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Слов’янськ був звичайним курортним
містом. Влітку до нас приїжджали на
солоні озера. А взимку ми вмирали
від нудьги…

принаймні до зими 2014-го.

Звісно, я знав, що відбувається у Києві.
У нас теж виходили погорланити.

Ма, закрий
двері!

Пам’ятаю якогось дня
мене аж надто
діставав телевізор.

«Телебашня на горе
Карачун перешла под
наш контроль…»

Мене звати Женя. У той час я постійно сидів за компом
і взагалі не розумів, що відбувається у моєму місті.

«…правительственньіе
войска отступили…»

Батьки постійно дивилися
новини. Ті чомусь були
російською мовою.

І тоді я вперше почув,
як звучить зброя.

Незважаючи на новини, школу довелося
закінчувати. І ще посидіти за партою.

Я в школу.

Жека-а-а,
ти чого не
вітаєшся?!

Оставь.
Сегодня будут камерьі.
Пусть в классе сидит.
Для картинки.

Ставало дуже моторошно, і ситуація гіршала
чи не щодня.

Блокпост на нашій вулиці означав, що ми почали
жити в режимі очікування прильотів.

Стало ще гірше, коли на блокпості
з’явилися чужі кадрові військові.

Вони притягли важкий кулемет.
Влучали і по нашій вулиці.

Коли не бувало обстрілів, можна було завити від тиші.
Тиша – це завжди невідомість. Момент до прильоту.

А потім я навчився слухати техно.
Надягаєш навушники, і звуки «граду»
стають басами, і бій відступає, наче
звуки нейтралізують одне одного.

Настю, швидше!
Треба зайняти місця.
у Міри коронний
виступ.

Я Міра, а це моя велика родина.
Красногорівка для мене – мир,
турбота та затишок.

Наша
соловонька.

Я мріяла бути співачкою.

Коли в Красногорівку прийшли танки
і всі намагалися виїхати, ми вирішили
залишитися. Мама сказала – це дім
нашої родини. Ми йому не зрадимо.

А мама не мала сумнівів, що з нас будуть люди.

У Красногорівці залишилися одиниці. Музичну школу відкрили спеціально
для мене. Мама сказала, що педагогу це потрібно навіть більше, ніж мені.

У підвалі було вогко і холодно. А
хворіти – недозволена розкіш. Ліки
коштували, як поїздка на море.

Я не могла сказати мамі, що
в мене зник голос. Вона і так
забагато на собі тягла.

Спробуємо іншим разом.
Ти ще співатимеш,
от побачиш.

Тому я просто оголосила, що з
мене досить музики.

Яка музика,
коли навколо таке
відбувається?

Тиха.
Запам’ятовуй
все, що бачиш.

Мама сказала: для того, щоби
відпустити біль, його треба зафіксувати.

Оскільки в мене була камера, мій друг-репер попросив
зняти йому кліп у розбомбленому супермаркеті.

Ось
побачиш,
це буде
круто!

Неподалік був блокпост, але він не
потрапляв у кадр. Техніку і військових
знімати заборонено – це всі знають.

Виявилося, що ми помилилися.

Ваші
документи!

Покажіть
камеру!

Ні-і!
Будь ласка!
Ми зні-імали кліп!
Нічого більше.

А на лінії зіткнення помилятися не можна.

Вони перевірили камеру. Звісно, там не
було нічого підозрілого.

Нас відпустили, але страх
залишився зі мною.

Візьміть,
але більше тут
не знімайте. Це
небезпечна зона.

Я більше не буду
знімати! У Красногорівці
точно не буду!

Пробач.
Але мою маму просто так
не переконати. Тому мені довелося продовжити знімати
у волонтерському таборі.

З народження я уявляла, що Мар’їнка – це острів,
а я – Руся – першовідкривачка його скарбів.

Я хочу
залишитися
й побачити
танки!

На літо 2014-го у мене були шикарнючі плани.
Але батьки веліли збиратися в село до бабусі.

Що ж
це – війна?

Ти бачила, що у
Слов’янську? Які танки?
Швидко до машини!

Для мене Слов’янськ був немов
на іншій планеті. І я не розуміла,
чому мушу залишати свій
двір і своїх друзів.

Ба, яка війна?
Ти чого – надворі
двадцять перше
століття?! Війна
лише у кіно.

Спершу я подумала,
що хтось приколюється.

Але, на жаль, це була
жахлива правда.

Я уявила повну розруху, як у фільмах: розбитий вєлік, комп,
нашу халабуду. Як я буду без своїх іграшок? Там все моє!

Але найгірше — я не могла додзвонитися батькам.

Я уявляла, що на них впав літак.

Я щоразу підстрибувала,
чуючи дзвінок телефону.

Тату? Як ви?
Коли я зможу
повернутися?

Почекай.
Ще зовсім
трошки.

Батьки обіцяли, що скоро все закінчиться.
Але вони й самі у це не вірили.

Я повернулася лише у жовтні.

Я пам’ятаю, коли вперше почула «град» то подумала, що це
нога в ногу йдуть солдати. Уявляєте — таке подумати?

У нас
виявився
прикольний
підвал.

З п’яти шкіл у Мар’їнці залишилася
одна. Ми почали її відновлювати.

Я постійно робила
вигляд, що в мене
все чьотко. Це був
мій імідж.

Скільки інформації
втрачено. Її ж тепер
не відновити.

Коли всі думають, що тобі
не страшно, ти і сам
починаєш у це вірити.

Пів планети
знесли, а Україна
лишилася.

Але коли волонтери запропонували поїхати
до табору, я дала згоду. Вперше захотілося
спробувати втекти.

Мені обіцяли потяг!
На літак я би ніколи
не погодилася.

Нічого собі!
Виявляється, за
межами Мар’їнки
є купа цікавого.

Що знімаєш?

Я теж не люблю
гучних звуків. Я – Руся з
Мар’їнки. Будемо дружити,
дивна дівчинко з
Красногорівки.

Щоденник поїздки
для родини. Тобі не
здається, що тут дуже
тихо? Але не так, як у
нас у Красногорівці.

Коли не бомблять,
мертва тиша. А тут така…
не знаю, спокійна.
Мирна тиша.

Нам здавалося, що з дітьми з різних
регіонів ми занадто різні.
Припиніть, ми
маємо довести, що
можемо працювати
разом!

Так а чого вона
єрунду написала?
Чому як із Донецької —
так зразу негативний
персонаж і зрадник?

Тому що
так і є!

Руся права,
ми всі з однієї
країни! Треба
змінити сценарій!

Нам дали завдання зробити фільм про мрії.

Дурацька
ідея. У нас із
ними взагалі
мрії різні.

Я от хочу,
щоби відкрився мій
акторський гурток. Щоби
мої друзі повернулися до
Мар’їнки. Щоби перестали
стріляти.

Нас продовжували переслідувати
ненависні звуки.

Інші діти теж хочуть
миру. Просто їм важко
зрозуміти… Я мрію
зняти фільм про 2014-й,
про те, що ми
пережили.

Це просто
звук.

Зараз вам
на голови прилетить.
Так вам і треба.
Колись ми
перестанемо боятися
гучних звуків.
Мені хоч
не бреши.

Після школи я вирішила вступати на
оператора. В мене вірила лише мама.

Стара камера не витримала дороги. В мене
злетіли кадри з творчого завдання. Довелося
все перероблювати за кілька годин до іспитів.

Нічого,
покажеш,
що є.

Це провал!

Чому
ви нормально не
підготувалися?

Вона з
Донецької.
У неї там
війна.

І що? Це не
виправдання!

Мама сказала, що наша трагедія торкнулася навіть
мирних територій. Когось вона зробила злим…

А когось — навчила співчуттю. Ці зрозуміли, як їм
пощастило, що військові дії замість них бачили інші.

Міро,
зачекайте!

Я викладаю
ще в одному
університеті.
Ви талановита.
Приходьте
до нас.

Так я почала вчитися
на кінооператора.

Я же
тобі казала.
Ти – талант!

?

Страшний рік у підвалі навчив
не здаватися.

2014-й показав, що
найважливіше – це ті,
хто в тебе вірять.

Дайте
дорогу!

Ідуть всі,
окрім Міри.

Як доїду –
обов’язково
подзвоню!

Повертайся
скоріше!

А у Києві я залишилася самотньою.
І наче з міткою: «в її місті війна».

Народ, завтра розпочинається
профорієнтація. Ми маємо піти
у наші школи до одинадцятикласників і розказати про
наш факультет.

Це чому?

А тому,
що її школу
розбомбили.

Це не
смішно!

Тобі треба забути все,
що з нами сталося. Ти ж не
можеш постійно плакати
через усілякі недолугі
жарти?

Уявляєш, і це староста
сказонув! У мене була
істерика, годину
всю трясло.

Нєа. Найбільше боюся
помилитися і вступити
не туди. Тому спершу
вирішила подивитися
світ.

Мама каже, щоб я зробила фільм.
Пам’ятаєш, як я мріяла – про життя
моєї родини у 2014-му? Може, якщо
його зніму, мене трохи
попустить?
А ти так і не
надумала, куди
вступати?

І зависла у
цьому кафе?

Ні, просто почала
з Києва. І, до речі, мені
з цією роботою допоміг
один із наших волонтерів.
А інші у Берлін
запрошують.

Руся,
клієнти!

Не зважай на
усіляких… старост
і насолоджуйся
навчанням!

А потім воно
повернеться
у твоє життя.

Переконувати себе,
що все минуло...

Можна радити все забути...

Одним випадковим звуком.

І залишиться тільки дихати
і чекати, поки тіло згадає,
що ти у безпеці.

Вона
не любить
гучних звуків….
Війна….

Тату, мене запросили
волонтери. Я буду працювати
помічником ментора у Берліні,
як колись вони у нас…
Я не хочу вчитися
у Красногорівському
технікумі! І на МНС-ника
у Вінниці теж не хочу!
Я хочу рухатися далі!

Але й інший варіант – тікати далі. Насправді нормальний
такий варіант, коли йдеться про Берлін.

Завдяки волонтерам я отримала шанс, якого ніколи
раніше не мала. Дівчинка з Мар’їнки до 2014-го ніяк
не змогла би потрапити в Берлін.

Ich heiße Rusya.
Ich bin aus der
Ukraine.

Але знову почула «град».

Але мені більше не хотілося розказувати про ті
страшні роки. Тут, у Берліні, я зрозуміла, що це прожила.
Виплакала. Тепер у мене все добре.

Ніколи раніше я не бачила
стільки святкових вогнів.

Я навіть спробувала оцінити
красу салютів.

Треба щось
із цим робити.
Або ці звуки,
або я.

Як виявилося, тікати і рухатися
далі – не одне й те саме.

Після звільнення Слов’янська усюди вивісили жовто-блакитні прапори. Хотілося вірити, що місто змінилося.

Але, як і раніше, ми просто не мали куди піти.

І раптом у Слов’янську
з’явилися люди, які не
хотіли повторення
квітня 2014-го.

?

А може, і не раптом. Може, до
2014-го я їх просто не помічав.

Я взявся допомагати у «Теплиці».
І дізнався про купу інших ініціатив.

із «Будуймо Україну разом» ми
їздили ремонтувати актову залу
на Львівщину. А хлопці звідти
приїздили до нас відновлювати
розбомблені будинки.

Виявилося, що ми не такі вже й
різні. Усюди в Україні люди мають
однакові вуха. Мені сподобалося
на Львівщині.

Файно!

Потім працював із «Plan B fest».
І це було щось неймовірне! До
Харкова з’їхалися круті люди
з усієї України.

У Харкові є старий цирк. І це
єдина діюча база в Україні, де
тренуються циркові артисти.
Метою фестивалю, зокрема, було
привернути увагу до проблем
старого цирку.

Як нам
не вистачає
рейву?

Вдень у будівлі старого цирку
збиралися активісти та круті
спікери зі всієї країни.

Потім були концерти, і те, чого
ми не знали у Слов’янську – нічне
життя. У них можна було грати
музику після 23:00!

Але одного разу в дверях
мого улюбленого бару
з’явилася вона.
Ага.

Уявляєте, як мені після того було повертатися
до нашого глухого Слов’янська?

Я Іра. Ми жили неподалік.
Навіть якийсь час ходили
в одну школу.

Я вчуся у Харкові. Приїхала
до батьків, а тут у вас так
нудно. Просто не знаю,
що вночі робити.

Привіт,
Іро.

Я не можу спати.
Мені сняться
жахи.

вночі треба
спати!

Тоді я уявлення не мав, хто вона
така. Але її енергія збивала з ніг.

Вчора наснився салют. Дивний, без звуку.
Я визирнула у вікно, а там вогні.

Розумієш,
чому мені не можна
То які у вас ідеї?
спати? Раптом вони
Може, влаштуємо вечірку?
справді по мене
З класним звуком, щоб
прийдуть?
точно всі у Слов’янську
попрокидалися?

І раптом я почула дзвінок у двері, й зрозуміла,
що вони прийшли по мене.

У нас
заборонений
будь-який двіж
після 23.00.

Але ж ти
можеш це
зробити?

Вона сказала це так, що в мене не
залишилося вибору. Я мусив це зробити.

Пропоную Білокузьминівські стовпи. Це
містичне місце.

Популяризація
регіону? Хороша
ідея.

Кажуть, там
якась офігенна
акустика.

Вона відразу зрозуміла мою музику.

Я подумав, що вона права: подалі від житлових
будинків – поближче до неба.

Я думаю, нашу
вечірку треба назвати
Shum? Латиницею, щоб
одразу в рекламу?

Shum:
звук, що
лікує?

Так. Ми покажемо
всій Україні, що у нас є не
тільки збройний конфлікт,
а й круті місця та неймовірний звук. Я розішлю
запрошення.

Але Ірина ідея мені сподобалася більше.

Я напишу
кільком
знайомим.

Я прагнув, щоби до нас приїхали ті, хто
хоч раз чув «град». Мені хотілося показати,
що такі звуки можуть нести мир.

Іра сказала, що дехто нашого запрошення чекає
вже дуже давно. Хоч я і не зрозумів, як таке
може бути. Ми ж щойно все це вигадали.

Ага, гучні
звуки – саме
те, від чого
я тікаю.

Та хто там
знову?

Ні, з фільмом не виходить.
Не можу все забути. Раптом
Shum допоможе? Поїхали?
Заради мене.

... ...
... ... ...

Мені прийшло
запрошення на «Shum:
звук, що лікує». Може
поїдемо?

Куди
прямуєте?

Який ще Shum?
Я від берлінського салюту
ледь не загнулася. Ти вже
свій фільм доробила, що
надумала кудись
їхати?

Добре.
на Донбас.
Не повірите –
по звуки
миру.

Як гарно!

У нас тут територія свободи.
Жоден із них не зміг би вийти на
вулицю в такому одязі, скажімо,
у Донецьку.

Я не впевнена,
що мої навушники це
витримають. І чого вони
зібралися саме тут?

Це Женя – він
провідник звуку.

А чому саме
тут? Чому у цій
глушині?

З цим
місцем
пов’язана
легенда.

Сто років тому
тут жив святий.
Його називали
Стефан Босий.

Стефан Босий видовбав у скелях келію і проводив
дні у молитві. Його слова мали надзвичайну силу.

Розказували, що коли він молився,
його спів лунав на багато кілометрів.

Стефан Босий
молиться!

Стефана Босого вбили у 1930-х. Його молитви
перестали звучати, і сюди прийшла війна.

«Даруй
мир цій
землі…»

Стефан Босий
мені наснився, і
сказав, що ми маємо
повернути звук на
Білокузьминівські
скелі.

Не дуже
любимо?! Та я
до судом його
боюся!

І заради
цього я проїхала
пів України?

На такий випадок у нас
є це. Звуконепроникні.
Самі вирішите, в який
момент зняти.

Ми не дуже
любимо гучний
звук.

Техно – це звук, що лікує. Музика, що переборює страх.

Колись про наш регіон заговорять як про батьківщину
фестивалю техно, а не як про
місце, де були військові дії.

Знімай!

Страшні роки лихоліття назавжди залишиться частиною мене.
Але я зроблю все, щоб пам’ять не заважала мені жити далі.

А що? Знову
співатимеш?

То що,
дознімеш свій
«2014»?

А ти?
Ні.

А я нарешті
готова йти далі.

Ні. Це ж тобі не казка.
Голос вже не повернути.
Але фільм я зроблю.
Просто інший.

Тату, я лечу
вчитися у Берлін.
Так, серйозно.
Ти не повіриш,
на археолога!

Мені сподобалася легенда Іри. Думаю, я зможу розказати німцям
ще купу історій про нашу землю. Вона на це заслуговує. Як і я.

Пам’ятати про те, що відбувалося на нашій землі,
потрібно, щоб більше цього не допустити. А задля
миру нам варто розказувати одне одному
і всьому світу, яка чудова у нас країна.

Ми маємо витанцювати біль. Всією країною.
І нарешті почути звуки миру.
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