Львівського національного 
університету імені Івана Франка.

Влади-
слав
Лагута

58. АндрійПОРОДКО

Інтерв’ю з Андрієм Породком, 1984 р. н., запи-
сане в м. Львові 2 серпня 2016 р. Запис збері-
гається в архіві Центру усної історії та біогра-
фістики при кафедрі новітньої історії України 
імені Михайла Грушевського Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка.

Галина
Боднар

59. БорисПОШИВАК

Інтерв’ю з Борисом Пошиваком, 1987 р. н., за-
писане в м. Львові 11 липня 2016 р. Запис збе-
рігається в архіві Центру усної історії та біогра-
фістики при кафедрі новітньої історії України 
імені Михайла Грушевського Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка.

Галина
Боднар

60. ЮрійПУХАЙЛО

Інтерв’ю з Юрієм Пухайлом, 1971 р. н., записа-
не в м. Підгайці Тернопільської обл. 29 червня 
2017 р. Запис зберігається в архіві Центру усної 
історії та біографістики при кафедрі новітньої 
історії України імені Михайла Грушевського 
Львівського національного університету імені 
Івана Франка.

Тетяна
Кучин-
ська

61.
Іван
РАДКО-
ВЕЦЬ

Інтерв’ю з Іваном Радковцем, 1970 р. н., запи-
сане у м. Львові 22 липня 2017 р. Запис зберіга-
ється в архіві усних історій Інституту україно-
знавства імені Івана Крип’якевича НАН Украї-
ни.

Анна
Вараниця
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62. ОленаРЄПІНА

Інтерв’ю з Оленою Рєпіною, 1973 р. н., записа-
не в м. Маріуполі 16 вересня 2017 р. Запис збе-
рігається в архіві Центру усної історії та біогра-
фістики при кафедрі новітньої історії України 
імені Михайла Грушевського Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка.

Леся
Хлипавка

63. БогданаРИЖУК

Інтерв’ю з Богданою Рижук, 1997 р. н., записане 
в м. Львові 19 червня 2017 р. Запис зберігається 
в архіві Центру усної історії та біографістики 
при кафедрі новітньої історії України імені Ми-
хайла Грушевського Львівського національного 
університету імені Івана Франка.

Анна
Курило

64. ЮрійСАДИГА

Інтерв’ю з Юрієм Садигою, 1986 р. н., записане 
у м. Львові 10 липня 2017 р. Запис зберігається 
в архіві усних історій Інституту українознав-
ства імені Івана Крип’якевича НАН України.

Юлія
Шелеп

65. АндрійСАЛЮК

Інтерв’ю з Андрієм Салюком, 1967 р. н., записане 
в м. Львові 12 вересня 2017 р. Запис зберігається 
в архіві усних історій Інституту україно знавства 
імені Івана Крип’якевича НАН України.

Анна
Вараниця

66. АрінаСИВАК

Інтерв’ю з Аріною Сивак, 1988 р. н., записа-
не в м. Галичі Івано-Франківської обл. 2 серп-
ня 2017 р. Запис зберігається в архіві усних 
істо рій Інституту українознавства імені Івана 
Крип’якевича НАН України. 

Анна
Вараниця

67.

Світлана
СИДОРЕН-
КО (СТИ-
РАНКА)

Інтерв’ю зі Світланою Сидоренко (Стиран-
кою), 1965 р. н., записане в м. Львові 17 листо-
пада 2017 р. Запис зберігається в архіві усних 
істо рій Інституту українознавства імені Івана 
Крип’якевича НАН України.

Олена
Лукачук

68. В’ячеслав
СКІЧКО

Інтерв’ю з В’ячеславом Скічком, 1974 р. н., за-
писане в м. Черкаси 31 серпня 2017 р. Запис 
зберігається в архіві Центру усної історії та біо-
графістики при кафедрі новітньої історії Укра-
їни імені Михайла Грушевського Львівського 
національного університету імені Івана Франка.

Леся
Хлипавка

69. АндрійСКОП

Інтерв’ю з Андрієм Скопом, 1975 р. н., записане 
в м. Львові 10 серпня 2015 р. Запис зберігається 
в архіві Центру усної історії та біографістики 
при кафедрі новітньої історії України імені Ми-
хайла Грушевського Львівського національного 
університету імені Івана Франка.

Галина
Боднар
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70. ЛевСКОП

Інтерв’ю з Левом Скопом, 1996 р. н., записане 
в м. Львові 3 серпня 2015 р. Запис зберігаєть-
ся в архіві Центру усної історії та біографісти-
ки при кафедрі новітньої історії України імені 
Михайла Грушевського Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка.

Олена
Лукачук

71. ЖаннаСКОРИК

Інтерв’ю з Жанною Скорик, 1974 р. н., запи-
сане в м. Сєвєродонецьку 25 липня 2017 р. За-
пис зберігається в архіві Центру усної історії 
та біографістики при кафедрі новітньої історії 
України імені Михайла Грушевського Львів-
ського національного університету імені Івана 
Франка.

Леся
Хлипавка

72.
Катерина
СУХОМЛИ-
НОВА

Інтерв’ю   з   Катериною   Сухомлиновою , 
1978 р. н., записане в м. Маріуполі 16 вересня 
2017 р. Запис зберігається в архіві Центру усної 
історії та біографістики при кафедрі новітньої 
історії України імені Михайла Грушевського 
Львівського національного університету імені 
Івана Франка.

Леся
Хлипавка

73. ЮліяТАРАСЮК

Інтерв’ю з Юлією Тарасюк, 1992 р. н., записане 
в м. Львові 9 вересня 2017 р. Запис зберігаєть-
ся в архіві Центру усної історії та біографісти-
ки при кафедрі новітньої історії України імені 
Михайла Грушевського Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка.

Інтерв’ю з Юлією Тарасюк, 1992 р. н., записане 
в м. Львові 25 жовтня 2018 р. Запис зберігаєть-
ся в архіві Центру усної історії та біографісти-
ки при кафедрі новітньої історії України імені 
Михайла Грушевського Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка.

Ольга
Жагаляк

Лідія
Пакіш

74. ОльгаТЕСЛЯК

Інтерв’ю з Ольгою Тесляк, 1980 р. н., записане 
в м. Львові 7 липня 2017 р. Запис зберігається в 
архіві усних історій Інституту українознавства 
імені Івана Крип’якевича НАН України.

Анна
Вараниця

75. ЛюдмилаУРСУЛ

Інтерв’ю з Людмилою Урсул, 1961 р. н., запи-
сане в м. Львові 1 жовтня 2017 р. Запис збері-
гається в архіві усних історій Інституту укра-
їнознавства імені Івана Крип’якевича НАН 
України.

Юлія
Шелеп
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76. ЮрійФЕДЕЧКО

Інтерв’ю з Юрієм Федечком, 1968 р. н., запи-
сане в м. Львові 15 серпня 2016 р. Запис збері-
гається в архіві Центру усної історії та біогра-
фістики при кафедрі новітньої історії України 
імені Михайла Грушевського Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка.

Олена
Лукачук

77. СофіяФЕДИНА

Інтерв’ю з Софією Фединою, 1984 р. н., запи-
сане в м. Львові 22 березня 2016 р. Запис збері-
гається в архіві Центру усної історії та біогра-
фістики при кафедрі новітньої історії України 
імені Михайла Грушевського Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка.

Галина
Боднар

78. РоксоланаХАНАС

Інтерв’ю з Роксоланою Ханас, 1994 р. н., запи-
сане в м. Львові 31 травня 2017 р. Запис збері-
гається в архіві усних історій Інституту укра-
їнознавства імені Івана Крип’якевича НАН 
України.

Олена
Лукачук

79. ЛаврентіяХАРІВ

Інтерв’ю з Лаврентією Харів, 1944 р. н., запи-
сане у м. Львові 25 червня 2017 р. Запис збері-
гається в архіві усних історій Інституту укра-
їнознавства імені Івана Крип’якевича НАН 
України.

Анна
Вараниця

80. ЛеонідХАРЧЕНКО

Інтерв’ю з Леонідом Харченком, 1967 р. н., 
записане в м. Кременчуці Полтавської обл. 
26 липня 2017 р. Запис зберігається в архіві 
Центру усної історії та біографістики при ка-
федрі новітньої історії України імені Михайла 
Грушевського Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка.

Анастасія
Смород-
ська

81. ЛюбомирХОДАНЬ

Інтерв’ю з Любомиром Ходанем, 1994 р. н., 
записане в м. Львові 24 червня 2017 р. Запис 
зберігається в архіві Центру усної історії та 
біографістики при кафедрі новітньої історії 
України імені Михайла Грушевського Львів-
ського національного університету імені Івана 
Франка.

Інтерв’ю з Любомиром Ходанем, 1994 р. н., 
записане в м. Львові 10 серпня 2017 р. Запис 
зберігається в архіві усних історій Інститу-
ту українознавства імені Івана Крип’якевича 
НАН України.

Олек-
сандр
Гулий

Олена
Лукачук
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82. ІннаХОЛОДНА

Інтерв’ю з Інною Холодною, 1972 р. н., запи-
сане в м. Красногорівці 12 травня 2017 р. За-
пис зберігається в архіві Центру усної історії 
та біографістики при кафедрі новітньої історії 
України імені Михайла Грушевського Львів-
ського національного університету імені Івана 
Франка.

Леся
Хлипавка

83. ЛарисаЦЕПУХ

Інтерв’ю з Ларисою Цепух, 1967 р. н., записане 
в смт Ратне Ратнівського р-ну Волинської обл. 
27 червня 2017 р. Запис зберігається в архіві 
Центру усної історії та біографістики при ка-
федрі новітньої історії України імені Михайла 
Грушевського Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка.

Людмила
Кухар

84. ОксанаЦИГАНОК

Інтерв’ю з Оксаною Циганок, 1972 р. н., запи-
сане в м.  Черкаси 30 липня 2017 р. Запис збері-
гається в архіві Центру усної історії та біогра-
фістики при кафедрі новітньої історії України 
імені Михайла Грушевського Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка.

Леся
Хлипавка

85. ОленаЦІЛУЙКО

Інтерв’ю з Оленою Цілуйко, 1973 р. н., записане 
в м. Львові 1 липня 2017 р. Запис зберігається в 
архіві усних історій Інституту українознавства 
імені Івана Крип’якевича НАН України.

Анна
Вараниця

86. ВолодимирЧЕРЛЕНЮК

Інтерв’ю   з   Володимиром   Черленюком , 
1958 р. н., записане в смт Делятин Надвірнян-
ського р-ну Івано-Франківської обл. 26 червня 
2017 р. Запис зберігається в архіві Центру усної 
історії та біографістики при кафедрі новітньої 
історії України імені Михайла Грушевського 
Львівського національного університету імені 
Івана Франка.

Христина
Нищей

87. ДмитроЧИЧЕРЯ

Інтерв’ю з Дмитром Чичерею, 1975 р. н., за-
писане в м. Маріуполі 16 вересня 2017 р. За-
пис зберігається в архіві Центру усної історії 
та біографістики при кафедрі новітньої історії 
України імені Михайла Грушевського Львів-
ського національного університету імені Івана 
Франка.

Леся
Хлипавка
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88. РоманЧОРНОБАЙ

Інтерв’ю з Романом Чорнобаєм, 1988 р. н., 
записане в м. Львові 22 червня 2017 р. Запис 
зберігається в архіві Центру усної історії та 
біографістики при кафедрі новітньої історії 
України імені Михайла Грушевського Львів-
ського національного університету імені Івана 
Франка.

Марія
Павлусик

89. ОлегШИБА

Інтерв’ю з Олегом Шибою, 1975 р. н., записане 
в м. Радехові Львівської обл. 10 серпня 2017 р. 
Запис зберігається в архіві Центру усної історії 
та біографістики при кафедрі новітньої історії 
України імені Михайла Грушевського Львів-
ського національного університету імені Івана 
Франка.

Мар’яна
Корчин-
ська

90. ЮрійШИВАЛА

Інтерв’ю з Юрієм Шивалою, 1988 р. н., записа-
не в м. Львові 29 березня 2016 р. Запис збері-
гається в архіві Центру усної історії та біогра-
фістики при кафедрі новітньої історії України 
імені Михайла Грушевського Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка.

Галина
Боднар

91.

Володимир
ШИДЛОВ-
СЬКИЙ,
отець

Інтерв’ю  з  о. Володимиром  Шидловським, 
1968 р. н., записане в м. Яворові Яворівсько-
го р-ну Львівської обл. 19 липня 2017 р. Запис 
зберігається в архіві усних істо рій Інститу-
ту українознавства імені Івана Крип’якевича 
НАН України.

Олена
Лукачук

92. ТетянаЮЗЕПЧУК

Інтерв’ю з Тетяною Юзепчук, 1992 р. н., запи-
сане в м. Хмельницькому 20 липня 2017 р. За-
пис зберігається в архіві Центру усної історії 
та біографістики при кафедрі новітньої історії 
України імені Михайла Грушевського Львів-
ського національного університету імені Івана 
Франка.

Анна
Мазурець

93. ЮліяЯРОВА

Інтерв’ю з Юлією Яровою, 1976 р. н., записане 
в м. Львові 29 червня 2017 р. Запис зберігається 
в архіві усних історій Інституту українознав-
ства імені Івана Крип’якевича НАН України.

Анна
Вараниця
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ПІСЛЯМОВА

Війна на Донбасі стала серйозним випробуванням для України та її су-
веренітету. Ігноруючи норми міжнародного права і власні зобов’язання, Росія 
вдалася 2014 року до збройної агресії проти України, в ході якої було тимчасо-
во анексовано Крим та окуповано територію частини Донбасу, загинуло понад 
13 тисяч громадян України, у тому числі 3 300 цивільних осіб, близько двох 
мільйонів були змушені залишити домівки. Однак досягти реалізації проекту 
«Новоросія», зокрема вивести з-під юрисдикції України її південні й східні 
області, Кремлю не вдалося. Збройні сили, правоохоронні органи та спеці-
альні служби України за короткий час відновили та наростили свій потен-
ціал і зупинили агресора. Це стало можливим завдяки масовій громадянській 
підтримці, зокрема у формі добровольчого і волонтерського рухів, навколо 
яких об’єднався сформований у незалежній Українській державі громадський 
 сектор.

Поняття «волонтерство» на сьогодні налічує понад десяток визначень. У 
найширшому розумінні під ним розуміють добровільну, безоплатну суспільно 
корисну працю, що здійснюється індивідуально чи колективно й обумовлена 
альтруїстичними мотивами. Проте такому формулюванню передувала смис-
лова еволюція уявлень щодо того, чим є волонтерство і кого потрібно вважа-
ти волонтером. Цей процес можна простежити на прикладі значення цього 
слова в європейських мовах. Так, у ХІХ ст. волонтерами, від французького 
«volontaire», вважали військових добровольців. Пізніше термін втратив мілі-
тарне забарвлення і його почали сприймати в ширших контекстах добровіль-
ності й благочинності.

Англійське «volunteering», від якого походить сучасна інтерпретація, 
буквально означало добровільну дільність на благо інших, що не передба-
чає матеріальної віддачі. Словом «volunteer» називали того, хто з доброї волі 
жертвує або дарує свою роботу та її результати для допомоги у важливій для 
суспільства сфері життя. При цьому, як зазначають лінгвісти, «волонтерство» 
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відрізняється як від «альтруїзму», так і від мінімально оплачуваної діяльності. 
Тобто мова йде про особливу модель активності в соціумі, яку потрібно розгля-
дати в етичному вимірі. Її почасти відображає латинське «caritas», що включає 
емоційні й моральні категорії, зокрема, милосердя і здатність до співчуття. Фі-
лантропічний аспект волонтерства виступає як антипод людського мерканти-
лізму. Тож волонтер у суспільній свідомості постає своєрідним еталоном спра-
ведливості, протилежністю до користолюбства.

Історія волонтерства в Україні достатньо тривала, але сам термін «волон-
тер» в українському просторі з’явився лише на початку 1990-х років. Раніше 
для окреслення такого виду діяльності вживали поняття благодійність, харита-
тивність чи філантропія. До волонтерської активності українців спонукали дві 
світові війни, в результаті яких мільйони цивільних і військових потребували 
матеріальної, медичної і психологічної допомоги. Слабкою стороною тогочас-
них волонтерських ініціатив була незначна співпраця і відсутність єдиної ме-
режі центрів надання підтримки. Найчастіше українські доброчинці надавали 
допомогу через загальнодержавні й міжнародні харитативні інституції, адже 
національні організації не мали фінансових ресурсів, аби активно діяти в цьо-
му напрямі. Характерно, що влада не заохочувала українців до філантропії, 
сприймаючи подібні акти доброї волі як потенційні прояви незгоди й опози-
ційності. У цьому плані простіше було представникам діаспори, котрі почасти 
перебирали на себе функції координаторів волонтерського руху.

Значну роль у становленні інституту волонтерства в Україні відіграли 
жінки. У громадській свідомості був сформований позитивний образ жінки-
благодійниці, що, з одного боку, узгоджувалося з її традиційною роллю поміч-
ниці, а з іншого – підкреслювало статус у суспільстві. Хоча харитативна праця 
не суперечила консервативним ідеалам жіночності, власне вона обернулася по-
тужним чинником емансипації, адже зміцнювала позиції жінок у громадському 
житті.

Особливістю української доброчинності періоду Першої і Другої світо-
вих воєн було поєднання конкретних і абстрактних смислів. На практиці благо-
дійники докладали зусиль до вирішення повсякденних потреб цивільних і вій-
ськових, але при цьому існував ідейний компонент пошуку громадської згоди. 
Ідея такої згоди виникала з традиційної культури українців, але в нових реаліях 
вона отримала модерне прочитання, стаючи частиною національного дискур-
су. Тобто в благочинності тогочасних українців було відображено не лише гу-
манітарний і гуманістичний, а й національний аспект.

Розвиток волонтерського руху в Україні був тісно пов’язаним із станов-
ленням волонтерства у світі. До такої активності людей часто спонукали релі-
гійні і світські ініціативи, що приходили з-за кордону в різних організаційних 
формах. Однак досі волонтерство в нашій державі залишається менш поши-
реним явищем, ніж у інших країнах світу. Так, за даними світового рейтингу 
благодійності Україна знаходиться тільки на 90-му місці, поруч з Афганіста-
ном і Казахстаном. Причини цього коріняться в непростих реаліях ХХ ст., коли 
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українським землям судилося стати ареною кривавих протиборств імперій і 
жорстоких експериментів тоталітарних режимів. Зі здобуттям незалежності 
Україна опинилася перед складними викликами, пов’язаними з економічними 
труднощами, політичними кризами і пошуками зовнішніх орієнтирів. Як на-
слідок, пересічні українці виснажувались матеріально і розчаровувались емо-
ційно, а це прямо позначалося на рівні філантропії і волонтерського руху.

Революція гідності дала початок якісно новому волонтерству, що дося-
гло найвищого підйому протягом 2014–2015 рр. Безкорислива допомога учас-
никам революційних подій, згодом військовим і переселенцям, перетворилась 
у перманентний масовий рух, побудований на мережевих соціальних зв’язках 
за принципом «від людини – до людини». Така форма волонтерства не має 
аналогів у розвинутих країнах світу, що дає підстави говорити про його уні-
кальність. Революція пройшла не тільки на площах і вулицях, вона відбулась у 
думках і в серцях великої кількості людей. На цьому етапі вперше за довгі роки 
колективна воля до перемоги задомінувала над індивідуальними інтересами, а 
солідарність і взаємна підтримка стали повсюдним емоційним тлом. Тоді ж по-
чали формуватися нові моральні межі, переступати які, незважаючи на статус, 
впливи чи гроші, не дозволено нікому. Але чи не найбільш відчутною зміною 
була втрата страху перед владою. Політична система буквально на очах лама-
лася під тиском активістів, і це давало розуміння того, що кожну владу можли-
во контролювати і змінювати. На цьому висновку базувався наступний: «наша 
держава – в наших руках». Усвідомлення власної сили сприяло активізації ін-
дивідуальних і колективних волонтерських ініціатив під час Євромайдану.

Громадські ініціативи на Майдані розпочиналися спонтанно й найчасті-
ше були починаннями декількох людей. Ідеї того, що і як потрібно робити, ви-
никали за принципом «тут і тепер», виходячи з невідкладних потреб і наявних 
ресурсів. Звідси випливала здатність швидко переформатовувати напрям діяль-
ності, адже запити змінювалися так само стрімко, як і ситуація на барикадах. 
Багато волонтерських груп, які сформувалися під час Революції гідності, піз-
ніше розширилися до масштабних об’єднань, створили систему осередків, на-
були статусу громадських організацій. Професіоналізм і відповідальність при 
виконанні поставлених завдань стали запорукою успіху майданівських проек-
тів. У певному сенсі ці якості ставали способом боротьби. На Євромайдані, як 
зазначають респонденти, не існувало неважливої праці чи незначної допомоги. 
Кожен внесок у спільну справу був істотним і його, незважаючи на постійний 
чи разовий характер, розмір або фінансову вартість, пряму чи опосередковану 
участь, потрібно вважати волонтерством.

Учасники Революції гідності рідко називають себе волонтерами, адже це 
поняття тепер отримало радше постмайданівські конотації і вважається осо-
бливо вагомим. Більш поширеними окресленнями серед респондентів були 
«активіст», «доброволець» або ж просто «учасник». Помітно, що волонтери, 
котрі надавали допомогу українським військовим після початку російської 
агресії на сході України, етап Майдану теж не характеризують як волонтер-
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ство. Цю діяльність вони вважають його витоками, стихійними діями, часто 
пов’язаними з фізичними навантаженнями. Волонтерство ж, на їхню думку, 
розпочалося з організованої систематичної допомоги українським військовим 
чи мирному населенню, яке опинилося в зоні бойових дій.

Під час Революції гідності виникли дуже різні за змістом і способом ре-
алізації проекти. Проблемами порушень прав людини і правової допомоги ак-
тивістам почала займатись організація «Євромайдан SOS». «Автомайдан» узяв 
на себе транспортне забезпечення, а також започаткував традицію протестних 
автопробігів. Основним завданням волонтерської групи «Babylon’13» стала кі-
нофіксація хронології подій на Євромайдані, забезпечення доступу до інфор-
мації закордонній аудиторії, творче осмислення і передача образів Революції. 
На формування інтелектуального простору навколо буремних подій орієнтува-
лися ініціатори створення «Відкритого університету Майдану». Інструментом 
громадської мобілізації тих днів став Інтернет, за постійний доступ до мережі 
в наметовому містечку відповідали фахівці об’єднання «IT#намет на Євромай-
дані». Кровопролиття змусили об’єднатися медиків, які присвятили себе робо-
ті в лікарських координаційних осередках, таких, зокрема, як «Народний госпі-
таль» і «Допомога постраждалим у Києві». Окрім перелічених, існувало багато 
інших ініціативних груп людей доброї волі. Частина з них згодом переорієнту-
валася на допомогу українському війську («Babylon’13», «Євромайдан SOS», 
«Народний госпіталь»), а деякі сконцентрувалися на впровадженні в життя 
демократичних декларацій, проголошених у ході Революції. Так, соціальні, по-
літичні, економічні реформи, контроль над їхнім змістом і впровадженням ста-
ли пріоритетним напрямом діяльності груп «Автомайдан» та «Реанімаційний 
пакет реформ». Подальший розвиток волонтерства був пов’язаний з анексією 
Криму і бойовими діями на території Луганської і Донецької областей. Тут вар-
то говорити про наступний етап становлення волонтерського руху в Україні, 
адже він формувався на революційному досвіді, на тих самих морально-цінніс-
них орієнтирах і стратегіях поведінки.

З початком російської агресії українське волонтерство відродилось у ще 
одній історичній формі – у постаті військових добровольців. Цивільні волон-
тери і солдати добровольчих батальйонів ставали частиною окремої реальнос-
ті, де ненависть, насильство, жах і смерть перепліталися з любов’ю, відвагою, 
милосердям й готовністю до самопожертви. Ця контрастна реальність стира-
ла бар’єри між людьми, а важкий досвід війни нівелював індивідуальні супе-
речності. За таких умов походження, погляди чи мова спілкування втратили 
принципове значення, а на перше місце вийшло спільне пережиття екстри-
мальних обставин. Глибока інтеграція волонтерів у середовище добровольців 
АТО випливала також із цивільного минулого самих бійців добробатів. Чогось 
подібного складно було б сподіватися, якби війну вели винятково кадрові вій-
ськові, адже армія за своєю природою закрита і мовчазна, тоді як добровольці 
відкрито ділилися своїми проблемами і потребами з волонтерами, останні ж 
емоційно проникалися цими історіями. Безпрецедентне наближення мирних 
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волонтерів до воєнних реалій дає змогу говорити про особливий тип громад-
ської активності – цивільних добровольців, які протягом останніх років стали 
справжніми експертами військової справи, логістики, технічного й гуманітар-
ного забезпечення. На цю тему 2015 року мережею ширився невеселий жарт: 
«Якщо волонтерам сказати, що для перемоги потрібна ядерна боєголовка, то її 
не тільки за дві години зберуть, але й привезуть. З чаєм на додачу».

Волонтерство як нове явище в суспільному просторі одразу привернуло 
увагу фахівців різних напрямів гуманітаристики. Соціологи найчастіше роз-
глядають волонтерський рух у контексті становлення даного соціального ін-
ституту і формування громадянського суспільства в Україні. Більшість спеціа-
лістів схиляється до того, що волонтерство на сьогодні потрібно розглядати як 
сформований соціальний інститут із власною організаційною мережею, специ-
фічним типом соціальних норм, ролей і вартостей, які виступають чинником 
демократизації держави. Реалізуючи завдання інституту громадянського сус-
пільства, представники волонтерських спільнот вирішують вагомі для держави 
проблеми, здійснюють контроль над владою, а у випадку порушень законності 
виявляють спротив. Політологи наголошують на рейтинговості волонтерства. 
За результатами досліджень громадської думки, українці найбільше довіряють 
саме волонтерам. Мандат довіри або, інакше кажучи, соціальний капітал вони 
задіюють найчастіше в колективних акціях при зборі фінансів на потреби бій-
ців. Однак в окремих випадках соціальну популярність волонтери намагаються 
перетворити в політичний вплив. Такі спроби не завжди сприймаються при-
хильно через низький рівень довіри громадян до владних інституцій.

Ще з часів Революції гідності основою волонтерства стали горизонтальні 
соціальні зв’язки без чітко вираженого керівництва і підпорядкування. Розши-
рення мережі волонтерських осередків, а також їхнє організаційне оформлення 
певною мірою викристалізували інститут лідерства. Проте у волонтерському 
русі такі взаємозв’язки не передбачають ієрархії і тримаються винятково на 
засадах особистої активності і харизми. У соціологічних і політологічних до-
слідженнях волонтери нерідко розглядаються крізь призму концепції еліт. Тео-
ретично поняття «еліта» залишається дискусійним через відсутність абсолют-
них критеріїв, тож питання про елітарність волонтерського середовища надалі 
відкрите. На практиці ж приналежність до еліти окремих волонтерів є фактом 
з огляду на дві обставини: по-перше, серед представників раніше визнаної в 
суспільстві еліти виявилося багато людей, які зайнялися допомогою фронту, 
і, по-друге, у випадку окремих осіб волонтерство стало каналом висхідної со-
ціальної мобільності, тобто їхня діяльність призвела до стрибкоподібного під-
вищення статусу.

Феномен військового волонтерства привернув увагу також психологів. 
Одним із провідних напрямів їхніх досліджень став аналіз ціннісних установок 
людини-волонтера. Механізми дій і мислення українських волонтерів можуть 
служити аргументом у спростуванні теорії матеріальних і постматеріальних 
вартостей. Основним її положенням є ідея про прямий зв’язок між рівнем жит-
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тя і моральними пріоритетами: чим комфортнішим є повсякдення людини, тим 
більше вона схильна до етичних проявів і альтруїзму. Волонтерський рух по-
казав, що постматеріальні цінності можуть масово виходити на перший план, 
попри погіршення побутових умов. Це явище психологи пояснюють процесом 
обміну, коли моральна віддача компенсує фінансові та фізичні зусилля. Із цим 
пов’язане високе місце ідентичності волонтера серед соціальних ролей. Харак-
терно, що ця ідентичність зберігається у свідомості навіть після припинення 
активної діяльності, інакше кажучи, проявивши себе як волонтер раз, людина 
залишається у власному сприйнятті волонтером назавжди.

Формування волонтерства як суспільного явища актуалізувало проблему 
його юридичного оформлення з огляду на поточні потреби. Проведення АТО 
довело необхідність ухвалення законів України «Про національну безпеку», 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального 
захисту військових капеланів під час проведення антитерористичних опера-
цій», нейтралізації інформаційної складової російської агресії (йдеться про 
традиційні та електронні засоби масової інформації, соціальні мережі, книги, 
телесеріали, пропагандистські праці). Потребують також змін закони України 
«Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» 
(1992), «Про військовий обов’язок і військову службу» (1992), «Про статус ве-
теранів, гарантії їх соціального захисту» (1993), «Про боротьбу з тероризмом» 
(2003).

Правовою базою конкретно волонтерського руху стали закони України 
«Про волонтерську діяльність» від 19 квітня 2011 року (з подальшими зміна-
ми), «Про громадські об’єднання», «Про благодійну діяльність та благодійні 
організації», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
посилення матеріально-фінансового забезпечення обороноздатності держа-
ви», «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань 
оподаткування благодійної допомоги». Закон України «Про волонтерську ді-
яльність» трактує волонтерів як частину громадянського суспільства; вони мо-
жуть діяти через громадські організації, зареєстровані згідно з законом «Про 
об’єднання громадян». Зважаючи на те, що ключовий закон щодо волонтер-
ського руху від 2011 р. був ухвалений у принципово інших реаліях, у право-
вій площині він став значною перешкодою в роботі волонтерів. На початку 
війни волонтери переважно не замислювалися над створенням громадських 
організацій, отриманням ліцензій від Міністерства соціальної політики чи над 
податковою звітністю. Правове оформлення стихійних осередків у громадські 
організації стало необхідним через розширення їхньої діяльності, бо лише ре-
єстрація давала право на легальний збір коштів від населення. Існували також 
інші обмеження у правовому полі. Йдеться, наприклад, про труднощі з пере-
данням зброї або спеціального спорядження на фронт. Проблеми такого харак-
теру нерідко вирішувалися шляхом домовленостей із Міністерством оборони, 
але цього не достатньо, щоб забезпечити волонтерам надійні гарантії право-
вого захисту в майбутньому.
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Більшою мірою волонтерську діяльність регулюють нормативно-право-
ві акти, ухвалені як реакція на актуальні проблеми. Безумовною перевагою є 
відповідність змісту гострим у конкретний момент потребам, однак недоліком 
залишається безсистемність, нестабільність і почасти суперечливість. Випра-
вити таку ситуацію може ухвалення нового закону про волонтерську діяль-
ність. Щоправда, і тут усе непросто. Стосунки між волонтерськими осеред-
ками і державними органами часто досить невизначені. Основною причиною 
цього є недостатня увага владних інституцій до волонтерства, декларативний 
характер їхньої підтримки. Відсутність фактичних переваг від оформлення у 
правовій сфері, зокрема фіксації в Реєстрі неприбуткових установ і організа-
цій, призводила до того, що частина волонтерських об’єднань ігнорували при-
писи правових актів. Нагальним було юридичне оформлення інституту капе-
ланства у війську й узаконення поліконфесійної капеланської служби. Гострі 
дискусії спричинила законодавча ініціатива про надання волонтерам статусу 
учасника бойових дій. У колі самих волонтерів така пропозиція викликала 
швидше негативні відгуки, її сприйняли як елемент політичної PR-кампанії. 
Крім цього, складно визначити критерії. Як варіант, було запропоновано гра-
дацію між учасниками бойових дій, власне військовими, і учасниками війни, 
в тому числі волонтерами. Проте подальші непорозуміння викликала справа 
соціальних пільг. Значна частина представників волонтерської спільноти кате-
горично відкинула перспективу таких привілеїв, аргументуючи це принципово 
іншими цілями волонтерства, а також небажанням підважувати роль і статус 
військовослужбовців.

При Міністерстві оборони України з 2015 р. діяла Рада волонтерів, яка 
координувала спільні дії волонтерів та міністерства, зокрема здійснювала гро-
мадський контроль над закупівлями; організовувала антикорупційну діяльність 
волонтерів у ЗСУ та співпрацю з іншими відомствами, долучалася до діяльнос-
ті Антикорупційної комісії; вирішувала деякі питання картографії та топогра-
фії; актуалізовувала військову проблематику та розвиток нових інформаційних 
систем ЗСУ; ініціювала проекти «Польова пошта» та місію «Чорний тюльпан»; 
соціальну та психологічну реабілітацію; розвиток, модернізацію та інновації 
за стандартами НАТО в системі озброєння; контролювала процес призову та 
рекрутингу, організовувала пілотний проект реформи військкоматів, очищення 
військових структур від корупції; намагалася вирішити проблеми медичного 
забезпечення; обговорювала модернізацію системи нагород у ЗСУ.

Війна в країні змусила владу переглянути свою політику не лише в кон-
тексті обороноздатності, а й у плані розвитку суспільства. Як ніколи на часі 
виявилася освітня реформа. Зусиллями експертів вдалося розробити концеп-
цію «Нової української школи», що базується на компетентнісному підході до 
навчання. Пріоритетом шкільної освіти стало формування громадянських і со-
ціальних компетенцій, які спрямовані на активну позицію людини в суспільній 
галузі, її конструктивну участь у громадському житті, здатність ефективно вза-
ємодіяти з іншими, вирішувати конфлікти й досягати порозуміння. В основу 
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нового освітнього стандарту в ділянці історичної і громадянської освіти було 
закладено ідею формування у школярів таких рис, як солідарність і схильність 
до співпраці заради реалізації суспільно корисних завдань. 5 вересня 2017 р. на 
законодавчому рівні закріплено положення про те, що держава повинна забез-
печити своїм громадянам умови для здобуття громадянської освіти. Одночасно 
триває розробка інтегрованих навчальних курсів. На сьогодні в загальноосвіт-
ніх навчальних закладах України вже впроваджено міждисциплінарний курс 
під назвою «Громадянська освіта» для учнів 10-х класів. У його програмі за-
кладено вивчення волонтерського руху як складової демократичних цінностей 
громадянського суспільства. Школярам пропонується порівняти харитативні 
ініціативи в інших країнах із вітчизняним досвідом.

У навчальних програмах, рекомендованих Міністерством освіти і науки 
у 2017 р., волонтерський рух фігурує як одна з ключових компетенцій соці-
ального компоненту. Тематика волонтерства представлена в новому шкільному 
курсі з історії України для старших класів, де діяльність добровольців і во-
лонтерів розглядається від Першої світової до сучасної російсько-української 
війни. Зібрані в даному дослідженні матеріали будуть корисними для вчителів 
при підготовці до відповідних уроків. Громадянська освіта у школі має на меті 
полегшити молоді адаптацію до суспільного життя, навчити її мислити, ана-
лізувати, прогнозувати і діяти. Важливо, аби цей процес залишався в центрі 
уваги громадськості та не був вихолощений на рівні його реалізації. Іншим сут-
тєвим моментом є запозичення міжнародного досвіду щодо привчання та за-
охочення учнів до різних видів волонтерської діяльності, яка допомагатиме їм 
входити в доросле життя, формуватиме вміння співчувати й допомагати іншим, 
організаційні здібності. Волонтерська діяльність молоді має сприйматись як 
норма та усвідомлюватися нею як важливий етап власного формування, адже 
події останніх років в Україні показали, що кожне покоління будь-якої миті 
може зіткнутися з потужними викликами.

Потрібно, однак, зазначити, що навіть у реформованих навчальних кур-
сах з історії України і громадянської освіти не достатньо уваги присвячено 
обов’язкам громадянина. Хоча головним завданням «Нової української школи» 
проголошено особистісний розвиток учня, поки що не так і багато змістових 
блоків пов’язують історичний наратив із загальнолюдськими цінностями по-
зачасового характеру. Тобто шкільний курс історії не служить мотивацією до 
особистої активності в суспільній сфері. Ще однією проблемою є те, що істо-
рична освіта не забезпечує учням інструментарію для аналізу сучасної ситуації 
в державі. Індивідуальні ініціативи представлено лише марґінально, основний 
акцент поставлено на колективних акціях і збірних образах. У цьому власне 
ключі й «губиться» волонтерський рух, що, попри значне поширення, за своєю 
природою був проявом індивідуальної ініціативи людини-громадянина. Рево-
люція гідності, російська агресія і становлення волонтерства стали своєрідним 
викликом для вчителів історії. Зміни тональності в інтерпретаціях минулого 
були продиктовані необхідністю реагувати на події, що відбуваються тут і те-
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пер. Проте таке подання шкільного матеріалу залишається ситуативним, тож 
складно говорити про випереджувальне навчання, котре б гарантувало необ-
хідні знання і вміння школярам у дорослому житті. Фактом залишається те, що 
історія належить до виховних дисциплін, а волонтерство дає моральні зразки 
поведінки громадянина.

Українські волонтери в основному публічні особи. Їх часто запрошують 
до телестудій і радіоефірів, на них покликаються як на авторитет у питаннях 
війни і миру, а їхні сторінки в соціальних мережах належать до найбільш по-
пулярних. Така публічність продиктована кількома чинниками. Першим із них 
була необхідність задіювати медійні канали для мобілізації ресурсів на під-
тримку фронту. З іншого боку, підвищений інтерес суспільства до волонтерів 
виникав із наближеності до центру подій, що робило їх джерелом актуальної 
і достовірної інформації. Крім цього, активність у публічному просторі стала 
своєрідним способом звітності за зібрану й передану допомогу. Саме прозо-
рість у діяльності послужила одним із найважливіших чинників формування 
соціальної довіри до представників волонтерського руху. Аналіз їхніх виступів 
у ЗМІ і дописів у мережі дає змогу простежити шлях становлення волонтера 
як людини, котра намагається творити добро і робить це коштом приватності 
власного життя.

Способи комунікації волонтерів між собою, з військовими, з цивільним 
населенням і державними інституціями є складовою формування образу во-
лонтера в громадській думці. Зараз складно говорити про «мову волонтерів» 
як конкретну синтаксичну цілість. Очевидно, згодом їхня нарація стане пред-
метом мовознавчих досліджень, але поки що йдеться про порівняно нове й 
неусталене явище. Свідчення волонтерів є цінним джерелом інформації для 
історичної науки, адже відомості «з перших уст» дають змогу зафіксувати уні-
кальні дані про проблеми й потреби армії, фронтові будні, роботу в тилу й осо-
бисті переживання, пов’язані з війною. Тому сучасному історикові так важливо 
вміти «почути» волонтера.

У рамках дослідження було зібрано і проаналізовано багатий фактаж, 
пов’язаний із роботою волонтерських осередків. Значна частина матеріалів 
уперше включена до наукового обігу. Для аналізу підібрано різнопланові во-
лонтерські ініціативи. Так, у полі зору опинилася діяльність «Combat-UA», 
«Hand Made по-львівськи для Армії руками волонтерів», «Армія SOS», «Бу-
дуємо Україну разом», «Волонтерський полк Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка», «Допомога Армії України», «Допоможи фрон-
ту», «Крила Фенікса», «Львівський лицар», «Мольфар», «Народний тил», «Не 
будь байдужим», «Повернись живим», «Ф.О.Н.Д. Діани Макарової», «Янголи 
милосердя». Фактично кожна з організацій має чітко визначений профіль, що 
обирався на початку війни достатньо ситуативно, виходячи з потреб бійців і 
можливостей самих волонтерів. Приклади діяльності конкретних організацій 
дозволяють робити висновки про хвилі піднесення і спаду волонтерської ак-
тивності українців. Також вони демонструють механізми внутрішньої й зо-
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внішньої взаємодії, показують проблеми і способи їхнього розв’язання, відо-
бражають стратегії надання допомоги. Особливим явищем стали організації 
фахового спрямування, учасники яких здійснюють волонтерську роботу у сво-
їй професійній галузі. Одними з найактивніших у волонтерстві стали меди-
ки, котрі об’єдналися в низці професійних ініціатив. Лікарі також працювали 
в окремих медичних підрозділах та бригадах евакуації. Активно долучилися 
люди мистецтва, завдяки яким реалізовано проекти «Митці Воїнам АТО», «Від 
митця для бійця», «Якби не війна» та інші. Певною мірою професійним мож-
на назвати й волонтерство представників духовенства різних конфесій. Багато 
священиків стали військовими капеланами. Їхній досвід показує, наскільки ду-
ховна опіка є істотною на передовій, коли смерть входить у життя людини як 
страшна буденність.

Особистісний вимір волонтерства відображено в мікроісторіях, скон-
струйованих на основі поглибленого інтерв’ювання. Програма інтерв’ю скла-
далася з тематичних блоків, присвячених загальній політичній ситуації від 
 початку Революції гідності до сьогоднішнього дня, видам і принципам діяль-
ності волонтера, його мотиваційній спрямованості та ціннісним орієнтирам, 
взаєминам із військовими, громадськістю, державними інституціями та інши-
ми волонтерами, проблемам сучасного волонтерства. Найбільшим викликом 
для інтерв’юера було переконати респондента у значущості його спогадів, бо 
волонтери часто схильні недооцінювати вагу власного внеску. Нерідко аргу-
ментом ставало те, що записані свідчення можуть і будуть впливати на пам’ять 
про війну та її учасників суспільства в майбутньому. Кожна зустріч передбача-
ла ретельну підготовку, ознайомлення з біографією оповідача, його діяльністю 
і колом інтересів. Не завжди відверта розмова складалася одразу, іноді потріб-
но було дві-три зустрічі для того, щоб респондент переконався у фаховості іс-
торика, який з ним працює. Довіра до історика як зберігача подій близького і 
далекого минулого стала основною передумовою відкритості респондентів і, 
як результат, інформативності записів.

Життєві історії волонтерів, їхні розповіді про побачене і зроблене, осо-
бисті міркування і спостереження дають ширше розуміння подій, що відбу-
ваються в країні. Вони проінформовані про все, що стосується фронту, а при 
цьому не обмежені професійними зобов’язаннями не розголошувати факти. 
Тож коли волонтери починають говорити, стає відомо про дуже багато важ-
ливих деталей, що замовчуються в публічному просторі. Розповіді волонтерів 
необхідні для формування офіційної політики пам’яті про війну на Донбасі. 
В цьому контексті створення усноісторичного архіву є особливо актуальним. 
Інтерв’ювання, проведені в межах даного дослідження, принципово відрізня-
ються за методологією від журналістських інтерв’ю. В основі підходу лежить 
збір біографічного наративу, самі питання глибші, а обробка отриманої інфор-
мації аналітична. Подальше використання записаних свідчень здійснюється з 
урахуванням побажань респондента. У публікаціях слова, сказані волонтером 
під час зустрічі, передано в неперефразованій формі, що виключає загрозу ви-
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кривлення інформації. Зібрані біографічні матеріали дають можливість про-
аналізувати різні аспекти діяльності кожного волонтера, визначити природу і 
сплески активності. Зіставлення історій різних людей дозволяє робити виснов-
ки ширше – в ключі волонтерського руху як такого.

У розмовах волонтери найчастіше звертають увагу на труднощі, з якими 
стикаються військові на фронті і після повернення на мирну землю. Вони го-
ворять також про місцеве населення Донбасу, яке не завжди однозначно сприй-
має українських військових і самих волонтерів. Неодноразово йшлося про 
необхідність діалогу в суспільстві, що міг би подолати взаємні упередження 
між різними регіонами України. «Волонтерська» візія війни відрізняється від 
уявлень, сформованих у громадській думці. Характерно, що в них фактично 
відсутня патетичність у сприйнятті подій: війна, яку вони побачили на свої очі, 
зовсім позбавлена романтики. Є лише захисник і агресор, інших критеріїв по-
ділу на «своїх» і «чужих» немає. Всі, хто воює під українським стягом, – апрі-
орі «свої», незалежно від військового звання, соціального статусу, статі, мови 
спілкування чи поглядів на політичні справи. Волонтер бачить солдата-люди-
ну, перед ним він відчуває моральний обов’язок, на допомогу йому скеровує всі 
зусилля. Це дозволяє їм долати розчарування, що проявляється в суспільстві 
як знеохочення до активних дій. Задоволення чи незадоволення політичним 
курсом держави мало впливає на діяльність волонтерів. Збір усноісторичних 
свідчень мав на меті визначити місце волонтера в російсько-українській війні, 
з’ясувати особливості його взаємин з військовими і цивільними, простежити 
становлення нової соціальної ролі крізь призму покликання допомагати й по-
треби постійно бути поряд із бійцями.

Респонденти досить детально зупинялися на питаннях, пов’язаних із 
причинами входження у волонтерський рух, труднощами й успіхами в наданні 
допомоги, сприйняттям своєї місії, внутрішніми пережиттями перемог і бойо-
вих втрат. Вибір кола людей, включених до інтерв’ювання, був обумовлений 
різноплановістю досвіду й унікальністю моделей волонтерської активності. 
Спектр волонтерських ініціатив представлено дуже широко: від плетіння мас-
кувальних сіток і снайперських кікімор – до забезпечення високоякісною вій-
ськовою оптикою, ремонту зброї і військової техніки, створення спеціальних 
програм на зразок «Арта». Без уваги не залишилися також моделі самопрезен-
тації волонтерів і досвід повернення в немілітарну реальність, що нерідко так 
само складно, як і у випадку бійців.

Зараз у волонтерському середовищі присутнє відчуття спаду. Особи, що 
залишаються активними у волонтерстві, реагують на відхід від діяльності ін-
ших волонтерів доволі емоційно. Під час інтерв’ю один із респондентів, во-
лонтер Андрій Салюк прокоментував це так: «Те, що ви, історики робите, воно 
зараз дуже актуально і дуже на часі, бо сам волонтерський рух уже починає 
відходити в історію. Цей масовий бум, який почався в 14-му і 15-му роках, три-
мався ще в 16-му році, далі – спад. Це, мабуть, нормально, що люди, віддавши 
якусь частину своїх зусиль, повертаються до звичайного життя. Але проблем 
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не стало менше, і це найбільше болить». На послаблення волонтерського руху 
вплинули різні чинники, серед них – скорочення обсягів пожертв; опір чинов-
ників і консерватизм окремих державних структур; недостатній контроль за 
подальшою долею матеріально-технічної допомоги; зниження мотивації, вто-
ма від війни, психоемоційне «вигорання» волонтерів. Вирішенню цих та інших 
проблем перешкоджають рівень корумпованості державних інституцій, певні 
процедури та регламенти, що не сприяють реальній зацікавленості окремих 
владних органів та чиновницького апарату в ефективному подоланні цих труд-
нощів.

Поява волонтерства як нового суспільного явища сформувала в громад-
ській думці образ волонтера як агента змін, «милиці» для держави, наочного 
прояву слабкості владних інститутів на тлі сили звичайної людини. Волонтерів 
сприймають у категоріях абсолютної моралі, від них також очікують подаль-
ших етичних проявів. Тобто чим більше волонтери роблять для фронту, тим 
більше від них вимагає суспільство. Розповідаючи про війну зрозумілою кож-
ному мовою, волонтери наводять мости між двома світами – світом миру і вій-
ни. В цьому контексті вони виступають сумлінням народу, адже не дозволяють 
забути про те, що відбувається на сході України. У засобах масової інформації 
волонтерів представляють фахівцями у сфері військового забезпечення, нерід-
ко компетентнішими, ніж посадові особи, що напряму відповідають за техніку, 
спорядження чи харчування бійців. Збірним образом волонтерів у медіапро-
сторі є презентація їх ініціативним, активним і жертовним об’єднанням людей, 
котрим притаманне гостре відчуття громадянського обов’язку, патріотична по-
зиція, високий рівень емпатії. 

Багато подій з української історії досі не отримали однозначних інтер-
претацій, а «привиди минулого» й надалі стають причиною незгоди між укра-
їнцями. На історичному досвіді ХХ століття не вдалося створити спільного 
пантеону національних героїв, з огляду на контраверсійність різних пам’ятей. 
Однак національна ідентичність потребує підсилення через універсальні ге-
роїчні зразки. Ними мають усі шанси стати військові і волонтери російсько-
української війни. Формами вшанування загиблих волонтерів зараз найчасті-
ше стають меморіальні таблиці, вечори пам’яті, відзначення державними на-
городами. Дедалі більше говориться про психологічне вигорання волонтерів, 
пов’язане в тому числі із загибеллю інших представників волонтерського се-
редовища. Потрібно зауважити, що записи спогадів волонтерів також є свого 
року комеморацією, адже респонденти отримують можливість розповісти не 
лише про себе, а й про тих побратимів, котрих більше немає. Таким чином їх 
ніби «записують» в історію. З іншого боку, інтерв’ю є одним з інструментів 
психологічної реабілітації волонтерів. Воно дарує усвідомлення того, що їхня 
діяльність цікава історикам, а отже досвід настільки важливий, що його необ-
хідно передавати нащадкам.

Результати проведеного дослідження можуть служити практичними на-
становами для органів державної влади, політичних сил і громадських органі-
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зацій. У своїй діяльності їм доведеться врахувати той факт, що волонтерський 
рух в Україні під час Революції гідності та російсько-української війни сфор-
мувався як нове явище, потужний соціальний інститут, що користується зна-
чним авторитетом у суспільстві та претендує на свій голос у вирішенні важли-
вих проблем державного значення. Згідно з даними соціологічних опитувань, 
волонтери продовжують займати перші місця в рейтингах довіри українців, 
випереджуючи інститути державної влади. Голос волонтерів є вагомим у сус-
пільстві, а деяких із них уже можна назвати справжніми моральними автори-
тетами. Досвід волонтерського руху є потужним соціальним капіталом, який 
варто використати в інтересах усього українського суспільства. Під цим кутом 
зору видається недоцільним масове залучення відомих волонтерів до роботи в 
державних органах влади та до політичної діяльності. Участь у політиці, яка 
нерідко може дискредитувати будь-кого, приховує в собі небезпеку зміни пози-
тивного образу волонтерського руху на негативний, що матиме наслідком збай-
дужіння громадськості до волонтерських ініціатив, навіть найбільш доречних 
і потрібних. Успішні політичні та адміністративні кар’єри окремих волонтерів 
мають розцінюватися в категоріях особистого вибору та успіху, а не як безпо-
середньо пов’язані з волонтерською діяльністю.

Силовим відомствам варто брати до уваги та реагувати на факти критики 
і вказівок на зловживання в лавах керівництва Збройних Сил України, зокрема 
з боку командного складу, які оприлюднюють волонтери, особливо якщо такі 
голоси підносяться з кількох сторін. Не секрет, що стосунки в армії, на якій 
ще позначається пострадянський спадок і підрив її боєздатності, не є ідеаль-
ними. З боку волонтерської спільноти нерідко підносяться голоси про те, що 
самі військовослужбовці, йдучи за прикладом волонтерів, повинні більш сис-
тематично і цілеспрямовано наводити порядок в армії, зокрема й наполягати 
на відповідному забезпеченні, призначенні командирами тільки тих осіб, які 
користуються заслуженим авторитетом, пройшли випробування в боях. Мов-
чання з боку офіційних структур у цих питаннях може бути розціненим як при-
кривання винних і потурання безладу, тоді як адекватна реакція та роз’яснення 
сприятимуть зростанню авторитету Збройних Сил України.

Політичним силам України, насамперед провладного напряму, варто ці-
нувати й підтримувати роль волонтерських середовищ у конструктивній кри-
тиці влади та не сперечатися з їх опозиційним налаштуванням. Волонтерство 
є генетично пов’язаним з опозиційністю, волонтерські ініціативи виникають, 
як правило, там, де не справляються органи влади, тож у ніші опозиційності 
вони перебувають на своєму місці та на своєму полі. Діалог з боку політиків 
має полягати не в нехтуванні закидами волонтерів і не у вступанні з ними у без-
кінечні політичні баталії, а у взятті до уваги інформації, аргументів і способу 
мислення волонтерів, їх пропозицій щодо розв’язання проблем, залучення їх 
до консультативних і наглядових рад і т. ін. Така позиція запобігатиме накопи-
ченню негативу, що в підсумку може призводити до соціальних вибухів на тлі 
розчарувань.
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Безумовно актуальним залишається питання комплексного врегулюван-
ня правового становища волонтерів, які досі не є належно захищені. У період 
гарячої фази бойових дій, коли військові потребували всього і відразу, діяти в 
суто правовому полі, включно з дотриманням тендерних процедур та очікуван-
ням реакцій з боку неповоротких державних структур, було фактично немож-
ливо. Чимало волонтерів, ставлячи у пріоритет людські життя, навіть над цим 
не задумувалися. Проте сьогодні вони не мають гарантії, що їх дії не підляга-
тимуть різноманітним судовим провадженням. Закон про волонтерську діяль-
ність 2011 року, навіть з поправками, не відповідає реальному стану, розмаху 
і заслугам волонтерського руху перед Україною, не дає волонтерам відчуття 
захищеності, а водночас не запобігає фактам зловживань волонтерською допо-
могою, які кидають тінь на всю спільноту. Юридичного внормування вимагає 
інститут військового капеланства. Обговорювана в суспільстві ідея надання во-
лонтерам статусу учасника бойових дій радше не знаходить підтримки серед 
відомих волонтерів з тих міркувань, що вони не для того провадили свою ді-
яльність, а пережите ними навіть у найбільш небезпечні моменти не може бути 
прирівняним до пережитого воїнами на полі бою.

Важливими є волонтерські проекти, що направлені на м’яку україніза-
цію російськомовних регіонів України, перетворення культурно-освітнього та 
культурно-мистецького простору міст і містечок у прифронтовій зоні в тому 
напрямі, щоб українськість була асоційована їх мешканцями, особливо з чис-
ла молоді, з модернізацією, прогресом, європейськістю. Такі ініціативи потре-
бують і заслуговують на підтримку зі сторони держави. Одним з прикладів 
роботи волонтерів у сфері освіти і культури є поїздки вчителів із Західної та 
Центральної України в школи на Сході. Популяризація українства здійснюєть-
ся також через різноманітні презентації і форуми. Робота у цьому напрямі, як і 
благодійна допомога мирному населенню, що постраждало внаслідок бойових 
дій, є потужним інструментом подолання внутрішніх українських суперечнос-
тей і упереджень. 

Потужний сплеск волонтерського руху в Україні є викликом для соціогу-
манітарних наук. Процеси творення мережевого суспільства, встановлення го-
ризонтальних зв’язків, зміна способів комунікації, швидкі можливості пошуку 
однодумців та поширення ідей, спроби формування нових еліт чи авторитетів 
поза політичним простором, перетворення волонтерів у свого роду посеред-
ників між просторами війни та миру, хвилі зростання та спаду громадської 
активності, переживання війни та психологічне вигорання волонтерів, – усі 
ці складні суспільні процеси з далекосяжними наслідками підлягають доку-
ментуванню та вивченню засобами історії, соціології, політології та суміжних 
наук. Увага дослідників до досвіду волонтерів не лише носить пізнавальний 
та науковий інтерес, а й може внести певний вклад у процеси психологічної 
реабілітації всіх тих, хто побував на війні.

Новітній волонтерський рух в Україні став насамперед віддзеркаленням 
неготовності держави швидко сконцентрувати всі сили на боротьбі за свій су-
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веренітет, територіальну цілісність і демократичні свободи. Коли держава опи-
нилася під загрозою, на її оборону стали звичайні громадяни, об’єднані спіль-
ною метою вберегти й захистити здобутки української незалежності. Військове 
волонтерство послужило унікальним досвідом і одночасно уроком милосердя, 
мораль якого вчить, що віра, солідарність і самовіддана праця людей доброї 
волі можуть творити на перший погляд неможливе. Ця історія про гідність три-
ває, адже волонтери надалі присутні на фронті, де їх чекають і потребують 
українські воїни.

Микола ЛИТВИН, Олександр ТУРЧАК
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On dignity. Volunteer Movement in Ukraine 2013–2017 / Edited 
by Olena Arkusha and Mykola Lytvyn; comp. by Halyna Bodnar, Ole-
na Lukachuk, Lesya Khlypavka; The National Academy of Sciences of 
Ukraine, Ivan Krypyakevych Institute of Ukrainian Studies. Lviv, 2018. 
816 p.

This book re ects the history of volunteering started in Ukraine, which was 
formed during the Revolution of Dignity and during events of Russian-Ukrainian 
war. The volunteer movement grew from different forms of civic activity and was 
united by the common motivation to protect the future of Ukraine as an indepen-
dent Country, which follows the standards of western democracy, human rights and 
freedoms. After February 2014 when the President Viktor Yanukovych and some 
other top government of cials left Ukraine, government faced with new dif culties. 
Several tasks had to be accomplished: to control the shaky vertical administration 
and power structures, to provide the legitimacy of its institutions and form a new 
political power with democratic elections. In this situation The Russian Federation’s 
government saw a good opportunity to implement plans of annexing a part of Ukrai-
nian territory what was done in advance. Then in the east of Ukraine military actions 
began. Warfare began in the east of Ukraine.

The war quickly became a part of the lives of Ukrainians. It brought fear, 
pain, loses and forced people to mobilize all resources in order to assist their guard-
ians in giving a decent  ght to the enemy. In  rst months of the war a big part of 
Ukrainian society was busy in different forms of volunteer activities: from donating 
money for the needs of the military front to solving the huge problems with military 
equipment. It is not an exaggeration to say that it were the volunteers standing at the 
alongside of the army holding the front of the Russian-Ukrainian war, providing the 
state institutions with suf cient time to put the country on military rails. Later a big 
part of army supply was overtaken by the state. At that time, some of the volunteer 
initiatives stopped. Those volunteers, who continue their work, keep on playing the 
key role in helping soldiers and people harmed by the war. Volunteers, who directly 
contact soldiers on the front line and witness many events, are the best to combine 
the spheres of war and peaceful life in Ukraine. Their work is also important in a way 
that it gives a feeling of reliable rear to military.
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Although charity initiatives have a long-standing historical tradition in 
Ukraine, the very concept of «volunteering» in its contemporary sense appeared 
here only in the 1990s. Among the reasons for this are persistent economic crises, 
low levels of material well-being of Ukrainian citizens, widespread unemployment, 
labor migration and arrangement in new places. Such a situation did not create a fa-
vorable background for volunteer initiatives to emerge and be supported. Therefore, 
the scope of volunteer movement during the Revolution of Dignity and the begin-
ning of the Russian-Ukrainian War, the ability of Ukrainian society to self-organize 
instead of shaky state structures, to create effective horizontal connections, were 
unexpected, including for the enemy.

The Revolution of Dignity became a reference point for the new Ukrainian 
volunteering Activity, where it emerged as an original form of universal permanent 
assistance that differed from established understanding. The typical statement is that 
«there were all volunteers on the Maidan». However, for most of them, participation 
in the protest was an individual contribution, not an organized systemic assistance. 
The dramatic events of the Revolution of Dignity showed the potential of people 
united by a common will to change and a similar vision of the world. It would be 
dif cult for those people to  nd each other without modern information and com-
munication technologies.

The volunteer movement, which was formed alongside and in close coop-
eration with protest actions, was born out of the desire of Ukrainians to change the 
country, to become an equal part of the European space, to gain greater opportunities 
for their realization. A large number of protesters left behind the fear of the authori-
ties, realized that it can be controlled and changed. The willingness of protesters to 
take signi cant risks, without thinking about the consequences for their careers and 
well-being, has shown that Ukrainian society is gradually abandoning its high expec-
tations from politicians and assumes responsibility for the state as a common home. 
Solidarity and mutual support became a widespread emotional background. At the 
same time, new moral boundaries began to emerge that no one was allowed to cross. 
Volunteers were primarily those who could not stand when something went wrong 
at their sight.

Thanks to the experience of the Revolution of Dignity and the horizontal 
contacts between the activists, set during the revolution, it was possible to deploy 
quickly volunteer assistance to the Ukrainian army after the aggression of the Rus-
sian Federation and beginning hostilities in Donetsk and Luhansk regions. What a 
person was in the «previous» life was not so important in volunteer communities: ev-
erything could be started from a clean slate here. Many of the future volunteers were 
simply unable to live a previously settled life. During media interviews, volunteers 
usually noted that thoughts about  ghters on the line of contact had become psycho-
logically intolerable to them and encouraged their volunteer activity. Volunteering 
for the front grew out of thousands of private connections, a burst of patriotism that, 
for the  rst time in Ukraine, had acquired not so much a national, as a for-the-state 
form, out of empathy capacity.
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The history of the volunteer movement in modern Ukraine cannot be de-
scribed without taking into account the wide range of emotions that a person experi-
ences during the war. It was not easy for volunteers to set contacts with soldiers who 
did not immediately trust them. However, over time, communications have been set, 
which facilitated to reorient volunteer organizations from collecting and sending to 
the front virtually everything that soldiers may need, to addressing more speci c 
needs. Deep personal relationships began to form between soldiers and volunteers. 
Volunteer reacts to a death of his «soldier» just like to a loss of a loved one. The 
perception of losses on the battle eld as personal, the inability to respond imme-
diately to requests for help are at the heart of the so-called psychological burnout 
of volunteers. They also need post-war rehabilitation, although they rarely admit 
it. Volunteers emphasize that they only act as mediators between those in need and 
the philanthropists who enable them to pay for targeted assistance. The role of a 
volunteer is de ned as an effective management. In volunteer communities, what 
a person was in the «previous» life was of little importance: everything here could 
be started from a clean slate. The principle of forming the volunteer movement was 
rapid recognition of «our men» on the basis of basic values – dignity, compassion, 
self-sacri ce, resistance to bureaucracy, evil and violence against moral and ethical 
principles. Collaboration was formed quickly as the events evolved quickly and left 
no time for re ection. Many volunteers indicated that participating in the volunteer 
movement made them change their sociable environment, review their previous con-
nections and values.

The study of the volunteer movement was conducted along the following 
lines: the social climate in Ukraine right before and at the beginning of the military 
con ict; historical aspects of volunteering (overview of international experience; 
meaning of the term «volunteering»; volunteer practices in Ukraine in the twentieth 
century wars; volunteers on the Euromaidan); volunteering as a form of social move-
ment (volunteer movement as a subject of political and social sciences analysis; legal 
base of volunteer movement; volunteering in educational strategies; communication 
of volunteers); organized forms of volunteer movement in the conditions of warfare 
in Ukraine (network of volunteer organizations; volunteer initiatives; assistance to 
victims of warfare); public images of volunteers in contemporary public space (vol-
unteers as agents of change; images and self-representation of volunteers in Ukrai-
nian media; volunteering in the foreign information space); life stories of volunteers; 
commemoration of the volunteer movement.

Much of the book is  lled with examples of individual volunteer initiatives 
and associations, as well as life stories of volunteers. The sources of the study were: 
documents from a number of volunteer organizations, including  nancial reports, 
survey materials, data on volunteer activity in the open information space, including 
on social networks, interviewing volunteers and Anti-terrorism Operation soldiers 
using a specially developed in-depth interview program (around 200 audio record-
ings with an average duration of 2–4 hours), which made it possible to not only 
process, but also create a set of sources about the history of the Revolution of Dig-
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nity and the Russian-Ukrainian war. Choosing speci c examples for the study, the 
authors were guided not so much by their prominence or importance as by their de-
sire to show the widest range of volunteer initiatives and experiences. This approach 
re ected both broad volunteer groups that organized large-scale frontline assistance, 
including assistance in providing military equipment, as well as individualized ex-
amples of volunteer dedication, such as caring for wounded in military hospitals or 
weaving camou age nets. Considerable attention is given to the personal experience 
and considerations of volunteers, which are presented in the section «Voices of vol-
unteers».

The powerful burst of volunteer movement in Ukraine became a challenge for 
the social-humanitarian science. Creating a network society, changing communica-
tion methods, quickly  nding like-minded people and spreading ideas – these and 
other complex social processes need to be studied and analyzed in details. Incorpo-
rating volunteer stories into the «big story» is important for the volunteers them-
selves, as it shows that their experience is worthy of attention, what was experienced 
and created by them was not in vain. In case, it facilitates the process of psychologi-
cal rehabilitation for those returning from war. The profound social and mental trans-
formations that Ukrainian society has undergone over the past years have made it 
possible to gain enormous human capital and shift the axiological emphasis from the 
pursuit of well-being to spiritual and humanistic values, at least respect for concepts 
such as courage, honor, responsibility, duty and leadership.

However, these gains are very fragile and can quickly escalate into frustra-
tion, apathy, and sadly wasted time. Therefore, the separation of functions between 
state and public institutions should be carefully considered. Volunteering by its very 
nature is in opposition to the irreverence of the state bureaucracy, its helplessness in 
solving urgent problems. This constructive opposition, often harsh frankness, sin-
cere criticism should have been a base for the value of the modern discussion space 
for the The Country on the way to building its democratic institutions, which was 
mostly created by the volunteers. The role of the volunteer community as a mediator 
between the spaces of war and peace in contemporary Ukraine is of utmost impor-
tance, as volunteers are probably the best at percepting, understanding and feeling 
both realities.



815

Summary



816

Summary

УДК 94:356.15.](477)«2013/2017»

Про гідність. Волонтерський рух в Україні 2013–
2017 років / за редакцією Олени Аркуші та Миколи Литвина; 
упорядники Галина Боднар, Олена Лукачук, Леся Хлипавка; 
Національна академія наук України, Інститут українознавства 
імені Івана Крип’якевича. Львів, 2018. 816 с.

Літературний редактор
Олена АРКУША

Макет і художньо-технічне редагування
Олексій ВІННИЧЕНКО

Переклад резюме англійською мовою
Антон ОБОЖИН, Оксана ЛАНСЬКА

Малюнок на обкладинці
Євгенія ІВАНІВ

Дизайн обкладинки
Василь РОГАН

Проект виконано в Інституті українознавства
ім. І. Крип’якевича НАН України

79026 м. Львів, вул. Козельницька, 4; тел.: 270–14–18;
електронна адреса: inukr@inst-ukr.lviv.ua

Формат 70×100/16
Обл. друк. арк. 50,1. Друк офсетний


	001-004.pdf
	005-008.pdf
	009-024.pdf
	025-069.pdf
	070-090.pdf
	091-122.pdf
	123-135.pdf
	136-144.pdf
	145-208.pdf
	209-223.pdf
	224-235.pdf
	236-251.pdf
	252-262.pdf
	263-315.pdf
	316-332.pdf
	333-342.pdf
	343-355.pdf
	356-362.pdf
	363-374.pdf
	375-385.pdf
	386-396.pdf
	397-416.pdf
	417-428.pdf
	429-434.pdf
	435-442.pdf
	443-452.pdf
	453-472.pdf
	473-477.pdf
	478-489.pdf
	490-502.pdf
	503-511.pdf
	512-535.pdf
	536-545.pdf
	546-552.pdf
	553-561.pdf
	562-568.pdf
	569-577.pdf
	578-592.pdf
	593-602.pdf
	603-611.pdf
	612-617.pdf
	618-625.pdf
	626-632.pdf
	633-640.pdf
	641-654.pdf
	655-667.pdf
	668-675.pdf
	676-686.pdf
	687-780.pdf
	781-794.pdf
	795-810.pdf
	811-816.pdf

