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ГАРНЕНЬКА 
ПАНІ 

Лише дев’ята ранку, а голос уже зірваний. Після нічного чергуван-
ня дві години сну – і знову на передовій. Гарненька пані з жовто-бла-
китним манікюром не встигала зробити нічого, у неї рот не закривав-
ся, вона пояснювала, що кому робити, де прийом хлопців до місцевої 
варти, куди йти, що купувати, записувала координати, перевіряла 
списки необхідних речей, радилася з лікарями щодо здобутків тощо.

Передова сьогодні (на відміну від попередніх тижнів, проведених 
під закритим боксом лікарні «Швидкої допомоги» або на Майдані) – це 
приймальне відділення лікарні на вулиці Ризькій, яке з самого рання 
наповнене добрими, щедрими людьми, готовими допомагати. Волон-
терів – потік, сила-силенна! Приходять звідусіль, за вчорашній день 
лише до телефонної книжки записано більше двохсот осіб. Вони 
привозять їжу, ліки, одяг. Сидять і чекають нових завдань, прагнучи 
допомогти, хто чим може, – відвезти потерпілих по домівках, іного-
родніх – узяти до себе, дістати та привезти рідкісні медикаменти, іти 
вартувати, годувати постраждалих (а також лікарів і чергових). 

Ліля з хлопцем-колегою потрапили сюди як куратори лікарні пря-
місінько з групи допомоги постраждалим у Києві. Їм пощастило: у за-
кладі надзвичайно людяне ставлення виявляли лікарі, персонал. Про 
цю лікарню широкому загалу не було відомого нічого. Ніяких списків 
постраждалих не фіксували й не посилали до міліції, ніяких списків 
ліків чи якихось потреб не публікували у соцмережах. Із першого дня 
все покривалося коштами волонтерів, які приходили звідусіль. Уся ді-
яльність робилася дуже тихо. 

Учора було розформовано по домівках волонтерів дев’ятеро чо-
ловіків, яким надали першу допомогу. Була загроза, що можуть ви-
везти постраждалих у невідомому напрямку, якщо дізнаються, що 
тут є поранені, і лікарі оформлювали потерпілих як людей із побу-
товими травми.

Підійшли хлопці, що формували самооборону лікарні. Звітували, 
що готові кілька бригад для денного та нічного чергування, сьогодні 
ввечері вирушає команда у 150 осіб! 
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– Ого! – вигукнула Ліля. – З такою охороною нам ніщо не страшне! – А 
подумки додала: «Які в нашій країні гідні, сильні, сміливі чоловіки! Я 
раніше й не уявляла!». 

Чесно кажучи, вона давно вже не боялася: ні вибухів, ні крові, ні 
трупів. Усе атрофувалося після організації похорону батька, коли 
вона, тоді ще двадцятилітня дівчина, сама впритул зіштовхнулася з 
усіма жахами таких обставин. 

Раптом перед очима з’явилися якісь дивні, досить замурзані хло-
пець із дівчиною, обом років по двадцять – двадцять три. 

– Добридень! Підкажіть, будь ласка, до кого нам звернутися? У лі-
карні в бомбосховищі є ноші, а вони нам зараз дуже потрібні на Май-
дані. Можна взяти? 

– Бомбосховище? У лікарні? – Ліля була збентежена. Вона й не здо-
гадувалася про його існування. – А хто ви самі?

– Ми – дигери. Нам давно знайомі всі цікаві штучні підземні спо-
руди в окрузі. Зараз допомагаємо пошуками та доставкою необхід-
них речей на потреби Майдану – ноші, протигази. Вхід до бомбос-
ховища зараз відкритий, мабуть, раніше хтось вломився та вкрав 
протигази (ми точно знаємо, що вони були). Але ми вирішили по-
просити, а не красти. 

– Добре, ходімо розбиратися.
Про бомбосховище було невідомо не лише Лілії, хоча вона разом 

із хлопцями вивчала ходи-виходи з лікарні на випадок нападу «тіту-
шок». Про нього, як виявилося, не знала й більшість лікарів. Годину 
витратили на пошук головного лікаря, отримання дозволу, пошук від-
повідальної особи. 

Урешті-решт видали майданівським помічникам необхідну кіль-
кість нош.

Тим часом до себе викликав завідуючий хірургічним відділенням. У 
кабінеті вже сиділи декілька лікарів. Нарада. 

– Ліліє, потрібно порадитися. Для одного з поранених хлопців тре-
ба специфічне обладнання – тримач-фіксатор переламаної руки. Ми 
дамо модель і назву виробника. Зможете пошукати? 

– Що ви таке кажете? – вигукнув один із медиків-«оптимістів». – 
Його знайти складно, та й дороге. 

– Складно? Цим дівчатам і хлопцям? Не кажіть такого! Я не знаю, як, 
але їм вдається абсолютно все. Ми з вами, на жаль, живемо із зовсім 
іншою швидкістю руху та розумінням можливостей. 

– Так, Іване Івановичу, зараз запитаю друзів. Побачимо, що можна 
зробити. 



Га р н е н ь к а  п а н і   11 

Ліля вийшла й натиснула на телефоні іконку синього кольору з бі-
лою літерою F. Швиденько набрала пост із проханням принести гроші 
особисто в руки. До карток вона ставилася дуже обережно. Навіть за-
раз багато шахраїв, які дозволяють собі наживатися на революцій-
ному стані та величезному патріотизмі народу. Вийшла до волонте-
рів у приймальну й попросила знайти, де можна купити необхідне 
обладнання. 

Вона ні на мить не допустила думки, що це може не вдатися. Навіть 
навпаки – майже почала звикати до чарівництва. І не марно! Через 
годину вже було чотири пропозиції, де можна купити фіксатор, і кіль-
кість грошей, утричі більша за необхідну. На решту наказала купити 
ліків за списком і передати до медпункту в Михайлівському. У Фейс-
буці написала: «Усім щиро дякую! Більше не треба. Вже вдосталь!».

Зателефонувала подруга, поцікавилася, як справи, чи встигає хоч 
трошечки сама відпочивати. 

– Так, усе в порядку. А ви там тримаєтесь? 
– Так, – зітхнула подруга, – ми теж не ликом шиті. 
– Ти знаєш, я сьогодні вранці згадала про те, ким хотіла стати в ди-

тинстві. Навіть не знаю, чому це на думку спало. Ніколи не вгадаєш, 
ким я мріяла бути. Санітаркою на війні! Саме в такому формулюванні. 
Уявляєш?! Доглядати поранених, піклуватися. Мабуть, Усесвіт дарує 
мені цей шанс – здійснити дитяче бажання. 

– Ну ти даєш, санітарко! – дівчина щиро сміялася у слухавку. 
– Хоч настрій тобі підняла. 
«Піклуватися». Пора провідати хлопців. 
– Доброго ранку, солдатики! – незважаючи на страшенну втому, 

дівчина широко всміхалася та дзвінко говорила. – Як ніч минула? Що 
доброго сталося? 

Звідусіль почулися вітання, суворі обличчя посвітлішали. 
– Добре все! Ти знаєш, Ліліє, я не завжди вдома мав такий нагляд, як 

тут. Навіть не жалкую, що отримав поранення. Це невеличка платня 
за турботу, яку ми тут отримуємо! – Вже трошки сивий, але моложа-
вий Олексій завжди жартував і казав компліменти. 

– Лілю, а чи можна нас трошки менше годувати? А то я погладшаю, 
і, як приїду додому, ніхто не повірить, що за революцію боровся. Ска-
жуть, від’їдався в тещі на селі. 

– Хлопці, ми намагаємося робити якнайкраще для вас, – дівчина 
присіла на одне з ліжок. – Але розумієте – в нас така велика кількість 
людей, які хочуть допомогти, що ми іноді не можемо сказати «ні». Хоча 
в деяких випадках це робимо. Наприклад, якщо бачимо, що люди 
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спроможні відвезти їжу, ліки чи перев’язувальні матеріали в інше міс-
це, то просимо це зробити. Для більшості волонтерів, які стоять зараз 
у приймальній залі, така поведінка – це компенсація за те, що вони не 
могли бути поруч із вами у складний час, не стояли на барикадах, на 
передовій. І зараз вони дуже хочуть допомогти, як уміють. А крім того, 
стаються випадки, коли ми просто не маємо змоги відмовити. Напри-
клад, учора приходила сива бабуся з курячим бульйоном. Вона його 
зварила з м’яса, купленого, можливо, на останні гроші, тому що хотіла 
принести вам корисну їжу, підтримати вас тим єдиним, що вона може 
зробити. У мене не повернувся язик їй відмовити, хоча я знала, що у 
вас усього вдосталь, і тим паче бульйону. Я лише змогла відповісти: 
«Ой, як добре! Це саме те, що зараз необхідно».

Хлопці замовкли. Олексій схаменувся першим: 
– Тоді пропоную ударно поснідати! 
Усі засміялися. Саме підійшли дівчата, які годували тимчасово неді-

єздатних поранених, і під жарти та розповіді почався сніданок. 
Виходячи з палати, Ліля вкотре дивувалася простоті, чистоті, сові-

сності хлопців. Вони, скажімо, могли б корчити з себе героїв, коман-
дувати, вимагати якихось додаткових благ, тим паче коли є така наго-
да й можливості від волонтерів. Але ж ні! Ніхто з них жодного разу не 
проявив гордості або самовдоволення щодо власних учинків, участі 
у гарячих подіях. Вони навіть не пишаються пораненнями, боями; бо 
діяли так, як веліли серця. Чоловік повинен приймати рішення та за-
хищати. Це природно. Так має бути. 

Події дня розгорталися. Дівчина дуже щиро й натхненно поринала 
в них. Новини встигала почути уривками, лише у формі розповідей 
людей, що приходили до лікарні. Іноді проявлялася дика втома. Але 
негідних емоцій – ненависті, непотрібного жалю, тривоги, розпачу, 
гніву – не відчувалося. Лише величезне натхнення й захоплення від 
підтримки неймовірної кількості людей, готових допомагати, від пе-
реживання вражаючої єдності, від історичних переламних подій у 
країні, від почуття гідності та величезної гордості за українських чо-
ловіків, український народ. 

День сплинув дуже швидко. Ліля переконалася, що працюють усі 
запущені процеси, передала чергування хлопцю-зміннику та виру-
шила додому. 

Дорогою вона міркувала про зміну свого світогляду. 
Дещо вже змінилося. Раніше вона вважала абсолютно нормальним 

вислів «моя хата з краю», а насправді це ж лише частина прислів’я, що 
звучить так: «Моя хата з краю, першим ворога зустрічаю!». І зараз це 
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добре відчувається: люди готові боротися за свободу, а не за шматок 
ковбаси, вони зрозуміли, що свобода важливіша за так звану стабіль-
ність і елементарний набір побутових благ. З’явилася непереборна 
віра, що далі українці вже будуть іншими, кращими. 

Почувши, як відкриваються двері, дітлахи вибігли й «напали» на 
Лілю: 

– Мамо, привіт! Тебе сьогодні не вбили? 
– Ні, мої кошенята! Я жива й здорова! А ви як? 
– А ми гралися в самооборону. 
– Я бачу! – жінка вже знімала з сина й доньки шапки-«каски» та вод-

ні «бронежилети». 
– Я радий, що ти вдома! Хоч відпочинеш трохи! – Чоловік ніжно обі-

йняв дружину й допоміг роздягнутися. – Ми скучили за тобою! 
Попри ці слова, Ліля знала, що він дуже пишається її діяльністю. 

Коли має трохи вільного від роботи часу, допомагає на чергуваннях, 
спонсорує благодійні внески, усіляко схвалює та підтримує. Саме він 
порадив зайнятися організаційною діяльністю у лікарні, тому що вва-
жав, що так жінка користі принесе значно більше, ніж стоячи на бари-
кадах, – він добре знав її здатність до організаторської роботи. 

Удома Ліля дозволила собі розслабитися й загорнутися в тепло та 
любов рідних. Так, усе лише починається. Заради родини й із підтрим-
кою найближчих вона буде здатна виборювати свободу, скільки зна-
добиться. 

 


