
Я народилася і все своє життя провела  
в чудовому місті Києві. В кожної людини  
є своє власне життя і своя власна історія. 
А у кожного українця з 24.02.2022 р. наста-
ло однаково страшне і невідоме життя. 
Однакове тому, що до кожного в дім, в ро-
дину, в Україну прийшла війна. Чоловіки 
взяли зброю в руки, щоб захищати свою 
Батьківщину, родину, а більшість жінок 
з дітьми були змушені виїжджати з об-
стріляних міст туди, де безпечніше. Одна  
з них — це я та мій 10-річний син. На  
другий день війни ми виїхали в Київську  
область, а на 39-й виїхали з України  
до Іспанії. 

ЦЕ БУЛО НАЙСКЛАДНІШЕ 
РІШЕННЯ В МОЄМУ ЖИТТІ, 
ЯКЕ ДОВЕЛОСЯ ПРИЙНЯТИ — 
ЗАЛИШИТИ ДІМ, ЧОЛОВІКА, 
ДІТЕЙ, БАТЬКІВ. 

У нас з чоловіком троє дітей. В Києві  
залишилися двоє старших дітей: доч-
ка 26 років і син 24 роки. Скажу так:  
«В Києві залишилося моє життя, тому що  
все це — МОЄ ЖИТТЯ». Мої близькі, мої  
думки, плани, мрії залишилися вдома. 
Попереду невідомість, журба, пустота  
і страх. Взяла себе в руки та змусила себе 
виїхати заради молодшого сина, щоб  
зберегти його життя й психіку.

На шляху довгої дороги зустріла багато 
людей, які допомагали прихистком, їжею, 
увагою, починаючи зі Львову, де нас при-
хистили на ніч у притулку.

Виїжджали ми автобусом. Маршрут був 
спланований і організований багать-
ма людьми. Сидячі в автобусі, з кож-
ним кілометром більше розумієш, скіль-
ки задіяно волонтерів, сил, людської 
доброти, фінансів, щоб нам допомогти.  

В автобусі було приблизно 50 людей.  
Це – жінки і діти. В дорозі нас супроводжу-
вали іспанці-волонтери різного віку. Ми 
не розуміли їх, а вони не розуміли нас, але 
в їхніх очах ми бачили співчуття, любов  
і турботу. Дякую їм за це.   

Водночас в голові не вкладається, як одні 
люди можуть співчувати, допомагати,  
ділитися тим, що в них є, а інші — вбива-
ти, ґвалтувати, красти, знущатися і знищу-
вати все на своєму шляху. Хоча останніх 
людьми не назвеш…
 
В Іспанії ми живемо в чудовій іспанській  
сім’ї. Люди поділилися тим, що в них  
є. Створили максимально комфортні умо-
ви, щоб нам було добре і затишно. Ми всі 
окуті турботою. Оформлення документів, 
медичне страхування, оформлення дітей 
в школи, моральна підтримка — всім цим 
переймається іспанська спільнота. Дякую 
всім їм. 

За ці два місяці багато чого пережили,  
з чим довелось стикнутися, вийти із зони 
комфорту і вчитися жити по іншому. Бага-
то думок, переосмислення, емоцій, сліз.

Ми всі українки та українці, які розкидані 
по світу, найближчим часом повернемо-
ся додому в нашу Україну і обіймемо сво-
їх рідних і близьких. Я не втратила віру, 
надію і любов. Відчуваю силу в собі і віру  
в майбутнє.

Все буде добре!
Все буде Україна!

29.04.2022 р. 

Гарницька Руслана, 
викладачка англійської для дошкільнят,
м. Київ — Іспанія, м. Гібралеон

Я ЗБЕРІГЛА ВІРУ, НАДІЮ І ЛЮБОВ


