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Я ДВІЧІ БАЧИЛА  
              ВІЙНУ...



Я народилась і виросла в маленькому 
шахтарському містечку на Луганщині. 
Там я зробила свій перший крок, вимо-
вила своє перше слово, пішла до школи 
й через 11 років зі своїми друзями після 
випускного балу зустрічала схід сонця. Я 
мріяла про своє подальше життя: вищу 
освіту, власну справу, люблячу родину 
та красивий дім.  

Завдяки моєму сталевому характеру, від-
сутності страху перед випробуваннями, 
чіткому розумінню чого я хочу від життя 
через п’ять років я мала майже все, про 
що мріяла. Все рухнуло у 2014 році…

Ми, навіть, й не помітили, як стали оку-
пованими: місцева влада співпрацю-
вала із місцевими бандитами та пере-
одягненими російськими військовими. 
Я не пам’ятаю життя в окупації…Тільки 
відчуття страху, коли йдеш по вулиці із 
останньою готівкою і поспішно знімаєш 
золоті сережки з вух та подалі ховаєш…

Одного вечора ми отримали поперед-
ження, що бізнесом чоловіка почали 
цікавитись окупанти… За кілька годин ми 
зібрали своє життя у валізу… Я дивилась 
на свій дім і місто через вікно від’їжджа-
ючого авто, згадувала життя до окупації 
і була впевнена, що незабаром Україна 
переможе, й і ми повернемось додому. 
Наша дорога у вільне життя тривала 6 
годин, кілька блокпостів з беззубими та 
вонючими сєпарами. А потім ми поба-
чили танки, знову блокпост і військово-
го з жовто-блакитною стрічкою на авто-
маті… Я ніколи не забуду того відчуття, 
навіть повітря пахло свободою!

Наступні 8 років ми жили у Запоріжжі. На 
початку чоловіку було важко прийняти, 

що бізнес не повернеш. Я пішла одра-
зу працювати, а він доглядав за дітьми 
та домом. Я кардинально змінила свою 
діяльність, чоловік працевлаштував-
ся, ми народили ще одну дитину. Але я 
відчувала себе птахом з одним крилом.  
Мене не покидало відчуття страху і три-
воги. За всі вісім років я так і не змогла 
відновити свою «сталевість» і почати 
планувати своє життя…

23 лютого 2022 року я на конференції 
в Києві розповідала про те, як важлива 
безпека для людей в Україні і що війна 
по різному впливає на жінок і чоловіків. 
А наступного ранку я почула вибухи і 
час ніби зупинився… Я стояла на заліз-
ничному вокзалі, навкруги бігали люди, 
гучна сирена, давка в метро, а я не мог-
ла поворухнутись… 

ПОЇЗДИ ВІДМІНИЛИ  
І ЦЕ ОЗНАЧАЛО, ЩО   
Я НЕ МОЖУ ПОВЕРНУ-
ТИСЬ ДО МОЇХ НАЙРІД-
НІШИХ.
В цей момент в мене наче відірвало дру-
ге крило… В ту мить здалося я більше 
ніколи не зможу літати… 

Ми прийняли рішення, що я маю ви-
везти дітей закордон. Один з моїх синів 
бачить війну вдруге. Наша дорога життя 
від Запоріжжя до Литви тривала майже 
6 діб. Півтори доби у евакуаційному по-
тязі з купою людей (вони сиділи і стоя-
ли на кожному вільному сантиметрі). Дві 
доби у шелтері Львова (кімнату ділили із 
7 людьми та 5-ма шиншилами), а потім 
13 годин ми пішки проходили кордон 
із Польщею. Ми тримались з останніх 
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сил, навіть діти тримались. Всі разом ми 
мріяли про тепло, помити руки у гарячій 
воді, полежати на кроваті замість підло-
ги. Потім знову шелтер, автобус, шелтер 
і нарешті посестра, яка відвезла нас у 
місце де ми живемо і зараз. 

Мені складно від того, що довелось 
покинуту своїх рідних та свою країну у 
надскладний час…Мої рідні, багато моїх 
колежанок залишились і допомагають 
постраждалим від війни, військовим. А я 
в цей час збираю по крихтам своє жит-
тя, намагаючись зробити життя своїх ді-
тей безпечним. В мене болить щелепа 
від страху, мої плечі скуті наче камінь, 
моя ненависть до ворога затьмарила 
всі інші почуття. Я боюсь читати новини 
з України, бо пропускаю весь цей біль 
через себе. В мені боряться думки про 
те що потрібно рухатись далі і про те що 
я не маю права жити своїм життям, коли 
мої українці та українки страждають та 
гинуть. 

Разом з тим, з кожним днем я все силь-
ніше відчуваю свою українську ідентич-
ність.  Для мене важливо, щоб де не 
були б мої діти, вони знали українську 
мову, історію і знали що вони належать 
до незламної нації.

А ще я відчуваю надзвичайну силу се-
стринства і вдячність своїм посестрам, 
які своєю увагою, турботою, залученням 
до роботи допомагають мені не впасти 
у відчай.

Так, війна відібрала в мене крила, але 
тепер я буду міцніше стояти на ногах на 
вільній українські землі, відбудовувати 
себе та захищати власні цінності.


