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ВІЙНИ



24 лютого мав початися вишкіл для 
політикинь, який організовувала плат-
форма “Жінки — це 50% успіху Украї-
ни” спільно з ІРРП. Ми довго готували-
ся до цієї події — розробили програму, 
запросили крутих тренерок і тренерів, 
оголосили конкурс, прискіпливо обира-
ли учасниць. Пізно вночі я ще сиділа й 
вичитувала слайди на своїй презентації. 
Прокинулася о сьомій ранку й почала 
збиратися. Дзвінок від мами став точ-
кою відліку нової реальності.

ПОЧАТОК

— Війна почалася, — тремтячим голо-
сом сказала мама. 

Я не повірила. Подумала, що хтось пере-
дивилася новин. Підійшла до вікна й по-
бачила, як люди з валізами, мов мураш-
ки, бігають біля будинку й розсідаються 
по автівках. І почула перші вибухи. 

У мене нема автівки. Зате є двоє дітей. 
І я не знаю, куди мені бігти. І за що ха-
патися. Почала пакувати щось у валізи. 
Наливати воду у ванну і в усі каструлі, 
які були в квартирі. Намагалася більше 
не підходити до вікон. Вибухи ставали 
все відчутнішими. Десь зовсім поруч 
гриміло в Гостомелі. Розбудила стар-
шого сина. Здається, він був готовий до 
такого розвитку подій значно більше, 
ніж я. Теж почав збиратися. До сховища 
було близько. Ми бачили його з вікна — 
це недобудована парковка в сусідньо-
му будинку. Там уже метушилися люди. 
Прокинувся менший син. Погодувала 
його й одягнула, щоб можна було швид-
ко вийти на вулицю. Далі було триво-
жне очікування. Я заряджала телефон і 
читала, що пишуть у соцмережах. Ма-
люк будував будиночки зі своїх книжок 

і вимагав взяти їх усі до сховища. Стар-
ший клеїв скотч на вікна. А потім раптом 
звідкись із двору долинула пісня Тараса 
Петриненка. Хтось із сусідів на повну 
гучність вімкнули оте щемке “Україно-У-
країно, після далечі доріг вірне серце 
твого сина я кладу тобі до ніг…”. Я від-
чинила навстіж вікно, хоч було доволі 
холодно. Слухала і плакала. 

КИЇВ

Того дня ми не пішли у сховище. Як і 
в усі інші дні. Я прочитала все про дві 
стіни, купу відгуків, зауважень, погроз і 
дорікань. Вислухала, як бідкаються мої 
родичі («краще б ви туди спустилися»), 
але ухвалила рішення лишатися в квар-
тирі. Діти спали в коридорі на підлозі. 
Коли сирени завивали вдень, ми хова-
лися у ванній. Поставила туди малому 
столик, дала стос паперу й олівці. Він ма-
лював і постійно розповідав якісь історії, 
щоб заспокоїти себе. З часом у всіх цих 
історіях почали фігурувати російські вій-
ськові, привид Києва, літак «Мрія» і все-
все, що син чув із наших розмов. Телеві-
зора в нас немає, тому всю інформацію 
отримували із соцмереж. Старший по-
стійно читав і цитував нам, про що пи-
шуть десятки телеграм-каналів. 

БУЛО СТРАШНО,  
БО З ВІКНА МИ БАЧИЛИ,  
ЯК ЩОСЬ ВИБУХАЄ  
І ГОРИТЬ У ГОСТОМЕЛІ ЧИ 
ІРПЕНІ. КОЖЕН ВИБУХ  
І ДИМ ЗА ЛІСОМ ДОВО-
ДИВ ДО ВІДЧАЮ. 

УСІ СТАДІЇ
НЕПРИЙНЯТТЯ 
ВІЙНИ



Дуже швидко знаходили пояснення, що 
сталося — у соцмережах буквально ве-
лася «пряма трансляція» того, що відбу-
валося на наших очах. 

Ми лишалися у Києві до середини бе-
резня. І це був ще той виклик. Мені все 
здавалося, що ось-ось усе завершиться. 
Мусить завершитися. І в якийсь момент 
я навчилася почуватися таким собі «без-
смертним поні». Медитувала й переко-
нувала себе, що все буде добре. Рідні 
стіни мене оберігали. 

КИЇВ ДАВАВ МЕНІ 
СИЛИ ПЕРЕЖИВАТИ 
ВІЙНУ. Я БУЛА В БЕЗ-
ПЕЦІ (ЯКЩО НИНІ ВЗАГАЛІ 
МОЖНА БУТИ В БЕЗПЕЦІ 
БУДЬ-ДЕ В УКРАЇНІ). 
Але так не вважали мої рідні й друзі. 
Тому, як це не дивно звучить, але най-
більшу небезпеку становили саме вони, 
а не російська армія. На мене всіляко 
тиснули й просили, вимагали й благали 
виїхати з Києва. Я здалася, коли брат на 
своїй автівці виїздив із родиною на Чер-
кащину. Він забрав нас.

ПОШУК ФОРМАТУ  
«РОЗМОВИ ЗІ СВІТОМ»

У соцмережах жартували, що багато 
хто перестав бути героєм чи героїнею 
книжок Ремарка і потрапив у світ творів 
Нечуя-Левицького. Це й про мене та-
кож. Причому, мова не про «Бурлачку» 
чи «Миколу Джерю», а про славнозвіс-
ну «Кайдашеву сім’ю». Я дуже люблю 
свою родину, але коли десятеро людей 

раптом опиняються в одному просторі 
разом із п’ятьма котами й двома собака-
ми, то це ой як травматично. Ми ховали-
ся від війни, хоча сирени й там нас на-
здогнали. Дуже хотілося звідти поїхати 
якнайшвидше. У мене є будинок у селі, 
який колись належав дідусеві. Але весна 
видалася холодною, а там не було опа-
лення. Тож із швидким «переселенням 
народів» не склалося. 

Упродовж усіх цих трьох із гаком місяців 
я буквально «сиділа» в телефоні. Комп’ю-
тер майже не вмикала. А насамкінець він 
ще й зламався. З першого ж дня я ли-
шилася без роботи. Донор призупинив 
проєкт. Сайти, де я була редакторкою, 
перестали працювати. Тож особливої 
потреби (та й можливості) працювати 
з текстами не було. Але це єдине, що я 
справді гарно вмію, і єдине, що тримало 
мене всі ці дні. Я щодня писала пости в 
соцмережах. Щось читала, рефлексува-
ла, репостила, добирати якісь картинки, 
перекладала свою писанину англійсь-
кою, шукала й припасовувала до дописів 
кришмітки, відповідала на коментарі, 
дискутувала… Перетворилася в таке собі 
доморощене ЗМІ — де клубок болю та 
емоцій продукує контент. Потім завдя-
ки редакторці «Зміни» Олі Падіряковій 
почала фрілансити — писати колонки, 
записувати інтерв’ю із жінками, які взя-
ли до рук зброю… Оля ніби дала мені до 
рук ліхтарик, бо до того я ніби рухалася 
в темряві навпомацки, але зрештою пи-
санина стала структурованішою і такою, 
з якої більше користі. 

Це нагадувало мені, що я жива, що мій 
голос щось важить. Бо війна просто не-
стерпно боліла. А такий формат «роз-



мови зі світом» допомагав якось балан-
сувати й «зализувати» рани. У пошуках 
конструктиву. 

ПРИСЛУХАТИСЯ ДО ВІЙНИ В СОБІ

Одного дня я побачила в фейсбуку ві-
део, де хлопчик, у якого я була закохана 
в дитячому садочку, відповідає на запи-
тання росіян у Попасній. Цей хлопчик — 
мій однокласник. Він давно виріс і став 
воїном. Коли почалося повномасштаб-
не вторгнення, пішов у територіальну 
оборону в Черкасах, стояв на блокпосту, 
а потім його відправили на Луганщину, 
де він потрапив у полон. Його досі не 
визволили. Я дуже сподіваюся, що він 
живий і що з ним усе буде гаразд. Але це 
відео мене тригернуло страшенно. Досі 
збираю себе по шматочках, прокручу-
ючи в голові запитання, які ставив оку-
пант, і відповіді чоловіка. Я бачила його 
очі, сповнені страху, і водночас він мав 
мужність відповідати українською, і ро-
бив це з гідністю.  

Зрештою я таки поїхала в село. Спроб-
увала максимально «вимкнути» війну. 
Перемкнулася на боротьбу з бур’янами, 
висадку розсади й квітів. Новини читаю, 
але вже значно менше. Майже не пишу 
в соцмережах. Бо, по-перше, бракує 
часу. А, по-друге, маю тепер дуже цікаву 
хворобу (так собі думаю, що психосома-
тичну, але хто зна). Синдром зап’ястного 
каналу. Пальці німіють, рука нестерпно 
болить під ранок. Всесвіт ніби говорить 
мені: помовч, жінко, тебе було занадто 
багато останнім часом. Прислухайся до 
себе. Прислухайся до цієї війни в собі. 
Біль колись мине. Треба тільки більше 
відпочивати, не друкувати на телефоні 

дописи для соцмереж і пити вітамін В6. 
Якби ж то все було так просто з війною, і 
вона теж минула якомога швидше. 

***

Так я почала із заперечення і пройшла 
майже всі стадії, що проходить людина, 
яка переживає біль. Але до прийняття 
так і не дійшла. Бо дуже складно осягну-
ти все, що нині відбувається. Неможли-
во осягнути й прийняти. 

Вікторія Кобиляцька,  
журналістка, м. Київ


