


Моя історія війни розпочалася з 2014 
року.

Я очолюю ВГО «Асоціація жінок Украї-
ни «Дія», яка з перших днів війни допо-
магає армії. Передавали все потрібне. 
Робили концерти у шпиталі, годували 
смачним поранених. Завжди відправля-
ли на фронт подарунки до свят, завжди 
обов’язково думали про жінок на війні 
та передавали їм усе необхідне. У нас 
в асоціації Олена Жевець — капеланка. 
Вона часто їздила до Донецької та Луган-
ської областей, і ми з нею передавали 
все, про що нас просили на передовій. 
Якось мені зателефонували «дієвочки» 
(ми так називаємо учасниць нашої «Дії») 
з   Кропивницького та попросили заїхати 
до нашого Одеського шпиталю, там на 
лікуванні перебувала Наталя Демчен-
ко — вона наша захисниця, а у неї був 
день народження. Тоді, пам’ятаю, був 
божевільний день, але я розуміла, на-
скільки важливо в день народження не 
залишитися однією в чужому місті.

Заїхала купила квіти, подарунок — та од-
разу до неї. Познайомилися, дуже мені 
до душі Наташа припала. Тоді я не підо-
зрювала, що наше знайомство буде до-
леносним у 2022 році. 

У жовтні вона мені зателефонувала і 
попросила привітати морську піхоту з 
днем   «Захисників і захисниць України». 
О Боже, подумала я. Це ж у Сараті, три 
години їзди від Одеси. У мене вже на ру-
ках квитки до Києва, як привітати? Але 
ж у нас організація громадська, дівчата 
зібрали гроші, купили подарунки, наша 
Олена Палашек та Оля Іванова поїхали з 
концертом, з подарунками до них. Мор-

ські піхотинці були у великому захваті 
від приїзду дієвочок. З того дня дружба 
зав’язалася міцна. 20 лютого 2022 року 
мені зателефонував замполіт та попро-
сив допомогти з матеріалами для укрі-
плень.

Я збентежена. Навіщо, що зміцнювати? 
У Сараті? — Ні, — каже він. — Нас пере-
вели, ми неподалік Одеси. 

Ок, сказала я, та 23 лютого привезла їм, 
що просили. Ще подумала: поганого дня 
я з військовими зустрілася, ну оскільки, я 
ж не з квітами, а з мішками для піску до 
них приїхала, то нічого. 

Ну і все... 24 вранці чоловік розбудив: 
війна почалася!

Я на нього накричала з просоння.

— Що ти верзеш! Яка війна! Дай спокою! 
Де стріляють?..

Той день для мене був як страшний сон. 
Мені здавалося, що я маю прокинутися, 
що це все неправда. Такого не має бути! 
Це безглуздя! За що? 

Опритомніла я 25 лютого вранці, від 
звуку в месенджері: замполіт написав, 
що потрібна клейонка, скоби, цвяхи — й 
понеслося…

ОСЬ ТАК КОЖЕН 
ДЕНЬ — БІЖУ, ДІСТАЮ, 
КУПУЮ, ПРОШУ, ТОРГУ-
ЮСЬ, ЗНАХОДЖУ, ПИШУ, 
БЛАГАЮ, ЗНОВУ ПРОШУ, 
ЗНОВУ ДІСТАЮ.



Щодень я була у них в різних точках, 
бо батальйон дуже великий. Моталась 
по всьому узбережжю Чорного моря 
Одеської області. 

Я коли до них приїжджала, вони мені ка-
зали: 

— Ми вас так чекаємо, як у дитинстві 
маму з базару. 

Або: 

— Нарешті, Одеса-Мама приїхала!  

Так вони мені й позивний дали — МАМА. 
Не всім я в мами годжуся за віком, зате 
люблю їх і турбуюсь про них — справді, 
як мама.

На початку війни було дуже важко. Знач-
на частина постачання батальйону була 
на мені: від мішків з рисом та цукром до 
бронежилетів. 

ДЕРЖАВА БУЛА  
НЕ ГОТОВА, ТОМУ  
ПЛУТАНИНА БУЛА  
СТРАШНА. ДОВЕЛОСЯ  
ВСЕ ПОКЛАСТИ НА  
ПАТРІОТІВ ТА ВОЛОН-
ТЕРІВ. 
Зараз пишу, згадую, диву даюся, як я все 
витримала. Адже, окрім роботи на ниві 
волонтерства, у мене сім’я, діти, онуки, 
батьки (мама 85 років, тато 86 років), гро-
мадська жіноча організація, благодій-
ний театральний фонд, купа родичів, 
моя політична партія, яку я очолюю на 
Одещині... як я все витримала?

Як президентки БО «Перший благодій-
ний театральний фонд» я працюю також 
на культурному фронті, який включає на 
три напрямки. 

Перший — це допомога митцям і мист-
киням, які через війну опинилися в 
скрутних обставинах. Це ветерани теа-
тру та кіно. Допомагаю акторкам і акто-
рам, тим, хто творять у режисурі, хорео-
графії, костюмах…

Якщо державні театри ще якось трима-
ються, і там платить держава зарплат-
ню, то приватний сектор культури та 
кіно знаходться в тяжкому стані. Тому 
допомагаємо продуктами харчування, 
ліками, фінансами. 

ДРУГИЙ НАПРЯМОК —  
ЦЕ КУЛЬТУРНИЙ 
ФРОНТ У МІЖНАРОДНО-
МУ КУЛЬТУРНОМУ  
ПРОСТОРІ. 
До війни до Дня Незалежності України я 
з командою створили імерсивну вистав-
ку «Тарас Шевченко — душа України».

Виставка вийшла дуже вдалою, прем’єра 
відбулась в Одесі, і зараз завдяки моєму 
партнеру Валерію Костюку, який живе 
в Канаді, цю виставку демонструють в 
Північній Америці, у Канаді в Торонто та 
в США — у Чикаго, Бостоні, Сан-Фран-
циско, Лос-Анджелесі, Денвері вже по-
казали зараз будуть демонструвати в 
Клівленді та Пітсбурзі. 

Кошти від проданих квитків перерахо-
вуються на спецрахунок Національного 



банку України, і туди виставка вже від-
правила понад 4 млн грн.

Зараз працюємо над тим, щоб за та-
ким вдалим прикладом цю імерсивну 
виставку показати в різних країнах, веду 
перемовини з Францією та Іспанією. Та-
кож виникла ідея зробити нову імерсив-
ну виставку — «Війна в Україні». Не знаю, 
як упораюся, але мушу і це зробити. 

І третій напрямок культурного фронту – 
маленькі концерти для підняття духу вій-
ськових, які стали нещодавно робити. 
Уже були концерти для морської піхоти, 
у шпиталі для поранених, для прикор-
донників.   

Якщо описати кожний день у війні, то, 
певно, і книга складеться. 

ВІЙНА ЩЕ НЕ ЗАКІНЧИ-
ЛАСЯ, І ЗАРАЗ Я БАГАТО 
ЧОГО НЕ МОЖУ РОЗПОВІ-
СТИ. АЛЕ ОБОВ’ЯЗКО-
ВО ЦЕ ЗРОБЛЮ, КОЛИ 
ПРИЙДЕ ПЕРЕМОГА! 
У травні для мене починається іще один 
складний період війни: саме зараз моїх 
морпіхів, як я їх називаю — морських ко-
тиків, передислокували туди, де гараче, 
на так званий «нуль»…

Я всю ніч не спала, проплакала. Вони 
мені стали вже такими рідними та 
близькими. Вони мої синочки! І я як їхня 
«мама» молитимуся за них і продовжу-
ватиму все робити, аби їм воювалося 
легше, аби вони живими та здоровими 
повернулися додому з ПЕРЕМОГОЮ! 

Делієва Наталя, 
громадська активістка,  
м. Одеса


