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Добре пам’ятаю день, коли для мене стало зро-

зуміло, що почалася російсько-українська війна. 

Це — ранок 28 лютого 2014 року. У мене 7 міся-

ць вагітності, страшений токсикоз. Мій чоловік 

підходить до мене зі словами «буде війна…» Він 

не спав усю ніч, слідкував за новинами про захо-

плення озброєними людьми будівлі Верховної 

Ради та Уряду АР Крим та встановлення росій-

ських прапорів. Тоді я вперше відчула страх 

невідворотності ситуації, але ще не знала яким 

жахом це стане для нас усіх.

Після цього події відбувалися дуже швидко — 

незаконний референдум, окупація Криму, оголо-

шення мобілізації, антитерористична операція, 

перші втрати військових. У мене ризик перед-

часних пологів, я акумулюю всі свої сили, щоб 

доносити дитину.

2 травня 2014 року — відбуваються сутички в 

Одесі, гинуть люди, всі ці новини жваво обгово-

рюють медсестри пологового відділення. Вчора 

я народила донечку.

11 травня 2014 року — відбуваються псевдоре-

ферендуми щодо незалежності ДНР і ЛНР. Моїй 

донечці 10 днів, я намагаюся налагодити грудне 

вигодовування і зрозуміти, що за вир подій відб-

увається навколо мене.

22 травня 2014 року — напад під Волновахою. 

Я приймаю залік з дисципліни «Соціологія», сту-

дентки та студенти увесь час говорять про війну, 

запитують мене про її тривалість, запитують про 

втрати. Тоді загинуло 18 військовослужбовців і 

нам здавалося, що це неймовірно багато. Ми не 

знали, що попереду втрат буде ще більше. Мож-

ливо, знали, але не хотіли цього приймати.

12 червня 2014 року — день народження моєї 

мами, я купую їй квіти. Продавчиня розповідає 

мені, що йдуть важкі бої за Маріуполь (13 червня 

2014 року українській військові звільнять місто). 

Тоді я навіть припустити не могла, що через 

вісім років Маріуполь стане містом-мучеником, 

а його втрати вимірюватимуться десятками ти-

сяч життів. Через вісім років у Маріуполі загине 

однокласник мого чоловіка. Я вперше дізнаю-

ся, що таке похорон без тіла, бо серед тисяч тіл 

вбитих маріупольців його не змогли знайти. Але 

це буде через вісім років…

15 червня 2014 року — наша сім’я прийшла до-

помагати до волонтерського штабу в Ужгороді. 

У нас та у всіх присутніх там людей пригнічений 

настрій, жінки час від часу витирають сльози. 

Вчора був збитий літак Збройних сил України. 

Загинули 49 військовослужбовців. 

У МЕНЕ КУПА ЕМОЦІЙ: 
СПІВЧУТТЯ, СТРАХ  
НЕВІДВОРОТНОСТІ ПОДІЙ, 
ВІДЧАЙ, А ЩЕ РАДІСТЬ, 
БО НАШІЙ ДОНЕЧЦІ 
ПІВТОРА МІСЯЦЯ  
І ВОНА НАВЧИЛАСЯ  
ПОСМІХАТИСЯ.
Кінець серпня 2014 року — емоційно дуже 

складний місяць, важкі втрати під Іловайськом. 

Виникає бажання максимально бути корисною 

для своєї держави. Вирішую, що  не піду у від-

пустку по догляду за дитиною. З вересня виход-

жу на роботу до університету. Починаю тримати 

стрій…

З вересня 2014 і наступні два роки пам’ятаю 

лише, що постійно слідкую за новинами з фрон-

ту і намагаюся поєднати грудне вигодовування 

доньки із парами в університеті. Постійні відчут-

тя тривоги, втоми і недосипання.

15 грудня 2016 року — дуже важкий день, по-

хорони мого однокласника Міші, який загинув 

на фронті. Розумію, що мої втрати стали дуже 



близькими. Біль… Із цього дня я пам’ятаю лише, 

що подумала як багато нових могил на Пагорбі 

Слави в Ужгороді, як багато достойних життів ми 

втратили у цій війні. Тоді я ще не знала як багато 

втрат попереду. Наступного разу я відчуватиму 

той самий нестерпний біль 4 квітня 2022 року, 

коли на тому ж Пагорбі Слави хоронитимуть 

мого колишнього студента Святослава і я зно-

ву жахнуся від кількості нових могил — нових 

достойних втрачених життів. Біль нестерпний… 

Найжахливіший порядок речей у світі — втрача-

ти дітей.

Потім було багато нових викликів — політичних, 

економічних, соціальних, була світова пандемія 

Covid-19. Наші військові тримали фронт, а мені 

часом здавалося, що війни не існує. У потоці по-

всякденних справ часом вдавалося забути про 

війну, але вона нагадувала про себе новими 

втратами. Пам’ятаю вересень 2019 року.  На од-

ній із міжнародних конференцій, присвячених 

тематиці толерантності, я не змогла стримати 

своїх емоцій після виступу білоруського науков-

ця, який констатував, що для України існує лише 

шлях упокорення своїй долі — бути частиною 

росії і припинити братовбивчу війну. Це — була 

складна дискусія, після якої я в чергове переко-

налася, що справедливості не існує, але правда 

надважлива.

Лютий 2022 року. 8 років триває війна, моїй дон-

ці 8 років, синові — 2 роки. Вони жодного дня не 

жили в Україні без війни. 

ЦЯ ВІЙНА — ЦЕ МАРАФОН 
ВТРАТ І ЗДОБУТКІВ,  
ПОРАЗОК І ПЕРЕМОГ, 
НЕВДАЧ І УСПІХІВ, ПЛИН-
НОСТІ ЖИТТЯ І НАРОДЖЕН-
НЯ НОВОГО.  ВОНА — ЧА-
СТИНА МОГО ЖИТТЯ.

Початок 2022 року у мене вийшов метушли-

вим. Я разом з колегами готувалися відзначати 

100-річчя Жіночого руху на Закарпатті. У нас 

була купа планів і очікувань. Ми були стриво-

жені ймовірністю повномасштабного вторгнен-

ня росії, але не вірили, що це можливо. «Хіба у 

ХХІ столітті люди можуть жадати війни?» — запи-

тувала я себе. І відповідала: «Ні, не можуть».

24 лютого 2022 року. Мій чоловік розбудив мене 

зранку, сказав, що бомбардують Київ, одягнувся, 

випив кави і пішов до воєнкомату. Я не можу 

пригадати про цей день більше нічого. Так для 

мене і моєї сім’ї почалася нова сторінка війни. 

Це — нова сторінка переживань, тривог, страху 

та втрат.  

Сьогодні вже 98 лютого 2022 року (1 червня 

2022 року поза межами України). Я щодня на-

магаюся тримати стрій, вірю у нашу перемогу і 

міцно обнімаю дітей під час повітряних тривог. 

Сподіваюся, що колись мені вистачить сил на-

писати і про ці дні війни, а поки не можу… Не 

можу, бо лютий 2022 року ще не закінчився…

Маріанна Колодій,  
громадська активістка, викладачка, 
Ужгород


