
Десять відсотків пам’яті 
 

Пам’ять – це властивість запам’ятовування, 
збереження і відтворення інформації. Вона являє 
собою величезне сховище, але реально 
використовується не більше 10%. Це вказує на те, що 
важливі не тільки процеси пам’яті, але й процеси 
забування. Вся інформація, яка сприймається 
людиною, має властивість з часом забуватися. Це 
проявляється в неможливості дізнатися когось, 
пригадати що-небудь або у вигляді помилкового 
впізнавання, пригадування. У ряді випадків забування 
стає великим благом, наприклад пам’ять на неприємні 
події. У повній мірі це відображено у мудрому 
східному вислові: «Щастю пам’ять відрада, горю 
забуття друг». Хороша пам’ять – це коли не пам’ятаєш 
поганого! (з вільних джерел Інтернету). 

 
Для мене війна почалася, як тільки після «референдуму» 16 березня 2014 року Росія 

заявила, що Крим - їх. І почалося божевілля. Якась ейфорія «суцільного щастя» від того, що «ми 
народилися у радянському союзі», «ми всі рускоязичні» і найстрашніше «Путін ввєді войска!».  

6 квітня 2014 року легко, без будь-якого спротиву, взяте під контроль невстановленими 
особами будівля СБУ. Несподівано в Луганську з’явилися якісь ряжені козаки, попи, тітки з 
іконами в чорному. Вони хресними ходами йшли по вулицях. Ніхто не робив ніякої спроби все 
це зупинити. Я дивилась не це і у мене було враження, що це зйомки фільму. Болотов, сидячі у 
будівлі СБУ вже видавав якісь укази, силовики підсміювались і нічого не робили, або робили 
вигляд, що нічого не діється.  

Проводяться якісь сходи з вимогою федералізації. Всіх держслужбовців в обов’язковому 
порядку примушують приймати в них участь. Категорично відмовляюсь, нагадую всім про 
присягу. Отримую погрози про звільнення, але категорично наполягаю на своєму. Мене вже не 
чіпають, але всі йдуть. Не можу знайти порозуміння з більшістю своїх колег, які починають 
мені розповідати про блага Росії, порівнювати заробітну плату та пенсії українські з 
російськими. Кожному цитую знаменну фразу Новодворської: «Всем жителям юго-востока 
Украины, так страстно желающим войти в состав России, скажу одно: вы – плохие граждане 
для любого государства, потому что предателей презирают везде. Уверена, если кто-то даст 
дороже, чем Россия, вы быстро объявите еще один "референдум". Но никто ничего вам уже не 
даст. Россия, кстати, тоже, зарубите у себя на носу…». З жахом розумію, ми вже не чуємо 
один одного.  

Справжню війну я відчула 3 травня в Костянтинівці, коли приїхала в гості до матері. 
Постріли танків на околицях міста слухали всю нічь. Було страшно і моторошно, не зрозуміло, 
що діється. Зупинився рух поїздів, з’явились блок-пости з якимись людьми, які називають себе 
«ополченцями». Треба було повертатися в Луганськ на роботу, а місто в облозі. Мої розповіді 
колегам про пережите сприймалось як пригода. Ніхто не вірив, що все це реально. «Ну як там 
було? Що, справді танки? Та ні, не може бути!». Я чула це від кожного. Війна десь там, ми 
далеко.  

А події стрімко рушать далі. Проводиться референдум 11 травня 2014 в Луганську. 
Імітація волевиявлення.  

У той час я писала через соцмережу подрузі з Росії: 



12 травня 2014 «Результати референдуму – фальш. Більшість у ньому участь не 
приймала. Цілі райони ти міста цей фарс ігнорували. А по телевізору брехня. По області 
озброєний розгул криміналу. На блок-постах колишні зеки та наркомани, їм платять 200 
доларів за добу. Для депресивного регіону це шалені гроші от вони і вислужуються. То, що зараз 
відбувається, не могло наснитися навіть у найжахливішому сні».  

18 травня 2014 «З приводу криміналу. Я не відео дивлюсь по телевізору, а кожний день 
через блок-пости на роботу та з роботи їжджу, через вікно автобусу спостерігаю. Моя 
сусідка взяла відпустку на роботі за власний кошт та кашу їм варить, платять добре. Цитую 
її «Смертники там зі зброєю стоять, для них немає закону» Кожного дня на блок-постах 
когось розстрілюють тільки за те, що щось не те сказав. Нам страшно зараз казати, що ми 
хочемо жити в Україні, в єдиній Україні, а не у якійсь там непризнаній Ново…, Мало… або ще 
якійсь Росії. Те що зараз росіяни чинять по відношенню до росіян не може навіть наснитись». 

23 травня 2014 «Бої почалися з 22 травня в Луганській області поблизу Лисичанска. 
Наші, як вони кажуть, «захисники» підірвали 2 мости і залізницю. Захопили 
ВАТ "Лисичанськвугілля" і вимагають вибухівку. На шахту "Гірська" прибули російські 
бойовики (чому російські? Та тому що у нас мова різна. Хохлів ні з ким не переплутаєш, ми 
«гекаємо» і «шокаємо», а тут говір особливий) хотіли захопити шахту. Директор ледве умовив 
не чіпати шахтарів, нам ще аварій під землею не вистачало. Скільки років ми будемо будувати 
мости? Скасували поїзда на Харків і Київ через мінування доріг. Ми в облозі. Товари вже 3 
тижні не підвозяться. «Народні ополченці» знищують Донбас. У м. Антрациті в «народному 
ополченії» до 300 чеченців (танцюють та співають свої пісні). Якісь донські козаки творять 
беззаконня. В м. Лутугине в училище, яке знаходиться поруч з виборчою дільницею вчора 
розташувалися теж бойовики-чеченці. Нам не дають можливості голосувати на виборах 
Президента. Це потрібно нам? Я не можу дивитися, як убивають хлопців на догоду чиїмось 
імперським інтересам. Невже важко зрозуміти, що в Донецькій і Луганській області більшість 
за єдину Україну, якби ми всі так хотіли в СРСР, так довго йшли б бої? У кого є можливість, 
вже поїхали, вибач, не в Росію, а в Дніпро і в Київ. Моя старенька мама в Костянтинівці, в 60 
км від Слов'янська, від мене в 170 км, а я завдяки "рятівникам", котрі підривають залізні колії, 
не можу тепер до неї поїхати? Це «народноє ополченіє»? Нісенітниця. Це відмінно 
підготовлені бойовики, які мають в руках найсучаснішу зброю, які прийшли тільки вбивати і 
руйнувати. Їм байдуже до людей, байдуже на скільки років вони відкинули назад то мале, чого 
так важко ми змогли досягти. Закриваються підприємства, через те, що "народне ополченіє" 
віджимає все, що тільки можна віджати. Відбирають транспорт, обкладають непомірною 
даниною. Звідки я це знаю? Я працюю з директорами підприємств, за цей тиждень всього 
наслухалася з усієї області, в кожному районі працюють мої інспектори на шахтах, кожен 
день, як зведення з гарячих точок. Якби була домогосподаркою, було б простіше, багато чого не 
знала би». 

2 червня 2014 «Прикордонний загін в Луганську на кварталі Мирний методично 
розстрілювали майже дві доби з квартир житлових будинків. Вибивали двері, господарів 
заштовхували до ванних кімнат і з вікон гатили з гранатометів. Прикордонники у відповідь і 
стріляти не мали змоги. Житлові будинки цілесенькі, а територія, де було розташоване 
прикордонне управління, розбита. Я іноді повз на роботу їжджу, машини розграбовано, 
приміщення розграбовано, «рятівники русського миру» зусиль докладають». 

Страшна ніч з 13 на 14 червня. Луганський аеропорт у 10 км. Вночі був вибух, на ранок 
стовбур диму і страшна новина, що збито літак, загинуло 9 членів екіпажу та 40 десантників 25-ї 
окремої повітряно-десантної бригади. Шокуюча реакція колишніх колег та знайомих: «Їм казали 
щоб не літали, чому прилетіли, ми вже незалежна республіка». Мені здається, що навколо зомбі, 
які тільки цитують телебачення. Нічого не хочуть чути крім того, що каже телевізор. Мені 



моторошно, я дивлюсь українські новини, майже фізично відчуваю біль родичів хлопців, які 
загинули. Шок. 

А на околицях Луганська почалась справжня війна. В Луганський аеропорту кожної ночі 
ми слухаємо постріли та вибухи.   

 
18 червня 2014 «Справи з кожним днем все гірше і гірше. Бої йдуть на околицях 

Луганська. Маму з Костянтинівки не забрала, та вона й не кине будинок і своїх котів з 
собакою. Який сенс забирати туди, звідкіля всі біжать? З однієї гарячої точки в іншу? Із 
Луганська виїжджають дуже багато, хто куди, ті - в Росію, інші - на західну Україну При 
чому вже без поділу, хто сепаратист, хто націоналіст. Місто порожніє з кожним днем. 
Машин практично немає. Але ми нікуди не їдемо і залишаємося з тисячами тих, хто буде 
переживати війну дома. Їхати далеко не можу, маму не можу покину, та в мене ще й дочка- 
інвалід на групі, зараз не дуже все добре, намагаємося обійтися без госпіталізації, але з таким 
захворюванням потрібен нагляд. Ось так. Поки здорові воюють, не знаєш як рятувати хворих. 
Ще виходимо на роботу. Сину пощастило і він встиг захисти диплом 16-го червня. Багато 
ВУЗів закрилися і сесії не дали студентам здати. Всіх студентів-іноземців вивезли в першу 
чергу. Через 2 дні у мене відпустка, хочу спробувати прорватися до мами, якщо не почнуться 
бої, але ситуація змінюється протягом навіть не години. Приїздимо на роботу - все спокійно, а 
тут чути канонаду і розбігаємося по домівках. Про все не напишеш та не розкажеш. Поки літо 
якось будемо, лякає думка про зиму, як виживати? Тітка, яка живе в Слов'янську, телефоном 
розповіла, що їздила з дачі на свій будинок подивитися, який на щастя уцілів, каже, що через 
трупний сморід неможливо дихати, чужих (немісцевих) НЕ ховають, десятками трупи в 
канави скидають, в старі кар'єри, по посадках прикопують. Невже їх ніхто не шукає? Адже 
вони дійсно повними КАМАЗами з Росії до нас в'їжджають, ми це бачимо, це не можна 
приховати»  

 
20 червня 2014 – останній робочий день. Майже порожня маршрутка, яка прямує на 

с. Ювілейне міста Луганська. Я мовчки дивлюсь на асфальт, який увесь побитий треками танків. 
Спочатку не можу зрозуміти звідкіля цей малюнок на асфальті, а коли розумію – не можу 
відірвати очей. Це був не один танк, пройшла колона. Якась жінка тихо питає «А що це на 
асфальті таке?» і хтось наважується сказати вголос «Це танки». Вони увійшли з Росії на світанку 
через Краснодон і не ховаючись через увесь Луганськ пройшли колоною у напрямку 
Слов’янська.     
 

21 червня 2014 «Методично розстрілюють Луганський аеропорт, чути постріли з 
гранатометів та кулеметні черги. І так кожної ночі. Українські військові тримають оборону. 
Подумай сама, звідкіля у так званих «ополченців» стільки зброї? Що, у ваших мужиків під 
ліжками автомати і гранатомети лежать, раптом чого, вони в бою? Ось так і у наших, 
тільки лопати, а тут раптом є все і всі вміють зброєю користуватися, які молодці! Кордон 
відкритий і через нього з боку Росії йде нескінченне підвезення зброї і бійців, тепер вже важка 
техніка йде. «Ополченці» не соромляться окопи в містах рити, в чистому полі воювати не 
хочеться, ближче до людей, «визволителі». У Луганську зайняли гуртожиток педуніверситету, 
гармату туди притягли, зайняли гуртожиток інституту внутрішній справ, сидять у повній 
бойовій готовності, а потім по телевізору вам будуть показувати несамовиті сцени загибелі 
мирного населення. Ось така у нас війна. Ось такий порядок». 

03 липня 2014 «Моя сестра і її чоловік фермери. Їхній будинок побудований в чистому 
полі в районі Карлівського водосховища. Сьогодні їх будинок був розстріляний «ополченцями», 
після влучення з гранатомету в будинок бойовики їх оточили і не дали гасити полум’я. 
Дозволили тільки схопити сумку з документами і виїхати. Моя сестра залишилася на вулиці 



взагалі без нічого!!! Кому дякувати за такий захист етнічних росіян на Донбасі? Худоба 
залишилася кинутою напризволяще. Я можу тільки ридати без зупинки і не знаю як сказати 
про це мамі, яка теж зносить речі в підвал і молиться, щоб при бомбардуванні загинути 
відразу, а не залишитися вмирати без допомоги». 

13 липня 2014 збройні сили України впритул підійшли до Луганська, 100 одиниць 
бронетехніки та два штурмовики зробили спробу атакувати з боку селищ Металіст, Розкішне, 
Ювілейне, Олександрівськ. З відпустки на роботу виходити вже немає куди, почалися активні 
бойові дії у передмісті Луганська. Місто теж під вогнем. Постійно ідуть бої за Луганський 
аеропорт. 

15 липня 2014 «Ми нікуди з Георгіївки не виїздили. Бомблять, страшно, але жити 
можна. На звук вже легко розрізняємо звуки гранатометів, мінометів, танків, особливо як 
працюють «Гради». На роботу я не їжджу, зайвий раз з дому не виходжу, але дочка в лікарні в 
Луганську і доводитися мимоволі ризикувати та навідуватись до неї. А там, як доля 
розпорядиться».  

18 липня 2014 «Я в передмісті Луганська, в с. Георгіївка, але дочка в лікарні в Луганську. 
Зв'язку з нею немає, що там ми не знаємо. Сподіваємося, що лікарні до всього готові. Прямо 
зараз чую, як працюють «Гради». Відчуття не можна передати. Вже всі речі в підвалі. 
Мобільного зв'язку теж майже немає. У Луганську апокаліпсис. Через Луганськ колони 
бронетехніки йдуть, зенітки, «Гради», від усього цього бере жах. Кінця не буде ніколи, пора 
вже всім зрозуміти, що всіх нас втягують в дуже великий військовий конфлікт. З центру міста 
обстрілюють позиції ВСУ. Військовим, які бачать як поруч гинуть їхні товариші нічого не 
залишається робити як відповідати. Відповідають на 100 пострілів один раз. Якби відповідали 
на все - міста вже б не було. Інколи з’являється мобільний зв'язок і є можливість дізнатися про 
долю друзів та колег в Луганську. Вони в один голос говорять, спасибі, що не відповідають. 
Підлий і мерзенний спосіб ведення війни під прикриттям жителів, ховаючись за їх спини. 
Приїхали під будинок, залп дали і змилися, а ви моліться. Наволочі. Тим, хто у нас воює, тут не 
жити, це вже і тупим зрозуміло. Прийшли з завданням все знищити». 

З 19 липня 2014 Луганськ повністю закрито. Я не маю інформацію про дочку. Лікарня на 
лінії вогню в 7 км від аеропорту. Там постійно ідуть бої. Мобільного зв’язку немає, інколи 
доходять смс-повідомлення, що з її номеру телефонували. Це дає надію. У нас якийсь 
моторошний спокій. Шахтарі ще їздять на роботу, але сьогодні син повернувся і сказав, що 
шахти роботи призупинили через те, що постійно обстрілюють. Всіх підземних працівників 
вивели на поверхню.  

До підвалу знесли все найнеобхідніше (документи, гроші, деякі теплі речі тощо), якось 
буденно обговорюємо, що,  якщо влучить снаряд у подвір’я, щось та вціліє. В домі не замикаємо 
двері, відкриті всі вікна – так є надія, що їх не вирве вибуховою хвилею. Спимо одягнуті, сумки 
з документами поряд. Таке відчуття, що це страшний сон, що цього просто не може з нами 
відбуватися, ось-ось і ми просинаємось і нічого цього немає. 

Світанок 20 липня 2014 почався зі звуків близького бою, автоматні та кулеметні черги, 
вибухи. Ми з просоння хватаємо речі та біжимо до підвалу і не розуміємо що навкруги діється. 
Довге очікування. В підвалі дуже холодно, сидіти на протязі декількох годин на маленьких 
стільцях  – це мука. Чекаємо тиші. На деякий короткий час виходимо на подвір’я, знову 
повертаємось. Першими пострілами з мінометів пошкоджено підстанцію і зникають напруга та 
газ, через декілька днів вже немає питної води. Тільки на третю добу отримуємо інформацію, 
що ВСУ та добровольчий батальйон «Айдар» увійшли до с. Георгіївка та до м. Лутугине. 
З’явилась надія, що через декілька днів війна закінчиться. Почалися довгі дні очікування.  

У нас є генератор, це дає змогу заряджати ноутбуки, телефони, ліхтарі і, найголовніше, 
кожні три дні ми дивимось новини по телевізору.  



 
 

Новини невтішні, війна не тільки не добігає кінця, все стає ще страшніше. Ідуть бої на 
Саур-Могилі, під Іловайськом і ми майже в «Лутугінському котлі».  

Найстрашніше вночі, обстріли починаються несподівано. Серед тиші чуєш вибухи, 
здригаються стіни, спросоння серце колихається від жаху. Це повторюється одну ніч, другу, 
третю…  

Не витримую. Роблю нари в підвалі і звечора йду спати. Тиша дуже оманлива, а у підвалі 
з’являється відчуття спокою, не треба серед ночі кудись бігти, накриваєш голову подушкою і 
нібито нічого. Холодно тільки та сиро, але теж нічого, шапку на голову, ковдру тепліше. Денні 
обстріли теж стало легше перечікувати. Біжиш у підвал, лягаєш, вкриваєшся ковдрою і просто 
чекаєш.  

Поступово все життя – це очікування обстрілів поблизу підвалу.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ми перенесли стіл до входу у підвал, на полицях посуд, їжа, поблизу зробили вогнище.  
 
Немає сенсу йти у дім. З дому через все подвір’я бігти далеко, можна не встигти. Розклад 

денний дуже простий. Якщо немає обстрілу – заготовлюються дрова (їх треба багато), готуємо 
їжу, пораємося в городах, тягаємо воду з колодязя (вода технічна, але мити посуд та прати 
можна).  
 



 
В селищі навіть без напруги та газу вижити 

легше ніж у місті, є овочі на городі та і продуктів 
можна по сусідах купити, хто молоко продає, хто 
яйця. Питну воду знайти теж не проблема, у сусідів 
є колодязь. Ніхто не відмовляє у допомозі.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

За хлібом треба йти до магазина або шукати 
тих, хто на власному автомобілі їздить до Красного 
Луча і звідтіля має змогу щось привести. Ціни 
просто нереальні але нічого не зробиш, купуємо. 
Багатоденне життя в межах одного подвір’я.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                                                                

Навкруги іде війна, від кожного вибуху 
снаряду в степу починається пожежа, стовпом 
піднімається полум’я, повітря насичене гаром, 
пекельно жарко. Іноді, на затягнутому димом небі, 
не може проглянути сонце.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
За селищем стратегічна висота, на ній 

розташована артилерія ВСУ. Не вщухають бої за 
Луганський аеропорт.  

Від залпів мимоволі чомусь пригинаєшся, 
здригаються стіни. До цього ми вже звикли. 
Найголовніше – почути, як починається обстріл у 
відповідь. 
   
 

 
 
 
 

 
На ранок, після нічних обстрілів з боку Луганська по околицях Георгіївки, по нашій 

вулиці з речами ідуть люди. Вони не хочуть нічого розповідати, у них немає слів описати 
пережитий жах. Вони кидають домівки, забирають тільки те, що найбільше необхідно, 
відкривають сараї, відпускають в поле корів, кіз, собак, всю худобу і їдуть туди, де немає війни. 
А у когось вже нічого не залишилось.  

Кожного дня з Лутугине їдуть колони автобусів та приватних машин. Ми залишаємось. 
Найважче – це очікування. Мобільного зв’язку немає, але інколи приходять смс – 

повідомлення. Я заряджаю телефон заради цих смс. Дочка в Луганську, що з нею мені невідомо, 
місто закрите. В місті залишились ті, хто до боїв просто поїхав на роботу, хто був у лікарнях. 
Багато людей просто не мали змоги повернутися додому.  

Ризикуємо і через декілька дній йдемо за 9 км до м. Лутугине, шукаємо знайомих, хто 
залишився. Купуємо продукти та знаходимо батарейки до старенького транзистора. На щастя, у 
місті є напруга, ще працює Інтернет і є можливість повідомити рідним про те, що ми ще живі. 

03 серпня 2014 «Оксано, повідом всім що у нас все нормально, електрики, газу, води та 
зв'язку немає, що з Анею не знаємо» 

І отримати відповідь : «Добре, що з вами все добре! Не переживайте, з Анею все добре, 
вона сьогодні дзвонила бабусі. Вона говорила, що у вас там немає зв'язку і світла, щоб ми не 
хвилювались!». 

Смс приходили з різних номерів, такі короткі та такі очікувані «Мама, не хвилюйся, у 
мене все добре. Ми живі». Довгі дні очікування, відчаю та безсилля від того, що нічого не 
можна змінити. І найщасливіша мить, коли отримуєш повідомлення про те, що дочка вже в 
Україні, в небезпеці. Для неї війна закінчилась. 

Слухаємо новини про те, що почалися Мінські перемовини, ми стомилися від пострілів 
та вибухів. Ми віримо в перемогу.  

Всупереч новинам бойові дії загострюються. Наприкінці серпня з особливою 
жорстокістю обстрілюють аеропорт, Георгіївку та Лутугине. Артилерія вже б’є без перерви, 
постійно іде техніка, над нашими головами пролітають вертольоти бойові та санітарні. Все 
зливається в один безперервний гул бою. Один з вертольотів збито. 

30, 31 серпня та 01 вересня 2014 («день миру») – найзапекліші бої і вдень і вночі. Зовсім 
поряд вибухи, пожежі…  

Вже майже не ховаємось нікуди, розуміємо, що стримати цей наступ українським 
військовим не вдасться… У другій половині дня 1 вересня настає тиша. 



02 вересня 2014 - ми йдемо до міста. Там наші знайомі і друзі. Нам треба дізнатися про 
їх долю. Там квартира і потрібно зібрати речі. Нам треба побачити все на свої очі, щоб прийняти 
рішення.  

На Лутугінському повороті ми бачимо до півсотні одиниць техніки, яку було розстріляно 
і яка вигоріла вщент. Ми мовчки дивимось на цей ад, не хочеться думати про те, скільки тут 
загинуло воїнів, скільки матерів не зможуть вже обняти своїх синів. Вони пропали безвісти.  

 

 
 

 



 

 
 
 
 

 



 

 
 

Побаченого та почутого вистачило, щоб рішення було одне. Залишитись вже неможна. 
Ми покидаємо свій дім і вибираємо Україну.  

 
 
 

Заступник начальника відділу організації та 
координації архівної справи 

 
І. В. Василенко 

 


