
Вечір 23 лютого… Звичайний сімейний 
вечір вдома з дитиною, чоловіком та ма-
мою… Плани на наступний день та тиж-
день. Чомусь мені в інтернеті попався на 
очі відео-пост, в якому одна з провидиць 
так твердо і впевнено казала: «Дівчата,  
я бачу, що війни не буде, все буде добре…».
Потім чомусь одразу наступний пост про 
путіна, вже не пам’ятаю, що він там казав, 
потім звичайний сімейний вечір, робочі 
плани на майбутнє…

Десь о 5-й годині ранку ми прокинулися 
від почутих вибухів! Страх, нерозуміння 
того що відбувається, якісь хаотичні кро-
ки… Голос чоловіка: «Давайте збирати-
ся, швидко!». Сонна дитина… якісь речі… 
іграшки… документи… Не розумію, що 
ще необхідно… Просто швидко! Та дуже 
страшно! Швидко їдемо! Швидко! Так  
в наше спокійне сімейне життя увірвала-
ся війна! Увірвалася, відібравши все і все 
поставивши з ніг на голову!..

Потім. майже тиждень, ми жили в метро. 
Дивилася на мою маленьку Веронічку, 
стримувала сльози, просто заборонила 
собі плакати. Треба було триматися й не 
показувати, що насправді відбувається 
щось жахливе…

Для нашої маленької доні — це все, як 
якась пригода. Вона не розуміла, слава 
Богу, що таке війна. Гралася з дітьми у ме-
тро, бавилася з різними хатніми тварина-
ми, яких принесли люди з собою, бо не 
змогли залишити їх вдома самих. Слава 
Богу, що хоч вона, моя люба дівчинка, ні-
чого не зрозуміла!

Майже з першого дня війни до мене у всіх 
соціальних мережах, групах у фейсбуці по-
чали надходити заклики про допомогу від 

харків’ян. Ми вже багато років займаємось 
волонтерською діяльністю, яка вже стала 
місією життя нашої родини та нашої гро-
мадської організації «Харківський центр 
волонтерів». Ми постійно надавали допо-
могу багатодітним тма малозабезпеченим 
родинам, людям з інвалідністю, жінкам, які 
опинилися в складних життєвих обстави-
нах, вихованцям інтернатних закладів та 
дитячих будинків, родинам вимушених 
переселенців із зони АТО.

Але з початком війни, з перших днів цей 
шквал запитів про допомогу став просто 
шаленим! Я почала звертатися до друзів, 
партнерів, шукати ресурси для надання 
необхідної допомоги, щоб мати можли-
вість відповісти на кожне звернення. Ма-
буть, це і врятувало мене від жахливих 
думок про те, що в нашій країні війна… 
Практично мешкаючи в метро, я постій-
но була на зв’язку з нашими підопічними, 
складаючи заявки про допомогу, відпові-
даючи на запитання щодо евакуації, про-
дуктів, медицини та іншої допомоги.

А між цим, забігаючи додому вранці, після 
закінчення комендантської години, треба 
було встигнути щось приготувати поїсти 
дитині, взяти необхідні речі, і знову швид-
ко бігти у метро, постійно чуючи жахливі 
«звуки війни» від обстрілів та ракет, ледве 
вгамовуючи страх та небезпеку в собі. Так 
ми провели перший тиждень війни, який 
назавжди змінив наше життя…

МИ ЧЕКАЛИ ТА СПОДІВАЛИСЯ  
НА ТЕ, ЩО ВСЕ ЦЕ ЗАКІНЧИТЬСЯ 
ЧЕРЕЗ ДЕКІЛЬКА ДНІВ,  
МОЖЛИВО ЧЕРЕЗ ТИЖДЕНЬ,  
І МИ ВСІ СКОРО ПОВЕРНЕМОСЯ 
ДОДОМУ, ДО СВОГО ТИХОГО 
СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ…

МОЯ ІСТОРІЯ ВІЙНИ…



Але, нажаль, так не сталося… Дітки в ме-
тро почали хворіти, люди почали свари-
тися між собою, атмосфера накалювалася. 
Страшенні черги за продуктами в магази-
нах, перелякані люди, наша дитина, яка 
знаходиться в антисанітарії, цей жах тре-
ба було якось закінчувати.

Ми з моїм чоловіком Олександром при-
ймаємо дуже важливе та непросте рішен-
ня — їхати з нашого рідного міста Харкова. 
Ми мали врятувати дитину, нашу родину 
та, напевно, наш психічний стан, бо не 
мали права здаватися й опускати руки. 
Ми не хотіли, щоб такий наш стан бачила 
маленька Веронічка.

Ми збираємо речі вдома за десять хвилин 
та дуже швидко їдемо на вокзал ще з дво-
ма нашими знайомими родинами.

Ці п’ятнадцять хвилин на машині від на-
шого будинку до вокзалу здалися мені 
вічністю! Ми їхали у нашій машині, приги-
наючись, чуючи обстріли, вибухи, міцно 
тримаючи дитину та нашого маленького 
котика Умку.

Потім був потяг, неймовірна кількість лю-
дей, які рятувалися від війни, багато суєти, 
смутку, втомленості… Ми стояли на пероні 
вокзалу і бачили і чули в небі, здавалось, 
зовсім поряд з нами кружляли літаки. Ми 
чули страшні звуки та вибухи! Під час од-
ного з таких вибухів мій чоловік накрив 
дитину собою, ми всі впали на землю на 
перон… Тільки згодом, потім він розповів 
мені, що в цей момент подумав про те, що 
все, це наші останні хвилини життя… Це 
було дуже страшно та нестерпно! Потім, 
коли нам нарешті вдалося підійти до по-
тягу, мене пропустили. Мою маму військо-
вий відкинув прикладом автомату, у чо-
ловіка вирвали з рук дитину, відділи мені  
і закрили двері потягу…

Для мене це був, здається найстрашні-
ший момент у житті! Я одна з дитиною  
в потязі. Вони, всі мої рідні, там за вікном… 
Я не знаю, куди їду, що нас там чекає… Про-
сто град сліз та шалений страх… темрява… 
Ми сиділи вдвох з Веронічкою та ридали…  
І це був перший раз, коли я не змогла 
стримати своїх емоцій, і дитина їх поба-
чила. Я просто нічого не змогла зробити  
з собою… щось обірвалося в мені…

Ми їхали в цьому потязі 24 години. Слава  
Богу нам попалися дуже розуміючі про-
відники, які весь час допомагали нам. 
Вагон був переповнений. Замість 50-ти 
осіб в нашому вагоні було 150 осіб. Світло 
майже завжди було вимкнене, тому що не-
обхідно було зберігати світломаскування, 
щоб переповнений людьми потяг не по-
трапив під обстріли та ракети. Дуже вра-
зило те, що коли були невеличкі зупинки 
на станціях між містами, люди приходили 
на перон та просто швидко закидували  
в потяг продукти, воду, солодке для дітей, 
передавали власноруч зроблені млинці 
та смаколики. Як це було щиро та приємно 
таке їх піклування про нас. Їх ніхто не про-
сили про це. Вони робили це особисто від 
себе, від душі дбаючи про нас!

Ми нарешті приїхали до міста Львова, 
де нам допомогла одна чудова жінка, ке-
рівниця громадської організації «Жіночі 
перспективи» Любов Максимович. Вона 
подбала про те, щоб ми могли переночу-
вати в школі, погодувати дитину та трохи 
перепочити. Цього ж дня, вже у Львові ми 
зустрілися з чоловіком, мамою, нашої зна-
йомою родиною харків’ян, які змогли при-
їхати іншим потягом.

Світ не без добрих людей! І я знову в цьо-
му переконалася, коли далі ми потрапили 
до санаторію «Ровесник», що знаходився 
біля містечка Червоноград Львівської об-
ласті. Сюди нам допомогла потрапити чу-



дова добра жінка Наталія Хайсанова, яка 
очолює громадську організацію для людей 
з інвалідністю «Ніка». З Наталією ми були 
знайомі вже багато років, привозили наш 
волонтерський соціальний інтеграційний 
театр «Харківського центру волонтерів»  
в Червоноград для участі фестивалі твор-
чості, який вона організовувала разом зі 
своєю командою. Ця жінка допомогла нам 
та зробила все, щоб ми трохи відпочили від 
всього того, що нам прийшлося пережити.

На цьому наша незапланована неочікува-
на подорож не закінчилася. Це був тільки 
початок. Через декілька днів ми поїхали 
до невеличкого міста Хуст Закарпатської 
області, де ще майже тиждень прожили 
в гуртожитку з іншими українцями з ба-
гатьох різних міст, з різних куточків на-
шої країни. Перебуваючи в Хусті, бачачи 
людей, які посміхаються та живуть своїм 
власним спокійним життям, я почувала 
себе як між небом і землею, нібито в якісь 
іншій реальності…

МИ НЕ МОГЛИ ЗБАГНУТИ, 
ЩО ТУТ НЕМАЄ ПОСТРІЛІВ, 
ЩО ЛЮДИ СПОКІЙНО ХОДЯТЬ 
ДО КАФЕ, МАГАЗИНІВ, ЩО 
ЖИТТЯ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ. ТАК 
БУЛО ДЕЯКИЙ ЧАС. 

Ми почали потроху відчувати себе в без-
пеці, звикати до такого життя, але мій чо-
ловік повинен був поїхати до Харкова, бо 
допомоги потребували його батьки. Так, 
наша родина знову розділилася…

Господь продовжував посилати нам на 
нашому новому шляху добрих людей-сво-
їх янголів. Так у м. Хуст ми випадково по-
знайомилися з чудовою доброю дівчиною 
Яною Шипош, яка привезла нас до своєю 
родини, познайомила з мамою Вірою,  
онучкою Машею та сином Денискою. Вони 

прийняли нас як близьких та рідних лю-
дей! У Веронічки з’явилася гарна подруж-
ка Маша, яка стала для неї як сестричка. 

Ми багато спілкувалися, розповідали сво-
їй новій родині про наше насичене харків-
ське життя, потроху приходили до тями. 

Знову мені допомагало моє волонтерство. 
Кожного дня, коли ми були на Закарпатті,  
я продовжувала приймати заявки про до-
помогу в Харкові, направляти їх нашим 
волонтерам, витягувати себе таким чи-
ном за волосся, бути постійно в роботі  
та відчувати свою необхідність.

Ми постійно дивилися новини про вій-
ну, щоб знайти хоч якусь інформацію про 
покращення ситуації та закінчення війни, 
але так не сталося. Натомість ми чули тіль-
ки про нових загиблих, захват територій, 
біди та трагедії людей. І все це жахіття, на 
жаль, продовжувалося…

А коли на Закарпатті також почалася по-
вітряна тривога, вибухи у місті Львові,  
інформація про те, що буде наступ  
на західну Україну, можливість застосу-
вання проти нас ядерної зброї, я знов 
відчула цей страх, відчай, занепокоєння 
про дитину та маму… І тут мені довело-
ся приймати дуже непросте та важли-
ве рішення у житті. Наші друзі — родина  
Середенка Тимура запропонували пе-
реїзд до Італії за програмою для родин  
з дітьми організації «Карітас». Вони вже 
деякий час перебували там зі своїми 
трьома дітьми, казали, що почуваються  
в безпеці, їм дуже допомагають волонтери  
та просили нас швидко приймати рішен-
ня і їхати!

А коли ми почули, що росія планує вико-
ристання ядерної зброї проти України по-
близу з кордоном Білорусії, в мене вже не 
залишилося ніяких сумнівів. Єдине, що зу-



пиняло, це думки про те, як можна воз̀ єд-
нати нашу родину? Чоловік в Україні, ми за 
2500 км від нього! Що робити? Що нас там 
чекає? Безліч розгублених думок… Але 
це непросте рішення на користь дитини 
було прийняте. 

Дуже важкою була остання зустріч та про-
щання з нашою новою закарпатською 
родиною, яка стала нам по-справжньому 
рідною. Пам’ятаю цей складний момент… 
Ранок, автобус, ми з речами. Вони про-
воджають нас. Ми всі плачемо та обійма-
ємо один одного. Навіть зараз, коли пишу 
ці строки, підступають сльози… Водій  
та люди чекають, ми нічого не розуміємо, 
все як в тумані… І далі новий невизначений 
шлях, і нерозуміння, яким він буде для нас…

Далі піший перехід кордону із Словаччиною. 
Ми втрьох: мама, я та Веронічка… Просто 
шлях вперед, невизначеність… Коли ми 
підійшли, то побачили словацьких при-
кордонників, які нам посміхалися. Вони 
покликали Веронічку та дали їй цукерки. 
Це був дуже приємний та теплий момент.

Потім, вже на кордоні нас дуже тепло при-
йняли волонтери, нагодували в палатці 
для допомоги українцям, надавали со-
лодощів та відвезли нас до центру допо-
моги українцям в Словаччині, де ми пе-
реночували та готувалися до подальшої 
подорожі. Далі дорога до Польщі та зу-
стріч з чудовою родиною пастера Марека 
та його дружини Еви у польському місті  
Жешув. Вони прийняли нас у себе в цер-
кві, поселили, допомогли продуктами, ба-
гато спілкувалися з нами та підтримували. 
Залишився дуже приємний та теплий спо-
гад про наші декілька днів перебування  
в Польщі. 

Далі літак із Кракова до самої Італії мі-
ста Турин. Переліт, зустріч з волонтерка-
ми Міленою та Россалією, незрозуміла 

мова, переїзд до готелю поблизу містечка  
Кунео. І знову повна невизначеність, що 
буде далі… Але ж все таки якісь спокій  
та відчуття безпеки… Пам’ятаю чудовий 
вид на гори Альпи, який я зранку побачи-
ла із вікна, мабуть вперше за такий довгий 
час, я вперше побачила та відчула красу. 

Далі наші українські родини розподілили  
у приймаючі міста та італійські родини. Ми 
з мамою та Веронічкою потрапили до зов-
сім невеличкого міста Трінітта, що в пе-
рекладі означає «Трійця», де мешкає 2000 
осіб. Ми потрапили до чудової родини 
Девіда та Лаури Бурдіссо. Дуже пережива-
ли, як будемо жити з родиною, не знаючи 
мови, як будемо знаходити спільну мову 
з ними. Але Господь не покидав нас ні на 
хвилину! Вони зустріли нас дуже добре, 
познайомили зі своїми дітьми Федеріко 
та Валентиною, своїми рідними та близь-
кими, подарували Веронічці багато пода-
рунків та поселили нас у себе в будинку. 
Вони постійно піклувалися про нас, вози-
ли та показували чудові гарні міста в Італії. 
Нам дуже пощастило потрапити до цією 
гарної та дружньої родини!

Поки ми тут. Веронічка пішла до садоч-
ку-школи. Ми почали потроху вивчати 
італійську мову, відвідувати заняття для 
наших українських сімей з вивчення мови 
в місті Фоссано, спілкуватися з іншими ро-
динами, організовувати заходи для наших 
родин та приймаючих італійських родин,        
які нам дуже допомагають та співчувають. 
Ми почали звикати до спокійного життя. 

Я продовжую своє волонтерство. Кож-
ного дня приймаю заявки про допомогу 
від харків’ян та мешканців області, пе-
ресилаю їх волонтерам. Мій чоловік за-
раз знаходиться в Харкові та координує  
нашу волонтерську гуманітарну місію, яка  
активно розвивається, завдячуючи під-
тримці партнерів. Хоч я дуже далеко, але 



і звідси можу допомагати людям, які жи-
вуть, нажаль, в стані війни. Тут, в Італії, 
знаходиться велика кількість українських 
сімей, які також потребують допомоги  
та підтримки. Шукаю можливості підтри-
мати і їх також.

Звичайно, ми кожен день мріємо про те, 
щоб повернутися в свій рідний Харків, 
опинитися в таких улюблених та знайо-
мих нам місцях, випити кави біля градус-
ника, прогулятися улюбленими парками…
Але, поки там неспокійно, поки в Україні 
йде війна, я просто не можу наражати  
на небезпеку дитину та маму. 

Але ми віримо, що обов’язково переможе-
мо, що перестануть гинути люди, що весь 
цей ад одного дня обов’язково закінчиться!

І В НАС БУДЕ НОВА, ЗОВСІМ 
ІНША НОВА ІСТОРІЯ ЖИТТЯ… 
ІСТОРІЯ НЕ ВІЙНИ, А ІСТОРІЯ 
МИРУ!

А поки життя триває! Більше за все я мрію 
воз̀ єднати нашу родину та повернути  
в наш такий гарний сімейний затишок, 
в наш звичайний сімейний вечір вдома. 
Мрію обійняти близьких та сказати, як 
сильно їх люблю! Я вірю, що це обов’яз-
ково станеться і кожного дня молюсь про 
це. Все обов’язково буде Україна! Сили 
нам всім, терпіння, мудрості та витримки! 
Слава Україні! Героям та геройкам Слава!

«Коли настане день, 
Закінчиться війна, 

Де загубив себе, 
Побачив аж до дна

Обійми мене, обійми мене, обійми 
Так лагідно й не пускай! 

Обійми мене, обійми мене, обійми 
Твоя весна прийде нехай…» Світлана Сітнік, 

громадська активістка
м. Харків — Італія


