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ВСТУП

Реалії АТО у віддзеркаленні 
сучасної української літератури

Інколи життя ділиться на «до» і «після». І буває це не десь за обрієм 
далекій країні. Усе це трапилося з нами, на нашій українській землі. 

Де прапор -  кольору осіннього степу та блакитного неба. А ще -  чорної 
землі та пролитої багряної крові. Один -  як свідчення нашої чистоти і 
незбагненності. Інший -  упертої боротьби за омріяну свободу.

23 роки Україна не знала 
війни, а ми не знали багатьох слів, 
пов’язаних із війною, не звертали 
уваги на слова «Слава Україні -  
Героям Слава».

А в наш час вони набули 
нового змісту, перестали бути лише 
вітанням. Нині -  це віддання 
особливої шани тим, хто у 
найважливіший момент життя 
нашої країни не відступив і 
пожертвував собою заради 
України.

Коли перед очима проходять кадри з новин, фото поранених та
загиблих героїв, ми розуміємо, що слова «Душу й тіло ми положим за
нашу свободу...» стали не просто словами з гімну, вони стали символом 
нескореної душі, викликом для всіх і для кожного.

З 2014 року наша країна знаходиться в стані неоголошеної війни, на 
Сході України йдуть військові дії, точаться криваві бої. Там вирішується 
доля і майбутнє нашої держави. Сили АТО намагаються протистояти 
терористам.

Це і мужні, сміливі, хоробрі воїни, які, не шкодуючи власного 
життя, зі зброєю в руках захищають крихкий східний кордон України, 
лікарі, які повертають поранених в АТО з того світу, волонтери, на 
плечах яких тримається наша армія.

Я  дивлюсь на світлини бійців,
Щирі посмішки, втомлені очі,
Сиві скроні та безліч рубців...
А мій розум сприйняти не хоче:
Це не сон, не синдром маячні,
Ця війна не в далекій країні,

5



Не в Іраку чи десь там в Чечні,
А в вишневій моїй Україні.
Саме тут всі її вояки
Схід країни від зла захищають,
Б ’ються на смерть мої земляки,
Кров ’ю землю святу поливають.
Щоб країна ввійшла в майбуття 
Вільна, сильна, без чвар та війни.
Віддають найцінніше -  життя,
України найкращі сини!
З 2014 року літературознавці ведуть розмови про те, коли ж 

з ’явиться український Ремарк -  людина, яка зможе правдиво й захопливо, 
людяно описати теперішню війну на Сході України. Але для цього 
потрібно, щоб чим більше військових описували своє перебування на 
війні, хоч зрозуміло, що далеко не всі мають бажання і хист про це 
розповісти. Тож тексти, які з ’являються, -  на вагу золота.

Маємо надію, що цій війні будуть присвячені цілі бібліотеки 
спогадів, документальної та художньої літератури. Проте уже зараз у 
книгарнях є окремі полиці з виданнями, написаними учасниками або 
свідками антитерористичної операції, журналістами або художниками 
слова, які не змогли залишитися байдужими до подій, що відбуваються в 
Україні. Це -  альбоми фотографій, збірники блогів, документальних 
свідчень, художня література й навіть книги для дітей. Література є 
засобом фіксації цих подій та їхнього переосмислення, що необхідно для 
закріплення історичного досвіду в колективній пам’яті народу.

Розглянути найбільш помітні та цікаві видання, присвячені цій 
тематиці, -  такою була мета обласної літературної науково-пошукової 
учнівської конференції «Реалії АТО у віддзеркаленні сучасної української 
літератури», що пройшла 9 березня 2017 року в ДПТНЗ «Білоцерківське 
вище професійне училище будівництва та сервісу».
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Гумор -  це дуже сильний захист українців 
(за кіноповістю Богдана Ж олдака «УКРИ») 

Людмила Сівовна,
учениця ДНЗ «Професійний ліцей м. Українки»

Валентина Плохута,
викладач ДНЗ «Професійний ліцей м. Українки»

Можливо, знову загримлять гармати,
І  танк зімне пшеницю на ланку,
І  буде плакать і журитись мати,
Коли сини ітимуть на війну.
І  хтось востаннє поцілує милу,
І  хтось сльозу непрохану змахне,
А може, дехто втратить віру й силу,
Своє життя рятуючи одне.
Але не я. Я  квиснути не стану,
Хоч як не буде боляче мені,
За нашу землю, дорогу й кохану,
Я  рад прийнять на себе всі вогні.
За тих дітей, що бігають до школи,
За матерів, змарнілих у  труді,
За рідні наші верби довгополі,
За наші дні прекрасні й молоді.
І  тут ні сліз, ні відчаю не треба.
І  тут не треба страху і ниття.
Живе лиш той, хто не живе для себе,
Хто для других виборює життя.

На жаль, слова відомого поета-шістдесятника В.Симоненка стали 
актуальними в наш час. Так склалося, що в наші домівки вдерлися 
непрохані гості. Хоча споконвіку Україна -  мирна держава, а українці -  
толерантні, ввічливі люди, які з повагою ставляться до кожної нації й 
мови.

З березня місяця 2014 року наша країна знаходиться в стані 
неоголошеної війни. Багато страждань випало на долю нашого народу за 
цей час, але він проявив свій незламний дух. Саме там, на Сході України, 
де зараз точаться криваві події, вирішується доля і майбутнє нашої 
Батьківщини.
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Про події на сході країни можна дізнатися не тільки з новин, але і з 
книг. Найбільше інформації -  у журналістів, тому в числі перших 
з'явилися видання «Війна очима ТСН» або «Я -  свідок. Записки з 
окупованого Луганська» журналіста газети «День» Валентина Торби. 
Крім співробітників засобів масової інформації за опис і осмислення цієї 
війни беруться волонтери та письменники. Деякі з них побували на 
передовій, інші -  пропустили події через власну уяву.

Богдан Жолдак -  прозаїк, 
сценарист, драматург. Народився 
1948 року у Києві. Закінчив 
філологічний факультет Київського 
державного університету імені 
Т. Шевченка. Учителював і працював 
у позашкільному вихованні. Був 
ведучим кількох телевізійних 
програм на УТ-1 та каналі «1+1» і 
щотижневої радіопередачі на 
першому каналі Національного радіо 
«Брехи -  літературні зустрічі з Богданом Жолдаком», а також співпрацює 
із закордонними радіостанціями, український письменник, драматург, 
сценарист. На даний час викладає сценарну майстерність на 
кінофакультеті Київського державного інституту театрального мистецтва 
ім. І. Карпенка-Карого. Член Національної спілки письменників України, 
Національної спілки кінематографістів України та об'єднання «Кінопис».

с # _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ного книга «Укри» (видавництва «А -  БА -  БА -  ГА -  ЛА -  МА -  

ГА») -  це кіноповість, або бойова проза, як її називає автор. У ній 
розповідається про сучасну війну і сучасних героїв -  учасників воєнних

дій у зоні АТО. Героями твору стали прості солдати. 
Всі вони -  «укри», таке прізвисько в 2014 році дали 
українцям сепаратисти на Донбасі. Для написання 
книги письменник багато спілкувався із бійцями. 
Даний твір уже здобув дві перемоги в літературних 
конкурсах:

-  у 2015 році -  літературно-мистецьку премію 
імені Богдана Хмельницького, якою нагородило 
Міністерство оборони України за краще висвітлення 
військової теми у творах літератури та мистецтва, 
публіцистики і журналістики, спрямованої на 

утвердження високих гуманістичних, державотворчих ідеалів, підняття 
престижу Збройних Сил України.
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-  у 2016 році книга перемогла в міжнародному літературному 
конкурсі «Воїни світла». Премія, яка вручається щороку 26 січня на День 
народження героя Небесної сотні Михайла Жизневського, була вручена 
за кращу прозову книжку року (оповідання, повісті, роман), видану 
білоруською та українськими мовами, в якій зображено благородного, 
активного, сильного героя, що відстоює свободу, справедливість та 
загальнолюдські ідеали. У 2016 році премію вручено вперше. За 
рішенням журі перемогу отримав Богдан Жолдак «Укри» (Україна) та 
Анатолій Боровський за книжку «Волею обраний» (Республіка Білорусь).

Кіноповість Богдана Жолдака розповідає про російсько-українську 
війну на Донбасі. Головний герой твору -  молодий киянин Георгій 
Тороповський, боєць розвідувально-диверсійної групи батальйону 
«Кривбас», який брав участь у найскладніших військових операціях і 
загинув за загадкових обставин, повертаючись після контузії з відпустки 
на війну в потязі «Київ-Дніпропетровськ».

Георгій Тороповський -  активний учасник подій на Майдані. На 
війну відправився неповнолітнім, приписавши собі вік. Брав участь у 
найбільших боях на Донбасі. Загинув у 18 років.

У 14 років Жора Тороповський у шкільному зошиті написав 
антиутопію про військове вторгнення Росії в Україну і намалював карту 
захоплення російськими військами частини українських земель. Він 
належав до авангарду сучасного українського суспільства, для якого 
Україна -  більше, ніж територія, на якій живе людина, тому з перших днів 
війни він пішов зі зброєю в руках захищати свою країну. Саме Г ригорію 
Тороповському письменник присвятив книжку «Укри». У самому творі 
Георгій Тороповський -  це Жора із позивним Психолог.
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Книга ідеально відповідає конкурсам, адже в ній, як і диктується 
умовами, «зображено благородного, активного, сильного героя, що 
відстоює свободу, справедливість та загальнолюдські ідеали». Навіть не 
одного героя, а цілу когорту відчайдушних і вигадливих хлопців та дівчат 
із зони АТО.

Твір «Укри» спеціалісти називають «мозаїчним романом». Бо й 
справді, він не має єдиного сюжету і складається з двох десятків новел.

Проте, книга цільна -  новели об'єднанні не лише спільною темою 
війни на Донбасі, а й одними і тими ж героями.

Хочеться відмітити, як у найскладніших ситуаціях, можна сказати 
безвихідних, письменник показав українського солдата не лише 
сміливим, а й дотепним і винахідливим. Саме такі риси дуже часто 
допомагають воїнам вийти сухими із води та ще і покепкувати із ворога. 
А головне -  залишитися живими та врятувати життя побратимів. Бо саме 
сміх в усі часи підносив бойовий дух українців, тому велика сила «укрів» 
-  у гуморі. Сам автор книги сказав так: «Гумор -  це дуже сильний захист 
українців». Герої його твору нагадують козаків, які навіть у 
найнебезпечніших ситуаціях зберігали здатність жартувати над ворогами 
і смертю. І саме гумор допомагав психологічно впливати на 
супротивників та перемагати їх.

Книга складається з великої кількості маленьких епізодів, іноді 
навіть гіперболізованих. Для створення екшну Богдан Жолдак 
використовував особливий динамічний стиль, схожий на кіномову: 
художньо спрощений, але з детальним описом ситуацій.

Наприклад: Хантер із іншими хлопцями, щоб визволить побратимів 
із полону, удався до хитрощів. Наштовхнувшись на склад самодіяльного 
реквізиту і переодягнувшись у донських «козачків», захопили у полон 
ворожого ватажка, а потім обміняли його на товаришів. При цьому ще і 
пожартувавши: «Нічого, ми його ще раз зловимо».

Досить кумедним є випадок із Звіробоєм: потрапивши у полон до 
сепаратистів, він непомітно підмішав їм до їжі, що варилася у казані, 
траву дурману. Це допомогло йому врятуватися самому та ще і в полон 
узяти ворогів, прихопивши з собою бронетранспортер.

«Укри», «укропи» -  це ті зневажливі слова, якими кличуть на 
російській найманці на Донбасі, але вони водночас стали модними й 
брендовими, вони в різних варіаціях і формах красуються на футболках, 
сумках, кепках. Шеврони з цими словами прикрашають кітелі солдат, 
волонтерів і не тільки. В українців є чудові якості -  це вміння 
перетворювати стріли гніву, образ й інформаційного бруду з боку ворогів 
на гумор і сміх. Це також і вміння визнавати власні недоліки, реготати на
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ними й створювати цілі жартівливо-кумедні історії на цьому ґрунті в 
літературі.

Уся Україна й досі регоче над бурлескно-постмодерною поемою 
Котляревського «Енеїда», яка з'явилася на зорі дев'ятнадцятого століття. 
Наші воїни чимось подібні до героїв безсмертного твору Івана 
Котляревського, до козаків-троянців, адже вони боронять власну землю і 
її кордони від загарбників, жартуючи зі смертю, дають по зубах 
окупантам, «лугандонівцям (у кінотворі вороги маркуються ще як 
федерали, денерати ) й потворному російському ведмедю».

Динамічнй екшн «Укри» Богдана Жолдака -  це серія мікроісторій, 
які або переплітаються одна з одною, вплітаються одна в одну, або є 
зовсім оригінальними, бойовими, іронічно-жартівливими (люди і на війні 
залишаються людьми) й, безперечно, кіношними. Снайперша Галя сама 
знищує «сєпарів», підриває ворожі фургони, тероризує фронт, дає бій 
підрозділу снайперів. Ця Галя з позивним Чупакабра разом із керівником 
спецпризначенців Мічуріним виконують секретне завдання: під виглядом 
літніх мешканців із того боку завозять дрова з вибухівкою на ворожий 
блокпост і підривають його. Врешті фронт і війна поєднали двох бійців, і 
весільним подарунком для них став іменний бетеер та дитина-сирота, 
юний винахідник на ім'я Кирилко, дім якого розбомбили, а на знак 
помсти хлопець із рогатки знищує гвинтокрил.

Автор майстерно закручує сюжет, робить його мобільним та 
стрімким, сконденсовує цілі великі життєві розповіді в маленькі 
кінооповідки, котрі захоплюють дух та повертають віру в перемогу. Це 
все на фоні природної мови героїв, без купюр та пригладжувань, так, що 
деякі натуралістичні моменти цілком уписуються в контекст війни та 
самої ситуації.

Як уже було зазначено раніше, трапляються в книзі історії в дусі 
«котляревщини». Колишній браконьєр і зек на прізвисько Звіробій 
проникає в табір донських «казачків» і краде в них усю рибу. Двоє 
вартових захоплюють стару й самотню бабцю-зомбі, начинену 
«кісєльовською» пропагандою. Мертві ворони, налякані й омертвлені 
нашими дронами, сполохали «кадировців і лугандонів»: вони масово 
повтікали зі своїх позицій. За допомогою китайської машини на 
радіоуправлінні психолог Жора знешкоджує конвертаційний центр 
металобрухту, а в іншому епізоді викриває дивного сільського вчителя 
фізики, котрий працює на ворожу розвідку.

Читач, котрий заглибиться в книгу, незабаром упізнаватиме, як своїх 
друзів, лейтенанта Мічуріна, снайпера Звіробоя, западенця Сивого, 
вигадливого Хантера і твердого в будь-якій ситуації Жору -  Георгія 
Торповського. Курок, на котрий щоразу натискає автор в сюжетному
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пострілі, -  несподівана (іноді неймовірна, але від цього не менш цікава) 
придумка, за допомогою якої наші «укропи» перемагають сепаратистів.

Дерево, котре солдати лейтенанта Мічуріна вночі пересадили на 
інше місце, щоб збити орієнтир для ворожої артилерії і змусити її 
стріляти по своїх: «...ще б пак -  зрослось: одна ворожа позиція лупасила 
по своїй іншій, і то щільно і рясно, і тепер всі наші збагнули, що то 
значить вчасно перенести пристріляний орієнтир на далекому пагорбі. 
Відтоді лейтенанта навіки прозвали Мічуріним».

Цікаві випадки із іграшковою машинкою на дистанційному 
управлінні за допомогою якої Жора підриває ворожий склад, або 
підкинутий сепаратистам мобільний телефон з автовідповідачем, який 
навів на обстріл свого ж складу селітри; і -  аж до фантазії про механічну 
пташку, з якої вилітають джмелики, а з них механічні комарики, які 
кусають сепаратистів, впускаючи їм під шкіру отруту. Сюжетні повороти 
підігрівають цікавість до розповіді, саме тому «Укри», цілком 
справедливо можна відвести до гостросюжетної прози.

Однак, крізь романтично-підліткові сюжети проступають речі 
набагато серйозніші. В «Украх», як і в численних попередніх своїх 
творах, Богдан Жолдак демонструє майстерність у створенні живого, 
повнокровного персонажу з його негативними і позитивними сторонами, 
з правдивою мовою і емоціями. Фронтовий Донбас змальовано з різних 
сторін. Поряд із ворожими настроями місцевого населення маємо 
хлопчика, котрий дарує українському солдату останню цукерку. Але й 
поруч із героями-фронтовиками живуть офіцери, завданням яких є 
знешкодження активних українських патріотів. А над усім цим у новелах 
панують бойові дії українців проти ворога.

Богдан Жолдак нестандартно підходить до теми війни. Без ура- 
патріотичних закликів Богдан Жолдак показує внутрішній, непоказний 
патріотизм людей, міцно скованих між собою необхідністю боронити 
рідну землю. Правдивість характерів породжує глибинне захоплення 
героями, здатне укріпити в своїх переконаннях дорослих, а з підлітків 
виховати справжніх патріотів нашої Батьківщини. У нього нема 
документальних образів, нема пафосного обожнення персонажів АТО, 
зрештою, він показує простих людей із героїчним зачином, генетично 
породженим козацтвом і оспіваним у бойовій прозі XXI століття, у 
кіноромані «Укри».
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Зображення АТО у збірці поета і воїна Бориса Гуменюка
«Вірші з війни» 

Олександр Вітюк,
учень ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне

училище імені П.Р.Поповича»

Лариса Шекера,
викладач ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне

училище імені П.Р.Поповича»

Нинішній час хоч і безжальний до нашої країни, та є в ньому дещо й 
окрім ґанджу, як би дивно це не звучало. Він, цей препаскудний воєнний 
час, показав нам, що маємо справжніх чоловіків. Ті, про кого раніше 
думали як про слабаків, бо «жінка нині може все», виявилися не просто 
чоловіками, -  героями. Ті, на кого нарікали, що мало працюють, мало 
заробляють, мало кохають, мало ходять у театри й мало розуміють жінок, 
нині зробили найбільше, що тільки можна, -  стали на захист цілої країни. 
Вони взяли в руки зброю і пішли на війну.

Український письменник Борис Гуменюк зробив так само. Війна на 
Сході зачепила багатьох, і часто у стрічках соцмереж, у радіоефірі, у 
пресі можна знайти вірші, присвячені цим подіям.

Та ніхто з нас, тих, що сидять у мирному тилу, насправді не уявляє, 
що таке війна, як там нашим хлопцям насправді.

Лише у віршах самих бійців можна побачити, зрозуміти хоч трохи 
їхні героїчні будні. Як воно є, а не як уявляється в теплому тилу.

«Вірші з війни» Б. Гуменюка для багатьох вперше відкрили цю 
реальність. Збірка побачила світ у 2014 р. Згодом, у 2015 році, з ’явилося 
друге видання. Ці вірші -  справжні. Вірші з війни, якої офіційно немає, 
яка заховалася під кроткою абревіатурою А Т О .

Він -  неперевершений поет. Вірші, які творить просто в окопах, 
ранять, як справжні кулі. На те воно й талановите слово, щоб так уціляти і 
так уражати.

Фронтові поезії -  особливі. Вони передусім просякнуті болем за 
своїх і злістю на чужих. Але «Вірші з війни» Бориса Гуменюка 
вирізняються тим, що мають своє неповторне серцебиття. І ти чуєш його, 
читаю чи.

Коли чистиш зброю
Коли щодня чистиш зброю
Розтираєш її духмяними оліями
Затуляєш її собою а сам мокнеш на дощі
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Пеленаєш її як малу дитину 
Хоча досі ти не пеленав дитину 
Тобі лише 19 і ані дитини ані дружини 
у  тебе немає
Ти ріднишся з нею зі своєю зброєю 
і стаєте ви суть одно...
Настрої українських вояків на фронті, їхню бійцівську силу духу й 

відданість рідному краю Борис Гуменюк виразно передає у своїх віршах. 
А описуючи перемовини з ворожими бойовиками, не забуває 
характеризувати й чужинців. Щоправда, не висміює їх, не критикує і не 
принижує, а намагається донести до них правду, так, ніби хоче 
достукатися до їхніх затуманених і промитих російською пропагандою 
мізків.

Так-так вато у  давнину українці 
Були лицарями і жили в замках 
Уявляєш скільки треба було потратити зусиль 
Щоб перетворити шляхетних лицарів 
На тюхтіїв гречкосіїв і свинопасів...
Але сталася біда -  прийшла вата у  нашу хату 
Ми швидко вчимося ми швидко згадуємо 
Тепер -  без варіантів -  ця війна закінчиться 
Нашою абсолютною перемогою 
а вашою нищівною поразкою 
Українці чи бандерівці як ви кажете 
Пройдуть парадом перемоги на Красній площі 
в Москві
Ти головне доживи побачиш сам ...
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Поезія Бориса Гуменюка не тільки вибиває серцеві ритми, вона 
прокачує кров через судини свого віршового тіла, наповнює його 
глибоким, тривожним і болісним диханням.

Нестерпно читати такі рядки:
Як писати про хлопця
Якому осколком пропороло живіт
Надвоє як скальпелем рівненько
Він біг і кишки просто вивалилися на землю
Намоталися на ноги на берці
Він сів ще живий в агонії до стіни приперся
Запихає кишки назад в черевну порожнину
«Допоможіть хлопці»
А як ти йому допоможеш 
А писати -  як.
Важко таке писати. Важко читати. Важко переказувати й навіть 

уявляти. А воювати їм там -  як?..

Певно, для того, аби кожен поставив собі це питання, й маємо 
прочитати ці вірші. До речі, у збірці «Вірші з війни» Борис Гуменюк 
зауважує, мовляв, прийшовши на базу одного з батальйонів, побачив: 
«половина облич знайомі, всі пройшли Майдан». Стає зрозуміло: свідомі, 
небайдужі, рішучі й мужні українці не зрадили своїх переконань, і ось 
уже 3 роки, як продовжують відстоювати незалежність і волю України, 
змінивши хіба дерев’яні щити на бронежилети, а бруківку -  на справжні 
гранати.

Не залишаймо їх на самоті.
За жодних обставин.
Як вони не залишають своїх блокпостів...
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Відомий літературознавець Михайло Слабошпицький відзначив, що 
цією збіркою Б. Гуменюк переїхав українську поезію танком.

А сам автор сказав про свою фронтову творчість:
«Мені хочеться дати прикладом в зуби всій сучасній літературі». 
Наклади його «Віршів з війни», за даними сайту Організації 

українських націоналістів, сягнули понад 25000 примірників, а продаж -  
1 млн. грн. Усі кошти спрямовані на потреби бійців: закуплено військові 
джипи, бронежилети, тепловізори.

Післясмак від його книги гіркий, з відчуттям присутності війни, бо 
пише він так, як летить автоматна черга, як їде танк, каже, що інакше 
писати по відношенню до війни підло. Він відмовився від усіх художніх 
засобів і хоче вигадати нову поетичну мову.

Хотілося написати з пафосом заримувати 
Але хто тобі повірить солдате 
Якщо ти в риму з пафосом 
Говоритимеш про війну...
Через мовний акт поет ретранслює цілу гаму переживань -  від 

соціальної несправедливості до різкого відчуття межового стану, коли 
смерть зазирає тобі в обличчя.

Безпосередньо побачене й відчуте на теперішній російсько- 
українській війні стало основою цієї поетичної збірки, що, без сумніву, є 
достеменним художнім фактом людського болю від війни, яка в той чи 
інший спосіб торкається кожного в Україні.

Коли поет пише про страх, біль і несправедливість, що невидимо 
вповзає в душу людини, читач розуміє, що все це він пережив сам.

У цій книжці читач не побачить ненависті до «опонентів», 
манекенних гасел, нав'язливих політичних кліше -  усього цього тут 
немає, натомість відчує повагу до людини з протилежних окопів, 
побачить спробу поговорити з ним як із давно знайомим, своїм: зійтись, 
випити пива, а згодом знову поціляти один в одного, холоднокровно, без 
злоби і піни на вустах:

Ніколи не думай:
Чого ти прийшов на мою землю чужинцю?
Залиш плаксиву політику плаксивим політикам
Взагалі ні про що не думай під час бою
Просто вбивай
Вияв до нього повагу
Стався до нього як до чоловіка,
Як до чоловіка
Як до чоловіка який за мить буде мертвий 
Адже саме для цього він сюди прийшов

16



Бийся з ним як з чоловіком
Як ти бився з ним і сто і тисячу років тому
На сокирах та мечах
І  ось -  усе
Бій закінчено
Він лежить біля твоїх ніг
Ніколи не думай що ти живий
Бо розчудовий українець
А він мертвий
Бо довбаний кацап
Якщо ти солдат
То не смій думати про загиблого солдата
Ворожої армії наче лайлива баба
Просто сьогодні Арей з Фортуною
Вирішили що буде так
Тепер він твій
Твій трофей
Твоя здобич
Вияви до нього повагу
Поводься з ним так
Як хочеш щоб з тобою вороги поводилися 
Пам 'ятай: ти -  солдат лицар 
Не мародер і не кат 
Поводься з ним так 
Як твій пращур
Який на полюванні перемагав звіра 
Поводься як твій прадід 
Який одним порухом шаблі 
Розрубував ворога навпіл до сідла.
Важливою в цій збірці є тема соціальної несправедливості, яка 

виразно проступає у багатьох текстах. Б. Гуменюк зумів віднайти таку 
форму поетичної мови, яка дала новий естетичний поштовх цій темі. І 
сила ця постає з руйнівної енергії війни:

Коли сидітиму в інвалідному візку 
В підземному переході сліпий і безногий 
Проситиму милостиню 
Щоб чути як заклопотані домогосподарки 
Та інші чесні громадяни казатимуть 
Як уже набридли на вулицях їхніх міст 
Ті усюдисущі інваліди-бомжі 
3 дітьми з собаками через них
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Ніде неможливо пройти 
Звести б їх десь в одне місце 
І  обгородить.
Ще одна тематична лінія, характерна для збірки «Вірші з війни», -  

це голос померлого воїна. Його свідомість стає на певний час доступною 
поетові, і він у той момент показує нам глибокий сенс співвідношення 
між життям і смертю на війні. Сповідь сина перед матір'ю найкраще 
розкриває цю тезу:

У нашого батька в ОУН
Вої вітаються ще інакше мамко
Вони вітаються як бандерівці
Як люди які належать життю значно менше
Аніж вони належать смерті
І  це їх свідомий триб
Вони підносять правицю на рівень очей
І  злегка згинають у  лікті
Так що твій брат стає до тебе ближче
І  ти мимоволі хочеш його обняти
Вільною рукою поплескати по плечу
Коли я так з кимось вітаюся
Мені завше хочеться плакати -
А вої не повинні плакати -
Тож я тримаюся
Бо це вітання більше нагадує прощання:
Дякую що бачу тебе живим брате
Хтозна чи побачу тебе ще колись
Був день світило сонце
У той день вона втратила їх обох
Чоловік підірвався на міні
Кажуть не було що в домовину покласти
А в сина влучив снайпер
Стеля обвалилася в хаті
Не могла сама довше її тримати
В один день усі троє вкрились небом
В один день усі троє стали небом
Одної погожої днини
Небо схотіло усіх трьох.
Поетів голос спирається на базові істини -  добро, зло, ненависть, 

любов, що поглиблює виразність його поетичного мислення. Майже 
кожна сторінка збірки наснажена несподіваним словом, яке за своєю
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природою є ключем до іншого світу. Ось кілька прикладів: «там де до 
неба кричала земля»;

«Ніхто не рве її перестиглих ягід які осипаються додолу І 
розтікаються наче криваві сльози»; «Місяць у нього -  це горло 
крупнокаліберної гармати А море -  це розплавлене олово Чому воно 
солоне? Тому що у ньому наші сльози піт сеча і кров -  Воно протікає 
крізь нас».

У багатьох аспектах поетична модель Б. Гуменюка і його збірка є 
помітним явищем на тлі інших поетичних творінь на тему війни.

Використання нетрадиційної форми вірша виправдане зверненням 
автора до неочікувано нової теми -  теми війни, яка несподівано 
увірвалась у життя українців.

Війна, як найточніше дзеркало, оголює душу. У ній, як у небесному 
горнилі, викристалізовуються найчистіші душі. А душа поета, переходячи 
через те чистилище, перероджується вдруге. І поет, головною зброєю 
якого досі було Слово, починає стріляти свинцем. Бо іноді у житті поетів 
постає Великий Вибір. Коли Слово стає безсилим, поети беруть до рук 
зброю.

Сент-Екзюпері сів за кермо літака. Шандор Петефі ринув у бій із 
військами російської армії. Байрон поквапився на допомогу грекам. А 
український поет Борис Гуменюк -  визволяти від російських зайд рідну 
Вітчизну. Але писати не полишив. З його «Віршів з війни» скупими 
рядками кричить до нас солдатський біль. Проблискує надія. 
Народжується нова країна.

«Вірші з війни» -  перша книжка української війни 2014 року. Такою 
вона і залишиться в історії української літератури.
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Я народилася в Україні, і мені безмежно дорога ця земля. Це край 

дивовижної природи, унікальної культури, наймелодійнішої мови світу. 
Це земля Великого Кобзаря, геніального Івана Франка, неперевершеної 
Лесі Українки. Це край, де колись панували славетні козаки: сильні, 
мужні, красиві люди, а головне -  вільні!

Величною та багатостраждальною є наща історія. Тривалий час 
Україна перебувала під ярмом поневолювачів. Але невмирущим виявився 
нескорений дух українців, які з холодним розумом і гарячими серцями 
протягом багатьох століть ішли до незалежності. І коли ми її здобули -  
знову удар, такий неочікуваний і такий болючий. Анексія Криму, залпи 
«Градів» із сусідньої території змусили нас знову оборонятись від 
імперських зазіхань, російської збройної агресії. Але ворог прорахував 
одне: в українського воїна-захисника є незнищенна зброя -  це велика 
любов до своєї землі і вільний козацький дух.

Актуальність нашої роботи полягає в тому, що реалії АТО, 
феномен національного героїзму сучасних воїнів досліджені 
літературознавцями ще недостатньо. З’ясування цього питання допоможе 
освітянам ефективніше розтлумачити його у контексті вивчення сучасної 
української літератури, формувати почуття глибокого патріотизму на 
уроках літератури, історії, під час проведення позакласних заходів.

Мета нашої роботи -  розкрити особливості національного героїзму 
в кіноповісті Богдана Жолдака «УКРИ».

Для реалізації мети дослідження ми працювали над 
такими завданнями:

- визначити основні риси української ментальності;
- з ’ясувати висвітлення тематики національного героїзму і 

патріотизму в кращих зразках рідної літератури, провести відповідну 
аналогію;
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- проаналізувати власну позицію Богдана Жолдака щодо 
розкриття даної теми;

- з ’ясувати роль кіноповісті «УКРИ» в контексті сучасної 
національної літератури про АТО.

Об’ єкт дослідження -  кіноповість Богдана Жолдака «УКРИ». 
Предметом дослідження є поетика національного героїзму, 

засвідчена художнім словом Б. Жолдака в кіноповісті «УКРИ».
Практичне значення нашої дослідницької роботи полягає в тому, 

що вона може бути використана при підготовці до уроків української 
літератури, до лекцій, семінарів, проведення позакласних заходів, 
присвячених патріотичному вихованню молоді, а також при написанні 
рефератів, мовно-літературних конкурсів та в проектній діяльності учнів.

Сьогодні для визначення сукупності характерних ознак певної нації 
дуже часто вживають термін «менталітет». Система переконань, уявлень і 
поглядів, відтворення сукупного досвіду попередніх поколінь, набір 
духовних цінностей роблять кожну націю унікальною, неповторною.

Якими ж є українці? Які особливості нашого менталітету? По- 
перше, треба сказати, що він має, так би мовити, «жіночу стать», що 
обумовлена жіночістю архетипу «Україна». Тому в національному 
характері українців чітко сформовані такі риси, як чуттєвість, 
емоційність, любов до дітей, швидке інтуїтивне сприйняття сутності 
складних природних та соціальних явищ, мрійливість, допитливість, 
працелюбність. Трагічні сторінки нашої історії (Коліївщина, 
Національно-визвольна війна, козацька доба, Велика Вітчизняна війна, 
роки сталінських репресій) сформували в українців сильний, витривалий 
дух, помножений на палку любов до Батьківщини і відчайдушну 
самопожертву заради святого слова -  свобода. Яскравим підтвердженням 
цього є палкі слова Великого Кобзаря:

Я  так її, я  так люблю 
Мою Україну убогу,
Що прокляну святого Бога,
За неї душу погублю!
Чи втратили ми, українці ХХІ століття, силу духу, міцність душі, чи 

не бракує нам любові до своєї неньки-України? Ні! Революція Гідності, 
воєнні дії на Донбасі показали, що український народ ніколи не стане на 
коліна, що незалежність, до якої наш народ ішов довгим тернистим 
шляхом, не стане розмінною монетою можновладців. Наші воїни 
демонструють усьому світові невичерпну мужність, незламність сили, 
героїзм і безмежний патріотизм. Це саме про таких, як вони, свого часу 
писав О. Довженко в кіноповісті «Україна в огні»: «Так не підкорятися і 
так умирати, як умирають українці, можуть лише люди високої марки».
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І тут відразу згадуються українські «кіборги», які 242 дні відчайдушно 
обороняли Донецький аеропорт. Вони стали символом мужності та 
героїзму захисників рідної землі.

На жаль, гібридна війна на Донбасі ще продовжується, але імена 
наших звитяжних захисників, наших українських янголів-охоронців, їхня 
запекла боротьба з ворогом стали однією з основних тем сучасної 
української літератури.

На нашу думку, найкращим твором сучасності про реалії АТО й 
особливості національного героїзму є кіноповість «УКРИ» відомого 
українського письменника Богдана Жолдака. Ця кіноповість із 
підзаголовком «бойова проза» є збіркою епізодів, об’єднаних хронотопом 
російсько-української гібридної війни. «УКРИ» -  це суцільний «екшн», в 
якому сучасні українці, подібно до героїв «Енеїди», відчайдушно 
жартують зі смертю, захищаючи свою землю і честь, адже сам автор 
вважає, що головна сила книжки -  це гумор. Тому крізь картини жаху 
бойових дій та абсурдність війни пробиваються іронія та бурлеск: «Коли 
посіріло, вчули зубами й вухами, як ген із-за річки Луганки гримнуло раз, 
другий, не встигло третій, як усі повтікали в бліндаж, втиснувшись 
якнайглибше...

Й  отут лейтенант знову подивував -  не став ховатися, а, 
вискочивши на бруствер, почав топтати його, тобто танцювати.

- Лягай! -  кричали знизу, але він і далі садив гопака, матюкаючи 
небо, де диявольським сичанням мчали важкі міни і чомусь проминали 
боком блокпост!»

Герої кіноповісті чимось нагадують козаків з історико-романтичної 
повісті М. Старицького «Облога Буші», які навіть у найжахливіших 
ситуаціях кепкували над ворогом. Подібно до козаків, сучасні захисники
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захоплюють читача нестандартністю та оригінальністю мислення, 
кмітливістю, відносною свободою прийняття рішень щодо усунення 
противника, укри вдаються до новітніх прийомів та продуманих 
обманних дій, щоб ліквідувати сепаратистів. Захоплюють читача 
дистанційні вибухові пристрої лейтенанта Мічуріна та Влада-Столиці, 
неймовірна винахідливість Звіробоя, саморобні міни Жоріка. До мін у 
нього була особлива любов: «Хто б це любив міни, як не Жорік? Він почав 
відчувати їх і крізь землю, спершу за допомогою довгого штиря, потім 
перейшов на «лозу», тобто на дві дротяні рамки, а згодом натренована 
чуйка непомильно підказувала, де просто метал, а де міна -  ну хто б 
повірив?».

Щоб досконало виконати бойове завдання, українські вояки 
вдаються навіть до акторської майстерності. Перевдягнувшись у костюми 
героїв опери «Запорожець за Дунаєм», вирушають у ворожий табір і 
видають себе за придністровське вільне козацтво. Так їм вдається 
викрасти ватажка Чуму.

Однією з рис української ментальності є глибока інтуїція. У творі 
Богдана Жолдака вона трансформувалася у поняття «чуйка», без якої, на 
думку ж самих військових, було б неможливо успішно вести бойові дії, 
мати результативність у боротьбі з «братнім» сусідом і врятуватися від 
ворожої кулі: «Виставивши з-за бруствера замасковані лінзи, Жора 
здобув собі ціле село Сироваху з усіма найпростішими подробицями: ось, 
наприклад, бабця сапає грядку, дівчинка грається з кицькою, дві тітки 
поволі долають час, балакаючи через такий же похилий паркан.

Звісна річ, за такими «лівими» спостереженнями може статися 
так, як у  боксі: кліпнувши, проґавиш найцікавіше -  нокаут, тобто десь 
не встережеш ворога, однак тут у  Жори була надійна підпора: чуйка.

Він хребтом чув будь-які важливі зміни в дійсності і тренувався, 
змагаючись із Джулькою, собачкою, що прижилася на блокпості, бо та 
чудово чула далекі удари, наприклад, з міномета; й першою кидалася в 
бункер, а за нею і вся братія; проте Жора і в цьому її, бувало, 
випереджав».

Героїзм, мужність, невимовне бажання захистити свою країну і 
рідних у творі демонструють не лише загартовані боєм, досвідчені, 
відважні чоловіки, а й зовсім юні герої. Саме таким є хлопчик Кирилко. 
Він ненавидить ворога, який зруйнував його рідне село. Щоразу, коли у 
небі з ’являється ворожий літак, він миттю вибігає з хати і намагається 
збити його з рогатки. Наполегливість, бажання знищити ворога зрештою 
приносять очікуваний результат: Кирилко стріляє криничним ланцюгом з 
рогатки і збиває літак денеерівців. Скажете -  фантастика? Звісно ж, ні. Це
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особливості національного героїзму, які ми успадкували від наших 
славних пращурів.

Оскільки Кирилко був 
єдиним представником сильної 
статі у своїй родині, він глибоко 
усвідомлював свій святий 
обов’язок захищати бабусю і 
сестричку від сепаратистів. І 
коли вночі вони вдерлися до них 
у домівку, щоб зґвалтувати 
невинне дівча, малий Кирилко 
не розгубився. У пригоді йому 
став дерев’яний автомат 
власного виробництва, який 
нагадував справжню снайперську гвинтівку. От тільки функцію прицілу 
виконувала вмонтована електронна указка, яку знайшов у розбитій 
місцевій школі: «Несподівано рубіновий спалах ударив у  стіну -  сяюча 
плямка добігла чужинця і торкнулася його лиця.

Жах зосередився в маленькій лазерній цяточці й досконало проник 
крізь зіницю, вона од цього вмить вмертвіла, посмішка з лиця одскочила, 
й чоловік боком метнувся у  вікно, вивалився і кинувся геть од 
промінчика». Така кмітливість і відважність юного українця настільки 
приголомшила сепаратистів, що вони погубили свою зброю, тікаючи від 
«влучного снайпера».

«Сміливі завжди мають щастя», -  так звучить основна ідея роману І. 
Багряного «Тигролови». Автор образом Григорія Многогрішного довів, 
що сильна духом особистість здатна протистояти цілій системі. У творі 
Богдана Жолдака прототипом Г ригорія Многогрішного виступає Хантер, 
який потрапив зі своїми побратимами у полон, але бажання вирватися на 
свободу формує геніальну ідею звільнення: «У кутку вгорі був невеликий 
вентилятор, і Хантер почав його виколупувати, незважаючи на 
зневажливі погляди, адже отвір однаково був малим. Просто вони ніколи 
не знали, що таке діггерство або бодай спелеологія. А там було таке 
правило: якщо голова пролазить у  дірку, то і все пролізе, бо голова 
тверда, а інші частини тіла навпаки еластичні.

Кілька разів Хантер падав знесилений, однак знову повертався до 
справи, чудово розуміючи: що довше тут сидітиме, то менше буде сили, 
а тому намагався використати ту, яку був нагуляв ще на волонтерських 
харчах».

24



На наш погляд, кіноповість «УКРИ» -  книга важлива і потрібна. 
Потрібна, щоб розуміти, що за пафосом політики, за недомовками в 
новинах там, в АТО, стоять звичайні хлопці, які продовжують жити і 
дають волю своїм здібностям, характерам. Вони знаходять можливості 
і посміятися, і поплакати над дитячими малюнками, і у  черговий раз 
обдурити ворога, продемонструвати патріотизм по-українськи. Маємо 
глибоку надію, що наша перемога вже близько, з думкою про кожного 
воїна молитвою звертаємося до Бога.

Слава Україні! Слава українським захисникам!
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«Наснилось, що закінчилась війна..». Відлуння війни у поезії
молодого покоління

Дарина Перч,
учениця ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей»

Наталія Касіч,
викладач ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей»

Наснилось, що закінчилась війна
Наснилось, що закінчилась війна.
І  батько зранку косить в лузі сіно.
А трави, трави! Мов густа стіна.
І  козельці цвітуть, як небо, сині.
Так росяно і сонячно навкруг,
З хатини пахне смачно свіжим хлібом.
А сонця заспаний, рожево-жовтий струг 
Розгонить небом хмар біляву піну.
Десь жайворон невидимий бринить 
Тоненькою струною голосною.
Чи я мчу лугом, чи то луг біжить,
І  трави й сонце... Все біжить за мною.
Прокинулась. А за вікном — зима.
І  знову чую : тихо плаче мама.
І  сліду сну ласкавого нема.
Лиш на подушці — сліз солона пляма...

реалії 2014 року.
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Цей вірш я написала у лютому 2014 року. Мені тоді було 16 років. 
16... романтична, найщасливіша пора в житті кожної людини. І я дуже 
хотіла, щоб саме так воно й було. Однак, реалії 2014 року внесли свої 
корективи. Війна, яка розгорнулася на сході України, торкнулася й моєї 
сімї.

Мій батько, Перч Олег, одним із перших став у ряди небайдужих до 
долі Вітчизни українців.

Боюсь одного
Боюсь одного -  тих мізерних душ,
Які і в мирний час, і в лихоліття 
Лиш слів порожніх всюди сіють 
сміття,
Байдужість мають за здоровий глузд.
Боюсь їх, тих, хто з острахом втече,
Чи в натовпі сховає нишком очі.
Хто не підставить у  біді плече,
Тих, хто героям забуття пророчить.
Тих, хто без роду й кореня живе :
Їм невідомі совість, Батьківщина.
Хто, ніби камінь, з каменю росте,
Лиш прикидаючись, що він також 
людина.

Батько захищав рубежі нашої країни у складі 72 ОМБР. Перебував у 
багатьох населених пунктах Донецької області: Миколаївка,
Старогнатівка, Новогнатівка, Новотроїцьке, Докучаєвськ, Андріївка. Брав 
безпосередню участь у визволенні села Новоласпа. За самовіддану 
службу на благо країни нагороджений знаком «Гвардія», медалями «За 
службу державі», «За оборону рідної держави», «Захисник Вітчизни», 
«Учасник АТО».

А нам, його сім”ї, залишалося тільки молитися й ч ек ати .
Образ Матері Божої є одним із центральних у поезії, оскільки саме 

до неї споконвіків зверталися українці. Козаки просили захисту у 
Богородиці, коли вирушали в далеку путь, матері зверталися з молитвами 
за їхніх дітей та чоловіків. На неї покладаємо й ми свою надію про 
повернення солдатів з війни.

Мама уночі без слів молилася.
Свічечка тоненька жовто блискала.
Мама птахом об долівку билася,
І  в ікони з відчаєм дивилася.
Мама руки заломила крилами,
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Вся наскрізь пронизана тривогою.
Мов лозина стята, похилилася,
Вимучена працею й скорботою.
Ні словечка матір ’ю не сказано,
То заплаче, то знов мовчки схилиться,
А на неї із ікони стражденно 
Інші очі материнські дивляться.
Нерви -  як натягнуті струни. З дня на день -  тривожні новини зі 

Сходу. Вбиті, поранен і. Переживання після тих трагічних новин про 
«кіборгів», які схвилювали всіх небайдужих українців, лягли в основу 
вірша «Розмова».

Розмова
Привіт!
Привіт...
Які новини? Коли ж це скінчиться?
Не знаю ...
А серце кличе : «Повернися!
Нам так тебе не вистачає!»
Ти бережи себе!
Чого ти? Все буде добре, обіцяю...
А серце просить: «Вбережися,
Я  вдома так тебе чекаю!»
Тобі там тяжко? Ти втомився?
Ні, я  потроху вже звикаю ...
А серце б ’ється, ніби птиця,
Що з клітки виходу шукає.
Ну все, бувай...
У вухах -  тиша...
Лиш серце й досі ще говорить.
І  відчуває, як він диха 
І  як тремтять його долоні.
І  землю під його ногами,
І  вибухи, які він чує,
І  холодок броні на танку,
В якому батько мій воює...
І  вслід кричить: «Лише вернися!»
Зітхне і починає знову 
Нечутну, безкінечну, вічну,
Чи то молитву, чи розмову...
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Неспокійні думки, хвилювання за долю країни загалом та моєї сім”ї 
зокрема виливалися на папері моїми першими віршами. Згодом вони 
склали збірку, яку я присвятила батькові. Високим громадянським 
пафосом, полум’яним патріотизмом пройняті поезії, які ввійшли до 
збірки.

Бойові побратими батька -  це хоробрі патріоти, віддані своїй 
країні.Такі різні за віком, сімейним станом, місцем проживання, але, 
водночас, такі схожі за наявністю в серці «того, що не вмирає» -  любові. 
Саме вона -  любов до своєї малої Батьківщини (міста, села, сім”ї) та до 
рідної країни взагалі і є тією найміцнішою опорою, яка в тяжку хвилину 
не дає зневіритися у своїй правоті, занепасти духом, зрадити ідеям.

Люблю Україну!
Якщо любити Україну — гріх,
Якщо це злочин — свою думку мати,
Якщо фашизм — це білих хат поріг,
Якщо злочинство — волю поважати,
То я злочинець. Чуєте мене?
І  злочину свого я не боюся.
Бо це — моє, це — все життя моє.
Це те, в що вірю і за що борюся!

Ми йдемо за правдою, за волею!
Понад прірвою, понад безодні краєм 
Ми завжди, у  всьому на краю.
І  наперекір всьому встигаємо 
Якось долю виправить свою.
З бою в бій. З вогню — в гаряче полум ’я,
Хоч нікому не бажали зла.
Ми йдемо за правдою, за волею,
За свічею, що завжди вела.
Видно не дарма нас доля вибрала,
Щоб за нами в світ добро прийшло,
Щоб Європа залишилась мирною,
Щоб вернулось у  серця тепло.
Мотив патріотизму знаходить продовження в символістській поезії 
«Перший сніг».

Перший сніг
Перший сніг...Малесенькі сніжинки —
Посланці білявої зими —
Б ’ються крилами в прозорий холод шибки,
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Щоб стікати краплями води.
Скільки тут їх? Не порахувати...
(Перша в цьому році заметіль)
Крижані і крихітні солдати 
На вікно -  в атаку. Звідусіль.
Ніби рвуться увійти у  хату,
Ніби також просяться в тепло.
Їх багато... їх було багато,
Тих, що за водою попливло.
Тих, що з шибок потечуть дощами,
Виконавши роль свою на біс.
Їх багато, завжди так багато,
Тих, хто уперед. На смерть. Без сліз.
Символіка вірша досить прозора: сніжинки -  це образ активних 

патріотів, які самопожертвою прокладають шлях до світлого 
майбутнього. Саме вони і записані в щоденниках війни.

Душа моя стала жорстокою,
Жаліти перестала й плакати.
Поки не буду з перемогою -  
Не дам її словами шарпати.
Це важко: бій за боєм встояти,
Коли і кров, і смерть -  буденщина,
Коли життя рахуєш кроками,
Без співчуття і без полегшення.
Коли немає завтра й вчора,
Сьогодні є .ли ш е  сьогодні!
На чорних сторінках щоденників війни назавжди залишаться 

вкарбовані імена загиблих, закатованих, без вісти пропавших. Моя рідна 
Рокитнянська сторона, на жаль, також залишила на них свій вічний слід.

Ігор Вікторович Зінич, Ю рій Вікторович Білобров, Артем 
Вадимович Андрєєв, Дмитро Петрович Павленко, Анатолій 
Андрійович Сова, Олександр Олександрович Островський

Памяті Ігоря Зінича
Колись між пожовтілих сторінок 
Газет, що дивом збереглись в архіві,
Знайдеться з твоїм прізвищем листок 
І  свідчення ровесників правдиві.
Тоді лишиться не багато тих,
Хто поруч тебе підіймавсь в атаку,
Хто знає не з підручників шкільних,
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Що ти був лицарем без докору і страху...
Давно в минуле відійде війна,
І  залікує рани Україна,
Та рідна Рокитнянська сторона 
Навіки пам 'ять збереже про сина.
Про воїна, хрещеного вогнем,
Безсмертного у  подвигу святому,
Що ворогу і словом, і мечем 
Закрив шляхи до батьківського дому.
Безвихідь, відчуття непоправності реалій життя, випалена горем 

душа -  це ті трагічні теми, які я (як би не хотіла), але оминути не могла. В 
жанрі поховальних пісень була створена поезія «Остання колискова».

Остання колискова
Люлечки -  люлі... спи... спи, мій сину,
Страшна і холодна колиска твоя.
Ти згинув за волю і за Україну,
А я залишилась на світі сама.
Не віриться, сину, що більше не буде 
З тобою у  мене розмов до зорі.
Тебе називають героєм всі люди,
Та з того не легше, дитино, мені.
Спи, сину, я  ждала тебе одружити,
Я  внука хотіла тримать на руках.
Ти вмів, як ніхто, розуміти й любити,
Тому й не спиняються сльози в очах.
Спи з миром, моя ти підтримко й надіє,
Я  голос і досі твій чую вві сні.
Радію одним, що збулась твоя мрія- 
Буть вірним до крихти державі своїй.
Спи, люлечки-люлі, мій голубе рідний,
Тебе Бог у  воїнство вибрав святе.
Ніч тиха і місяць, надщерблений, срібний 
Від тебе до мене стежину плете...
Вічна слава і пам’ять Вам, герої війни!
Проблема зради державі, народові -  одна з найболючіших, оскільки 

через неї Україна опинилася в горнилі війни. До них, зрадників Вітчизни, 
звертаюся я в поезії

Сепаратистам
Чому вас вчили ваші батько й мати -  
Ненависті і злості без кінця?
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Ви зрадили криниці і поля,
Ви знищили веселки й чорнобривці.
Ви не герої, ви — лише ординці,
Яким байдужа ця свята земля!

Зрадникам України
Війна колись закінчиться. Вона,
Немов вода, що вимива породу:
А серед вас там золота нема!
Ви — тільки сором власного народу

Зграя зрадників -  це ще не Вкраїна
Ставили не раз нас на коліна.
Чаша болю випита до дна.
Степ Донецький — ще не вся країна,
Це — ще не уся моя земля.
Тим, хто бачить нас лиш на колінах,
Хто бажає лити сльози й кров 
Гірко дорікне моя країна 
За розбрат, за ненависть, за зло.
Ми, укотре ставши воєдино,
Чашу горя доп ’ємо до дна.
Зграя зрадників — це ще не Вкраїна,
Слава Богу, це ще не вона!
Тема гріховності та, відповідно, розплати за скоєне зло знайшла своє 

відображення в поезії.
Розплата прийде

Хіба убити — це перемогти?
Розплата прийде. Рано або пізно.
Від неї ще нікому не втекти.
І  буде день, коли спитають грізно,
Що в цьому світі полишаєш ти?
Розплата буде. Байдуже, коли.
Знайде тебе і в сотому коліні.
А там, чи вибачайся, чи моли,
Та борг, що брав, сплати. Тепер і нині.
І  більше зла нікому не твори.
Сплачувати борг будуть і всі ті, хто причетний до злодіянь проти 

добра і миру в країні. А це не лише сепаратисти.
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Прощайте, хлопці...
Прощайте, хлопці. Хай земля вам пухом.
То, мабуть, щастя -  не дожити зради....
У бій ішли ви не по нагороди,
А щоби українці не схилялись 
Під владою москальського заброди.
На ваших кістяках, на крові вашій 
Хтось вже мільйони заховав в кишеню...
Ви йшли на смерть, а він ішов у  владу,
Він обіцяв і зрадив обіцянки.
Так прийнято у  нас -  одним посаду,
А іншим -  кулі, вибухи і танки...
В унісон звучать поезії, в яких викривається лицемірство та егоїзм 

можновладців.
Покричали: «Слава героям!»

І  тихенько розбіглись додому.
А герої зі своїм болем 
Не потрібні ніде і ніколи.
Хоч освячена Богом справа -  
Захищати свою країну,
То чому ж ти, державо лукава,
Ставиш потім синів на коліна?
Жива сила і кров пролита 
За чиновників в кабінеті,
Для котрих головне -  сито жити 
Та подяка в пухкому конверті.
Покричали: «Героям слава!»
Відвернулись, замкнули двері.
Залишилися вдячність, повага 
Рядком літерок на папері.
І  живі потім заздрять мертвим,
Котрим в двері заперті не бити.
Варто вижити після смерті,
Аби милостиню просити.
Оце і є, мабуть, та найглибша рана в душі кожного солдата, яка 

ятритиме, доки буде панувати несправедливість.
«Схаменіться, будьте люди,
Бо лихо вам буде!», -  закликав Т.Г.Шевченко.
Ми -  майбутнє України і саме від нас залежить, якою вона буде: чи 

засяє яскравою зіркою на небосхилі розвинутих країн світу, чи впаде в
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безодню темряви й забуття. Що ми повинні зробити для цього? Яким 
ідеалам служити?

Філософське осмислення сенсу людського життя -  основний мотив 
поезії

Я думаю: навіщо вороги?
Я  думаю: навіщо вороги?
Ми і самі приловчились гарненько 
Братів, сусідів класти у  ями 
Та продавати совість і земельку.
Невже потрібна нам була війна,
Аби згадати: хто, якого роду?
Та що ж за звичка отака дурна:
Не запитавши броду, лізти в воду?
Все маримо: кудись нас заберуть.
Кого в Європу, а кого в Рассєю...
А жити, а міняти все отут 
Руками власними і власною душею?
Не кидатися на чужий посул,
А взяти і самому приробити.
Гей, Україно, наш народ забув,
Як то не виживати, а просто жити!
Якщо так далі, нащо й вороги?
Самі себе покладемо до ями!
Почепимо всі, як один, торби,
І  -  Христа ради, дайте! -  під тинами 
А соромно -  тоді іди працюй 
І  доведи собі і всьому світу.
Не глупотою, працею дивуй,
Тоді хоч щось залишиш в спадок дітям!
І як епілог звучить молитва -  прогноз щасливого майбутнього 

України:
Молюсь за тебе, Україно,
В лиху годину цю молю 
Послати розуму і миру 
На землю стражденну мою.
Молю за злих сердець прозріння,
За воз ’єднання братніх рук,
За сили світлої спасіння,
І  за позбавлення від мук.
Щоб не бились брат із братом,
А любо і тихо
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Схоронили у  кургани 
Розбурхане лихо.
Нехай не зараз, не тепер 
Нас роду пам 'ять присоромить, 
В нас кров козацька заговорить 
Та честь і совість нам верне.
І  ми збудуємо-таки 
Щось на спустілім попелищі 
Забувши назавжди колишнє,
На заздрість світу заживем 
В своїй новенькій білій хаті,
Що краща за чужі палати,
Що заспокоїть серця щем.
Я  вірю в це. За це молюсь.
За це віддам і силу, й руки.
Це не багато, але люди 
По частці, крихті докладуть 
І  в світло з мороку введуть 
Свою країну. Так і буде!
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Вірші з війни: справжні цінності життя у творчості
Бориса Гуменюка

Дмитро Волков,
учень ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей»

Світлана Тарноруцька-Єрмак,
викладач ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей»

Однією з родзинок ХХІ Форуму книговидавців, що стартував у 
Львові, є поетична збірка Бориса Гуменюка «Вірші з війни». Сам Борис 
поєднує творчість зі ще одним, зовсім не поетичним, заняттям -  воює у 
складі добровольчого батальйону ОУН.

Борис Гуменюк, позивний 
“Кармелюк”-поет, прозаїк, військовик

Борис Борисович ГуменЮк позивний «Кармелюк»: народився 30 
січня 1965, у с. Острів Тернопільського району Тернопільської області -  
український поет, прозаїк, військовик. Автор проекту «Українські книги 

-  українським тюрмам», Координатор проекту «Інша література». 
Член Національної спілки письменників України (з 2006 р.). Заступник 
командира добровольчого батальйону ОУН (2014 р.) Голова Української 
Військової Організації (2015 р.).

Має активну громадянську позицію: «Якщо ми сьогодні підемо з 
поля бою, рятуючи власні шкури, то років через десять-двадцять на це 
поле повернуться наші сини і будуть робити те, чого не зробили ми. 
Будуть гинути, буде литися їхня кров. А через тридцять-сорок 
повернуться наші онуки. Ми маємо зробити свою чоловічу справу. Маємо
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воювати і маємо перемагати. Якщо доведеться, маємо гинути. Але краще 
-  вижити і перемогти».

Підкоривши український Facebook, поезія Гуменюка вийшла з 
віртуального простору. Видаництво Сергія Пантюка надрукувало книжку 
«Вірші з війни». Це, напевно, не зовсім класичний для української 
літератури зразок «фронтової поезії». У поезіях Гуменюка фігурує окрема 
людина в шалених обставинах війни, які згодом стають буденними, і це, 
як на мене, головний стрижень, сенс книги. Він виявляється навіть 
потужнішим за безперечно присутній тут патріотизм, елементи 
пропаганди. Це особливо добре помітно у тих віршах, де з ’являються 
образи ворогів: вони вельми індивідуалізовані, в їхніх зображеннях 
вичитується не лише ненависть, але також і людське співчуття. 
Промовистими є описи різних тварин і птахів, життя яких в умовах війни 
радикально змінилось і часто опиняється під іще більшою загрозою, ніж 
людське.

У збірку увійшли понад сто поезій. Його вірші за своїм змістом це 
новели, події описано просто і водночас дуже емоційно. Автор називає 
свої вірші документальними. Пише верлібр.

г

Верлібр (фр. vers libre -  вільний вірш) -  неримований, 
нерівнонаголошений віршорядок (і вірш як жанр), що має версифікаційні 
джерела у фольклорі (замовляння та інші форми неримованої чи 
спорадично римованої народної поезії). Верлібр є одночасно і ліричним 
жанром.

Аби почути, як б’ється серце сучасного фронтового вірша, варто 
прочитати поезії Бориса Гуменюка. Їх стишений ритм (щоб добре 
чулося), безпунктуаційність (щоб не відволікатися), неримованість (щоб 
не прицінюватися), допомагають зосередитися на головному -  змісті. А 
ще -  сприйняти найсуттєвіше -  правду. І відчути найзначиміше -  ціну, 
яку платимо за свободу. Свою. І всієї країни. Українські бійці у віршах 
сучасного Кармелюка не втрачають гідності та честі, за будь-яких 
обставин стараються поводитися як справжні воїни, а це не може не 
захоплювати. Зрозуміло, поет здебільшого судить по собі, бо сам є 
великим солдатом і справжнім сином України, проте йому зсередини, із 
серця війни, таки видніше. Його словам хочеться вірити. Та й хіба не 
повіриш людині, яка насправді не хоче вбивати, хай навіть ворога?! Бо 
позбувати життя легко хіба одній смерті. Ось чому Борис Гуменюк 
наголошує, що істинний солдат не втрачає гуманності, не позбувається 
людськості навіть у бою. І акцентує на лицарських правилах, якими й сам 
керується, воюючи:
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Ніколи не стріляй чергами 
Якщо хочеш вбити людину 
Стріляй одиночними 
Вияви повагу до того 
Кого маєш намір убити 
Дай йому шанс.
Якщо хочеш когось убити 
Ніколи не стріляй у  голову 
Це -  позерство 
Ти ж не вбивця 
Ти солдат.
Гадаю, кожен вірш вартий роману, або хоча б повісті, чи книги есе. 
Бачу сон... Ромашкове поле 
У ромашках -  квіткою ти 
А у  нас тут поле бою 
А у  нас тут блокпости...
Цей вірш -  як молитва. Чи, радше, поетичний теологічний роздум:
Ніч ввійшла крізь броню в БеТееРі
Ніч гірка як причасне вино
Ніч розлилась як кров на папері
Але в кожної ночі є дно.
І завершення -  майже в дусі релігійного екзистенціалізму:
Наш блокпост чимось схожий на церкву 
А окоп мабуть на вівтар 
«Хочу сина твого у  жертву» -  
Знову просить Старий Вівчар...
Особисто мене вразив вірш «Коли працює установка залпового 

вогню «Град»...» Спочатку там йдеться про руйнування «Градом» 
житлових будинків, вбивство людей. Але при всій неприродності це 
трактується як «природне» (звісно, з часткою гіркої іронії). А ось що є 
неприродним:

Неприродно на війні те що снаряд 
Випущений з установки залпового вогню «Град»
Залітає в поле 
Це геть неприродно 
Неможливо дивитися коли горить 
Дозріле нескошене жито
Про ці жертви (реальні, а не міфічні!) і йдеться майже на кожній 

сторінці книжки. На жаль, ми починаємо сприймати їх буденно. Сьогодні 
загинуло стільки й стільки. Вчора -  майже так само. Завтра? Для нас це 
вже статистика. І це страшно.
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У Бориса Гуменюка смерті -  не статистичні одиниці. Кожна жертва 
для нього унікальна. І страшна. Своїм натуралізмом й водночас -  
поетизмом. Не можна читати, не здригнувшись, як він описує смерті 
знайомих і незнайомих йому бійців. Або як знаходить у важко 
пораненого бійця вірш (можливо, першу поетичну спробу).

Борис Гуменюк вважає війну прозрінням для людей. Він 
сподівається, що його книжка підштовхне інших бійців свої думки 
викладати на папері.

«У нас на передовій сотні поетів і митців, які ще цього не знають. На 
цій війні, на героїзмі наших бійців батьки виховуватимуть своїх дітей, 
будуть зняті десятки фільмів», -  каже Борис Гуменюк.

Поетичну збірку Бориса Гуменюка передали бійцям на Донбас і він 
отримує численні відгуки від побратимів.

«Творчість для мене -  сеанс психотерапії. А психотерапія дуже 
потрібна. Був би я у Львові, пішов би до собору Св. Юра, помолився б. А 
на війні не завжди є можливість молитися, не встигаєш.» Афганець 
Василь Слапчук у рефлексії «Війна як дискурс» вказав не лишень на те, 
що, аби писати на відповідну тему, треба бути «в матеріалі». Він також 
наголосив на необхідності представлення та осмислення теперішньої 
війни в українській літературі, що є вимогою та викликом сьогодення. Як 
приклад прояву «оперативності» лірики автор рефлексії власне й 
наводить Гуменюкову збірку «Вірші з війни». Цікавими є думки про 
жанрові особливості збірки. Водночас Соловей із великим застереженням 
приймає запропоноване в назві збірки жанрове визначення «вірші». Він 
зазначає: «Можливо, це зовсім ніякі й не вірші. Може бути, що це саме 
той випадок, коли доречніше користуватись поняттям «текст». До того ж, 
верлібр, який здебільшого практикує поет, є радше згустками майбутньої 
прози (ліричними нотатками на берегах повсякденно загроженого
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людського життя), аніж власне поезією. На поетичність «віршів з війни» 
вказує також експресивна знаково-символічна природа мови, образна гра 
тощо. Борис Гуменюк вважає, що життя має тривати. Відомо, що на війні 
поряд і дорослі досвічені чоловіки, і молоді хлопці.

Саме такий юнак постає з поезії «Коли чистиш зброю...». Він з 
усією відповідальністю ставиться до чищення зброї, ніби виконує якийсь 
чистий і священний ритуал. І не важливо, що доводиться мокнути під 
дощем, пригорщами вигрібати окопи. У героя все попереду: кохання, 
дружина, діти. Але реальність повертає: він «зріднився з війною»:

Ти пахнеш війною 
І  стаєте ви з війною суть одно
Страшні натуралістичні картини постають із поезії про «химерного» 

вартового, який повідомив бійців про те, що «на цілих три доби 
зупиняється війна». Звичний процес перервався, автор порівнює це із 
зупинкою швидкісного потяга. Але дива не сталося -  знову втрати, знову 
розчарування:

У день коли не було війни 
Ми втратили другого номера 
Кулеметника Сашка з Боярки 
І  гранатометника Макса з Луганська
У кожному рядку відчувається любов і повага до особистості, автор 

визнає, що є люди, які «дивляться інші програми чи у них просто 
зламався телевізор».

Деякі вірші Бориса Гуменюка написані у жанрі своєрідного 
послання (віршований твір, укладений як звернення до певної особи чи 
групи осіб). «Заповіт» -  це своєрідне звернення українського воїна, 
учасника війни, яку у ХХІ ст. розв'язали «брати-росіяни» на українській
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території, до українців. Слово поета-фронтовика набирає особливої ваги, 
коли вирішується доля рідної землі, коли керівники держави неспроможні 
об'єднати народ у протистоянні з ворогом. Твір починається з двох 
верлібрових віршорядків, де на рівні антитези замальовується образ 
донецької землі.

Перший вірш написаний від імені загиблого солдата, який пішов на 
війну, щоб захистити Батьківщину і кохану дівчину. Автор з 
батьківською любов'ю зображує життя молодого і вразливого хлопця, 
який опинився у складних умовах. Але він не зважає, тому що поряд 
завжди очі коханої. Це почуття захищає і береже бійця, надихає на 
подвиги:

Ми вийшли зі своїх темниць 
Ми хочемо сонця і волі 
Ми кажемо вам усім:
Доволі, доволі, доволі!
«Цей вірш починався як білий...». Поезія дуже динамічна. Перед 

нами -  епізод із життя батальйонного побратима із позивним «Білий». 
Герой, переглянувши сюжет по телевізору, не витримує і опиняється у 
середмісті Києва. М ай дан . Інститутська...А «об одинадцятій він став 
перед Господом у білих ризах». Автор не зі слухів знає про людське горе, 
скам'янілі обличчя дружин і скорботу матерів. Напруження вірша 
наростає, і білий вірш стає червоним від крові:

Мій білий вірш
Повністю став червоно-чорним 
Поверх горя 
Запеклася кров...
Б. Гуменюк у своїх творах звертається до людей із проханням 

допомогти сім'ям загиблих.
Без сліз неможливо читати рядки про дітей, які знаходяться на 

окупованій території. Поет пише, що стрілянина стала звичною навіть для 
малечі, і вони спокійно граються іграшками загиблих дітей. У наступних 
рядках вірша -  співчуття до самотніх літніх людей, які залишилися на 
Сході. Автор з глибокою повагою ставиться до лікаря- атеїстки, яка, 
прооперувавши «весь Майдан», падає на коліна і ставить свічки Господу. 
Але надія є, адже другий місяць народжуються самі хлопчики. Життя 
продовжується!.. Можна провести паралель із «Пастораллю ХХ сторіччя» 
Ліни Костенко.

Деякі вірші Бориса Гуменюка перекладені англійською, 
грузинською, польською,видана збірка кримсько-татарською. «Важливо, 
коли пишеш, вчасно поставити крапку», -  наголошує поет.
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«Коли бачу якусь подію, мені одразу хочеться написати. Розповідати 
про війну можна безкінечно. Там весь час щось відбувається, навіть, якщо 
здавалося нічого не відбувається. Саме перебування солдатів, там птахи 
літають інакше, там тварини по землі пересуваються інакше. Ти береш 
автомат, хочеш його почистити, передьоргуєш затвор в автоматі, а 
собаки, які прийшли щось поїсти, поклянчити, то вони на цей звук металу 
починають скавчати, тому що у них вже виробилась рефлексія, що зараз 
почнеться пальба. У мене є вірш про тварин, який починався фразою -  
«Сьогодні знову сумуємо за птахами, але за не тими, які мають прилетіти 
весною. А за тими, які не відлетіли восени, бо загинули». Ці контужені 
коти, які кричать несамовитим голосом, не знаєш, що зробити, чи 
застрелити чи н і .  Це все передати важко, написати, половину своїх 
віршів не можу перечитувати, це так болить», -  розповів поет.

Вірші Бориса Гуменюка чули і бачили війну, вони нею живуть і 
дихають, кожен рядок сприймається дуже боляче, але це правда війни. 

Сьогодні знову копаємо землю,
Цю ненависну донецьку землю,
Цю черству закам ’янілу землю.
Тулимося до неї,
Ховаємось у  ній 
Ще живі.
Ми ховаємося за землю,
Сидимо в ній тихо,
Наче малі діти за маминою спиною.
Ми чуємо як б ’ється її серце,
Як вона втомлено дихає.
Нам тепло й затишно.
Ще живі.
Письменник мріє, щоб закінчилась війна, щоб сісти за написання 

роману. А сюжети майбутньої книжки переживає щодня.
Поет Борис Гуменюк, як учасник бойових дій, має нині особливий 

авторитет серед шанувальників поезії. Автор використовує класичний 
верлібр і нагадує українцям про справжні цінності життя. Саме його 
манера сьогодні є актуальною, зрозумілою та доступною усім категоріям 
читачів: і високочолому професору, й епатажному політику, і звичайному 
солдату, котрий так добре розуміється на безпілотниках і теплові зорах, 
але ніколи не замислювався над тим, що таке ямб і хорей. З любов'ю 
змальовані герої- патріоти і звичайні люди. Г оловним образом збірки є не 
пафосний шляхетний воїн, котрий нагадує нам про справжні цінності 
життя. Класичні традиції -  епічний гомерівський спокій автора-воїна і 
потужний вплив на емоції читача, котрі не знищують, а навпаки, живлять
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і зцілюють зневірені душі глибоким співпереживанням; модерна форма 
(верлібр), густо насичена українськими реаліями і військовим колоритом, 
-  оце і є формула стилю Бориса Гуменюка.
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Бойові будні АТО крізь призму поетичної 
творчості Володимира Патоли 

Анастасія Каращук,
учениця ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей»

Світлана Висовень,
викладач ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей»

Володимир Патола, лауреат 
премії «Смолоскип», -  генетично 
причетний до плеяди тих поетів- 
бійців (Миколи Хвильового, Євгена 
Маланюка, Володимира Сосюри та 
ін.), які змогли надихнутися на 
поетичну творчість служінням зі 
зброєю в руках своїй Вітчизні. За 
висловом Осипа Зінкевича, якому 
належить честь відкриття цієї 
молодої зірки сучасної української 
громадянської лірики, «за покликанням він -  поет», за фахом -  юрист, а в 
силу важких для України політичних й історичних обставин -  воїн.

Сам митець не схильний поетизувати звитяжний шлях захисників 
державних кордонів, однак у його лаконічних ритмічних рядках більше 
високої поезії, ніж у пафосних промовах тих політиків («І знову якийсь 
політик, напевне, обдурить нас») і громадських діячів, яким В.Патола 
постійно протиставляє буденну «працю» мовчазних героїв на фронті і в 
тилу. Рядки з поезії, що відкриває збірку, «Холодна весна. Чотирнадцятий 
р ік .»  ілюструють нашу думку:

По вістрю клинка 
неприкрита душа,
прив ’язаним псом по короткому дроту...
Команда дзвінка -  
І  загін вирушав
робити важку чоловічу роботу.
Те саме протиставлення щоденного, навіть буденного, героїзму 

простих солдатів, які некорисливо («Бійці сюди прийшли не по

Правда -  перша жертва війни
Есхіл
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зарплату», -  підкреслює поет) жертвують своїм життям заради свободи і 
незалежності рідної держави, лицемірам, яких багато на «високих» 
посадах, зустрічаємо і в інших поезіях (наприклад, «Нам так хочеться 
повернутись.»):

Щоб не так дошкуляли зради 
Бюрократів, дурнів, нікчем,
Їх готовність -  гнилим мечем 
По своїх -  з висоти посади.
А солдат, це давно відомо,
Без надіїї, хай йому грець,
Самогубець, а не боєць.
Фальш обіцянок, зрада, втома.
Сам про себе поет скромно пише, що він не філолог і не 

професійний письменник, а тому на сторінках його віршованої збірки 
читач не знайде принципово нових літературніх прийомів чи жанрових 
форм. Однак ми називаємо поета «майстром», тому що він зміг досягти 
досконалості й чистоти звучання незрадливого поетичного слова в 
передачі правди військових буднів і рідкісних хвилин відпочинку на 
фронтах АТО, правди, яка, дійсно, завжди першою страждає під час будь- 
якої війни, особливо такого її різновиду, як сучасна інформаційна 
неоголошена війна Росії проти України, проти принципів гуманізму, 
людяності, цивілізованості взагалі.

Про війну багато хто говорить, але не завжди ці слова правдиві, 
наголошує поет:

Брехня в штабах, брехня в 
Верховній Раді,
Брехня ворожих проданих новин.
Альтернативою тотальній брехні 

звучать наступні рядки:
А однорукий хлопець чхав на 
зради.
У нього постріл -  труп. Один в 
один.

Збірка, про яку йтиме мова, називається дуже вдало: «Грань». Це 
слово для поета багатозначне і наповнене різноманітними смислами.

Державний кордон (згадаємо, що поет деякий час, ще до 
антитерористичної операціїї, знаходився у прикордонних військах).

Лінія фронту, криваво-червона від крові й забруднена плямами 
зради («Бувають на карті точки. Бувають на карті плями. Бувають лінії,
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кров’ю написані поміж карт»). Ця змінна (як видно з нестабільної 
картини бойових дій на сході) лінія пролягає там, «де сонце сходить» — 
географічний рубіж між зоною АТО і вільними від бандитів територіями 
України.

«Рубіж держави і війни», тобто межа впорядкованості і хаосу, війни 
(у тому числі й інформаційної) і миру:

Та тільки удома свята, веселі вони, спокійні,
Про них нагадають співом весняні дзвінкі пташки.
Там рідна частинка карти. На ній не вестимуть війни! (тут і далі 

курсив наш).
«Лінія смерті», хитка грань між «сьогодні», коли солдат живий, і 

«завтра», коли його в будь-який момент можуть убити. Ця грань 
відчувається майже фізично у деяких поезіях, коли смерть, в образі 
міфічної «примари», «старенької з косою» чи достоту реалістичного 
«ополченця» з лав ДНР, представника «руського миру», майже впритул 
підступає до бійця. Особливо реалістично почуття солдата на грані життя 
та смерті зображені в поезії «МАКС» і «Singer»:

Ще крок, ще мить -  пройшли над головою.
Прикрила українська ніч -  без втрат.
Світанок не обійдеться без бою.
Штабна машина. «Русский мир» і мат.
Межа між цивільним мирним життям і вимушеною мобілізацією. Ця 

лінія не стільки географічна, скільки суто психологічна, вона відмежовує 
спогади про минуле мирне життя від невтішної правди сьогодення і 
водночас ніби розділяє людське існування на дві частини, між якими 
пролягає хиткий місток пам’яті («Ми вже не ті»). Найбільш виразно і 
яскраво ця різниця постає у поезії «Кіборг»: «Ти був людиною в 
минулому житті» і далі: «Ти не просився і не рвався, як і всі».

«Лінія взаємодії між світами, спільнотами, окремими людьми, 
характерами» (В.Патола), тобто між макрокосмом і мікрокосмом -  
внутрішнім світом людини і всім зовнішнім щодо неї. Включає вона і 
міжособистісні стосунки. Внутрішнє у В.Патоли -  це спогади, родина, 
враження, переживання, зовнішнє -  і політика з дипломатією, що активно 
осмислюються у віршах, і ворог, уособленням якого виступає «скажений 
карлик», і природа, яка активно втручається у справи бійців 
(неодноразово у поезіях згадуються миші: «Як же голосно бігають 
крихітні миші!»; «Втекла подалі знахабніла миша, Зігрівшись на 
солдатському плечі»). До речі рідна природа нерідко стає на захист своїх 
синів, як це часто трапляється у творчості видатних українських поетів, 
наприклад, Т.Г.Шевченка, неодноразово згаданого у текстах В.Патоли:

Прикрила українська ніч -  без втрат.
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Або віщує перемогу:
І  веселка в небі -  добрий знак.
А інколи українська земля навіть вимагає помсти:
Справедливості просить обпалена наша земля.
Онтологічна грань: на боці української армії -  Бог, саме життя, а на 

протилежному фланзі -  сили темряви: смерть з косою, «орда», 
онтологічна «діра» на карті України.

Бог теж оберігає українських бійців: «Але за Вами -  Б о г .» ,  «Пошли 
Вам Боже сили і удачі», -  каже поет учасникам АТО (зверніть увагу, що 
обидва звертання написані з великої літери, що може символізувати 
своєрідне обожнення героїв-звитяжців).

Усі ці смисли, як суб’єктивні, умовні, метафоричні, так і об’єктивні, 
прямі, реалістичні, розкривають в цілому невластивий ліричним творам 
романний поліфонізм віршів В.Патоли. На цьому наголошує і сам автор: 
«Грань — це межа, лінія взаємодії між світами, спільнотами, окремими 
людьми, характерами, надзвичайно тонка лінія, яка, як і грань дорогого 
каменя чи прозорого гірського кришталю, при найменшій зміні кутів, 
обставин та ситуацій дозволяє побачити неозброєним оком у білому, 
буденному на перший погляд, сонячному світлі весь спектр кольорів та 
напівтонів, захованих зазвичай за правилами та умовностями нашого 
світу».

Грань, що розмежовує і водночас поєднує такі різні, на перший 
погляд, протилежні сфери людської діяльності, як військова справа і 
поезія, по-новому, глибше і розмаїтіше, окреслює сутність і першої, і 
другої. Зрештою, хто може сказати про війну краще, ніж її безпосередній 
учасник? А якщо він до того має неабиякий талант художника, який 
щедрими мазками і кольоровими фарбами зображує увесь спектр 
людських стосунків на фронті і в тилу, найінтимніші думки простих 
солдатів і офіцерів, що завтра вирушають у бій, який може виявитися 
останнім, вагання між суто людським небажанням вбивати і почуттям 
відповідальності перед своєю державою, яке змушує їх, міцніше 
«стискаючи старенький автомат», вирушати проти ворога, то ми 
отримуємо збірку віршів, які разом творять правдиве полотно сучасності. 
Правдиве тому, що глибоко суб’єктивна за своєю суттю лірика не може 
бути лицемірною (навіть «в тумані лицемірства і брехні»). Але є у віршах 
В.Патоли й епічне, навіть романне начало, про що було сказано вище. 
Митець не зосереджується лише на своєму сприйнятті трагічних подій, 
він зображує будні війни з різних кутів:

з точки зору тих, хто на передовій («Учасникам АТО», «Кіборг» та 
більшість інших віршів у збірці), а також тих, хто робить свою не менш
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складну й потрібну справу на блок-постах («Пункт пропуску, блок-пост, 
патруль у лісі...»);

з погляду рідних (батьків, братів, сестер, коханої), які чекають на 
повернення бійців в тилу і теж переживають за них, а також усіх 
небайдужих, що збирають кошти на озброєння солдат, надсилають на 
фронт теплі речі, дитячі малюнки, підтримуючи бійців морально і 
матеріально (поезіїї «Що страшніше?..», «Друзям з мобільного» та інші);

в аспекті добровільної волонтерської діяльності тих активних 
небайдужих, які, не беручи в руки зброю, все ж стають на захист 
державності (поезія «Лікарю Анні та українським волонтерам»: «А 
сьогодні дивуюсь характеру, силі і духу. Що тендітних дівчат до 
переднього краю несе»);

навіть з точки зору старенького бронетранспортера (цей цікавий 
літературний прийом застосовано в однойменній поезії «Історія підбитого 
бронетранспортера»).

Сукупність цих граней сприйняття війни, подекуди навіть 
протилежних, але об’єднаних спільним життєтворним духом правди, 
створює об’ємне, багатоголосе, але не хаотичне звучання патріотичної 
лірики В.Патоли. Саме на грані життя і смерті, миру і війни, «На кордоні 
помирає с тр ах .» , і народжується віра в майбутнє, яка долає всі сумніви, 
всі перешкоди, всі зради і марні спроби дезінформації на своєму шляху:

Не стане Україна на коліна,
Якщо до зброї став її народ.
Тематика поезій у збірці -  незаїжджена, оригінальна, розкриває 

актуальні соціальні, національні і суто людські зовнішні і внутрішні 
протиріччя сьогодення. Поет сміливо йде невторованим шляхом
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поетичної і життєвої правди -  єдиним можливим для нього. Тому й на 
метафоричне давнє питання «стилет чи стилос», яке полемічно загострив 
майже століття тому Є. Маланюк, відповідає однозначно:

Кожному ворогові -  по кулі.
Кожному зраднику -  по петлі.
Він не вагається між такими протилежними шляхами «стилосу» 

(чистої поезії, принципу несупротиву злу насиллям, а суто літературної, 
полемічної боротьби проти зрадників і ворогів) і «стилету» (шляхом 
воїнської звитяги, здобуття свободи ціною крові, своєї чи ворожої). Він 
рішуче об’єднує можливості першого і другого. Чимало геніїв в 
українській літературі обрали перший шлях, але він не зовсім доречний і 
не такий дієвий, коли «вогненний час питання ставить» і треба діяти 
рішучо -  не лише поетичним словом, але й за допомогою автомата і 
сучасного аналога стилета -  штик-ножа:

Права -  на затворі автомата,
Ліва -  на руків ’ї штик-ножа.
Ніч, палатка, дощ. Лежать солдати -  
Невелика зграя і вож ак.
Зверніть увагу на літературний прийом нагромадження іменників, 

характерний для творів Блока і для цієї (та багатьох інших) поезії
В.Патоли з антиномічною її змістові назвою «Колискова»: «Ніч, палатка, 
дощ» і далі у цій же поезії: «Прикордонний пес, дерева, мить». Вони 
створюють атмосферу напруженого чекання, такого властивого для 
рідкісних моментів непевного «зрадливого» спокою і тиші: «Зрадлива 
тиша, штиль перед грозою .» . До речі, в цій поезії вжито той самий 
прийом і з тією ж метою передати відчуття очікування чогось невідомого, 
а тому і страшного: «Позиція? Доба, ділянка фронту? РСЗВ? Піхота? 
Танки? Штурм?». Час у такі моменти не плине спокійно і рівномірно, а 
втягується у рваний ритм серця солдатів, які на хвилинку забулися 
важким сном, але готові щомиті підхопитися «зі звичною готовністю 
солдата» і відповісти на зазіхання ворога «як треба, зі всіх стволів». Така 
«колискова» не має на меті заколисати, приспати. Навпаки, її мета -  
застерегти бійців, вчасно нагадати їм, що війна -  не сон і «ворог -  не 
мара, він сам не зник». Звичайно, це не нова літературна форма, але по- 
новому осмислена, бо, здається, таких «колискових» ще ніхто не писав.

Поетика збірки подекуди не позбавлена естетики брутальності, без 
якої неможливо, мабуть, адекватно описати будні сучасної гібридної 
війни (найбільш огидної і брехливої з усіх воєн): деякі вірші рясніють 
військовим сленгом (такими словами, як «муха» -  легкий одноразовий 
гранатомет, ПК -  кулемет Калашнікова, «зєльонка» -  лісополоса) і 
загальновідомими жаргонізмами на кшталт:
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Уціліє остання стіна на руїнах Кремля 
З безіменним автографом: «Мир. ПТНПНХ»
Автор зображує страшні у своїй натуральності «буденні» картини 

людських жертв війни:
Горою тіл завалена посадка...
Про них і не можна писати чисто літературною мовою, «високим», 

піднесеним стилем, характерним для поетичної манери до XIX ст., хоч 
автор інколи вдається до ефектних порівнянь і поодиноких міфічних 
образів минулої поетичної традиції, таких як валькірія, примара з косою -  
смерть (ними рясніє вірш «Солов’ї заспівали вечірню сонату»): 

Добровольці у  бій піднімаються знову,
З рук валькірії долю прийнявши до дна.
І далі:
Злим оскалом душа усміхається кожна,
І  примара з косою вже бачить бійця.
Слід зазначити, що автор не просто так вживає деякі жаргонізми і 

брутальні вислови, вдаючись навіть до російськомовної транслітерації. 
Вони створюють стилістичний контраст між «своїми», українськими 
патріотами, і часто-густо знеособленим ворогом-окупантом:

Нам так хочеться повернутись 
У незвично спокійний край,
Де заграви не багряніли.
Де привітний і тихий ліс,
А не хащі смерті -  «зєльонка».
Ці протиставлення на рівні лексики повсюдні: воїни -  окупант 

(«Заводить ешелони окупант. А воїни готуються до бою»), бійці -  ворог 
(«Бійці сюди прийшли не по зарплату, І ворог -  не мара, він сам не 
зник»).

Логічний висновок з цих рядків сам напрошується: поет не має 
права залишатися осторонь трагічних подій, він не має права бути рабом 
(тобто дотримуватися політичного нейтралітету, погоджуватися на 
компроміси з совістю, зволікати, ховатися за спинами товаришів). 
Навпаки -  треба діяти, брати в руки зброю і вирушати у гущавину подій, 
туди, де зараз твориться історія (а це далеко не кабінети політиків і 
дипломатів), -  на фронт. Тільки тим, хто пожертвував своїм життям на 
Майдані або пізніше, під час проведення АТО, хто не боявся подивитися 
в очі смерті, відкриються ворота раю. Пам’ять про цих героїв житиме у 
серцях людей і на небі:

Але рабів до раю не пустять,
І  нам готують шлях в нікуди.
Сибір, ГУЛаг, Соловки забуто.
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До чорта душу. Честь -  до біди.
Та з іншої поезії:
Коли здавався вирок незворотнім,
Коли кривавий вождь тріумфував,
Піднялася у  бій Небесна Сотня,
Залишившись навіки між заграв.
Коли настав момент життя чи смерті, -  
Кремлівського фашиста дикий сказ 
Нарвався на святу козацьку впертість,
На те, що заповів колись Тарас.
Якщо не раб -  бери у  руки зброю!
Наголосимо: вживаючи слово «раб», поет вочевидь не полемізує з 

його релігійним розумінням (раби Божі -  всі люди, залучені до 
християнського світу, на противагу тим, хто служить іншій силі, хоч у 
Новому Заповіті є протиставлення старозавітних «рабів» і людей, як 
«друзів» Божих), а має на увазі саме світський загальновживаний 
соціальний його смисл.

Порівняйте медитації В.Патоли з висловом, який приписують 
Іванові Сірку («Рабів до Раю не пускають»), і який нашито у якості гасла 
на військових формах солдат з деяких частин української армії. 
Зрозуміло, що поетична думка В.Патоли розквітає на ґрунті справжніх 
реалій військового життя -  всього того, у чому людина, позбавлена 
поетичного хисту, не побачила б нічого гідного увічнення в слові. Але ж 
поезія і виступає тією гранню, що з цього білого буденного світла 
повсякденного існування вміє вихопити яскраві райдужні спалахи вічного 
і неминущого.

Поезія мирить людину з самою собою, її супер-его (совість, 
сумління, почуття військового обов’язку), з власним «Я» і підсвідомістю 
(страх смерті, властивий будь-якій людині, навіть кіборгові, 
загартованому в боях під донецьким аеропортом), мирить громадянина з 
«цивільним» внутрішнім ворогом, зі зрадниками з числа «своїх» («А 
калібр дипломатії глушить і розум, і совість»), мирить заради спільної ідеї 
української державності, волі та незалежності, на повернення яких 
спрямоване гостре лезо «стилету» (штик-ножа) капітана В.Патоли і його 
не менш полемічно загострений поетичний «стилос».
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Сучасний патріот: який він є у фронтовій поезії
С.Ф. Прокопенка

Максим Хрульов,
учень ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей»

Світлана Праведна,
викладач ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей»

Спочатку уточнимо -  а що воно таке: «патріотизм»? Кого можна 
вважати справжнім патріотом? Безперечно, патріот -  це той, хто любить 
свою країну. Але що таке «країна»? Це територія (ландшафти, клімат,) це 
-  населення, громадяни, це -  мова, це -  минуле, тобто історія, це 
сьогоднішні досягнення і проблеми, це -  можливі перспективи.

Війна. Сьогодні, на жаль, це не просто слово, а реальність. Кожен із 
нас хоче миру. Мир, незалежність та цілісність держави завойовують для 
нас учасники АТО -  справжні герої сучасності.

Ми, учні Державного професійно-технічного навчального закладу 
«Білоцерківський професійний ліцей», пишаємося тим, що маємо 
можливість щодня спілкуватися з людиною, яка на власні очі бачила усі 
жахіття війни, Прокопенком Сергієм Федоровичем -  практичним 
психологом, воїном АТО. Він, як ніхто, знає ціну життю, тому що 
побував у пеклі, брав участь у бойових діях.

Літнього погожого вечора, 13 червня 1972 року, на небі засвітилася 
яскрава зірка -  то в сім’ї Федора і Ніни Прокопенків народився первісток. 
Люблячі тато і мама назвали сина Сергійком, що в перекладі означає 
«поважний», «шановний», «обдарований». Хлопчик зростав в атмосфері 
любові, тепла, турботливого ставлення. Широко розплющеними очима 
дивився на світ, насолоджувався його красою, слухав татові поради і 
вірив у мамину казку. Знав, що неодмінно зло і ненависть будуть 
покарані, а в кінці життєвих негараздів переможуть правда й любов.

Навчаючись у Білоцерківській середній школі № 5, Сергій був таким 
же усміхненим, активним, життєрадісним хлопцем, як усі ми. Мав багато 
друзів серед однолітків, був товариським. У житті класу брав активну 
участь, завжди був щирим та відкритим у своїх емоціях та почуттях, 
уболівав за спільні справи класного колективу, був гравцем шкільної 
команди КВК. Залюбки проводив час на спортивному майданчику, грав у 
хокей та інші рухливі ігри, а ще в цей час на папір лягали рядки його 
перших віршів. Загалом, Сергій був добрим, щирим та усміхненим
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хлопчиком, який, як і раніше, захоплювався героями народних казок: 
хоробрими солдатами, богатирями, відважними лицарями.

Після закінчення школи продовжив навчання в Донецькому вищому 
військовому училищі. Служив кадровим офіцером, згодом працював у 
Києві в соціальній службі.

Та, на жаль, блакитне мирне небо України накрила чорна хмара 
військового протистояння. Війна розділила життя людей на дві частини: 
на «до» і «після». Сергій Федорович Прокопенко -  учасник бойових дій 
на Донбасі, один із тих, котрі своїми героїчними вчинками пишуть 
новітню історію України. Позаду -  робота, налагоджене життя, власне 
житло й така обожнювана зона комфорту. Попереду -  невідомість і 
Україна. Із собою вдалося взяти небагато: свої мрії, сподівання та надію. 
Саме це й стало цеглою для фундаменту нового життя, його зброєю для 
боротьби із випробуваннями. А ще -  спорідненість із рідною землею, яку 
він безмежно любить.

Сергій Федорович брав участь у бойових діях під Слов’янськом, 
Краматорськом, Артемівськом, був на передовій у Пісках і біля 
Дебальцевого -  в місцях найжорстокіших боїв. Разом з іншими 
військовими виконував на території Донеччини різноманітні завдання, 
захищаючи свою землю.

Сьогодні викладач неохоче розповідає учням про нелегкі будні 
хлопців, які відстоюють мирне небо для нас усіх, ділиться фотографіями, 
коротенькими відео, згадує кумедні моменти життя в зоні конфлікту. 
Розповідає про те, як важко влитися людині з мирного життя в режим 
військових -  з позивними, секретними кодами тощо. А ще веде мову про 
те, як важливо для хлопців принести шматочок дому -  чимось розважити, 
душевно поговорити чи приготувати смачний домашній борщ.

Все ж найкрасномовніше розповідають правду про події на сході 
України поезії викладача. Написані українською та російською мовами, 
без брехні та пафосу, 
вони чіпають за душу своєю 
щирістю. Їх тематика 
різноманітна: любов до рідної 
землі, рідної мови, звичаїв; 
уміння працювати і любити 
працю; любов і пошана до 
батьків; зв’язок людини з 
природою.

Та ключове місце у 
творчості, звичайно, займає 
війна. Автор відтворює всю
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трагедію війни з її незмінними атрибутами -  смертями, кров’ю, брудом, 
втомою, відступом і наступом, поразками й перемогами. Нерідко в центрі 
уваги автора не стільки сама війна, як людина на війні, її стан, почуття й 
переживання.

Свій поетичний твір «Позивний» Сергій Федорович присвятив 
бойовим побратимам «Правого Сектору», з якими тривалий час 
перебував на фронті. Їх головна сила -  в гуморі. Герої твору навіть у 
найнебезпечніших ситуаціях зберігають здатність жартувати над 
ворогами і смертю. І саме гумор допомагає психологічно впливати на 
супротивників та перемагати їх.

Головний персонаж -  реальний боєць, завжди веселий і усміхнений, 
який без вагань виконував будь-яку роботу, але не хотів мати «бойовий 
позивний», тому, зрештою, так його і прозвали: «Позивний».

Позивний
Він усміхався, усміхався завжди, усім сумно, а він усміхався.
Усім лячно, бо «Гради» лягли на блок-пост... А от він все одно 
усміхався...
В батареї зібрався «святий вінегрет» -  від язичника до іудея.
Всі -  «бендерівці», навіть «російський агент» -  от така от 
«фашистська ідея».
Журналіст дивувався: де ж патріотизм? Де герої, де «славна 
порода»?
А він каже: «В УКРОПів немає понтів. Йде війна. І  для нас це -  
робота».
Так, робота -  в три зміни і в повну добу. Без відпустки і без 
вихідного.
Він робив, як усі. Тільки от ти біда -  відмовлявся він від позивного. 
«Сот», «Багіра», «Червоний», «Десятий», «Мамед» -  як почуєш, то 
зразу пізнаєш.
Як «братишка» із флангу: «Ей, підкинь сигарет», не ім ’я -  позивний 
запитаєш.
Так і вийшло -  без зайвих турбот і вагань, між перервами на 
«бойовий»
Теж із гумором (він без нього не міг) взяв собі позивний 
«Позивний».
Як сиділи в окопі, як брали Слов ’янськ, як в Дебальцеве разом літали, 
Як в новинах про себе дивились сюжет і з медалями як реготали -  
То було... Та було ще й не зовсім таке, те, що буде з нас кожному 
снитись.
Як казав він: «Як буду, ребята, живий, то від крові не зможу 
відмитись».
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Не відмився... Не встиг... «На зельонку» пішли, а тут -  сєпари взяли 
«у вилку».
Дві «коробки» і танк (що тут зробиш) лягли -  і навколішки «в ноль», 
як в могилку.
Вийшли. Виповзли. Але вже не самі -  сім «двохсотих» підуть «за 
парєбрік».
Взяли боєзапас, документи, «нічник». Полоненого взяли -  
«рамантік».
Некомплект... це -  страшніше за все, всі мовчать або курять, і всіх 
лихоманить.
Не вернувся боєць -  той, що тил прикривав, і комбат тільки рацію  
править.
«Позивний! Позивний -  на з в ’язку! Позивний, не мовчи -  буду 
винний».
Двоє діб, як молитва, дзвеніло в серцях: «Позивний! Позивний! 
Позивний».
Усміхався на фото веселий боєць, поряд з ним -  дві медалі та орден, 
як слава.
Прапор, той, що в окопі висів, та ще той, що прислала востаннє 
держава.
Гримнув залп, в хлопців сльози пішли, та мужчинам не треба 
ридати.
Треба далі назад в ту «зельонку» піти -  щоби борг не затримать, 
віддати.
Всі кінчаються війни, піде і оця -  і гібридна, й тяжка, і буремна... 
«Позивний» посміхається -  значить, браття, що усе це було 
недаремно!!!
Простота художніх засобів і їх довершеність, непідробна щирість і 

схвильованість інтонацій дали змогу авторові втілити глибокий 
загальнолюдський зміст: люби рідну землю, будь щедрий серцем на 
добро, добрі вчинки -  тим ти звеличиш і прославиш своє ім’я, свою 
Україну в віках.

Поезія «Позивний» зосереджена на внутрішньому світі героя, 
зображення якого потребує передачі всього розмаїття настроїв, вражень, 
переживань. Тому автор використовує односкладні речення, що 
дозволяють йому різнобічно проаналізувати психологічний стан 
ліричного героя:

Не відмився... Не встиг...
Взяли боєзапас, документи, «нічник». Полоненого взяли -  
«рамантік».
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У творі знаходимо яскраві приклади використання неповних речень, 
які додають їм особливого колориту, виразності та яскравості в описах 
подій, в характеристиці персонажів та наближають мовлення героїв до 
живої розмовної мови:

І  для нас це -  робота.
Так, робота -  в три зміни і в повну добу.
Без відпустки і без вихідного.

У поезії відтворена непохитна впевненість у перемозі, звучать рядки 
про безсмертну славу, що чекає героїв, про відновлення життя після 
перемоги над ворогом:

Всі кінчаються війни, піде і оця -  і гібридна, й тяжка, і буремна...
«Позивний» посміхається -  значить, браття, що усе це було
недаремно!!!
Практично в кожному своєму поетичному творі Сергій Федорович 

порушує теми патріотизму, моральності в суспільстві, виховання 
українців на принципах високої моралі, совісності, доброти, краси; його 
вірші перейняті тривогою за долю рідного народу, української мови, за 
благополуччя Української Держави, Української Незалежності.

Його творам притаманні щирість, душевна теплота, глибока 
людяність, психологічна влучність у змалюванні внутрішнього світу 
людини. Серед них -  російськомовна поезія «Донбасс -  зона АТО». 
Покладена на музику товаришем Олексієм Буряком, вона сьогодні стала 
відомою піснею.

Донбасс -  зона АТО
Осень... Сентябрь стучится в окно.
Осень... В палатках живем мы давно.
Солнце согреет лучами наш дом.
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Ночью ярко огнями горит аэродром.
Припев:
Война в Украине, ребята, -  что-то не то...
А нынче Донбасс -  это зона АТО.
Ветер срывает мысли с петель.
Снится рука, качающая колыбель.
Снится рисунок детской рукой:
«Папа! Я  жду! Возвращайся скорее домой!»
Припев:
Время пройдет, и все это пройдет...
Воспоминания все метель заметет...
Будет гражданка, и будет небес синева,
Но в памяти вечно останется наша братва...
Припев:
Сьогодні Прокопенко Сергій Федорович твердо переконаний, що, як 

у добрій, щирій казці, війна обов’язково закінчиться, і прийде 
довгоочікуваний мир із чистою блакиттю та променистим сонцем. Про 
подвиги українських захисників ще напишуть чимало книжок, їм 
присвятять кінофільми, їх оспівуватимуть у поезіях та п існ я х .

Зараз я спостерігаю за промінчиком сонця. Він теплий та лагідний. Я 
знаю, що за заходом сонця має бути схід. А яким він буде: чи теплим і 
лагідним, чи жорстоким і кривавим, -  залежить від нас. І народжується 
відчуття: не треба більше війни. Ніколи.
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Історія мужності і самопожертви

Володимир Зав’ялець,
учень ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей»

Валентина Мироненко,
викладач ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей»

«АД 242» -  наймасштабніший книжковий проект спільно з Радіо 
Свобода.

Ідея опублікувати історії непереможних належить одному 
українському видавництву. Вони запропонували журналістам «Радіо 
Свобода» записати інтерв’ю з «кіборгами».

У річницю виходу «кіборгів» із 
руїн Донецького аеропорту Радіо 
Свобода і видавництво «Книжковий 
клуб» презентували книжку «АД 242 
». Історія мужності і самопожертви.
Понад шістдесят інтерв’ю оборонців 
летовища і десятки ексклюзивних 
фото з місця подій, а ще коментарі 
військових та експертів з безпеки з 
України, Канади, США і Росії -  усе 
це під обкладинкою непростої, але 
дуже важливої і правдивої книги.

Ця книга, як і сотні інших книг, які розповідатимуть про 242 дні боїв 
в АДу (аеропорту «Донецьк»), ніколи не приноситиме заспокоєння чи 
насолоди. Читати, слухати і дивитись на аеропорт -  боляче.

«Таке життя, -  як писав Курт Воннегут у своїй «Бойні № 5». -Так 
уже влаштований світ, що посеред мороку і смороду безглуздих масових 
убивств, які назвали «війною», у критичні моменти з ’являються ті, хто 
рятує інших, часто ціною власного життя і страждань, здебільшого навіть 
не усвідомлюючи до кінця, чому вони це роблять».

І навіть розпитувати про це -  справа не з легких. Не завжди ті, хто 
«пройшов крізь вогонь», хочуть і можуть говорити. Пережите тримає їх у 
напруженні, приходить у снах голосами загиблих товаришів, знову й 
знову стріляє танками і пробиває захист снайперськими кулями. А той, 
хто запитує, мимохіть приміряє на себе почуте й просто не уявляє, що 
робив би сам, якби там був.
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Оборонці Донецького аеропорту теж цього не уявляли, але йшли 
туди. Ішли тому, що цей шмат бетону, ця стандартна металево- 
гіпсокартонна конструкція перетворилася для них на толкінівську «Чорну 
браму», а ця точка на карті стала місцем їхньої індивідуальної війни, 
місцем битви з Мордором за перстень володаря світу, на якому вибито 
«Україна». Конструкція не витримала, перстень розплавився, Україна 
залишилася.

З огляду на це, зібрані у книзі розповіді захисників Донецького 
аеропорту, усе опубліковане про його оборону і те, що буде писатися, -  
може стати поштовхом для самовизначення: все одно вам чи ні, за якими 
правилами жити, чи потрібні вам свобода і справедливість, і чи справді 
країна, яку ви вважаєте своєю, вартує того, щоб за неї так боротися.

Початок оборонної епопеї поклала відмова 3-го полку спеціального 
призначення ЗСУ виконати ультиматум бойовиків і без бою покинути 
Донецький аеропорт.

Спецпризначенці прибули в аеропорт ще у квітні 2014 року. Вони 
просто перебували на території, щоб тримати під контролем стратегічний 
об’єкт, оскільки під час так званої «Русской Весны» сепаратисти вивісили 
на терміналі прапор угруповання «ДНР». Проте аеропорт і далі працював 
у штатному режимі.

Українські військові, щоб не лякати цивільних, за наказом 
розмістилися в ангарі й не заходили у термінали. Пізніше, за їхніми 
словами, вони охороняли завезені туди бюлетені. Центральна влада ще 
сподівалася, що Донецьк візьме участь у дострокових президентських 
виборах.

У ніч з 25 на 26 травня бойовики зайняли підходи до аеропорту й 
проникли у новий термінал. Вони запропонували українському 
спецпідрозділу «постріляти у повітря» і через визначений час без втрат 
покинути об’єкт. Українські військові у відповідь зайняли оборону й 
викликали підмогу.

Перший постріл 26 травня зробив український спецпризначенець. 
Він побачив на даху нового термінала бойовика, який цілився з ПЗРК 
«Ігла» у літак, що пролітав на малій висоті над аеропортом. Розповідь про 
це з перших уст є у книзі.

Особлива роль в організації захисту й утримання аеропорту 
«Донецьк», за словами безпосередніх учасників оборони ДАП, належить 
полковнику Олександру Трепаку (позивний «Редут»). Трепак не лише 
організував оборону приміщень аеропорту, а й створив систему роботи 
артилерії, так звану «карусель», за якої «арта працювала» по дальній, 
середній і ближніх зонах, допомагаючи зупиняти атаки бойовиків. Бійців 
спеціально вчили таким чином коригувати вогонь.
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Багато нестандартних ефективних рішень, які рятували життя, 
стримували супротивника, належать старшому лейтенанту Євгену 
Подолянчуку з позивним «Скаут», який загинув 14 вересня 2014 року 
захищаючи аеропорт. «На ньому все трималося. Він усе придумував і 
організовував. Він усіх заряджав і підтримував», -  кажуть про 
Подолянчука його бойові товариші.

Кіровоградські спецпризначенці утримували ДАП, фактично 
перебуваючи в облозі. З ними була ще рота 93-ї бригади. За три місяці 
боїв оборонці аеропорту виснажилися, мали убитих і поранених. У 
вересні на підмогу прорвалися бійці «Правого сектору». А коли 
полковник «Редут» отримав поранення і був евакуйований, на оборону 
Донецького аеропорту з жовтня 2014 заступили десантники.

Усю відповідальність за організацію оборони аеропорту взяв на себе 
Максим Миргородський («Майк»).

Ті, хто воював разом із «Майком», дають йому найвищу оцінку. За 
розповідями бійців, командирські та людські якості Максима 
Миргородського стали одним зі своєрідних магнітів, які заохочували 
добровольців іти в аеропорт.

Запит на командира, якому можна довіряти, у Донецькому 
аеропорту був реалізований. І не тільки «Майк» чи «Маршал», якому 
належить першість в організації ефективної інформаційної кампанії з 
формування впевненості, що «Україну є кому захищати», а й багато 
інших людей проявили себе талановитими командирами.

У подальшому військовослужбовці ЗСУ і бійці українських 
добровольчих батальйонів ішли захищати ДАП не за наказом, а 
добровільно. У розповідях учасників оборони часто зустрічається фраза: 
«Я хотів потрапити в аеропорт».
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І це при тому, що не лише перебування в аеропорту, а й сама дорога 
до нього були смертельно небезпечними. Особливості проходу конвоїв, 
що під обстрілами доставляли на ротацію бійців, боєкомплекти, воду та 
харчі, а назад забирали поранених та убитих, детально описані 
захисниками аеропорту, як надзвичайно вражаючі епізоди.

З кінця серпня 2014 року бойовики почали використовувати проти 
захисників ДАП системи залпового вогню «Град», «Ураган», артилерію й 
танки.

Між тим Донецький аеропорт у Мінських домовленостях не 
згадується. Натомість президент Порошенко уже з жовтня починає 
активно згадувати захисників Донецького аеропорту у виступах, 
зустрічається з кіборгами і навіть телефонує їм у термінал. За його 
словами, у ДАП захищають «всю Україну», адже якщо здати аеропорт 
«Донецьк», то «ворог буде в Борисполі чи у Львові». Президент каже, що 
слово «Кіборг» стало «символом незламності українського духу, того, як 
українці вміють воювати».

Водночас ситуація в районі Донецького аеропорту, попри оголошене 
перемир’я, дедалі ускладнюється.

Настає час, коли навіть просто перебувати на території Донецького 
аеропорту -  випробування не для слабких духом, не те що тримати 
оборону й відбивати атаки.

Попри це, бійці знаходять іще сили для жартів, іронізують щодо 
побутових умов та страшилок російської пропаганди.

За рахунок того, що в умовах щоденних тривалих боїв у самому 
ДАП і на прилеглих територіях спільно тримали оборону та взаємодіяли 
представники різних військових підрозділів і родів військ, бійці ДУК 
«Правий сектор» та інших добровольчих батальйонів, виникла 
принципово нова спільнота захисників України. По суті, під час оборони 
Донецького аеропорту сформувався кістяк нової народної армії України.

Тож із кінця травня 2014 року проросійські бойовики та сепаратисти 
весь час атакували аеропорт, але українські бійці тримали оборону навіть 
після того, як ДАП повністю втратив стратегічне значення.

Кіборги вийшли з терміналу аж наприкінці січня 2015 року, коли 
бойовики підірвали колони й обвалили перекриття поверхів, а операція із 
деблокування зазнала невдачі. У ніч на 21 січня частина оборонців 
аеропорту під прикриттям туману пішки покинула аеропорт, а частина 
залишилася з пораненими, і всі вони потрапили у полон.

Над книгою працювали 20 молодих журналістів на чолі з автором та 
укладачем книжки Іриною Штогрін.

Автор 16-ти інтерв’ю -  молода журналістка Радіо Свобода Аліна 
Швидко згадує: «Після кожної розмови було морально важко повертатися
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у реальність. Ми могли спілкуватися по дві години, і весь цей час ти 
уявляєш аеропорт, цей каркас, а потім ти повертаєшся і бачиш, що це 
Київ, ходять люди ... Важкувато було все це у своїй голові утрясти. 
Найбільше мені запам’ятався Андрій «Сєвєр», адже він захищав аеропорт 
тоді, коли він упав. «Сєвєр» розповідав про останні моменти, як вони 
акумулювали останні сили, витягували хлопців з-під завалів, і самі, 
бувши пораненими, ішли до найближчого блокпосту». «Я розповів про те, 
що сталося, про чисельність і шляхи підходу, просив командира швидше 
вивести хлопців. Наскільки я знаю, вдень туди не поїхали, бо це надто 
небезпечно. Поїхали по-темному, о 21 чи 22 годині. Як розповіли, наших 
живих там уже не було -  їх по обіді взяли в полон, не побачили там навіть 
сепарів -  лише наших «двохсотих».

З-під завалів ми витягнули до десяти чоловік, вони були дуже тяжко 
поранені. З них до ранку дожили лише троє. Потім одного нібито 
застрілили сепари прямо на місці. Двох, Стаса Стовбана і Остапа 
Гавриляка, забрали в полон, а потім обміняли. У кожного з них немає 
однієї ноги».

Книга «АД 242» ніколи не приноситиме заспокоєння чи насолоди. 
Читати про аеропорт боляче, каже укладач проекту Ірина Штогрін: «Я 
дякую усім, хто погодився нам усе це розповісти. Я цей проект називаю 
книгою, написаною «кіборгами». Ми намагалися зберегти їхню манеру 
розповіді, зберегти кожне слово, адже це ґрунт для дослідження, це 
пам'ять для тих, хто живе і буде жити у цій країні, і тих, хто захоче 
дізнатися, що ж тут відбувалось. Під час спілкування із захисниками 
аеропорту виникало багато запитань до тих, хто керував операцією, до 
начальника Генерального штабу, до керівництва країни. Усі запитання ми 
переадресовували відомствам, які відповідали нам через інформаційні 
запити. Відповів і начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко. 
Його відповіді є в кінці цієї книги». На питання: який сенс був у тому, 
щоб довго обороняти приміщення ДАП, та який вплив мала оборона ДАП 
на хід бойових дій та бажання супротивника розширювати відвойовані в 
Україні території? Муженко відповів: «Передчасно залишити ДАП ми не 
могли, це однозначно. Ми повинні були утримувати аеропорт як 
стратегічний об’єкт. Це дозволило нам взяти під повний контроль 
Авдіївку, Піски, Опитне, Водяне, покращити оперативне положення та не 
допустити подальшого просування бойовиків на цьому напрямку. 
Повторюся, ми не дали ворогу просунутися далі вглиб країни. А в нього 
були саме такі плани.
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Утримуючи аеропорт, ми змусили 
противника відмовитися від подальших 
наступальних дій. Це було головне 
завдання, і ми його виконали. Якби при 
першій загрозі починали відводити 
війська, то невідомо, на якому рубежі 
ми могли б сьогодні бути. Це наша 
земля, і наш священний обов’язок її 
захищати».

Ірина Штогрін говорить, що для 
неї, як для людини, це фантастична річ, коли люди, маючи ті ж самі 
параметри, як усі ми, чомусь у певних умовах почали вести себе як 
кібернетичні організми. У холоді, під цілодобовими обстрілами, вони 
підставляли один одному плече, захищали те, що захищати було вже 
неможливо, тільки тому, що за цими терміналами Донецького аеропорту 
були їхні матері, дружини, діти і земля, яка називається Україна.

Під час бойових дій у Донецькому аеропорту -  за 242 дні оборони -  
загинув -  101 військовослужбовець, поранень зазнало -  440 людей, 9 -  
зниклі безвісти. З-під завалів аеропорту 15 жовтня дістали тіла ще 3-ох 
бійців.

Про них уже ходять легенди, їх історії відомі всьому світу. Сам 
ворог назвав цих хлопців «Кіборгами». 242 дні оборони стратегічного 
об’єкту з перших вуст. Боєць Роман Трібін з хорошим позивним «Вінні- 
Пух», сам із Закарпаття, на війну пішов добровольцем. В аеропорту 
обороняв вишку. А до війни працював будівельником, тому професійно 
оцінив роботу тих, хто будував аеропорт. З території аеропорту виїхав в 
останні дні оборони -  6 січня, на Різдво. Він показав фото на сторінках 
книги, де хлопці, не дивлячись на пекельні умови, -  з посмішками на 
обличчях.

Олексій із позивним «Динамо», боєць 93-ї бригади, обороняв 
Донецький аеропорт 12 діб, у грудні 2014 року. Він розповідає про те, як 
разом із двома товаришами повісив прапор на новому терміналі, та про 
те, чим загрожував проїзд через блокпост сепаратистів:

-  Ми вішали прапор з хлопцями. Ідея була Боді, хлопця з 3-ї
роти.

Раніше з боку вежі десантники вже повісили прапор, але під кутом. 
Взяли з собою десантника, лейтенанта «Халка», бо він знав, де там 
розтяжки, аж дивимося -  на даху ще один прапор лежить. Великий такий 
прапор на металевій палці.

А на старому терміналі сепари повісили прапор Новоросії, тож у нас 
з ’явилася ідея, навпроти їхнього прапора повісити наш. Нам хотілося,
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щоб вони бачили кожного ранку український прапор. От ми добігли, 
знайшли дріт і прив’язали прапор. Одразу по нас почав стріляти снайпер і 
прострелив мені черевик.

Боєць розповідає:
-  Після Іловайська ми вже розуміли, як ризикуємо через 

«домовленості».
Нас повинні були забрати зранку, але не змогли домовитьсь про 

коридор.
Приїхали за нами коли вже темніло. Домовились з сепаратистами, 

що ми виїжджатимемо з одним зарядженим магазином в автоматі, тобто 
тридцять патронів. Усі інші магазини повинні були бути пустими.

Коли ми проїжджали повз «пожежку», нас почали обстрілювати й 
всіляко провокувати. Кричали до нас не російською. Згодом нас 
зупинили. Було страшно, що нас розстріляють. Але командири 
поговорили, і ми на спущених колесах доїхали до Авдіївки.

Але, знаєте, краще виїжджати по-бойовому, ніж ось так. Після 
Іловайська вже всі зрозуміли, як сепаратисти вміють «тримати слово» під 
час домовленостей.

В інтерв’ю для книги Олексій розповідав все: як топили сніг, щоб 
змочити губи водою, як не їли по декілька днів, не спали. Але найбільше, 
що перехоплює дух, -  це переконання.

Він сказав: «Узагалі, вся ця ситуація формує нове чоловіче 
покоління. Війна знімає з чоловіків усю зайву шкіру, показує, хто ти 
насправді: сміливий чи боягуз, надійний чи не дуже, зрадник чи друг. Я 
вірю, що з цієї війни, із оборони аеропорту зокрема, вийдуть мужики, які 
наведуть лад в цій країні. Війна знімає відчуття недомовок. Ми наведемо 
порядок. Це я вам обіцяю».

Микола Гуцаленко, боєць 79-ї аеромобільної бригади з позивним 
«Кока», -  один із тих, хто встановив український прапор на вежі 
Донецького аеропорту. Розпочав захищати Україну у липні 2014 року. 
Двічі заступав на оборону Донецького аеропорту. Він розповідає, як його 
взвод подолав психологічний бар’єр після загибелі товаришів і вдало 
відбув першу ротацію в аеропорту. Під час другої ротації «Кока» виніс з 
аеропорту свого пораненого друга Андрія Горбаня, якого вважає 
справжнім героєм:

-  Андрій Г орбань з позивним «Німець» завжди ходив без броні і без 
каски. Він нічого не боявся і був чудовим командиром. Він справжній 
кіборг. Я завжди казав йому: «Андрію, вдягни каску, вдягни броню!». А 
він не слухав. Я навіть з ним був трошки посварився через це, але він все 
одно не вдягнув. Постійно ходив від старого терміналу до нового 
терміналу по воду і харчі, у той час, як інші боялись. Він був
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безстрашним і іншим сміливості додавав.А ндрій був гарним другом. Не 
можу змиритися, що його вже немає.

Я підготував себе до того, що вмирати не страшно, до власної смерті 
я був готовий. Але не до того, що буду втрачати друзів. Це найстрашніше. 
Заспокоюю себе думками про те, що нашим товаришам там, напевно, 
краще ніж мені тут.

Але 21 лютого 2017 року Микола Гуцаленко отримав смертельне 
поранення під Авдіївкою. І увечері 25 лютого -  помер. Йому було 25 
років. Був веселим і сміливим. Про оборону ДАПу казав, що «...це дало 
нам час -  час для підготовки. Аеропорт був буфером між двома світами. 
Аеропорт дав нам надію, що ми зможемо відстояти свою країну». Ці 
слова стали епіграфом до книги.

-  Ми не одразу зрозуміли, що нас називають кіборгами, -  згадує 
Олександр Животовський, боєць 79-ї окремої аеромобільної бригади на 
псевдо «Гриня», нагороджений за участь в обороні Донецького аеропорту 
орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Він розповідає: «Щодо кіборгів є 
цікава історія. Я пам’ятаю, дзвонить мій товариш і каже: «Ну що, кіборг, 
як справи»? У мене думка така пролітає: «Чому він мене так називає?», 
але не зупиняюсь, коротко розповідаю. Потім інший дзвонить: «Ну що 
там, кіборги, тримаєтесь?», я думаю: «Це якась нова фішка, мабуть, пішла 
на гражданці, у великій Україні». А що вони саме мають на увазі -  не 
зрозуміло. Аж потім вдалося мені піймати більш-менш нормальний 
сигнал, заходжу я з телефону в Інтернет, читаю стрічку новин, а там: 
«Кіборги, кіборги, кіборги!». Думаю: хто вони такі -  ці кіборги? Аж 
раптом розумію -  це ми ! Я був приємно вражений...».

Про свої погляди на цю війну говорить Вадим Борсяк, боєць 74-го 
окремого розвідувального батальйону, у жовтні 2014 року захищав 
Донецький аеропорт: «Наші військові стоять до останнього, але ми
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чомусь програємо. Коли йшов на війну, то не мислив масштабами країни. 
Я боровся за свою сім’ю, за свій клаптик землі, щоб сюди не прийшла 
війна, щоб ні до моєї дружини, ні до дітей ніхто не міг торкнутися, щоб 
вони могли спокійно жити.

Зараз багато хто запитує про війну, кажуть, навіщо воно було тобі 
потрібно. Думаю, вони просто бояться або хочуть до Росії. Таким я 
одразу кажу, щоб їхали туди.

Я пішов на війну, щоб ДНР не прийшло сюди, щоб не було цього 
бардака тут, цих бандитів -  «Гіві» і «Мотороли», усього російського 
зброду, якому дали зброю і платять гроші. Усі ідеї в мозкові Путіна, а не в 
Захарченка. Може, на початку ще були ідейні, то зараз таких там немає.

І тепер, коли думаю, що можуть амністувати сепаратистів, чесно 
кажучи, стає не по собі».

-  Такого я не бачив ні в Іраку, ні в Африці, ні в Косово, -  згадує 
миколаївський десантник Сергій Танасов, сержант 79-ї окремої 
аеромобільної бригади з позивним «Танас».

Він роздумує про досвід війни в Україні та інших гарячих точках:
-  Відмінність колосальна. Ірак для мене -  це просто вийти на 

полігон і постріляти. Так, у нас там теж були втрати й інші нюанси, там 
ми набули неоціненного досвіду. Але таких повномасштабних бойових 
дій, як у нас в Україні, із застосуванням реактивної артилерії, -  такого не 
було ні в Африці, ні в Косово. Якщо вірити документальним фільмам та 
хроніці Другої світової, то те, що зараз відбувається, можна співставити з 
баталіями останньої світової війни. А от сам характер війни, те, як її 
спровокували і підтримують, -  думаю, такого в світі ще не було. Те, що в 
нас відбувається, не вкладається в голову, це нонсенс. Напевно, це буде 
матеріал для військових підручників, на якому вчитимуть майбутніх 
офіцерів.

-  Ми показали: український дух не зламний!, -  згадує Віталій 
«Чєрдак», боєць 79-ї окремої аеромобільної бригади, десять днів 
утримував позицію «Імпульс» у точці розвантаження БТР нового 
терміналу Донецького аеропорту. Він розповідає про мужність солдатів і 
командирів й «уроки патріотизму» від російських телеканалів: «Якби 
сепаратисти знали, що нас 10 чоловік, шапками б закидали -  у нас було 
багато поранених. Усі хлопці дуже сильно один одного підтримували. 
Пам’ятаю, якось ми намагалися посмажити картоплю. Ми тоді десь її 
знайшли, вона були гнилувата, але ми взяли ковпак від БТР, який 
накриває колесо, зробили дірки в бочці з-під бойлера і кинули туди дрова. 
А воно не горить, тяги немає, то ми раз -  з автомата, -  і тяга з ’явилася. І 
тільки-но ми поставили смажити ту картоплю, як розпочався обстріл із
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«градів». І ми їм таки: «Та ну, дайте хоч картоплі поїсти, їсти 
хочеться.» .

-  Я спочатку не розумів, чому ми там перебуваємо, і за що гинуть 
наші хлопці. За цей щматок металу?! Але нам усе «пояснили» у 
російських новинах. Там приймалися лише російські канали, а на них 
«ополченцы» розповідали, що вже аеропорт взяли, а на відео вони ходили 
по «Метро» і робили вигляд, що то був новий термінал. І тоді ми 
зрозуміли: це наш аеропорт, це фортеця, яку треба обороняти.

Чим довше я там знаходився, тим більше розумів, що оборона 
аеропорту потрібна. Ми показали, що український дух -  не злам н ий .

-  Ця війна розділена на два етапи -  до аеропорту і після, -  Назам 
Хазін, один із засновників і керівників волонтерського проекту 
«Аеророзвідка». На його думку, кіборги змінили хід подій, показавши, що 
Україна здатна себе захищати.

-  Тепер у нас є армія. Погана, але боєздатна.

Аеропорт поступово із сучасної будівлі перетворювався на каркас, 
думаю, що таких танкових дуелей у ХХІ столітті ще не бачили. Люди 
чіплялися за залишки металу і тримали оборону, відвойовуючи висоти та 
поверхи. Я думаю, що Донецький аеропорт -  вже предмет вивчення бою в 
закритих приміщеннях.

З таким напливом «орди» ніхто і ніколи не стикався.
На початку 2014 року ми мали знищену армію із знятими з танків 

приладами нічного бачення. Україна практично була без нічого. Нас 
знеструмили. Де-факто, за рік ми -  погана, але боєздатна а р м ія .

Розумієте, це гібридна війна, вона відрізняється від інших своєю 
нещадною нелогічністю. Більшість воєн ведуться через релігійні 
конфлікти, за території, за ресурси. Тут усі ці пояснення відпадають.
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Спочатку мало хто розумів, з ким ми воюємо, який наш ворог, як його 
впізнати серед мирних мешканців.

Наша перевага в тому, що ми захищаємо свою державу, ми не 
прийшли в Ростов, ми не окупували Таганрог. Вони прийшли до нас, вони 
накрутили місцевих маргіналів, щоб ті взяли зброю в руки і воювали з 
людьми, які нічого поганого їм не хотіли. Уся ця конфронтація між 
російськомовними і україномовними, «донецькими» і «західними» -  це 
штучне. Це міфотворчість. Більшість моїх колег російськомовні, але для 
них тепер «Слава Україні! Героям Слава!» -  як для мене, це привітання.

Нашому ворогові не потрібен ні Донецький аеропорт, ні Маріуполь, 
ні Запоріжжя. Це не мета нашого ворога. Його мета -  розділяти і 
владарювати. Окрім цього, у Росії немає нічого: ні свого стилю, ні своєї 
національної доктрини, ні своєї заповітної мрії. Але при цьому й немає 
Заходу, який би це розумів, якого цікавить життя людей тут, немає 
Заходу, який розуміє, що ми захищаємо Європу від варварства, яке 
прийде туди, якщо ми це не зупинимо. Якщо Путіна не зупинити, у нього 
з ’явиться ще більший апетит.

Ми звернулися до спогадів лише окремих бійців. Але «АД 242» -  це 
понад 60 інтерв’ю.

Читати боляче, попереджаю одразу. Тут немає художніх історій, 
авторських «прикрас» і т.д. Лише правда -  болюча, гостра, гола. Тут 
взагалі нема «домислу від автора» -  лише понад 60 свідчень від людей, 
які безпосередньо там були. Просто їхні спостереження, опис в 
хронологічному порядку, факти, фото. Висновки робити вам. Читати -  
нелегко, але треба, якщо ви хочете скласти свою думку про ці події і 
спробувати розібратися, що і як було. Про аеропорт не можна забувати, 
як не можна забувати про багато інших етапів цієї неоголошеної війни. 
Читати -  варто, бо через пару років, можливо, нам будуть розказувати 
зовсім інші речі про цю війну, але можна довіряти лише свідкам, і то -  
варто почути різні думки, різних людей.
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«Сини мої вмирають за Вкраїну»
(за поезією В. Семенка) 

Вадим Мекеда,
учень ДПТНЗ «Володарський професійний аграрний ліцей»

Тамара Григоренко,
викладач ДПТНЗ «(Володарський професійний аграрний ліцей»

Україна! Земля гідності та свободи. Богом дана українська земля є 
святою і рідною для нас, її захист -  це наш найперший святий обов’язок. 
Сьогодні ми складаємо надзвичайно важкий іспит -  захищаємо свою 
гідність, прагнення до свободи, волю та незалежність. Ми серцем і душею 
з тими, хто віддав життя задля нашого щасливого майбутнього, щиро 
вболіваємо за життя тих, хто воює на сході нашої держави, оберігаючи 
цілісність наших кордонів.

Неоголошена війна! Це не тільки бойова операція для учасників 
АТО, це страшні будні для мільйонів українських сімей, які залишилися 
без господарів, батьків, синів. Вони пішли боронити нашу незалежність, а 
вдома день і ніч матері молять Бога, щоб їхні діти залишилися живими. 
Але не всі повернуться додому.

Події на Сході примусили нас, українців, переглянути свої життєві 
орієнтири в багатьох речах. Те, що було важливим для нас якихось 
чотири роки тому, зараз видається несуттєвим, зайвим, недоречним. 
Чомусь глибшим і зрозумілішим нам стає суть таких слів: «мир», «тиша», 
«спокій», «життя».

Загальна тривога та невпевненність, надія на те, що війна 
скінчиться, впливають на життя кожного з нас.

Хтось намагається відсторонитися, заховати свою голову в пісок, як 
страус, щоб не бачити і не чути, вибравши позицію «моя хата скраю».

Інші, розуміючи, що саме тут і зараз вирішується наше майбутнє і 
доля країни, підписують контракт і йдуть захищати себе, свої сім’ї, 
Батьківщину.

Вони свідомо йдуть на ризик, бо сидіти і чекати, що це зробить 
хтось інший, вони не можуть і не мають такого морального права!
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Володимир С Е М Е Н К О  
Сини мої вмирають за 

Вкраїну

Так, війна майже щодня збирає свої криваві жнива, але це не може 
спинити тих, хто захищає рідну землю.

Прикладів справжніх героїчних вчинків за роки війни зібралося 
чимало. Скільки їх, чиїхось батьків, синів, чоловіків, щодня виконують 
свою небезпечну роботу, вважаючи її навіть буденною, не чекаючи ні 
нагород, ні слави, ні пільг.

«Війна... Війна...»
Війна...
Війна...
Війна...
Це слово не вбиває і не ранить,
Але щодня похмурішаєранок,
І  вечора вривається струна.
Безсонна ніч мина 
В тягучій сув ’язі печалі й страху,
Й  коли ласкаве сонечко над дахом 
Зійде, не відійде вона, війна:
У кожну плоть як код
Вона ввійшла й орудує думками,
І  не розслабить філіжанка кави 
Чи біля хати скопаний город.
На сході десь в кривавому чаду 
Сини мої вмирають за Вкраїну,
А я пишу поему як провину 
За те, що я не в їхньому ряду.
Війна... А за вікном -  
І  сонце, й листопад у  ритмі скерцо...
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На тлі краси осінньої здається 
Далека та війна кошмарним сном.
Душею ж весь я там,
Де люди божеволіють від горя,
Де рідну землю нищить підлий ворог, -  
Скипає серце люттю: смерть “братам ”!
Доблесть, звитяга, мужність наших воїнів не залишають байдужими 
нікого. І, можливо, цим можна пояснити появу творів, пісень, 

фільмів, поезій про реалії АТО, які створюють звичайні люди.
З’явилась ціла плеяда митців, які засобами художнього слова 

намагаються передати реалії сьогодення.
Серед них і Володимир Семенко, який свої болі, тривоги, віру в 

перемогу вилив у невеличкій збірці віршів «Сини мої вмирають за 
Вкраїну».

Автор цієї збірки щиро жалкує, що не може бути в окопах разом із 
нашими воїнами, охороняти мир і спокій українців. Про це свідчить 
цитата із його твору:

Жовтню! А візьми мене з собою 
В свій стрімкий золотогривий лет!
Полетим на саме вістря бою,
Де воює Гуменюк-поет.
Де метафори й класичні рими 
Дисонують з «градом» росіян,
Котрим мало сонячного Криму,
Їм давай країну аж по Сян!
Володимир Семенко присвятив вірш «Він витримав» воїнам АТО. 

Ця поезія є правдивою, щирою, близькою для українців. Ліричний герой 
цього твору 20-річний юнак, який у тяжкому бою отримав поранення. 
Через фізичне каліцтво його покинула кохана. Але він витримує ці «удари 
долі» і продовжує жити далі.

«Він витримав»
Двадцятирічний захисник Вітчизни:
Шпиталь, нема руки, параліч ніг...
Його держава, звісно, «зшиє» й визна 
Героєм у  жахливій цій війні.
А хто загляне в душу юнакові,
Яка кипить, як бойовий казан!?
Хто внутрішню бентегу заспокоїть 
І  зцілить найболючішу із ран?
Коли від хлопця пішла мила,
Почувши про каліцтво і шпиталь...
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Це був удар під дих такої сили,
Якої не витримує й метал!
Він витримав. Його зуміли «зшити»,
І  як йому ведеться, знає той,
Хто захистив найвище право жити 
Хоча би раз на лінії АТО!
На жаль, у нас мало інформації про автора цих рядків. Але скупі 

відомості ще більше будять нашу цікавість, що це за людина, чим живе, 
чим займається, дають волю нашій фантазії. І ось ми складаємо словесний 
портрет Володимира Семенка. У кожного він буде свій. Але головне у 
цьому портреті буде спільне, беззаперечне: автор вірша -  талановита 
людина, патріот та громадянин України, здатний до високих поривів та 
почуттів. Людина, яка може захоплюватись героїзмом нашіх воїнів, адже 
справжнім прикладом мужності і нескореності наших воїнів є образ 
героя-кіборга.

У кожного покоління свої герої. Мої діди й батьки виховувались на 
героїчних подвигах учасників Другої світової, у мене ж захоплення і 
гордість викликають мої сучасники -  хлопці з АТО, яких за сміливість і 
мужність, волю до перемоги і стійкість вороги прозвали «кіборгами».

«Кіборги»
Їх так назвали терористи 
За виняткову мужність і 
За не властиві іншим риси -  
Хоч розпинай їх на хресті!
Але до них дістатись треба,
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А оборонці кажуть: зась!
Вони не кіборги, не рембо,
А хлопці з Києва й Черкас.
А штурм не день другий триває, 
Півроку, як аеропорт 
Вогнем смертельним поливає 
Російський «Град», «Восход», «Оплот». 
А він стоїть, як часу било,
Тримає небо на крилі,
Допоки в кіборгів є сили 
Не здати рідної землі.
Їх так назвали ті, що певні:
Є в хлопців сила неземна...
Вона від України-нені,
Яка, як матінка, одна.

Велику увагу у своїй збірці Володимир Семенко відводить 
діяльності волонтерів. Він доводить, що є чимало способів допомогати 
тим, хто береже спокій і незалежність нашої держави. Один із них -  
подарувати радість, яка примножить їх сили, додасть снаги. Слухаючи 
вірш Семенка «Волонтери», відчуваєш бажання прилучитися до цієї 
благородної справи.

Від початку воєнних дій на Сході, коли потрібно було буквально 
одягти й нагодувати українських воїнів, і до сьогодні, коли держава взяла 
на себе забезпечення армії, волонтери продовжують щоденно працювати
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вдень і вночі. Вони дізнаються про потреби бійців і часто доставляють 
необхідне до підрозділів української армії.

Від чого у  бійців спокійні 
нерви,
Україна багата на сміливих, мужніх людей, які мріють відвоювати, 

вирвати з мороку путінського режиму свою свободу, зберегти наші 
прекрасні сади і лани.

Тому маємо до кінця бути твердими і рішучими. Маємо ставати 
щодня сильніші й мудріші. Йти вперед крізь ворожий вогонь і завали 
брехні. Гнати агресора зі своєї землі. Відновлювати зруйноване і зводити 
нове. Ми не маємо іншого вибору. Мусимо вижити! А отже -  йти вперед, 
шануючи минуле. Бо тільки, зберігши віру в перемогу, ми можемо 
зберегти віру в майбутнє України.

Ця несхитна віра в перемогу ясно звучить у рядках поезії 
Володимира Семенка.

Якщо хоч сота частка болю, 
який здолав солдат в бою 
за України волю долю 
зачепить душу і твою.
До тла, інакше буде зле.
Не тільки українцям, світ 
Поглине темрява і хаос,
Тому, аби цього не сталось,
Будь-що агресора спиніть.

Поезія В. Семенка «Волонтери»
Вони на сході з  перших днів 
війни,
За віком різні, є й пенсіонери, 
Працюють день і ніч, без 
вихідних, -  
Невтомні волонтери.
Й  сюди, на ці передні 
рубежі,
Самі, не за наказом офіцера, 
А за спонтанним покликом 
душі
Приходять волонтери.
Харчі і одяг, ліки, зброю -  
все,

Сюди з усіх усюд везе й несе 
Країна волонтерів.
Їх не зупинить ні російський 
«Град»,
Ні міномети, танки й БТРи, 
Бо їхня зброя -  дух, а з ним 
стократ
Сильніші волонтери.
Їх справи непомітні раз у  раз 
До перемоги прочиняють 
двері...
І  в тім, що ми захистимо 
Донбас,
Заслуга й волонтерів.
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Показ перебігу подій російсько-української війни очима
простого хлопця 

(за романом Василя Ш кляра «Чорне сонце»)

Юлія Богданова,
учениця ДНЗ «Березанський професійний аграрний ліцей»

Галина Мислик,
викладач ДНЗ «Березанський професійний аграрний ліцей»

Щиро всіх-усіх вітаю 
В цей весняний день,
Та нагоду гарну маю,
Місію цікаву: 
запрошую у  подорож 
невеличкого роману...
Автор наш -  людина знана, 
Люблять його всюди, 
Мудрий, гарний життєлюб, 
То й шанують люди!
І  до того ж -  наш земляк 
«Під горіхом родився... » 
Мабуть, змалечку сам 
Шкляр

Силу й мудрість там черпав! 
Його твори люблять всі, 
Читають, міркують,
Бо у  них, як з  джерела 
Силу, вдачу і любов 
Пізнають до дна...
Я  також не так давно 
Автора цих книг не знала, 
Коли вперше його твір -  
«Чорне сонце» прочитала.
І  згадалася на мить 
Та лиха година,
Коли горе лютеє 
Прийшло на Україну...

2014 рік увійде у світову історію навічно -  як рік початку Третьої 
світової війни, хоча мало хто повірив у це одразу.

■* Але цілком неочікувано для поміркованих європейських політиків, 
звиклих грати за правилами, почалися події глобальні.

За наказом Путіна Росія захопила суверенну частину України -  
стратегічно важливий півострів Крим, слідом за чим російські 

диверсійно-розвідувальні частини вдерлися на Донбас...
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Народи й політики часто бажають жити у світі ілюзій і не визнавати 
жорстокі факти, що перекреслюють інерцію мирного існування.

Спочатку сталися локальні, з погляду світової історії, події: у Києві, 
на периферії Європи, на центральному майдані міста урядові сили 
розстріляли сотню повстанців, що спричинило вибух протесту мільйонів 
людей, і ненависний режим крадіїв, очолюваний кримінальним 
злочинцем Януковичем, було повалено.

Але цілком неочікувано для поміркованих європейських політиків, 
звиклих грати за правилами, почалися події глобальні.

За наказом Путіна Росія захопила суверенну частину України -  
стратегічно важливий півострів Крим, слідом за чим російські 
диверсійно-розвідувальні частини вдерлися на Донбас...

У відповідь на неприховану агресію керівництво України вдалося до 
цілком законних заходів для збереження територіальної цілісності 
держави й оголосило проведення антитерористичної операції.

Народжені під час Революції Гідності, перші бійці-добровольці, а 
ще, як їх називали, «чорні чоловічки», -  сьогоднішні воїни світла, воїни 
сонця. І, як говорить Василь Шкляр, вони несуть в собі психологію 
переможців.

Батько українського бестселера, 
наш земляк з Черкащини, -  Василь 
Шкляр -  є автором славнозвісних 
романів: «Залишенець» («Чорний
ворон»), «Елементал», «Маруся»,
«Кров кажана», «Ключ»,
«Ностальгія», «Тінь сови», «Чорне 
сонце», оповідань, повістей.

Відомий український
письменник -  володар багатьох 
літературних нагород: міжнародних 
премій «Спіраль століть» та «Астра», Гран-прі «Коронація слова», 
«Золотий Бабай», «Золоте перо», «Ярославів Вал». Та найпрестижніша з 
них -  народна Шевченківська премія, кошти на яку зібрали звичайні 
громадяни після того, як він з політичних мотивів відмовився від 
присудженої йому Національної премії імені Т араса Шевченка.

Автор твору «Чорне сонце» Василь Шкляр неодноразово зустрічався 
у зоні АТО (з волонтерською допомогою, з презентаціями книг) зі 
звичайними простими хлопцями, бійцями полку «Азов», які спочатку не 
мали зброї, були одягнені у чорні спецівки, прибули на Донбас з 
визвольною місією.
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«Ми знали, на що і за що йдемо: вісімнадцятирічний Хома з Волині, 
дев’ятнадцятирічний ультрас Аксьон із Луганська, двадцятирічний 
Гризло з-під Києва, багато нас там таких стояло..

Увагу читача привертає сакральний знак «Чорне Сонце», 
розміщений на обкладинці книги (він -  і на шевронах полку «Азов»). 
Автор додає: «Дума про братів азовських» і далі -  передмова: «Коли 
Земля вступала у Сварогову ніч, і насувалися зловісні часи, волхви-укри 
постановили відкрити для свого племені таємницю сакрального знаку 
«Чорне Сонце». Саме цей магічний символ здатний був дати людям нове 
джерело енергії, забезпечував тісний зв’язок із предками, а отже, давав 
особливу силу та витривалість. І горе було тому, хто не чув голосу 
прабатьків, голосу рідної крові. Чорне Сонце спалювало йому душу».

Зі справжнім дивом зустрічається наш головний герой Маляр на 
розгромленому фермерському подвір’ї: « . а  її обличчя було
загадковішим за усмішку Мони Лізи».

«Звідки? Звідки ти тут узялася?!», -  переймається боєць, від імені 
якого ведеться розповідь. «Скіф’янка мала зовсім невиразне обличчя, 
обшмугляне тисячолітніми дощами, вітрами, негодами, і на тому обличчі 
не було ні рота, ні носа, ні губ, лише проглядали виїмки очей, і мені 
ввижалося, що вона прозирає мене тими очима наскрізь».

Скіфську бабу один із бійців (Сіроманець) назвав берегинею, адже і 
від смерті вберегла Маляра, і неодноразово приходила у снах, 
попереджувала про небезпеку.

І, найголовніше, нашому героєві припало до душі те, що, можливо, 
за словами бойового побратима, ця скіф’янка сама опинилася у цьому 
місці, і не притягнув її сюди якийсь фермер-хапуга.

І такі вони: прості, звичайні хлопці, яким довелося їхати з Майдану 
на Донбас, взяти до рук зброю. Хлопці мають власні позивні, називають 
себе: Маршалом, Фрицом, Маестро, Сократом, Кротом і, навіть, -  
Негідником («хоча немає на світі поряднішого хлопця за цього 
Негідника»).

Вони звільнили Маріуполь, Широкине, Лебединське, Павлопіль; 
перебували в Іловайську, в аеропорту Д онецька.

Ці бійці -  люди з особливою духовною організацією, повернені до 
свого коріння. Помирають за справжню Україну, за національну велич та 
самобутність, власне « Я » .

Серед юнаків вирізняється Гризло, на тілі якого був витатуйований 
увесь декалог українського націоналіста: «Не дозволиш нікому плямити 
ні слави, ні честі твоєї нації», «Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем 
боротьби за славу Володимирового тризуба» тощо. І глибока іронія -  у
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спостереженні: «Тут націоналістами називають людей тільки за те, що 
вони розмовляють своєю мовою».

Багато іронічного і болісного до щему в душі, коли йдеться у творі 
про генералів, які ще довго роздумували: «як бути далі», про колишню 
дачу Януковича в селищі Урзуфі (хлопці тут розмістилися), про вітіюваті 
вимисли щодо подальшої долі окремих бійців («голови СБУ, Міністра 
будівництва та промисловості» і т. д.), про Аксьона із Луганська, сироту, 
« .б о  його зреклися рідні батько-мати за те, що пристав до бандерівців 
ще на М айдан і.» , про Сіроманця, який повідомляє батькам, що «працює 
на будівництві у Києві», про ставлення місцевого населення до 
українських військових, про прем’єру спектаклю «Шельменко-денщик» 
за п’єсою Григорія Квітки-Основ’яненка у Донецькому обласному 
драматичному театрі російської драми і про перепоховання Аксьона біля 
Хоми у Маневичах на В о л и н і.

«Коли хтось із наших гине, я вже не відчуваю болю, а про сльози 
годі й говорити. У мене тільки щось відвалюється всередині, 
відколюється, як камінець, і з кожною смертю мене стає менше», -  
говорить головний герой роману «Чорне Сонце» -  Маляр.

«Кажуть, герої не вмирають, але я хотів би, дуже хотів би, щоб вони 
замість бути героями жили. Тут, на землі, вони потрібніші, ніж на небі», -  
з сумом говорить оповідач.

Єгер із Сіроманцем, друзі Маляра, забрали скіф’янку з-під обстрілів, 
зсадили біля театру.

«Тисячолітня праматір тримала обома руками свого живота, в якому 
теплилося життя. Життя, ж и ття .» . І у цих словах, на мою думку, 
звернення - клич до всіх українців: зберегти, врятувати наше святе, 
українське єство...
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І сьогодні, у цю нелегку добу для всієї України, коли не вщухають 
бої на Сході, ми пишаємося нашими воїнами, воїнами Сонця, які 
оберігають нашу землю. А один з бійців (у романі -  Моцарт), Сергій Цуз, 
сказав під час зустрічі на одній з телестудій: «Не можна домовитись з 
ворогом, адже жодні конфлікти не закінчувалися перемир’ям: це -  наша 
земля, і ми не маємо права на відступ, а йдемо до перемоги».

Таким чином, у книзі «Чорне Сонце» письменник В. Шкляр зумів 
передати дух сьогоднішнього воїна Світла, воїна Сонця; донести до нас, 
читачів, віру у щасливе прийдешнє, переконання в тому, що сила нашого 
духу -  з коріння землі, від наших пращурів.

Пишаюсь і своїми ровесниками, випускниками нашого ліцею, які 
воювали з ворогом, перебувають нині у зоні АТО, є частими нашими 
почесними гостями. Серед них: Демиденко Олександр, Ющенко Дмитро, 
Чернуха Дмитро.

Тож наша підтримка, допомога і віра в них, воїнів Сонця, вселятиме 
їм віру у неминучу перемогу над ворогом та повернення Україні її 
територій.

А історію творять люди із загостреним почуттям людської гідності; 
люди, що перемогли власний страх.

Слава нації!
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Українські реалії: особистий погляд (на основі книги 
Євгена Магди «Гібридна війна: Виж ити і перемогти»)

Володимир Яцун,
учень ДНЗ «Київське обласне вище професійне училище 

харчових технологій та ресторанного сервісу»

Олександр Шульгін,
викладач ДНЗ «Київське обласне вище професійне училище 

харчових технологій та ресторанного сервісу»

Війна -  це не тільки мобілізація, волонтерська робота, біженці, 
поховання загиблих і лікування поранених. Війна -  це також і сотні 
подвигів, що здійснюються щоденно. Зараз на Сході України обороняють 
рідну землю справжні патріоти України. Для них є справою честі і 
гідності виконати поставлені завдання. Вони готові боротися, рішуче 
захищати Україну, жертвуючи найдорожчим -  життям.

За кожною історією -  справжній герой, на прикладі якого 
виховуватимуться прийдешні покоління українців. Вони різні за віком, 
професією, з різних куточків 
країни. Багато з них, коли ворог 
прийшов на поріг нашого 
спільного дому, не чекаючи 
повістки прийшли до
військкомату, залишивши сім’ї, 
роботу, рідні міста, дехто 
повернувся з-за кордону, і стали 
на захист своїх батьків і дітей. Бо 
майбутнє України для них -  
понад усе.

Моя робота побудована на 
основі опрацювання книги Євгена Магди «Гібридна війна: Виж ити і 
перемогти».

На думку автора цієї книги, Україні необхідно оперативно 
сформувати сучасну національну ідею, позначити державні інтереси і 
продемонструвати готовність до перетворень всередині країни заради 
посилення позицій у навколишньому світі. Тобто, від розтрощення міфів 
перейти до створення в цьому самому згаданому світі -  миру, без якого в 
гібридній війні за незалежність і неподільність ні вижити, ні перемогти.
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Багато в чому з ним можна погодитись і слід підкреслити та 
виділити не політичний фактор, а людський та національний.

Завершення формування української нації у зв’язку із зовнішньою 
агресією, волонтерський рух, внутрішня міграція (переселенці та їх 
соціальний статус), реформування армії, побудова демократичного та 
прозорого суспільства (боротьба з корупцією) -  та ще ряд інших питань, 
які різко загострились в останні роки та чекають нагального вирішення 
уже сьогодні!

Автор книги задає запитання: яким є рецепт перемоги в гібридній 
війні?

На мою думку, в чому я погоджуюсь з автором книги, Україна 
навряд чи зможе перемогти, якщо виявиться не здатною змінюватися. Їй 
кинуто виклик у ситуації максимально несприятливій та складній, на 
хвилі ейфорії від утечі Віктора Януковича. Сьогодні Україна переживає 
момент істини, пошуку. Саме тому нашій країні потрібні реальні 
реформи, посилення 
позицій середнього класу 
й формування
національної ідеї, здатної 
об'єднати навколо себе 
мільйони громадян
України. Вона проста -  
створення сильної та 
квітучої держави, здатної 
стати повноправним 
членом європейської сім'ї 
народів.

Щ о є для мене АТО?
Для мене АТО -  це війна, як і для багатьох із нас. У нас в країні

прийнято вважати, що це не війна. Багато людей думають, що це по суті і
є АТО.

Сьогоднішні реалії заганяють більшість людей в глухий кут, з якого 
вони шукають вихід, одягаючи маски, аби не показувати свого 
нерозуміння ситуації. І це у мене викликає страх.

На мою думку, АТО -  це війна для вигоди, де гинуть люди. Адже 
накази та політичні кроки дають зрозуміти, що ця війна вигідна всім 
нашим олігархам, які шукають матеріальні цінності не зважаючи на 
совість, людей, а керуючись своїми принципами.

Підсумовуючи все сказане, ми повністю адекватно сприймаємо те, 
що відбувається, але не готові боротися в першу чергу з самими собою.

81



Синівське уболівання за долю рідної Вітчизни 
у поезіях Василя Цілого 

Дарина Довгорук, 
Владислав Липник,

учні ДНЗ «Катюжанське вище професійне училище»

Неля Масюкевич,
викладач ДНЗ «Катюжанське вище професійне училище»

Учениця. -  Швидко, мов весняні струмки, збігають роки, половіють 
жита, і приходять у світ нові люди.

Учень. -  Але не зникає і ніколи не зникне пам'ять про тих, хто не 
шкодував свого життя заради Батьківщини.

Учень. -  Пісня «Лелеча доля», написана 1983 року, стала справді 
народною. Та в неї є автор -  відомий український поет Василь Павлович 
Цілий. Він -  наш земляк. Народився 1939 року у селі Поділля 
Баришівського району Київської області.

Учениця. -  Нині ця прадавня земля дає йому наснагу для творчості. 
Живе письменник, «...де музика зелена, веселка, виткані поля... і муза -  
дівчина зухвала хапає і не відпуска».

Учень. -  У творчому доробку поета дванадцять збірок. Серед них -  
«Літепло», «Зажинки», «Вишнева мелодія», «Від імені батька», «Відталий 
голос», «Осіннє яблуко», «Зойк».

Учениця. -  Є і дитячі збірки -  «Кіт угадує погоду», «Михайликове 
літо», «М’яч і метелики» та інші.

Учень. -  Що ж є джерелом натхнення поета, де витоки його таланту, 
що живить гаряче синівське серце, яке відкритою раною болить за долю 
рідної землі -  Матері-України ?

Учениця.
Лежить душі руїна,
Де в корчах кожна мить.
Ніщо, крім України,
Мені вже не болить, -
зізнається автор у поезії «Я білий і пухнастий».
Учень. -  Дитинство Василя Павловича випало на роки, коли 

розгорілася Друга світова війна. Жилося важко. Батько загинув на фронті. 
Мати тяжко працювала, щоб прогодувати дітей. Від неї поет успадкував 
любов до рідної землі, сонячну вдачу, доброту і любов до людей.

Учениця. -  А в Бога просить, щоб дав спокою її душі, бо:
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Вона окрадена була,
Понівечена безневинно.
Колгоспними полями йшла,
Хреста несла 
Душа вдовина.
Учень. -  Злетом лелечого крила минули роки. Перехресними 

стежками вела доля поета. Та близькими і хвилюючими до болю 
залишаються для нього тополі і верби, пісня і батьківська хата, вишні і 
солов’ї.

Учениця. -  У новій збірці поета «Вогонь і камінь», що побачила 
світ 2014 року, - пережиті емоції, яскраві спостереження, перейнятість 
подіями Майдану, революцією Гідності, синівське уболівання за долю 
рідної Вітчизни.

Учень. -  Вогонь і камінь -  стихія і твердиня. А між ними людина зі 
своїми тривогами, надіями, сподіваннями.

Учениця. -  У книжці 128 сторінок, 4 розділи. Окремий розділ 
складає «Щоденник болю».

Учень. -  У четвертому розділі ми знаходимо хвилюючі вірші, з яких 
постають перед очима трагічні події на Сході.

Учениця. -  Серед них -  «Від Москви усюди одні біди», «Безодня. 
Жахи», «Ми», «Великдень», «Непоправна балада» та інші.

Учень. -  Підступно, знахабніло веде себе «північний сусід» України 
на чолі з Путіним.

Учениця.
Від Москви усюди одні біди.
Від Москви отруйні йдуть слова.
У тіні північного сусіда 
Проростає тільки кропива.
Учень.
Це не примха -  вигадка поета.
Нині це, як паростки трави,
Всі народи нашої планети 
Прагнуть бути далі від Москви.
Учениця. -  Є рядки віршів, у яких автор картає і самих українців, 

що не вчаться на помилках минулого, не мають історичної та 
національної пам’яті, опиняються «по той бік барикад».

Учень. -  До поезії «Ми» автор добирає епіграф -  слова 
Т.Г.Шевченка:

Доборолась Україна... 
свої люде її розпинають.
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Учениця.
Доборолася, Тарасе,... 
Обікрали матір.
Голу вивели на трасу 
Виродки прокляті.
Учень.
Не дай кому таке звідать! 
Озвірілі з виду,
Голосують за сусіда.
Де живуть, там гидять. 
Учениця.
Світ підштовхують до рову 
Вовкулаки краю.
В свою душу, свою мову 
Цвяхи забивають.
Учень.
Нас би лихо не спіткало 
І  ніякий Путін,
Якби ж то ми не сукали 
Самі собі путо.

Учениця. -  Війна -  смерть, розруха, страждання... Та найбільше 
горе вона завжди приносить жінці-матері, яка так і не дочекалася свого 
сина з війни.

Учениця.
Мати перегляне всі новини,
Стомлено приляже ледь жива 
Й  знову голубливий голос сина
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Материнським серцем відчува.
Учень.
Мамо, не чекай, не побивайся,
Не тривож гадалок і бабусь.
Я  лишивсь навік під Іловайськом 
І  тому додому не вернусь.
Вал вогню накрив погожий ранок.
І  ніхто не крикнув навіть: -  Ма!
Буде час ятрити твою рану,
Бо від мене й попелу нема.
Вітер долі попіл мій розвіяв.
Тож усе ясніше бачить даль:
В України-Матері на віях, -  
Як смола розпечена, печаль.
Шила у  мішку не приховати.
Правду не спалить, мов кураї.
Наче ниці злодії в Багдаді,
Підло нас підставили свої.
Та й понині вірю я, матусю, - 
Поміж нами і за тим бугром 
Всю підлоту знайдуть і примусять 
Стати перед праведним судом.
Не чекай, не клич, не побивайся,
Не вдивляйся вдаль із-під руки.
Мамо, я лишивсь під Іловайськом 
Пам ’яттю гіркою на віки.
Учениця.
Тож прийми подяку, солдат рідний,
За мужність, вірність у  бою,
Бо ти -  Герой, ти захищаєш 
Вітчизн-матінку свою.
Учень. -  Василь Павлович, як і мільйони українців, не міг 

передбачити, що жахи війни, які він пережив у дитинстві, повторяться 
через сім десятків років. Що кров’ю тисяч українців будуть вписані у 
сторінки історії Донецький аеропорт, Іловайськ, Волноваха, Маріуполь, 
Краматорськ, Дебальцеве.
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Учениця. -  Та попри біль і тугу в поезії Василя Павловича звучать і 
оптимістичні мотиви. У вірші «Великдень» він благає Всевишнього:

Дай усім цілющої води!
Погамуй сердець шалений стукіт!
Рідного від лиха відведи!
Зупини чужі ворожі руки!
Схід і Захід, місто і село,
Подолайте родові перейми!..
Україна, всім смертям на зло,
І  це поле зболене перейде.
Учень. -  Дякуємо за увагу і радимо всім прочитати збірку Василя 

Цілого «Вогонь і камінь»
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Нові герої України: історія подвигу, яку ми маємо знати!

Валентина Сивіль,
учениця ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище

будівництва та сервісу»

Алла Титова,
викладач ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище

будівництва та сервісу»

У грудні 2016 року на сайті училища прочитала оголошення про 
проведення конференції «Реалії АТО у віддзеркаленні художньої 
літератури». Я люблю читати. Але перша думка, яка промайнула в голові, 
-  жодної книги про війну на Сході я не прочитала. Та й чула лише про 
«Аеропорт» Сергія Лойка та «Чорне сонце» Василя Шкляра.

Запитала у своїх друзів, одногрупників, які книги про війну на 
Донбасі читали або знають вони. Виявилося, що вони або не чули і не 
читали взагалі нічого, або могли назвати 2-3 твори.

Ми вирішили провести опитування учнів нашого училища: які книги 
про АТО читали, знають чи хоча б чули.

Результати виявилися такими: всього в опитуванні взяло участь 130 
учнів. З них:

102 респондента -  не тільки не читали, а навіть і не чули про такі 
книги;

5 -  читали книги;
10 -  чули про такі книги;
10 -  читали поезії різних авторів (переважно у соціальних мережах);
3 -  знайомі з військово-патріотичним телепроектом «Хоробрі 

серця», що присвячений людям, які виявили героїзм під час подій на 
сході України.

Ось тут мене і вразила думка: в часи, які переживає країна, ми не 
читаємо про конфлікт на Сході України. Що це? Відсутність бажання чи 
нестача часу?

Аби це з ’ясувати респондентам поставили питання про причини. 
Відповіді були різними: комусь нецікаво читати про війну або не знають 
творів на цю тематику, хтось морально не готовий до такої літератури, а 
ще іншим катастрофічно бракує часу.

Наступне, що мені захотілося вияснити, це, які книги і яких авторів є 
з даної теми. На допомогу прийшов Інтернет. З’ясувалося, що таких
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творів чимало. Я нарахувала 56. Це і художні (прозові і поетичні) твори, 
і твори написані у жанрі художнього репортажу.

Цей простий і складний водночас жанр чи то журналістики, чи 
літератури дає можливість почути інші голоси. Г олоси вже померлих і ще 
не народжених, минуле і майбутнє водночас. Ці тисячі не розказаних 
раніше історій дають змогу подивитися на світ по-новому, допомагають 
зрозуміти його. Водночас літературна складова додає репортажу емпатії. 
Замість страху і ненависті читач відчуває любов і співпереживання.

Саме такою є книга журналістів 5 каналу Олега Криштопи та Ольги 
Каліновської «Герої (не) війни. Про мертвих, живих і ненароджених». Це 
спроба розповісти про те, що зазвичай залишається за кадром 
телевізійних репортажів, нагадати не лише про війну, а й про тих, чиї 
імена ніколи не прозвучать в ефірі та не з ’являться на сторінках газетної 
хроніки, -  живих і загиблих воїнів неоголошеної війни, що не народилися 
героями, але стали ними...

За кожною подією цієї війни -  сотні життів її безпосередніх 
учасників: живих, які особисто розказують про себе на сторінках книги, 
та мертвих, голосом яких стали їхні рідні й бойові побратими. Подвиг 
льотчиків із бригади морської авіації в Новофедорівці, що вивели з Криму 
унікальну військову техніку, персональна інформаційна війна, яку 
розпочав проти Росії ще на початку 2000-х наглядач українського маяка у 
Форосі Юрій Іванович Лещенко, історії донецьких ультрас, із яких 
утворився добровольчий батальйон «Д онбас».

Автори свідомо уникали писати про тих, кого часто показували по 
телевізору. Вони хотіли показати захисників такими, як є. Звичайними і 
водночас надзвичайними людьми, які свідомо чи ні потрапили у 
м’ясорубку історії.
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«Це правда про війну, це те, що люди бачили, це емоції, це живі 
історії», -  зазначила співавтор книги Ольга Каліновська.

Книга «Г ерої (не) війни» складається з 63 невигаданих репортажів з 
лінії фронту, розміщених у 14 розділах, та відтворює основні події війни: 
Крим весни 2014 року, Донецьк, Слов’янськ, гора Карачун, ДАП, Савур- 
Могила, Іловайськ, Дебальцеве.

За нашими дослідженнями, у книзі розповідається майже про 100 
реальних героїв з добровольчих батальйонів «Донбас», «Айдар» та 
«Дніпро-1», 25 батальйону «Київська Русь», 34 батальйону
територіальної оборони, Кіровоградського полку спецназу, 30 ОМБ, 14, 
57, 58, 59, 128 бригад, які пережили та відчули на собі біль війни. З них 
лише у 30 вказані, крім позивного, прізвище та ім’я, у інших -  лише 
позивні.

Книга приваблює тим, що автори без міфологізації розповідають про 
тих, хто зробив достатньо для України, аби бути нарешті почутим.

Кілька історій вразили мене особливо. Одна з них про Миколу 
Пічулу, позивний «Студент». Він народився і виріс у Красноармійську 
Донецької області. Одним із перших записався добровольцем у батальйон 
«Донбас». Патрулював власне селище, яке до серпня 2014-го було під 
українською юрисдикцією. 27 липня 2014 року побачив, як п’яні 
негероїчні бійці героїчної 93 бригади почали чіплятися до його друзів. У 
них була влада -  автомат. Автомат і алкоголь -  уже не влада, а диктатура. 
У «Студента» було загострене відчуття справедливості. Мабуть, того 
вечора саме через це почуття він почав з ’ясовувати стосунки з п’яними 
десантниками. Захищати своїх. Від реальних «ватників».

Вони вбили його пострілом у голову за те, що заступився за 
цивільних. Свої. Свого. Місцевого.
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Зараз Красноармійське окуповане так званим «ДНР». Можливо, 
цього б не сталося, якби не той інцидент. Убивство власного захисника 
п’яними «чужими».

Затамувавши подих, читала про Олександра Лавренка. Екіпаж 
танка, яким командував командир танкової роти танкового батальйону 
93-ї окремої механізованої бригади оперативного командування 
«Південь» капітан Олександр Лавренко, 21 липня 2014 року вів бій з 
блокпостом супротивника біля населеного пункту Піски в передмісті 
Донецька. Знищив танк, десятки терористів, два мінометні розрахунки.

Під час бою танк Олександра Лавренка значно відірвався від 
основних сил танкової роти. Згадує Дмитро Кащенко, «Кащей», друг 
Саші і також учасник того бою: «...коли по позиції почали крити ворожі 
міномети, Саша поїхав у  бік цих мінометів і гусеницями їх потрощив, а 
вони його спалили. І  коли пацанів доставали, то механік і навідник були 
мертві, а Саша себе підірвав гранатою, тому що його б сепари 
четвертували за те, що він накоїв. Ми йому за ці подвиги просили Героя 
України, але йому дали рік потому тільки орден Богдана Хмельницького 
ІІІ ступеня. Олександр Лавренко таки став Героєм України -  народним».

А 9 вересня 2016 року, коли книга вже готувалася до друку, йому 
було присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота 
Зірка» (посмертно).

Книгу «Герої (не) війни» важко читати «на одному диханні», тому 
що історії різні. Деякі я читала стиснувши кулаки від люті, деякі -  трохи 
всміхаючись, деякі -  з легкою та світлою журбою, деякі -  з відчуттям 
справжнього дива.

«Бішут» -  подвійний постріл. Це позивний командира штурмової 
групи батальйону «Донбас» Тараса Костанчука.
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З розповідей героїв книги бійців батальйону «Донбас». Дмитро з 
позивним «Камиш»: «Единственное, о чем мы очень сильно сожалеем, -  
это то, что 19 августа, когда у  нас был трехчасовой бой в центре 
Иловайска, мы потеряли своего командира, «Бишута». На тот момент 
это был единственный грамотный военачальник, которому мы верили и 
доверяли, потому что все боевые операции, которыми руководил Тарас, 
заканчивались успешно». Ігор Гевко, серед побратимів -  «Брокер»: 
«Когда мы развернулись и начали двигаться назад, в центр города начали 
залетать «ГАЗ-66» и «коробочки». Это была группа «Моторолы», 
батальон «Восток», кадыровцы, они прочесывали улицы ... и 
простреливали все перекрестки со всех сторон. В таком режиме мы 
возвращались за железную дорогу. В ту часть города, которую мы 
контролировали. По пути мы потеряли нашего командира «Бишута». ». 
А далі у тексті зустрічаю: «... боєць із позивним «Бішут», НИНІ відомий 
активіст та оргазітор акцій на підтримку добровольців Тарас 
Костанчук». Як так? А як же попереднє «мы потеряли нашего 
командира», яке асоціювалося тільки з одним -  загинув. Що це? Помилка 
авторів? Друкарська помилка?

«Бішута» поранили у голову 19 серпня в Іловайську, але завдяки 
шолому Тарас залишився живим, хоча куля застрягла у черепі. Він 
втратив свідомість, а коли прийшов до тями, то побачив поряд із собою 
Нікітоса, бійця із його групи, якому куля прошила коліно. Решта бійців 
штурмової групи до тих, хто залишився позаду, прорватися уже не могла 
-  їх з усіх боків відсікли ворожим вогнем з кулемета. Тараса постійно 
викликали на радіозвязок, щоб зрозуміти, чи живій він, і де взагалі є. Але 
командир не відповідав. Розумів: якщо його бійці спробують за ними 
повернутися, загинуть усі.

91



Бішут та Нікітос згодом врятувалися з Іловайська, а як саме, ви 
зможете прочитати в книзі. Одне скажу, шлях їх був нелегким, а історія 
«Бішута» -  це неймовірна історія порятунку.

Читаючи книгу, намагалася уявити кожен фрагмент, зрозуміти, що 
має відчувати людина в таких обставинах. Дивувалася надзвичайній 
витримці і надзвичайній людяності героїв книги. Хоча розуміння того, 
яким чином їм це вдалося, у мене досі немає.

А що мене дійсно вразило, так це те, що в книзі немає ненависті. Її 
герої, люди, які жили і живуть поруч зі смертю, ці дивовижні люди не 
зневірилися і не почали ненавидіти. В ній не знайдемо цинізму 
військового часу. Оскільки «...під час війни, будь-який камінь у свій 
город -  вода на млин ворога».

«Вогонь запеклих не п е ч е .» . Ті, хто пережили Савур-Могилу і 
Донецький аеропорт, Іловайськ і Дебальцеве, вже вміють бути вищими за 
смерть і ненависть. А ще вони вміють те, чого інколи бракує нам, у 
нашому мирному житті -  цінувати життя!

На запитання авторів «А чого вас війна навчила?» герої книги 
відповідають: Володимир з Обухова: «Війна саме перше, напевне, 
навчила цінувати життя. І  близьких людей, які тебе оточують. Багато 
чого навчила... »; позивний «Лис» з Житомирщини: «Чого? Та, напевне, 
життя любити. Радуватись кожному дню прожитому. Чого ще війна може 
навчити? Цінувати життя, цінувати близьких. Війна -  це неприроднє. Ми 
не народжені для війни. Ми народжені для любові й миру».

Головна відмінність книги «Герої (не) війни» від багатьох інших 
творів про війну, на мою думку, полягає у тому, що виразниками головної 
думки є не автори Олег Криштопа та Ольга Каліновська, а надзвичайні її 
герої, зокрема Ігор з Києва. «На запитання, яка мотивація була піти на 
фронт Ігор просто відповідає: «Если не я, то кто? Надо кому-то здесь 
бьіть...». Мені нічого додати чи уточнити таку просту і коротку 
відповідь Ігоря. Вони всі тут, тому що «потрібно комусь» бути».

Це має пам’ятати кожен з нас -  хто, якщо не я?
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В оці смерть, а в серці -  Україна. М икола Ткач. 
«Круту перейдено межу»

Інна Листопад,
учениця ДНЗ «Богуславський центр 

професійно-технічної освіти»

Оксана Рекеда,
викладач ДНЗ «Богуславський центр 

професійно-технічної освіти»

Слово -  зброя. Образне, хвилююче, вагоме, в устах обдарованої 
людини, яка займає активну громадянську позицію, воно акумулюється у 
вогняні кулі, що влучають у серця тих, хто його чує, хто не байдужий до 
зламаних війною доль людей.

Микола Ткач (4 січня 1942р.)
Український поет і 

етнолог, кандидат 
історичних наук, 
професор Київського 
університету 
культури і мистецтв. 
Член НСПУ.

Нагороджений 
медаллю «Івана 
Мазепи»( 2017р.)

І "

Мене вразила поезія про АТО видатного українського поета й 
етнолога, кандидата історичних наук, який нагороджений медаллю «Івана 
Мазепи», Миколи Ткача. Вона була надрукована в «Літературній газеті» 
за 2 лютого 2017 року.

Сьогодні, коли сучасна людина постала перед проблемами, що 
стосуються її переоцінки життєвих цінностей, не останню роль відіграє 
література, що відображає реальні події гібридної війни на сході України. 
Лірика ж -  це один із трьох родів літератури, в якому з особливою 
виразністю виявляється емоційне ставлення автора до зображуваного. 
Саме в цих невеликих за розміром творах згустки потужної енергії, які 
нагадують про те, що «ми всі життям завдячуєм героям».
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Війна, яким би словом ми її не назвали, -  це смерті найкращих синів 
нашої землі, це сльози матерів, дружин, наречених, дітей, це руїни 
будинків, у яких жило чиєсь щастя. Багато хто географію сходу України 
вивчає, слухаючи повідомлення про втрати в зоні АТО.

Над містом Щастя похитнувся день, -  
високе небо затягло габою.
Та ніч сказала: «Він іще прийде... ».
Хоч хлопець зранку не вернувся з бою.
(Микола Ткач . «Балада про вояка»)
Скільки їх полягло, захищаючи нашу землю, європейський вибір, 

рідні домівки, своїх коханих.
Там, за блокпостом, ворог лют -  
не Гітлер, не Батий...
Московський звір. І  я  не сплю, 
щоб сон твій берегти.
(Микола Ткач. «Ніщо не змінює: ні час ...»)
Нестерпно боляче усвідомлювати, що частина населення забуває про 

щоденні смерті тих, хто за їхнє мирне небо віддає найцінніше -  життя. І 
тільки рідна земля приймає в своє лоно синів, що окропили її власною 
кров’ю.

В ногах його поріс гіркий полин, 
а в головах -  волошка синьоока.
(Микола Ткач. «Балада про вояка»)
Та є інша категорія людей -  волонтери. Вони дбають про мужніх 

захисників, про мирне населення, що перебуває в зоні бойових дій. Вони 
підіймають їхній дух, допомагають налагодити побут, знайти в собі сили 
пережити складні випробування.

Коли ліричний герой вірша «Коли кинули до п ід валу .»  потрапляє в 
полон, то в «смердючих й обідраних стінах катівні» перед ним постає 
«жовтогаряче проміння сонця та ніжна блакить прохолоди оболоків», 
потім -  «обличчя війни з жахіттями руйнувань, смертей і каліцтва; 
обличчя цивілізованого світу з нескінченною дипломатичною риторикою 
і обличчя України в образі маленької квітки, що посіялася й розцвіла на 
краєчку вирви від розірваного снаряду московських найманців, яка 
тяглася своїми жовтими й блакитними пелюстками до обличчя неба, в 
народі її називають братиком і сестричкою. І то був для нього символ 
військового побратимства українських вояків і волонтерів».

Болючою залишається проблема збройного конфлікту -  повернення 
полонених, яких утримують у «ДНР» та «ЛНР», не зважаючи на 
перемовини, проведення акцій «Назвемо поіменно всіх, хто у неволі».
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Немає межі радості рідних, коли «пізніш московська наймана босота на 
когось обміняла зі своїх».

Що ж змусило хлопців іти на Схід, де кожної миті можна зустрітися 
зі смертю, потрапити в полон чи залишитися без рук та ніг? Бо «в серці -  
Україна».

Я  весь перебинтований. У ранах.
Побиті ноги. Мов чужа рука ...
І  чуєш гул: гармати, кулемети; 
земля, повітря; висвіти, виття.
Куди простіше у  бою померти,
Аніж отут боротись за життя.
(Микола Ткач. «Ушпиталі»)
Не міг залишити поза увагою в своїй творчості Микола Ткач 

легендарних кіборгів -  захисників Донецького аеропорту, які 242 дні 
героїчно утримували позиції -  смугу землі.

Термінал лежить увесь в руїнах, 
хлопці під завалами... Живі.
В оці смерть, а в серці -  Україна, 
і ворожі кулі по траві.
Тулиться зоря до халабуди; 
стоїмо незрушно від весни.
Мати все казали: «Хай як буде...
Тільки б, синку, не було війни».
Я  не раз, хоча і не пристало,
Брав на кпини неньчині слова.
Бо тоді і в маренні б не спало -  
що прийде зажерлива Москва; 
що поляжуть голови козачі, 
що над ними зацвіте ромен.
І  Дніпро згорьовано заплаче 
на могилі братській без імен.
(Микола Ткач. «Із фронтового щоденника»)
За підрахунками військового експерта Олександра Кривоносова за 

весь період перебування українських військових в Донецькому аеропорту 
загинуло понад 200 осіб, а поранено -  понад 500.

Тепер лежав далеко від Карпат, 
лежав далеко від Полісся й Степу...
Чув сильний біль. Але больніш стократ 
олжу московську: підлу і нестерпну.
(Микола Ткач. «Балада про вояка»)
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Герої не вмирають 
доти, доки вони живуть у 
наших серцях, доки ми 
пам’ятаємо, заради чого 
вони віддали свої життя, 
хто в цьому винен. Поет 
конкретно називає
винуватців: «найманці
околи», «московський 
звір», «зажерлива
Москва», «московські 
орди», «орава», «московська наймана босота», «московські найманці».

Лексика поетичних творів Миколи Ткача є віддзеркаленням подій, 
що стали частиною нашого життя, ввійшли до активного вжитку. 
Наприклад: «бій», «смерть», «окопи фронтові», «блокпост», «руїни», «під 
завалами», «стоїмо незрушно», «на могилі братській без імен», «війна», 
«гармати», «кулемети», «обличчя війни», «жахіття руйнувань», 
«каліцтва», «розірваний снаряд», «вояки», «волонтери», «військове 
побратимство». Та антитезою звучить лексика миру: «день новий», 
«високе небо», «волошка синьоока», «журавлиний клин», «священна 
воля», «сміх», «доторки тепла», «русокоса мавка», «зоря», «весна», 
«мати» і «обличчя України в образі маленької квітки, щ о .  розцвіла». 
Автор вселяє надію, що все минуще, тільки незнищенним залишається 
український народ!

І на завершення кілька афоризмів із опрацьованих поетичних творів:
«Так легко розбалакувать про вічність, допоки в очі не загляне 

смерть», «В оці смерть, а в серці -  Україна», «Священна воля і священна 
мста».
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«Ж аринка віри і надії в краплині материнської сльози» 
Відгомін подій АТО у творчості поетів Фастівщини 

Світлани Ж ук і Зої Пивовар - Галущенко 

Іван Свищук,
учень ДПТНЗ «Фастівський центр 

професійно-технічної освіти»

Оксана Папенко, 
Оксана Жаворонкова,

викладачі ДПТНЗ «Фастівський центр 
професійно-технічної освіти»

На думку німецького філософа, те, що не знайшло свого вираження 
у слові, не мало подальшого розгортання у думках і душах людей, -  те не 
відбулося. Можливо, саме тому журналісти, письменники, поети і навіть 
люди різних спеціальностей, нині взялися за перо і почали творити. 
Нотується новітня історія к р а їн и .

І оприявлення непростої істини життя здійснює більшою мірою 
поезія, писана болем і мужністю. Саме таку поезію сили, мужності, 
любові, поезію, створену фастівчанками-берегинями Світланою Жук та 
Зоєю Г алущенко я пропоную вашій увазі.

Розділ І. Солдат війни не вибирає...
Ми, дбаючи про наше майбуття, 

Завжди у  вічних битвах з ворогами: 
За землю, віру, мову, за життя, 

За те, щоб не топтали нас ногами.
Світлана Жук

Світлана Михайлівна Жук -  вчитель хімії і біології, поетеса за 
натхненням, патріотка за світовідчуттям.

Їй вже виповнилося 76, коли розпочався Майдан. Вона була там, 
допомагала, чим могла. Всю свою скромну пенсію витрачала і досі 
витрачає на потреби «героїв нового часу». І писала, і пише. На сьогодні 
відомо 11 збірок поетеси, які є популярними у всій Україні.
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ЇЇ вірші -  це слова, народжені серцем, живі 
сторінки пам’яті нашого народу, бентежні мрії 
сучасників. Ці вірші дуже потрібні зараз як 
духовна підтримка. Адже третій рік поспіль 
Україна потопає в сльозах від горя. Молоді і не 
дуже, сильні і після поранень герої української 
землі, коли на неї зазіхнув найпідступніший у світі 
ворог, бо віки звав себе старшим братом, пішли 
боронити її.

0  як єднати надію нам треба.
Та пильно рідну землю берегти,
Бо незалежність нам не впала з неба,
Ї ї віками нищили брати.
Віками нами сіяли й орали
1 нами захищалися від лих,
Для нас концтаборів набудували,
Еліту нашу мордували в них.
Невтомні завойовники просторів,
Де золото й алмази, нафта й газ,
Горять бажанням, як «творці історій»,
Переписать історію й для нас.
(Світлана Жук «Нещирий брат»)
«Солдат війни не вибирає!» -  кричить розум. «Зупиніть війну!» -

волає серце. «Навіщо нам воювати на Сході?» -  сичить скептик з мороку 
знесиленої душі. Хтось чекає сина з війни. Хтось ховає дитину, що 
загинула під обстрілами. Син, який пропав був безвісти, знайшовся, але 
цього разу серед невідомих могил героїв у Дніпрі. Війна -  це стерті із 
лиця землі будинки й цілі села. Ось вона -  така безжальна і близька 
правда, страшна правда нашого сьогодення.

Хотілося б писать про сині гори,
Не спалені, не зрубані ліси,
Про хвилі степу, про морські простори,
Про всю царину божої краси.
Хотілося б сміятися й радіти,
Дивитись, як ростуть, мужніють діти,
Але не спить московський сатана -  
Іде війна, жорстока йде війна.
(Світлана Жук «Жорстока дійсність»)
Кожного дня ми отримували і продовжуємо отримувати дані про 

кількість загиблих та поранених з тих місць, які одні називають АТО, а 
інші -  війною. Ми почали звикати до тих цифр. І не тому, що стали
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черствішими. Просто людям властиво звикати. В тому числі і до таких 
«статистичних даних».

З Фастівщини в зоні АТО виконували свій обов'язок близько тисячі 
славних патріотів, вісімнадцятеро поповнили ряди «небесних воїнів 
світла». С татистика. Наймолодшому з них було 22 роки, найстаршому -  
57. Це про них слова та спогади тих, хто знав їх зблизька чи здалеку.

Ви серед бандитів і руїн,
Вас не вбережуть тепер окопи,
Тож низенький до землі уклін 
Вам відУкраїни та Європи.
Стоїте на першім рубежі 
І  одна у  вас лиш перевага -  
Мають молоді стійкі мужі 
Мужність, благородство і відвагу.
Терпите ви спрагу, голод, біль,
Навіть не на всіх бронежилети,
Але Бог вам дав високу ціль -  
Стать щитом для цілої планети.
І  козацький дух іще не вмер,
Ви, сини великої родини,
Творите історію тепер,
Творите безсмертя України.
(Світлана Жук «Слава Г ероям»)
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А ось як пише пані Світлана про волонтерів -  «Мирних воїнів 
світла».

Сьогодні весь народ наш -  волонтер,
Та є в нас волонтери особливі,
0  як вони потрібні нам тепер -  
Безстрашні, сильні духом, незрадливі.
Їх так чекають наші вояки,
Натомлені після жаского бою,
В те пекло йдуть жінки й чоловіки,
А з пекла повертаються Герої.
(Світлана Жук «Волонтери»)
Українці, дбаючи про майбуття, завжди були у битвах з ворогами, 

що чигали на нашу віру, мову, землю, свободу. Але Світлана Михайлівна 
переконана, що Бог творив нас не для війн, а для добра, миру і любові. 
Вірить поетеса в майбутнє нашої України, віримо і ми, її читачі.

Не лютуй, сусіде зловорожий,
1 не вишкіряйся хижорото,
України ти не переможеш,
Бо живуть в ній справжні патріоти.
Хочеш ти довести нас до згуби?
Не вбивай, бо кров ’ю захлинешся,
Не точи, бо поламаєш, зуби,
І  з ганьбою ти назад вернешся.
(Світлана Жук «Україна -  не Росія»)

Розділ ІІ. Безодня материнського болю
Матусю, рідна, ти мене прости, 

Що вмер так швидко я на полі бою, 
Як ти, я завжди прагнув висоти, 
І  в ній завжди лишуся я з тобою.

Зоя Г алущенко
Дуже актуально тепер звучить слово Шевченкове: «В своїй хаті своя 

й правда». У всіх у ці дні своя правда, своє бачення, своя мотивація. Всі 
керуються власним поглядом на події. Не можна однозначно 
стверджувати про чиюсь правоту. Між поглядами двох сторін безодня, 
здавалося б -  ми такі різні люди. І серед цього усього лише одне є єдиним 
у всіх: біль матерів, які через безглузде кровопролиття втрачають 
найдорожче. Їхній біль -  то теж така собі безодня.

У камені, у  мармурі, у  бронзі 
Ідуть у  вічність дочки і сини,
Вони упали на святій дорозі -
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Захисники Вітчизни -  це вони...
Не плач, рідненька, у  небеснім війську 
Я  знов на чатах, знову у  строю 
Спинятиму орду злотокремлівську 
Із побратимами, що досі у  бою.
Це ж за Вкраїну йде остання січа,
З небес ми просимо, ми кличемо: «Простіть, 
Гуртуйтеся, збирайтеся на віча,
Не зрадьте нас, Украйну не проспіть!»
(Зоя Г алущенко «На відкритті меморіальних дошок»)

Ці слова належать ще одній поетесі 
Фастівщини, вчительці української мови і 
літератури, відомій громадській активістці Зої 
Галущенко, лауреату премії ім. В. Косовського. Її 
вірш «Плине кача», який стільки разів 
декламувала на прощаннях із фастівськими 
полеглими на війні хлопцями, став знаменитим.
Та вона навіть не уявляла, що доведеться 
прочитати його на Майдані, на прощанні зі своїм 
власним сином, своїм любим Андрійком.

Плине кача суходолом та з Савур-Могили, 
Проливають гіркі сльози жінки України...
Плачуть діти невроджені, ненянчені внуки:
За що ж тебе, Україно, так обсіли круки?
Не одуриш, людоморе, нашого народу -  
Сильний духом і вірою не скориться зроду!
Знов знайдуться в нашім краї Сірки та Виговські, 
Розпанахають на шмаття той сіряк московський,
І  вивернуть на світ увесь попону кремлівську,
І  засяє перемога вкраїнського війська!
І  висохнуть гіркі сльози, туга в росах сплине...
І  розквітне Україна, Соборна, Єдина.

Андрій Галущенко (позивний «Ендрю») -  
учасник Революції гідності, розвідник, керівник 
зведеної мобільної групи по боротьбі з 
контрабандою -  загинув 02 вересня 2015 року 
при виконанні особливого військового завдання 
із захисту кордону в зоні АТО на Луганщині, 
біля міста Щастя. У новинах ми неодноразово
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чули: «Ворог гатить по Щастю».
«Щастя розбите». І здригалася душа від розуміння того, що безліч 

людських щасть розлетілися на дрібненькі шматочки у цьому місті на 
Луганщині.

В чорноті найдорожче втрачено -  
Найсвітліше із світлих -  життя...
Мого сина, Лебедя, Сокола,
Що був Лицар світла й добра.
Вражаємося силі духу мами Ендрю. Вона -  прекрасна мужня жінка, 

яка продовжує патріотичну діяльність сина-героя. Поезія Зої Федорівни -  
біль і відчай, тривога та любов материнського серця, і, звичайно ж, 
непохитна віра в Перемогу заради світлого майбутнього прийдешніх 
поколінь.

Крапочку, крихітку, пучку 
Дай мені, Господи, сили 
Здолати біду пекучу,
Що навалилась, як брила.
І  давить... несила жити...
В далекім донецькім краї 
З їх чубчиків сходить жито,
Волошки з очей проростають.
Навчи в цьому болю жити,
Не збитися з орієнтиру,
Навчи тебе не гнівити...
Вкраїні дай розквіту й миру.
(Зоя Г алущенко «З їх чубчиків сходить жито»)
Надія крізь сльози -  стала темою першої у 2017 році загальної 

аудієнції Святішого Отця, що відбулася 4 січня у Ватикані. Папа сказав: 
«Зустрівшись із трагедією втрати дітей, мати не може прийняти слів 

або жестів розради -  вони завжди недоречні. Щоб говорити про надію 
тим, хто у відчаї, потрібно розділяти їхній відчай; щоб витерти сльозу з 
обличчя стражденної людини, потрібно до її плачу додати свій. Тільки 
тоді наші слова справді матимуть силу дати трохи надії».

Як і кожна матір, Зоя Андріївна вірить, що смерть сина була 
недаремною, а пам'ять про його подвиг буде вічною.

Ну ось тепер ростимеш, синку, кленом 
На рідній матері-землі,
Палахкотітимеш листком зеленим,
А над тобою в небі журавлі...
Рости, синочку, кольоровий клене,
Моя розрадо, пам ’яті печаль,
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Розпростуй гілля -  перемог знамена,
Їм шелестіти мирну пастораль...
(Зоя Г алущенко «Дерева воїнам АТО»)
Бог возвів в особі Божої Матері жінку на небувалий щабель пошани, 

увесь світ вшановує її, вклоняється її мужності. Матерів Героїв АТО 
можна називати сподвижницями Божої Матері, бо ж материнські серця 
пронизали кулі, які досягли їхніх синів. Тож материнський біль 
переростає в гнівне звернення до матерів «з того боку»:

Жінки Московії, які у  вас серця?
Сини ідуть вмирати за іуду,
Чекаєте щасливого кінця?
Війна не казка, і чудес не буде . .
Стоять сини вкраїнські на межі,
Щоб не впустити ворога в домівку,
Ми землі не захоплюєм чужі,
Але своє не віддамо довіку!
(Світлана Жук «Московським матерям»)

Розділ ІІІ. Єдність -  це повірити, пробачити, дати надію, 
подарувати любов, зберігати вірність

Чи ж довго ще нам, Господи, страждать?!..
За незалежність, волю і соборність...
Поет Євген Маланюк жартома називав себе «хірургом» в творчості, 

яка «вийде на здоров'я» тим, до кого він звертається, викличе в них 
«реакцію, протест, амбіцію, затятість». Може, і поезія про героїв АТО 
покликана змусити замислитися над безглуздістю ненависті, розбрату, 
поділення на «своїх» та «чужих» людей в одній країні? Може, вона 
призведе до прозріння і розуміння: в усьому винні ми самі! Нащо нам 
розум, брати та сестри українці? Нащо нам такі світлі голови, може, -  
щоб думати:

З ким мирно і правдиво жити.
З ким не потрібно бути в герці,
А жити, як одна родина.
Та йти до друзів з чистим серцем,
Щоб спільно берегти країну.
(Світлана Жук «Єднання»)
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Прочитані поезії дуже емоційні, насичені яскравими образами. 
Сподіваюся, вони, як свята вода, окропили ваші душі, зняли з очей 
облуду, сумніви, укріпили віру в свою державу, в її мужніх синів і дочок, 
а ще в те, що швидко скінчиться війна, що жодне материнське серце 
більше не відпускатиме у вічність свою дитину, життя якої тільки 
розцвітає, що гіркі сльози не капатимуть на вкриту жовто-блакитним 
стягом труну, і майбутнє, за яке так палко борються наші захисники, буде 
прекрасним.

Та Бог приводить до загину 
Тих, що душею хижі й злі,
Не втратить волю Україна,
І  буде мир на всій землі!
Миру всім нам!
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Реалії сучасної війни на сторінках роману 
«М аріупольський процес» Галини Вдовиченко 

Павло Кириченко,
учень ДПТНЗ Яготинський центр 

професійно-технічної освіти»

Світлана Заїка,
викладач ДПТНЗ Яготинський центр 

професійно-технічної освіти»

Ми боремося не тому, що ненавидимо тих, 
хто перед нами, а тому, що любимо тих,

хто у нас за спиною!
Роман Шухевич

«Процес читання «Маріупольського процесу» був би легким, якби не 
серйозність явищ, про які в ньому йдеться. Тому читачам може бути 
важко читати цю книгу, як важко буває читати звіти з фронту: за 
кожним рядком -  страждання. Роман цей доповнює наші знання про 
українців на війні й породжує знання, що страждання минуть, а українці 
і Україна будуть».

Андрій Куликов,
журналіст.

Роман Г алини Вдовиченко
«Маріупольський процес» став для мене 
справжнім відкриттям, захопив доступністю, 
невимушеністю, простотою оповіді. Якось 
одразу поринаєш у життєві проблеми героїв, 
занурюєшся у складний і невідомий світ 
прифронтового села недалеко від Маріуполя.
Недарма роман Галини Вдовиченко став 
переможцем конкурсу «Ґранд-Коронація».

Остап Дроздов, член журі вже згаданого 
конкурсу, написав про твір такі рядки:
«Книга про АТО, дуже людяна, без 
патріотичних перегинів, без зайвого пафосу, 
дуже життєва». Цими словами сказано, на
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мою думку, дуже багато, бо письменниця, розповідаючи про життєві долі 
героїв, розкрила перед читачем ще й цілий світ: життя прифронтового 
села, будні українських бійців в зоні АТО, погляди на ситуацію в Україні 
мешканців Сходу і Заходу.

Дія роману відбувається переважно неподалік Маріуполя, спочатку 
у звичайному українському селі, де дозрівають соковиті баргарони 
(черешні) і жеранделі (абрикоси), у селі, яке віднедавна втратило свій 
спокій, бо знаходиться неподалік від воєнних дій, які розгорнулися на 
нещодавно мирному Донбасі.

Перед нами -  юна дівчина Ольга -  випускниця школи, яка 
захоплювалася географією і мріяла про мандри невідомими країнами. Але 
життя складається інакше. Ольга стає заручницею ситуації, яка склалася 
на її рідній Донеччині: не може скласти ЗНО і вступити на навчання, бо 
потрібно доглядати стару немічну бабусю, стати хранителькою рідної 
домівки, а ще мимоволі -  «посібницею» сепаратистів, бо серед них -  її 
рідний брат Вітьок і однокласник Сашко... Чи були ці хлопці 
виразниками якихось ідей, чи просто пішли «гайдамачити із ножем за 
халявою та калашем на плечі», захопившись малозрозумілими і для них 
чужими ідеями?... Напевно, що останнє припущення є більш правдивим.

Саме бойовики загону, у якому був брат Ольги, захопили в полон 
кількох українських бійців. Серед них -  Роман -  львів’янин, доброволець, 
який і пороху не встиг як слід поню хати. Саме Романа і забрала з собою 
Ольга для допомоги по господарству. Хлопець опинився в ролі раба, 
прикутого за н о г у . Спочатку Ольга і Роман -  вороги одне для одного, 
але згодом боєць української армії і «пособниця сепаратистів» (як вона й 
сама себе називає), хлопець із Львова і дівчина зі Сходу, закохуються 
одне в одного. Цьому передували розмови молодих людей на різні теми (і 
про ситуацію на Донбасі в тому числі), спільна праця. Хлопець та 
дівчина, висловлюючи кожен свої думки, відкривають для себе новий, 
раніше не відомий світ, знання. Роман -  про Схід, а Ольга -  про Захід 
України.

Ось уривки таких розмов:
Ольга -  Усе у вас не так! Усе по-іншому.
Роман -  Теж мені відмінності. Страшні непереборні протиріччя.
О. -  Убиваєте за російську мову, дітей розпинаєте, катуєте. Думаєш 

нам не боляче?
Р. -  Тобі колись буде соромно за те, що ти зараз сказала!
О. -  Для чого ви прийшли на Донбас? Хто вас кликав?
Р. -  Мене не треба кликати захищати свою землю. Я у себе вдома. 

Ми у себе вдома! І ти, і я.
Зачепив її той чудик своїми розмовами.
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О. -  Я не сепаратистка, я хочу жити в Україні. Але в нормальній 
Україні, людяній, а не фашистській.

Р. -  А що ти любиш? Що ненавидиш?
О. -  Люблю свою землю, свій степ, як пахнуть трави під сонцем. 

Найбільше люблю полин, його запах. Маму люблю, бабу Аню, Вітька 
непутящого, сестру та племінників. Я більше люблю, ніж ненавиджу. Я 
вперта і витривала. І там, де я, там буде гарно.

Р. -  Дещо в ній мене шокує. У неї такий погляд, що його згадуєш, 
засинаючи.

О. -  Я йому в ір ю .
.  Наш полонений насправді є вільний.
Як бачимо, кожен має свою думку, свій погляд на життя і на 

ситуацію, що склалася. Обоє розуміють, що поряд із відмінностями, у них 
значно більше спільного.

Малює Галина Вдовиченко в романі і образ «сепарського» с е л а . 
Письменниця показала його нестандартно: тут розмовляють специфічною 
формою української мови і співвідносять себе з Україною, яку, звісно, 
розуміють зовсім інакше, ніж полонений український боєць.

«Загальний настрій селян був тягучо-очікувальним:
-  Швидше б або туди, або сюди. Хай вже або ті, або ті будуть. 

Тільки щоб не стріляли».
Виявляється, прості люди на Сході України мають ті ж мрії, що й 

ми: жити в самостійній, мирній, заможній і квітучій державі, любити, 
навчатися, будувати майбутнє, мати здорових родичів і міцну дружну 
сім'ю! То що ж у них не так? Чи щось не так із нами? Чому з ’явились в 
одній Україні дві правди? Так не може бути, бо правда -  одна.

Письменниця малює жахливі картини обстрілу села:
« .С в іт  перекинувся сторчголов. Стріляли з північного с х о д у . 

Снаряд бахнув, розірвався, не долетівши до пагорба за балкою, розніс у 
щепи розлогий кущ, здійняв у повітря фонтан з е м л і. За полем соняхів 
горить лісопосадка, старі акації палають, горить зелень живих дерев. Дим 
на півнеба, земля у чорних вирвах, пахне згарищ ем . Розпечене небо і 
побита земля завмерли одне проти одного .» .

Жахливо не те що уявити, а навіть подумати, що все, про що 
розповідає Г.Вдовиченко в творі -  це сьогоднішня реальність Донбасу. 
Хотілося б, щоб це була вигадана автором фантастика. На жаль, н і .
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Щоденні перегляди новин по телебаченню, публікації в пресі вже 
три роки не дають спокійно спати, змушують переосмислювати минуле, з 
болем переживати сучасне і з острахом дивитися в майбутнє. На щастя, 
всю страшну воєнну дійсність Донеччини ми бачимо збоку, бо і не 
пережили самі тих жахіть, і, можливо, не все й розуміємо у цих непростих 
реаліях сьогодення.

Але повернемося до долі головних героїв твору, Ольги та Романа. 
Отже, Ольга свідомо чи підсвідомо врятувала з полону бойовиків 
українського бійця Романа. Молоді люди закохалися одне в одного. А 
далі -  втеча Романа, його шлях до своїх, надзвичайно важкий і 
виснажливий.

«Закінчувався ще один день. Навколо безлюдний і дивний, тепер 
геть не знаний пейзаж. Роман щодалі більше заглиблювався в кам’янисту 
місцевість, тулився до теплих гранітних брил, вкритих візерунчастими 
мохами. Де ж це він опинився? Ні своїх, ні чужих, лише шамотиння 
приазовського вільного вітру у кам’яних виступах.» .

Серед своїх Романа очікували перевірки, недовіра з боку військового 
керівництва. А ще хлопця постійно мучать спогади про втрачених 
побратимів -  Валіка, Петровича. Це були перші втрати. А скільки їх ще 
буде попереду.

Кров холоне в жилах, коли читаємо про становище наших бійців на 
фронті. Траншеї, бліндажі, нікчемний одяг і нікчемна зброя, постійні 
обстріли бойовиків, від яких один по одному гинуть наші вояки.
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«Загинути може кожен будь-якої миті. Тут усі це знають. Але шкода 
ось так віддавати своє життя, чекаючи чергового артобстрілу або 
ховаючись в укритті.» .

Попри це хлопці не втрачають життєвого оптимізму, почуття 
гумору, уміння жартувати, слухати і навчатися.

Чого варті розповіді про історичне минуле від Лектора, навчання 
військової премудрості від Баті та Міхалича, куховарство і жарти від 
Лома, неперевершена гра слів Ц ицерона. Молоді хлопці, такі як Роман, 
якого після полону прозвали Французом, бо довелося скуштувати жабу, 
ідучи до своїх, як губки всмоктують нові знання, досвід і премудрості 
виживання на війні. Так, не тактики бою, не вміння йти в атаку і 
перемагати, а саме вміння вижити.

Як чорне намисто, нанизуються на нитку сюжету епізоди коротких 
боїв і солдатських буднів у дні затишшя:

«Ішли військові будні, що складалися з марудних справ. Чистили 
зброю -  автомати різного калібру, заступали на бойові чергування. 
Тримали під контролем дорогу, копали траншеї, кріпили бліндажі, прали 
дрібний одяг, слухали, сховавшись, огидне дзижчання безпілотників у 
небі. Тривало затишшя».

Серед по-справжньому чорних епізодів із військових буднів Романа 
та його побратимів -  вихід з Іловайська:

«Під Іловайськ їх перекинули напередодні Дня Незалежності. 
Попереду на них чекали чотири дні під обстрілами та десять днів виходу з 
оточення. На місце дісталися колоною, закріпилися у залізничному депо, 
розставили дозори. Із техніки мали один танк, БМП, дві зенітні 
установки. Наказ був тримати рубіж, прикривати тих, хто штурмуватиме 
стратегічно важливе місто. Коли почався обстріл, танк устиг зробити 
кілька пострілів і його підбили. Зенітки відстрілювались поки не 
закінчились снаряди .» .

«Наказ: Відходимо! Відходимо! Наші підрозділи вже відійшли. Куди 
відійшли? Куди відступати? Де наші?».

А далі було десять днів виходу з оточення, коли не знали, куди йти, 
коли знемагали від спраги і голоду, коли розпач розривав душу і р о зу м . 

Коли бійці потрапляли під обстріли, залишалося лише молитися: 
«Богородице! Діво! Радуйся! Благодатна Маріє, Господь з Тобою! 

Під Твою милість прибігаємо. Пресвята Богородице, спаси н а с .» .
« .У зд о вж  понівечених тополь -  розбиті колони. Усюди спалена 

техніка. Неподалік б’ють снаряди. До мінометів приєднується 
бронетехніка. Знову пекло. Знову втискаються в землю, поруч вибухає й 
горить зем л я .» .
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Не раз у Романа виникає думка: «Коли це закінчиться? І як після 
цього жити?!».

І наче на іншій планеті -  мирне життя. Кохана Романа Ольга їде до 
Львова на запрошення хлопцевої мами, слухає у потязі міркування двох 
чоловіків, знову ж таки про теперішню ситуацію в Україні. Ольга з 
цікавістю спостерігає за змінами за вікном потяга, а згодом милується 
ніколи не баченим раніше Львовом.

«І хатки, і будинки були вже інші. Наче їхала вона вже якоюсь 
іншою країною, але це все була одна й та сама країна, тягнулася й 
тягнулася без кінця. Велика Україна, за день не перетнеш, а на карті -  
мале песеня».

У Львові все дивує Ольгу: «Таких міст, як Львів, Ольга ніколи не 
бачила...».

«Оце так відкриття: місто Романа розмовляло різними мовами. 
Ольга чула не лише українську, але й російську, англійську, польську. 
Ніхто на таких як вона не дивився зверхньо, ніхто на чужинців не 
озирався, не витріщ ався. Тут транспортний маршрут називали номером, 
а не маркою. У магазині продавчиня очі витріщила, почувши: «Візьміть 
під рощот». Що не зрозуміло? Без здачі. Або ще правильніше -  без 
р е ш ти . Ці особливості Ольга схоплювала дуже швидко».

Відмінності у мовленні і поведінці людей здаються такими 
дріб’язковими. І героїня роману, і ми, читачі, розуміємо, що такі 
відмінності між Сходом і Заходом України не можуть бути причиною тих 
запеклих протиріч, які розгорілися в країні.

Далі було спілкування Ольги з рідними Романа, особливо з мамою, 
Ганною Андріївною, приготування вареників для українських бійців, 
знайомство з волонтерами і шлях Ольги додому, в село під Маріуполем.

Автор не робить ніяких висновків щодо поглядів дівчини після 
поїздки до Львова і знайомства з невідомим для неї світом і новими 
людьми, але підсвідомо ми розуміємо, що щось таки в цій дівчині 
зм інилося.

У Романа ж продовжуються військові будні, і кінця-краю їм не 
видно.
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«Ця війна ніколи не закінчиться. Вона й без п очатку . Це криваве 
шоу не закінчиться, крапка не буде поставлена, протистояння триватиме 
вічно, аж поки хтось, можливо, не герой, можливо, навіть дитина, відкриє 
нарешті таємничу істину, не ховаючись, як гранітний щ и т .  Поки не 
знайдеться хтось, кому вдасться зняти закляття із зачарованої країни 
Кам’яних Могил, під якими знайшли вічний спокій воїни минулих 
століть».

Образ містичних Кам’яних Могил проходить через увесь роман: на 
початку твору, коли Роман втікає з полону, і наприкінці. Кам’яні Могили 
є своєрідним символом вічності, зв’язку поколінь, захисту України від 
усього лихого.

Цікавою в романі є ідея Маріупольського процесу, який хотів би 
провести товариш Романа -  Валік, котрий загинув у перші місяці війни. 
Цей боєць вів щоденник і записував до нього видимі факти злочинів 
країни-агресора проти України, злочини бойовиків. Зібрати такі факти і 
свідчення і провести судовий процес над агресором -  така була ідея 
Валіка. Можливо, хтось у майбутньому таки втілить цю ідею в ж и т т я .

Перегорнувши останні сторінки роману «Маріупольський процес», 
хочеться зазначити, що хоч дія твору відбувається в обмежений термін 
часу -  серпень 2014 -  лютий 2015 року, письменниця відкрила перед 
читачами цілий світ: складний і непередбачуваний, романтичний і 
жорстокий, сповнений любові і ненависті, які так часто ідуть поряд.

Ледь помітним штрихом -  через розмови Ольги і Романа, через 
враження дівчини від Львова -  Галина Вдовиченко показала відмінності 
між Сходом і Заходом України, абсолютно не виносячи їх в розряд 
протиріч, даючи зрозуміти, що Україна -  єдина.
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Хочеться зазначити, що в кінці роману виникає відчуття 
незавершеності розповіді, здається, що основна інтрига і розв’язка ще 
попереду. Можливо, так і б у д е .

Завершимо наші роздуми про роман «Маріупольський процес» 
Галини Вдовиченко діалогом між Романом і його новим побратимом 
Апостолом:

« -  Для чого усі втрати? Ці жертви, жорстокість, несправедливість?
-  Щоб зло стало видимим, -  каже Апостол. -  Ми з усім 

розберемось, дізнаємось про всіх, хто роздмухав війну, і як саме це 
сталося. Визначимо причини і співставимо з наслідками. І пам’ятатимемо 
усіх героїв. І залишимося у цій війні людьми. Це дуже важливо -  
залишитися людьми! ».
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Сповідь волонтера.
Валерій Макеєв. «100 днів полону, або Позивний “911”»

Вікторія Л ук’янчук,
учениця КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»

Ірина Бойко,
викладач КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»

Війна -  дуже жахлива річ. Про це можна стверджувати, не 
відвідавши зону АТО і навіть жодного разу не відірвавшись від дивана. 
Щодень з фронту приходять невтішні звістки про смерть або поранення 
наших військових, мирних мешканців, руйнації будівель.

От лише дивно: чому багато вважають свої життя надзвичайно 
складними, а людина, яка пройшла жахи полону, закликає цінувати 
кожну хвилину і навіть не відчуває «жадоби помсти до катів»? Мабуть, не 
у війні справа, а просто цей полонений -  Валерій Макеєв, волонтер, 
громадський діяч, який за досить дивних обставин влітку 2014 року 
потрапив до лап «ЛНР» -  людина надзвичайно міцного духу, котра 
вижила в нелюдських умовах полону і навіть спромоглась написати про 
це.
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«Усе, що нас не вбиває, робить нас сильнішими». Саме таким 
висловом Ніцше хочеться почати розповідь про цю книгу. У ній ідеться 
про юриста та волонтера Валерія Макеєва. Правозахисник із Черкас 
потрапив у полон до луганських бойовиків разом із трьома журналістами. 
Вони їхали забирати українських полонених, яких обіцяли випустити в 
обмін на відзняті для телебачення «картинки». Знімальна група каналу 
«112 Україна» та журналіст харківського видання Роман Черемський на 
автівці Валерія Макеєва прямували в Краснодон, де й були відповідні 
домовленості з комендатурою. Однак на виїзді з Лутугиного, коли до 
Краснодона залишалося близько 40 кілометрів, на блок-посту їх 
затримали. Речі й автівку -  відібрали, а Валерія Макеєва, Романа 
Черемського, Г анну Іваненко та Назара Зоценка кинули в підвал, що «був 
найменш придатним для тривалого перебування»: вогко, холодно, замість 
туалету -  півторалітрова пляшка, а ще сморід, який відчувався вже біля 
заґратованих дверей. І якщо через домовленості телеканалу «112 
Україна» телевізійників відпустили за кілька тижнів, то Валерій Макеєв 
пробув у полоні 100 днів. Це ув’язнення стало основою для книжки, 
особливого публіцистичного документу про російсько-українську війну в 
XXI столітті.

Так почався полон. Макеєва перевозять в Ровеньки, там на нього 
чекає новий підвал -  колишня слюсарна майстерня, де замість ганчірки 
лежав український прапор. Це було щось на зразок традиції, якої 
дотримувались «ополченці» на захоплених територіях. Хто переступав 
прапор, отримував прикладом у спину. «Жодного разу не наступив», -  
пише автор.

У книзі відсутні натуралістичні подробиці. «Якби мені довелось 
писати сценарій фільму жахів, не довелось би нічого вигадувати, -  
зазначає Валерій у розділі «Замість прологу». -  Але я не терплю цього 
жанру. Розумію, що цю книгу можуть читати рідні і близькі тих, хто ще 
залишився там...».

Але навіть після самоцензури, описані ситуації -  жахливі. 
Наприклад, допити в «ЛНР» проводились у «кращих» традиціях НКВС.

Люди, що допитували, були професіоналами, «колишніми 
працівниками правоохоронних органів», котрі знали, як «надавити»: на 
жаль, у цьому їм допомагали не лише професійні навички, а й, наприклад, 
клієнтська база Приватбанку з адресами і телефонами працівників 
Міністерства оборони України і їх родичів, яка невідомо як опинилась у 
руках сепаратистів.

Під час допитів «ополченці» не цурались спецзасобів, одним з яких 
була «сироватка правди». Валерію джгутом перев’язували руку, 
«попереджали», що від уколу можуть відмовити нирки, тому зізнавайся
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зараз, нацисте. Але не кололи -  «таким чином діяли на психіку». А щодо 
приставленої до скроні зброї, так це була «майже буденність». Бранець 
відзначає, що в такі моменти не було жодних емоцій, що і врятувало його 
від смерті, адже головна мета допитів -  «зламати людину».

Не зламався. Не озлобився. Побої, знущання не вибили з Валерія 
людину. Можливо, цьому посприяло те, що і в холодному темному 
підвалі, і серед ненависників «укропів», і в лікарні теж були люди, які 
допомагали вижити. «Прийняли мене в 30-градусну спеку в шортах і 
капцях. Погода поступово змінювалася. Спочатку шкарпетки подарував 
осетин. Потім теплі шкарпетки і білизну дав азербайджанець. Лікар 
презентував два светри» (розділ «Два світи»).

«Віра. Надія. Любов. А ще -  молитва. Ось що врятувало мене...». 
Валерій молився в камері, сам або зі своїм побратимом, харківським 
журналістом Романом Черемським. «Це були чудові хвилини мого життя. 
Дуже важко виносити цілковиту тишу в підвалі», -  говорить про молитву 
автор книги.

«Там ти дуже сильно думаєш про державу. Хлопці пошепки 
співають гімн, читають Біблію і залюбки спілкуються українською 
мовою. Вони люблять державу в сотні разів більше, ніж вона їх. Думаю, 
повинні бути методики, як саме триматись. Але в кожного -  щось своє, 
щось особисте. Є можливість в голові вірші складати -  складай. Мозок 
повинен працювати. Ти повинен дихати. Якщо є можливості, бодай 
найменші, в системі фізичного навантаження -  роби. Думати потрібно не 
про геройство, а про те, що ти маєш повернутися. Ти потрібний живим. 
При цьому завжди є якесь табу, нижче якого там не потрібно 
опускатися», -  пише Макеєв.
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Також, за словами автора, у полоні легше вижити, якщо вдається не 
втратити почуття гумору.

Читаємо і про те, як сепаратисти ставились до в’язня-«укропа», який 
був уособленням усіх бід. «Кращим випадком» для прихильника України 
вважався розстріл, тобто швидка смерть. Якось одного із сепаратистів 
убила «Нацгвардія», його «друзі» спустились у підвал, де сидів Валерій 
Макєєв, і відігрались на полонених. «Ополченці» також могли кинути в 
«холодну» людину, яка відмовлялась з ними співпрацювати або віддавати 
своє добро.

Хто виживав після допитів і побоїв, міг з ’їхати з глузду в камері або 
почати панікувати, як це часто робили затримані за стрілянину 
«побратими» сепаратистів. «Дуже страшно бачити, коли людина днями 
лежить і дивиться в стелю -  там вже безповоротні зміни в психіці». 
Валерій рятувався тим, що придумував собі заняття: виконував
двогодинну дихальну гімнастику, читав шматок газети за 2003-й рік, 
потім ліпив з неї шашки, коли виводили на прогулянку, робив якомога 
більше кроків. «Потрібно боротись за життя» (розділ «Підвал»),

24 листопада 2014 р ік -  Валерія 
Макєєва зв ільнили з полону

Валерія Макєєва звільнили 24 листопада 2014-го року, після чого 
колишній мешканець підвалу продовжив свою справу -  повернення 
українців з окупованої території додому.

Головний лейтмотив книги -  завжди, у всіх ситуаціях є люди: 
сепаратист, який дає «укропам» кілька матраців, учні, які зустрічають 
Новий рік, співаючи «Ще не вмерла України...», пересічні мешканці, 
готові допомогти . У книзі описано історію хлопчини, якого під час втечі 
з полону поранили, він кудись добрався, втратив свідомість, його 
підібрали люди. Справа в тому, що, коли його брали в полон, він і 
декілька наших бійців «положили» 12 чеченців. Тобто в його випадку
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розстріл -  це було би дуже просто. На кожному стовпі було оголошення 
про 17 тисяч гривень за впіймання хлопця. Всі знали цю інформацію -  від 
Луганська до Краснодона. Його підібрали наші колишні міліціонери, 
чоловік і жінка -  пенсіонери на кордоні з Росією... Вони бачили ці 
таблиці і все одно 6 місяців тримали хлопця в підвалі, поки не 
переконались, що його заберуть у безпечне місце.

Але чи роблять такі люди погоду в загальному зброді найманців, які 
ладні вбивати за гроші, фанатиків, засланих з Росії спеців?

На це питання автор книги-сповіді не дає відповіді, проте він точно 
знає, що у всіх ситуаціях треба залишатися людиною і, головне, -  його 
боротьба ще не завершилась, адже Валерій потрапив у полон завдяки 
«старанням» своїх. «Твій позивний «911» реально був зареєстрований... 
Якщо їдеш додому -  вважай, у сорочці народився: тебе замовили з 
нашого боку», -  повідомив Валерієві офіцер після звільнення. Комусь не 
сподобались судові позови колишнього бранця «ЛНР» проти важливих 
персон України.

«Щось ми робимо не так, бо все, що відбувається, жодним чином не 
впливає на чиновницький світ. Це специфічна сила, і якась мізерна сила 
добра (добровольці, які воюють на Сході) і близько не може справитись». 
Найнебезпечніший ворог, такий, що б’є своїх і тільки в спину, -  зовсім 
поряд.

За словами Макеєва в одному з інтерв’ю, полон -  це складова війни. 
Він вважає, що добре було б подавати бійцям базовий курс про те, як 
вижити в полоні. Валерій розповідає, що для полонених страшна 
невизначеність, «коли вони не знають, покинула їх держава чи ні, і вони 
не розуміють, що насправді відбувається». Хоч його книжку вже назвали 
посібником про те, як залишитися людиною в нелюдських умовах, він 
наголошує: «У цій книжці не тільки про полон. Тут абсолютно інший 
погляд на те, що відбувається. Книга добра. Усі страшні речі я прибрав, 
тут немає жодної краплі крові. Про такі речі не треба говорити, поки ми 
не звільнимо останнього полоненого».

«100 днів полону, або Позивний “911”» -  книга-сповідь волонтера, 
який пройшов воєний Схід України й опинився за гратами у підвалі, де не 
діють жодні закони і правила, а все будується винятково на людських 
стосунках. Це документальна розповідь про паралельний вимір, який 
існує в нашому світі за кілька сотень кілометрів. Жорстокі ополченці, 
російські десантники, психологічні допити, приниження, катування -  
мало хто після цього виживає. Але він вижив і .  написав про це: «Так. 
Щось у мені змінилося. Можу підтвердити це й через три місяці після 
повернення з полону, коли пишу ці рядки. Ні, я не зрозумів, просто 
відчув, що всі ми дуже маленькі перед Богом, і всілякі намагання знайти
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місце під сонцем -  від лукавого. Я переконався, що жити треба набагато 
простіше, аскетичніше. Жити з любов’ю. Адже нічого з собою, окрім 
відповідей за вчинене, не заберемо. Все так п р о сто . Просто люби, 
працюй, шануй насамперед батька та матір, близьких та рідних, далеких 
та невідомих, і .  ворогів своїх. Дивна річ. Після повернення з полону в 
мене не виникла жадоба помсти до катів, а навпаки -  з ’явилося відчуття 
вдячності до тих, хто проявляв людяність і певними діями підтримував у 
час одного із найважчих періодів мого ж и ття .» .

Дискусійно, суперечливо, нетипово, але чесно.

118



А МИ ЖИВЕМ І БУДЕМ ЖИТИ!

Сніжана Підобід,
учениця ДПТНЗ «Богуславське вище професійне

училище сфери послуг»

Валентина Крикун,
викладач ДПТНЗ ««Богуславське вище професійне

училище сфери послуг»

Велика, невблаганна 
Хвиля смутку 

Проймає серце, 
Без волі нашої 

Очищує зболілу душу... 
Та волею своєю 

Дорогу вибираємо, 
Якою далі ми підемо... 

Марта Починайко

Ж и тт я . Воно дається раз і назавжди, і супроводжується змалку 
любов’ю матері, батька, пізніше -  рідної землі, всього народу. В душі 
твоїй теж народжується це прекрасне світлосяйне почуття, почуття 
любові до людей, до рідної землі, до України-неньки.

І р ап то м . Страшне слово «війна»! В цьому слові ненависть, злість, 
кров і сльози, розбиті серця, скалічені долі і .  смерть. Це незбагненний 
розпач і біль: біль матерів, дружин, сестер, розбиті серця дітей-сиріт. Та 
особливо нестерпний цей біль, бо йде все горе від тих, кого вважали 
«братом», сусідом усе своє життя.

Василь Федорович Василашко -  
український поет, журналіст, що по- 
особливому сприймає всі болі свого 
народу, своєї землі... Народився 
20 червня 1939 року в селі Куражин, 
нині Новоушицького району 
Хмельницької області. Закінчив 1956 
року середню школу в селі Калюс,
1958 року -  Кам'янець-Подільський 
культосвітній технікум (нині 
Кам'янець-Подільське училище
культури), 1966 року -  факультет
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журналістики Львівського університету. Був членом КПРС (від 1961 
року). Був на журналістській і комсомольській роботі. Працював у 
Львівському обкомі ЛКСМУ, в апараті ЦК ЛКСМУ, вченим секретарем 
правління товариства «Знання» УРСР, заступником начальника 
Головвидаву Держкомвидаву УРСР, головним редактором видавництва 
«Веселка». Збірки «Течія доріг» (1981), «Ясинець» (1988). Отримав 
Республіканську літературну премію імені Лесі Українки (1995) за збірку 
віршів «Чи Україні ти син?».

В одному зі своїх віршів В. Василашко розкриває сутність подій, що 
відбуваються на Сході. Народ Донеччини не бажає міняти свою 
батьківщину, якою споконвіків була для них Україна. Тут жили їхні 
батьки, пройшли їхні дитячі та юнацькі роки, тут з ’явилися їхні діти, які з 
материнським першим словом до них рідною українською мовою 
ввібрали любов до землі, до свого народу. У кожній сім’ї звучало і 
звучить слово Шевченка, який закликав усіх жити «в сім’ї вольній, 
новій». Тому й шанують донеччани синьо-жовтий прапор і вишиванку як 
оберіг від лиха й злого агресора. А «Заповіт», проспіваний Мустафаєвим, 
додає їм сили, любові та впевненості, що Донбас буде українським, бо 
став більшим, тому що «боронить рідний край в АТО й Тарас».

Земля донецька. Мустафаєв. Спів!...
У світлі ламп і вишиванок,
І  синьо-жовтих, рідних прапорів 
Військові, волонтерки й донеччани 
Майданом долучають голоси:
Поет разом з народом «в сім ’ї вольній» -  
І  кожен з ним тут -  України син,
До шахт лунає його «Заповіт».
Народного артиста виступ сольний,
Як хоровий, з Донбасу плине в світ -  
Мов більше українським став Донбас,
Боронить рідний край в АТО й Тарас!
(« Зона АТО» )
Свого часу антрополог Федір Вовк дослідив, що серед слов’ян 

найдовші руки -  в р о с іян .
Цей висновок надихнув Василя Василашка на думки, які він і 

висловив у вірші «Найдовші руки -  в росіян? ».
Найдовші руки -  в росіян?!
Мабуть, як неба в них, землі 
Найбільше. Як новий Афган,
Нас дістає до крові й сліз
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З тих рук, які тягли «для злук»
Все Богом дане зі стола,
Де люд мер від муки й від мук 
З незрілих зерен у  стебла?..

Йде в раж  москаль і каже: в прах 
Берлін й без України б стер...
Перевертаються в гробах 
Мільйони українських жертв!..

Наш етнос ріс і при «братах»,
Та в морі їхнім, певне б, зник,
Як «русским» Корольов наш став,
Як мову взяв на зуб «язык»...

А смертоносне в Крим, Донбас 
««Тюрми народів» вороття?..
«Рятує» від Європи нас,
Від України й від життя...

По мир з хрестами йдуть до нас,
До жертв, а не до вбивць ідуть...
І, ніби чорт зелений в снах,
«Зелений чоловічок» тут

На перегук нам тягне «Бук».
Як ми -  «адін народ», то враз 
Не простягали б довгих рук,
Без довгих рук ішли б до нас...

Поет з болеем згадує події, з якими пов’язане ім’я «братів ближніх», 
давніх сусідів: це і Афган, і голодомор 1932-1933 років. Засуджує гнівно 
російського агресора, що «в прах Берлін й без України б стер» і заперечує 
мільйони українських жертв, які від слів цих «перевертаються в гробах». 
Болем розривається серце поета від того, що генія науки Корольова й того 
зробили «руським», посадивши мову на зуб. Засуджує поет анексію 
Криму, мріючи про повернення його, як і Донбасу, з «тюрми народів».

І в той же час стверджує і вірить, що Україна вистоїть і буде 
Україною в Європі, бо до нас ідуть з хрестами, «до жертв, а не до вбивць 
ідуть».
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І повторює щораз, що якби росіяни йшли до нас, не простягаючи 
довгих рук, то життя обох народів було б мирним і щасливим.

В. Василашко змальовує тяжкі події АТО. Із розповіді старшини 
АТО поет дізнається, як той в одному з боїв у вбитому снайпері впізнав 
свого земляка, з яким жив у Алчевську поміж копрами. І тоді цей хлопець 
був як «вурка», а тепер став снайпером в сепаратистів, і попереджає 
хлопців-захисників своєї землі:

Мобілка зблисла -  снайпер пише:
«Вб’ю!»
Лиш висунься з окопу -  і нема.

Та не залякати українця-захисника, бо він уміло відсіч дасть, адже 
знає, кого він захищає, і хто його чекає дома живим і здоровим.

Пересторогою для наших можновладців звучить поезія Василашка 
«Не будіть вулкан!». Ручиська загребущі в Україні «липнуть жадно до 
керма», збагачуючи свої кишені, не дослухаючись до бід і думок народу, 
який довірив їм свою долю. Розуміє люд український, що навіть «Майдан 
звитяг безкарно відпустив на волю круків». Тих же, що прийшли до 
трибун поет називає відверто «сміття, що вітри від нього вмили руки». 
«Не будіть вулкан лишень!». Любіть, піклуйтесь про своїх людей «до дна 
кишень, лише не тих, які до трун пришиті...».

Не будіть вулкан!
— Як жаль, що липнуть жадно до керма,

Ручиська загребущі у  державі,
Мов кари на війні на них нема! -  
Старенькі журяться в дворі на лаві...
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Пече громаді, що й Майдан звитяг 
Безкарно відпустив на волю круків,
А до трибун спливло таке сміття,
Що і вітри від нього вмили руки ...

Двір каже: -  Не будіть вулкан лишень!
Не з наших бід, з розвою будьте ситі!
Любіть нас, громадян, до дна кишень,
Лише не тих, які до трун пришиті...

Основою поетичної творчості В. Василашка є тема любові до 
України, хвилювання за її долю, за її майбуття. Кожен його вірш -  це 
гордість за село, за народ, за кожен шматочок землі.

Його кожен твір -  це водночас гострий біль за духовне зубожіння 
молоді, неувагу до культурної спадщини, руйнування природи. Це 
постійне шукання відповіді на питання: у чому ж призначення Людини на 
Землі?

Чому собачка 
ходить за кордон...
Чому в Москву лягла собачці путь?
Бо, чула, їсти більше там дають.
Чому ж вернулася і знову -  тут!
Бо, каже, зовсім гавкать не дають...
У нас -  дають, то чом в ЄС мандрує?
Бо, каже, в нас, як гавкає, -  не чують...
Поет оспівує глибокий патріотизм та героїзм тих, хто і зараз під 

градом ворожих снарядів оберігає нас із вами.
Дуже шкода цих молодих хлопців. Ми щиро співчуваємо родинам 

загиблих і будемо молитись за їхні світлі душі. Нехай пухом буде їм рідна 
земля, нехай душі спочинуть у Царстві Небеснім. Вічна пам’ять Героям... 

Жінко! Чого Ви плачете?
Ваш син -  герой.
Ви що, не бачите?
Ще цей хлопчина і он той 
Героєм був мені завжди.
З тих пір, коли почав іти, 
з тих пір, коли сказав він «мама»
Я  так раділа, так ридала, 
від щастя сльози проливала, 
так ніби знала, ніби відчувала.
Я  так його тримала, так оберігала.
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Та все ж пішов за іншу битись маму,
Мені залишив вічну рану.
А я дзвонила,
Кажу: «Сину, іди додому, бо там гинуть!».
А він: «Неправда. Тут все мирно».
Мені від того було дивно...
І  я  його чекала...
Так чекала....
Він вернеться,
я вірила, я знала.
І  він приїхав: не колись, а нині.
Виходжу я, дивлюсь, моє дитя у  домовині.
«Як справи синку? Ну кажи, як справи?
Чого мовчиш?! Не хочеш подивитися на маму?!
Відкрий же очі, вставай! Ти хочеш так лежати?!
Втомився, певно, вирішив поспати.
Боже, я тебе укрию, ти ж  такий холодний.
Живіт запав, напевно, ще й голодний.
Ходи, я вже на стіл накрила.
Ходи, тебе чекає вся родина».
А люди кажуть, що здуріла,
що мертву так трясу дитину.
Та що ті люди! Що вони там знають?!
Мій син -  герой.
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!!!

А ми віримо у Вас, наші захисники! Ми віримо, що правда на 
нашому боці, що перемога обов’язково буде за нами! Бо інакше бути не 
може -  ми підіймаємося з колін, розправляємо плечі та боремося за своє, 
бо воно по праву наше.

Віримо, що ви обов’язково повернетеся в рідні міста, в рідні стіни, 
де на вас чекають віддані матері, дівчата, сестри, дружини, доньки. Ви 
стали героями нової країни: чесної, могутньої, потужної і щасливої. Вас 
будуть поважати та обожнювати, бо саме ви творите наше майбутнє. Ви -  
творці нашого щасливого життя.

Ми надіємося на те, що війна дуже скоро скінчиться, усіх винних 
буде покарано, і ви повернетеся додому живими. І тоді ми по- 
справжньому заживемо. Ми молимося за вас кожного дня. Тільки вірте у 
себе, і ми також будемо вірити у Вас із ще більшою силою. Україна -  
понад усе!
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Ти лиш  пишайся завжди мною,
Я повернусь у рідний дім...

Реалії АТО у публіцистиці рідного краю

Вікторія Леоненко,
учениця ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей»

Леся Кириченко,
викладач ДНЗ ««Ржищівський професійний ліцей»

«Коли гримлять гармати, музи мовчать», -  стверджує відомий 
вислів. А чи такий вже він правдивий? Частіше буває навпаки: війна 
пробуджує нові почуття, підкидає гострі сюжети, викликає підйом 
творчості небайдужих авторів.

У моїй роботі використано матеріали публікацій періодичної преси 
рідного краю: міської газети «Ржищів», районних газет «Вісник 
Кагарличчини» та «Миронівський край». Переглянувши статті, спогади 
учасників бойових дій на сході України, поезії наших земляків, 
присвячені героям АТО, можна зробити висновок, що тема війни була і 
залишається дуже актуальною. Тож помандруємо сторінками 
регіональної періодичної преси.

Для кожного громадянина нашої країни війна розпочалася по- 
різному. Для нас, людей, які мешкають далеко від вибухів снарядів, 
свисту куль та гулу військової техніки, повідомлення ЗМІ часто здаються 
дивними і незрозумілими. Але очевидці можуть розказати набагато 
більше тих коротких сюжетів. Так, на сторінках міської газети «Ржищів»
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ділилися спогадами переселенці з Донеччини. Ці спогади не залишили 
байдужими жодного читача. Для них війна розпочиналась так...

Нотатки із щоденника Ташкевич Марини Едуардівни, вчительки з 
Донецької області, вимушеної переселенки, яка 8 серпня 2014 року з 
родиною переїхала до Ржищева:

«Приблизительно в 13:00 начался обстрел нашего поселка. Каждый 
спасался, как м о г .  Я в жизни не испытывала такого страха, как тогда в 
подвале. Я молилась всем Богам, вспоминала всех ангелов-хранителей. 
Просила о защите, спасении, сохранении. Вчера вечером решили, что 
будем уезжать. Но с утра -  может быть еще подождем. Вроде бы все 
стихло. Жаль покидать дом, в котором прошла вся сознательная жизнь, в 
котором выросли мои д е т и . У меня на нервной почве начали отказывать 
ноги. Поэтому мы приехали в Ржищев, подальше от этого кош м ара.» . 

Таких спогадів є дуже багато.
Національно свідомі українці та рідні бійців з перших днів 

зрозуміли, що армія не зможе самотужки побороти ворога, що солдати не 
зможуть чинити гідний опір без належної зброї, спорядження, 
повноцінного харчування. Люди об’єдналися, щоб спільними турботою, 
теплом і молитвами підтримати військових. Так з ’явилися волонтерські 
організації.

У байдужих немає війни,
Їм сльоза не напоює очі,
В них не більшає сивини,
Не катують думки щоночі.
Так пише на сторінках газети «Вісник Кагарличчини» Людмила 

Удовенко у поезії «У байдужих немає війни».
Кожен візит волонтерів для солдатів -  як зв’язок з народом. Вони 

підвозять нашим воїнам від небайдужих земляків і воду, і продукти 
харчування, і одяг із взуттям, і спорядження.

«Дорогами Донеччини у шкірі волонтера», «З нами правда і з нами 
Бог!..», «Нехай вам допоможуть тепло, турбота і молитви наших людей», 
«Янголи війни, добровольці і сепаратисти», «На Донеччину -  до 
земляків» -  це все назви репортажів журналіста та волонтера Наталії 
Кравець. На сторінках газети «Вісник Кагарличчини» вона розповідає про 
зустрічі з бійцями, які завжди чекають волонтерів, бо це можливість 
поспілкуватися, поділитися новинами та враженнями, посмакувати 
домашніми стравами.

Волонтери іноді ризикують власним життям, на них чатує небезпека 
на кожному кроці:

«Мені в груди дивиться холоднокровне дуло автомата. Якщо 
«сепари» -  розстріл або полон, якщо свої -  повинні розібратися, -

126



ділиться враженнями Наталія Кравець. -  Пару чоловік тримає мене на 
прицілі. Наказують відкрити паспорт. Читають: «Кравець Наталія 
Анатоліївна, місто Кагарлик Київської області».

-  Кагарлик? А я з Миронівки Київської області, -  губи «балаклави» 
миттю розтягнулися в посмішку.- Землячка! -  сказав своїм вояка».

На адресу «народного тилу» вдячні солдати передають вітання та 
щирі слова подяки.

«Ржищівську кашу знає увесь фронт» -  це стаття редактора газети 
«Ржищів» Зайченко Марини, у якій вона розповідає про діяльність 
міської громадської організації «Страус»: «Посеред двору розпалене 
багаття, там гріється великий казан, а навколо нього усі ті, хто прийшов 
попрацювати не за гроші, а за покликом серця. Чоловіки та жінки 
починають готувати майбутню тушонку або ржищівську кашу. Таке ім’я 
дали солдати «гостинцям у банках» з Ржищева».

Збирають небайдужі люди 
По селах ближніх і містах 
Часник, картоплю і варення,
А ми пакуємо бійцям.
Тремо ми моркву вечорами 
Й  капусту квасим для бійців.
Вкладаємо ми душу в страви,
Знаходим час і для листів.
Це слова гімну громадської організації «Страус», опублікованому на 

сторінках газети «Вісник Кагарличчини».

До допомоги волонтерам міста долучилися працівники та учні 
нашого ліцею. Учні груп кухарів разом з майстрами допомагали 
заготовляти овочі для бійців АТО. У вільний час діти майстрували 
маскувальну сітку, писали листи, робили обереги.
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У червні 2015 року майстрами виробничого навчання та учнями 
ліцею був відремонтований та відправлений в зону АТО автомобіль ЗІЛ- 
131. Про це йдеться у публікаціях газет «Час Київщини», «Вісник 
Кагарличчини» та «Миронівський край».

В історії людства були різні війни, але «гібридна», яку розв’язала 
Росія, напевне, перша. Підступна, неочікувана, ніби ніж у спину. Від 
сусіда, «брата». Влада назвала її антитерористичною операцією, хоча 
українці знають: це війна.

Для багатьох українських родин війна розпочалася з повісток із 
військкоматів. Для когось зі спонтанного, для іншого -  з виваженого 
рішення йти обороняти Батьківщину.

Щомиті, щохвилини встає майбутнє України!
За мир, за волю для народу!
За матір, батька, за сестру і за свободу!
І ось вже тисячі материнських сердець завмирають від кожного 

повідомлення ЗМІ із зони бойових дій, від кожного телефонного дзвінка. 
Подумки вони поряд зі своїми синами і доньками. Їх уста шепчуть щиру 
молитву до Всевишнього, щоб оберігав рідних дітей та давав сили 
переборювати труднощі.

Ми молимо усіх святих -
Солдатів наших збережіть
Від смерті, ран і від біди,
Ти, Боже, хлопців збережи.
Так пише у вірші «Молитва за солдатів» наша землячка з с. Балико- 

Щучинка Людмила Трищук на сторінках газети «Вісник Кагарличчини».
Про випробування та незгоди «герої нашого часу» розкажуть 

згодом, під час зустрічей зі школярами, молоддю, односельцями. Їх 
розповіді будуть скупими, бо на війні мало хорошого, а про загибель і 
каліцтво тих, хто був поряд, дуже болісно згадувати.

Знову сум в очах солдата, а на серці туга,
Бо згадав солдат свого побратима, друга,
Разом йшли в атаку, разом хліб ділили,
Та не стало друга, бо його -  убили.
Це уривок з поезії «України достойні сини» Людмили Трищук, 

опублікованої у газеті «Вісник Кагарличчини».
Перша звістка про загибель нашого земляка надійшла в середині 

липня 2014 року.
Юрій Гладченко, випускник нашого ліцею 1997 року, захищаючи 

незалежність України, загинув в зоні АТО 15 липня 2014 року.
Про тата марить син ночами.
Дружина, наче нежива.
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«Вертайся, сину!» -  кричить мама.
А батько плаче: «Вже нема»...
Через рік героя посмертно було нагороджено орденом «За мужність» 

ІІІ ступеня.
Пройдуть роки, зрозуміє дитина,
Що тато загинув героєм України.
Згодом надійдуть інші повідомлення про загиблих та поранених...
У квітні 2015 року загинув поблизу Авдіївки випускник ліцею 1994 

року Путаненко Василь.
У нашому закладі були відкриті меморіальні дошки на честь 

загиблих Гладченка Юрія та Путаненка Василя. Віддаючи шану 
загиблим, кожен може прочитати:

Хто б ти не був, -  дорослий чи дитина, -  
А тут хоч на хвилину зупинись.
Герою, що віддав життя за Україну,
Всім серцем щиро уклонись !
Війна на сході продовжується, і найважче для бійців -  переживати 

невідомість. Кореспонденти газети «Миронівський край» пишуть про тих 
бійців, яким доля, ніби граючись, щоразу підставляє підніжку, 
перевіряючи: витримає чи ні? А вони, кидаючи виклик незгодам, роблять 
зважений крок справжнього чоловіка.

У короткі хвилини перепочинку наші воїни подумки линуть до 
рідних домівок, до матерів, батьків, дружин, дітей. Їхні думки -  про мир і 
спокій.

Що наснилось тобі, солдате?
Рідна хата? Чи, може, мати?
Чи дружина твоя єдина?
Чи горнув ти до серця сина?
Може, ореш ти в сні чи сієш?
На війні ти частенько мрієш ...
Декому з героїв щастило більше, ніж просто мріяти, і тоді він 

отримував довгожданну відпустку.
В хаті скрізь лунає сміх, і рідні багато,
Бо сьогодні із АТО повернувся тато...
Наша землячка, поетеса Надія Вегера-Предченко присвятила воїнам 

72 окремої механізованої бригади свою поезію:
Здрастуй, мамо, кохана, діти,
Я  вернувся на десять днів,
Я  прийшов зі страшного світу,
Де не раз у  вогні горів.
Про цю зустріч в окопах марив,
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Коли «Град» нас вогнем палив,
Коли «Бук», розітнувши хмари,
Триста мирних сердець спинив...
За час проведення АТО на Донбасі виконували свій військовий 

обов’язок близько 50-ти ржищівчан. Серед них -  Олександр Колесник, 
молодший сержант одинадцятого окремого мотопіхотного батальйону, 
інтерв’ю з яким розміщене у газеті «Ржищів». Він поділився спогадами 
про службу у Збройних силах України, про ситуацію на сході країни, про 
мрії бійців та свою особисту: поспати під черешнею після повернення 
додому. Розповів про величезну підтримку земляків: волонтерів, дітей, 
які надсилали малюнки, власноруч виготовлені сувеніри.

Майже в кожному номері місцевих газет промовисті заголовки 
свідчать про тяжкі будні наших земляків там, на сході України: 
«Тримайтеся, братики, ми з вами», «Щиро вірять у перемогу», «Нехай 
береже вас Бог, хлопці», «У цей страшний болючий час» тощо.

А місцевий поет Борис Дегтярьов закликає бути пильними:
Україно, зранена, проснися,
Чорна сила на поріг прийшла,
Чуєш: в тебе болісно впилися 
Кігті двоголового орла.
Пам ’ятаймо: правда незборима,
Та до неї надто довгий шлях.
Кожний клаптик вкраденого Криму 
В наших відзивається серцях.
І як би того не хотів російський агресор, та Україна таки приречена 

перемогти. Своїх захисників, які ціною життя і здоров’я відстоюють 
рідну землю, не залишать ні медсестри у госпіталях, ні школярі зі своїми 
чудо-малюнками і щирими побажаннями у листах, ні прихожани церкви з 
пастирями, ні волонтери, ні простий люд, який зніме з себе і віддасть 
останнє тому, хто ціною власного життя береже їхнє».

«Наші захисники -  завжди на варті Батьківщини, -  пише газета 
«Миронівський край». -  Хай збудеться бажання воїна-захисника. Воно 
святе. Хай наша армія стане надійною бронею для України. Хай більше 
нікому не спаде на думку перевіряти її на міцність».

Вклоняюсь низько вам, солдати:
Усім живим і неживим.
Нехай не плаче ваша мати.
Молюсь за вас, молюсь за мир ...
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Російсько-українська війна 
крізь призму роману Сергія Лойка «Аеропорт»

Тетяна Скрипачук,
учениця ДНЗ «Сквирське вище професійне училище»

Олена Маличенко,
викладач ДНЗ «Сквирське вище професійне училище»

Події, пов’язані з російсько-українською війною, котра розпочалася 
відразу після перемоги Революції Гідності в лютому 2014 року, знайшли 
своє відображення і в літературі.

Як пишуться книги про війну? По-різному, з відмінних кутів 
бачення. І все ж, найкращі книги про війну -  це антивоєнні твори. Таким 
саме твором, сповненим любові до життя і ненависті до війни, є 
«Аеропорт» Сергія Лойка.

«Аеропорт» став бестселером всього за кілька тижнів після появи на 
прилавках книжкових крамниць.

«Це, поза сумнівом, найкращ а книжка про війну, яка мені 
траплялася. Автору вдалося передати реалії війни з «добрим братом- 
сусідом» на всі сто десять відсотків. Тут письменницького таланту 
замало. Щоби так  зобразити війну, треба в ній дуже добре тямити. 
Треба було прожити там із нами стільки днів. Читаю -  і мурашки по 
тілу, і серце калатається й холоне, наче я знову там, в Аеропорті. 
Навіть запах війни відчуваєш і чуєш стрілянину й вибухи...»

Назва «Аеропорт» є у певному плані оманливою, адже йдеться про 
глобальну картину новітньої української історії, де письменник
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простежує причини і наслідки багатьох важливих подій. Серед основних, 
звичайно, Євромайдан і Революція гідності, ганебна анексія Кримського 
півострова, поширення «руського міра» на території Донбасу, Іловайська 
трагедія, захист кіборгами Донецького аеропорту. Паралельно з 
українською відстежується недалека історія Російської Федерації: 
розв’язана війна у Чечні, процеси занепаду провінції, що своєю чергою 
вплинуло на ситуацію у сусідніх державах. Сам автор неодноразово 
пояснював назву свого роману на презентаціях тим, що для нього захист 
Донецького аеропорту кіборгами-добровольцями, які, перебуваючи 
майже у цілковитому оточенні, героїчно тримали оборону, дорівнює за 
силою духу Майдану. Аеропорт -  це символ нескореності та незламності, 
мужності та самовідданості українців.

За жанром «Аеропорт» є документально-художнім романом -  
«художній вимисел, заснований на реальних фактах», як зазначається в 
анотації. Але його можна трактувати і як історичний (у ньому 
представлена новітня українська історія), і як політичний (у творі даються 
характеристики низці політичних діячів), і як роман про кохання (в 
«Аеропорті» розгортається захоплюючий любовний сюжет).

Сутність роману С. Лойка багато в чому розкривається вже в його 
підназві: «Головна книга про війну, якої не мало бути, і про героїв, які 
хотіли жити, але вмирали». Роман складається з вісімнадцяти невеликих 
глав-новел, в яких даються замальовки портретів захисників Аеропорту 
(прообразом його є Донецький аеропорт), учасників Майдану, очільників 
сепаратистів, матері загиблого російського десантника тощо. 
Хронологічні рамки роману -  30 листопада 2013 -  початок лютого 2015 
років, але автор раз у раз згадує ті чи інші епізоди з близького чи 
далекого минулого головного героя. Дія переноситься то в Аеропорт, то в 
Київ, то в Крим, то знову в Аеропорт. В єдину сюжетну лінію всі ці глави 
об’єднуються завдяки спільній темі (російсько-українська війна), 
головному герою Олексію Молчанову та кільком іншим дійовим особам, 
що час від часу зринають у тій чи іншій главі.

Прототипом Олексія Молчанова є, поза сумнівом, автор твору, проте 
повністю ототожнювати образ і прообраз навряд чи доцільно. 
Письменник наділив головного героя інакшим прізвищем, зробив на 
десять років молодшим за себе. Олексій -  штатний фотограф великої 
американської газети The Los Angeles Herald. Власне і постійним місцем 
його проживання є Сполучені Штати Америки, а точніше -  невеличке 
техаське містечко Коринф, куди разом з дружиною він у свій час 
перебрався з Росії. Щоправда, знаходиться Молчанов переважно у 
відрядженнях, в основному у так званих гарячих точках, що постійно 
виникають у тій чи іншій частині планети.
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Не обійшлося в романі й без традиційного любовного трикутника.
З Нікою, двадцятидворічною студенткою останнього курсу 

філологічного факультету Київського національного університету, 
Олексій познайомився на майдані Незалежності, коли 30 листопада 2013 
року власним тілом закрив її від міліцейських кийків. І сталося так, що 
через деякий час дівчина закохалася в нього, попри те, що мала 
нареченого, Степана, -  в недалекому минулому капітана 
повітрянодесантних військ України. Згодом і Степан, і Олексій опиняться 
в самісінькому пеклі -  серед захисників Аеропорту, легендарних кіборгів, 
де, власне, й вирішиться доля «третього зайвого».

Образи захисників Аеропорту, тобто кіборгів (так їх називали «за 
нелюдську живучість і впертість»), митець змальовує з особливою 
симпатією. Сергій Лойко наголошує, що серед захисників Аеропорту 
були найрізноманітніші особистості, у минулому, як правило, мирних 
професій (студенти, трактористи, адвокати, вчителі, бізнесмени), які 
приїхали сюди з різних міст і регіонів України: Одеси, Харкова, Донецька 
(у романі -  Красний Камінь), Вінниці, Чернівців, Криму. За етнічним 
походженням вони теж були різними -  і українці, і росіяни, і євреї, і 
навіть афроукраїнці. Розвінчуючи кремлівську пропаганду про нібито 
утиски й обмеження в Україні російської мови, автор акцентує на тому, 
що «майже всі, крім командира-«западенця», користувалися «великою й 
могутньою» російською. Мовою, яку, всупереч усіляким залякуванням, 
«київська хунта» досі не розстріляла, не зґвалтувала, не затоптала 
«фашистсько-бандерівськими чобітьми».

В останні дні оборони новітньої української твердині тут залишалася 
«різномаста група відчайдушних вояків -  піхотинців, десантників, 
розвідників, саперів і добровольців-націоналістів. Групою командував
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останній офіцер, який залишився живим, і йому беззаперечно підкорялися 
всі решта. Єдиний наказ, який вони колись одержали і виконували як 
заповідь, містив лише одне слово: «Тримайтеся!» .  І вони трималися. 
Цим останнім офіцером був згаданий уже Степан (позивний Бандер). Це 
був безпрецедентний приклад стійкості, мужності й патріотизму.

Своєї кульмінації події в Аеропорту досягають у фіналі твору, коли 
залишається всього шестеро кіборгів, здатних ще триматися на ногах. 
Спочатку їх було шістдесят, а тепер залишилось у десять разів менше. Всі 
інші загинули, були поранені або замуровані під важкими бетонними 
плитами. Захисники непереможної української фортеці збирають останні 
набої, піднімаються на повний зріст і стають в коло, один до одного 
спиною, як гладіатори у давньоримському Колізеї. Степан підвівся в 
центрі зали з автоматом напоготові та сказав російською, щоб усі почули:

-  Как говорится, лучше стоя, чем на коленях. Кто еще может 
стоять? П ’ятеро стали з ним поряд, утворивши коло, спина до спини, 
автомати й один ПКМ у руках. Поранені теж підповзли до їхніх ніг і теж 
зайняли позиції. Перед тим, як дати свій останній бій сепаратистам, що 
насідали вже з усіх боків, кіборги співають українську народну пісню 
«Ой, чий там кінь стоїть...». Символічно, що в цей критичний момент до 
них приєднується й головний герой твору, американський фотограф. 
Останній відкладає своє журналістське знаряддя, фотокамеру, і теж бере в 
руки автомат одного із загиблих. Олексій « .р ап то м  зрозумів, нарешті, 
навіщо він їхав в Аеропорт. Йому стало легко, вільно. Він був майже 
щасливий. Він повертався додому, до своїх». «Американський москаль- 
фотограф хоче розділити свою долю з героїчним українським гарнізоном, 
що йде в безсмертя. Свій вибір він робить під впливом улюбленої 
української пісні, яку співають українські воїни. Тепер їх семеро. Магічне 
число сім, яке з давніх-давен вважається божественним і щасливим. Та чи 
допоможе воно кіборгам? «Орки пішли в свою останню атаку. Вони були 
всюди. Їх були с о т н і. Вони накочувалися й відкочувалися хвилями. 
Кіборги відстрілювалися. БК кінчався». Командир викликав вогонь 
української артилерії на себе.

Це, поза сумнівом, найдраматичніші, найемоційніші сторінки 
роману -  ніби кадри з фільму про Другу світову війну.

Ворогів своїх кіборги називали орками -  «за масову знеособленість, 
за неможливість зрозуміти, навіщо вони тут і чого добиваються».

Щоправда, немало серед них було й відомих постатей, у тому числі 
й таких, хто за своїми службовими обов’язками мав би захищати 
Українську державу, але у критичний момент малодушно її зрадив. Цих 
своїх героїв автор подає зазвичай з використанням засобів сатири -  іронії, 
гротеску чи навіть карикатури. Характерні їхні ознаки, а незрідка й
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прізвища легко вказують на реальні прообрази. Таким персонажем є, 
зокрема, мер міста Солегорська Авдотья Щепкіна -  «дебела дама 
передповажного віку». Вона, заламуючи руки, очікує «визволителів» на 
порозі Солегорської адміністрації й запевняє ріденьку юрбу з 
російськими триколорами, що завжди була проти української влади. 
Немає жодного сумніву, що прообразом цій героїні послужила Неля 
Штепа -  тодішній мер Слов’янська. Досить впізнаваний і колишній 
російський спецслужбіст, «донедавна режисер-любитель і такий же 
продюсер масових історичних воєнізованих реконструкцій» Аполлон 
Бальзамінович Диркін з багатозначущим позивним Розстріл, який на чолі 
«банди кримських бомжів» легко захопив Солегірськ, позаяк місто ніхто 
навіть і не думав захищати. Працівники місцевої міліції й СБУ, які, 
звичайно ж, могли (і повинні були) знешкодити непрошених гостей, не 
тільки не вчинили жодного спротиву, а фактично добровільно здали їм 
свої службові приміщення і весь арсенал зброї. «Старший мент урочисто 
вручив старшому бандиту ключі від міста, тобто від усіх сейфів у 
відділку, від збройної кімнати, від службових машин, і пішов у 
безстрокову неоплачувану навіть рублями відпустку». Прототипом цього 
персонажа був, звичайно ж, колишній полковник ГРУ Російської 
Федерації Ігор Гіркін з позивним Стрєлков (або Стрілок).

Навряд чи є потреба розшифровувати мешканців царського палацу з 
так званої Азійсько-Європейської 
Держави -  самого «царя гори», 
або Маленького Великого 
Чоловіка, який на свій розсуд 
вирішує питання війни і миру в 
Україні, Воєводу, таємного 
радника Жмуркова й Патріарха.
Ці персонажі живуть в якомусь 
паралельному чи казковому світі.
У їхньому палаці « .ж о д н і накази 
ніколи вголос не віддавалися, 
жодні завдання вголос не 
ставилися. Пряма розмова була просто неприпустима. Діалог із 
підлеглими складався винятково з вигуків, натяків, алюзій і недомовок. 
Справжнім придворним мистецтвом було вчасно й правильно зрозуміти, 
що від вас вимагають».

Їм немає жодної справи до пересічних людей ні в Україні, ні в Росії. 
Їм все рівно, що результатом їхньої «діяльності» є страждання і смерть по 
обидві сторони війни. Автор роману дає кілька замальовок таких 
трагічних історій. Особливу увагу привертає доля наймолодшого з
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кіборгів -  дев’ятнадцятирічного одеського студента Світозара з позивним 
Свєтік. Останній опинився по різні сторони барикади з рідним батьком -  
полковником російської армії. Свєтікові батьки розлучилися, коли йому 
було лише чотири роки. Мама з сином переїхала в Одесу, а у батька в 
Росії з ’явилася нова сім’я. Щоправда, зі Свєтіком він продовжував 
підтримувати стосунки. Вражає їхня остання розмова по мобільному 
телефону:

-  Ти розумієш, що стрілятимеш там у своїх братів? -  спитав батько 
тоном диктора російського телебачення, коли дізнався, що Свєтік на 
в ій н і.

-  Тату, мій братик іще маленький, а цих братів я сюди зі зброєю не 
гукав.

Через деякий час Свєтік загинув. Батько на похорон не приїхав.
У книжці Сергія Лойка нема упередженого, однобокого зображення 

російсько-української війни, хоча розкрито справжню сутність понять 
«кіборги» й «орки»: «Росія позбувається свого людського лайна, шлаку, 
сміття. А Україна втрачає свою еліту. Своїх найкращих хлопців». 
Письменник звертає увагу на ту постійну брехню і фальш, в якій 
буквально потонула російська пропаганда. Офіційно збройні сили 
України воювали з сепаратистами, хоча «давно було ясно, що насправді 
то -  росіяни-добровольці й регулярні частини армії РФ, та Москва це 
всіляко заперечувала». Натомість з російських новин випливало, «що в 
Аеропорті окопалася банда укрофашистів і найманців, які вдень і вночі 
поливають місто з усіх видів важкого озброєння». І все ж, коли йдеться 
про звичайних російських солдат, що стали такими собі «гвинтиками» 
імперської військової машини, заведеної керівником сусідньої держави, -  
автор пише про них «з серцем». Відчутним є співчуття простим росіянам, 
які стали розмінним дріб’язком у великій грі тирана. Це, безумовно, є 
одним із найбільших гуманістичних посилів книжки: пожаліти ворога, 
який прийшов на чужу землю у якості завойовника, пожаліти того, хто 
виконує злочинний наказ, а не засудити та зловтішатися з приводу його 
загибелі. Чи не найемоційнішим місцем у творі «Аеропорт» є глава 
«Наталія Сергіївна», в якій описано невимовне горе російської матері -  
матері російського десантника, що загинув в Україні. Про смерть свого 
Сергійка Наталія Сергіївна дізналася від української журналістки, котра 
їй зателефонувала. Остання повідомила, що якийсь український офіцер 
оприлюднив у Фейсбуці пост під назвою «Лист російській матері», де 
йшлося про те, що він знайшов на полі бою пораненого російського 
солдата з військовим квитком на ім’я її сина, і що юнак помер у нього на 
руках. Окрім того, була опублікована світлина загиблого. Послання 
закінчувалося поезією Михайла Свєтлова «Італієць», де є такі рядки:
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Я  не дам свою родину вывезти 
За простор чужеземных морей!
Я  стреляю -  и нет справедливости 
Справедливее пули моей!
Никогда ты здесь не жил и не был!..
Но разбросано в снежных полях 
Итальянское синее небо,
Застеклённое в мёртвых глазах...
«А я побачив сіре російське небо, запечатане в його мертвих очах», 

-  написав власник сторінки капітан Андрій Калюжний». Вбита горем 
мати їде в Україну, аби знайти тіло найріднішої людини, але потрапляє 
під мінометний обстріл, від якого її закриває своїм тілом український 
офіцер. Український солдат рятує від російських мін матір російського 
солдата, що прийшов на українську землю зі зброєю в руках і загинув! 
Важко знайти більш яскравий приклад прояву вищого гуманізму, 
притому з боку того, кого російське телебачення безкомпромісно 
зарахувало у фашисти й карателі».

-  Читати «Аеропорт» Сергія Лойка нелегко, страшно і боляче, -  
зазначає один із рецензентів Тетяна Белімова. -  Проте не прочитати його 
теж не можна. Нам, українцям, не можна не прочитати цю книжку, бо 
правда і страждання цього твору -  це своєрідний катарсис: очищення і 
навіть відродження національного чуття, якого сьогодні бракує багатьом.

До цього варто додати лише те, що, змалювавши у своєму романі 
правдиві образи легендарних кіборгів, інших захисників України, автор 
«Аеропорту» довів, що по обидва береги Дніпра народилося нове 
покоління, яке відчуває себе єдиною українською нацією незалежно від 
свого етнічного походження і мови спілкування, що наші сучасники є 
гідними своїх героїчних пращурів, які зі зброєю в руках упродовж століть 
здобували волю, з гідністю захищали багатостраждальну українську 
землю від ворогів.
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«Я -  України син і щиро гордий цим» (за книгою Вадима 
Крищенка «Час одкровення», на зібраному матеріалі

від зустрічі з автором) 

Крістіна Мельниченко,
учениця ДНЗ «Згурівський професійний ліцей»

Наталія Сова,
викладач ДНЗ ««Згурівський професійний ліцей»

Вступ
«Війна...» -  це страшне слово не раз приходило на українську 

землю. Так історично склалося, що нашому народу та всім, хто проживає 
на цій квітучій, даній Богом землі, доводиться постійно боронити свою 
землю від завойовників. Хоч українці ніколи не мали намірів і не 
завойовували сусідні землі.

Ми були, є, і будемо доброзичливим народом. З діда-прадіда 
хлібороби: оремо землю, сіємо зернові і бажаємо сусідам лише добра і 
миру. І захищати себе і свою землю теж вміємо -  цього вимагало життя. 
Посіявши добро -  добро зійде і добром залишиться.

Державні правителі розпочинали страшні війни, а прості люди від 
цього страждали. Всі мудрі люди повинні дбати про створення 
загальнолюдського раю на землі.

Залишити щось тільки хороше після себе, і зберегти землю мирну, 
квітучу, без зла, горя -  це головне. Але, на жаль, сліди війни постійно 
нагадують про себе.
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Актуальність дослідження зумовлюється тим, що війна на Сході 
точиться вже 4-й рік і принесла багато лиха. На жаль, у цій війні 
проливається кров не тільки військових, а й мирних жителів.

І реалії АТО віддзеркалені у сучасній українській літературі 
молодими та вже знаними митцями слова.

Мета дослідження -  дослідити літературну творчість поета-пісняра 
Вадима Крищенка та ознайомити з його сучасною поезією про війну із 
розділу «Больові точки життя» (книга В. Крищенка «Час одкровення»).

Завдання:
1. Формувати навички пошуково-дослідницької діяльності.
2. Активізувати читацькі інтереси.
3. Удосконалювати навички виразного читання.
4. Плекати почуття патріотизму, гордості за наших славних митців 

слова, зацікавити пісенною творчістю поета-пісняра Вадима Дмитровича 
Крищенка.

Гіпотеза дослідження в тому, що популяризуючи творчість 
відомого поета-пісняра В. Д. Крищенка та інших сучасних митців слова, 
ми, тим самим, загострюємо увагу на тому, що вірні сини України 
бережуть наш спокій і завойовують мир ціною власного життя.

У процесі пошуково-дослідницької роботи відбулася безпосередньо 
зустріч викладача української літератури Сови Н. Д. з відомим поетом- 
піснярем Вадимом Дмитровичем Крищенком, який поділився роздумами 
про свої творчі плани.

«Я -  України син і щиро гордий цим»
Не вбити у  собі людину.
І  навіть в пору грозову
Любить родину і Вкраїну -
Цим жити хочу . . . І  живу!

Вадим Крищенко має рідкісний поетичний 
талант. Він не просто поет, а майстер, котрий 
уособлює цілу епоху в українській пісні. Йому 
неодноразово присуджувалося звання «Кращий 
поет-пісняр України».

Народився В. Крищенко 1 квітня 1935 року в 
Житомирі у родині вчителів. Закінчив факультет 
журналістики Київського національного 
університету ім. Т. Шевченка. Автор понад 40 
поетичних книг та близько 1000 пісень. Він -  
народний артист України, заслужений діяч мистецтв України, член 
Національної спілки пиьменників України, лауреат літературно-
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мистецьких премій ім. І. Нечуя-Левицького, ім. А. Малишка та Д. 
Луценка, кавалер багатьох державних нагород.

Мудра простота й непоказна щирість, дивовижна мелодійність і 
природна доброта його віршованого рядка -  то ніби потаємний магніт, 
який притягує до творчості поет багатьох і багатьох.

А його пісенна творчість! Певно, нема в Україні родини, яка б не 
знала, не чула пісень на вірші поета.

«Війна», «Страждання», «Втрати», «Біль» -  все це ми бачимо в 
першому розділі «Больові точки життя» книги Вадима Крищенка «Час 
одкровення».

В лютий час дуже треба відчуть поруч брата,
Ми сьогодні записані всі у  АТО.
Ми історію пишем у  руках з автоматом,
Перейначить її не зуміє ніхто.
(січень 2015)
Тема війни, яка зачепила багатьох, і яку не може обминути палке 

патріотичне серце і вправне перо знаного поета-пісняра. Це поезії, що 
поєднали біль за Україну і заклик до боротьби з ворогом, таврування 
нападників, гордість за героїзм наших співвітчизників.

(пісня «Пам’ятаймо! (Мамо, мамо, не плачте)». Присвята загиблим 
воїнам в АТО)

Вража куля шалена перебила крило,
Опустіте знамена, нахиліте чоло.
Впав у  лютім двобої, щоб свій край не віддать,
Він упав, хоч герою лиш було 25.

Пам ’ятаймо героїв, не забудьмо про всіх,
Хто за неньку Вкраїну, в лютій битві поліг.
Хай всі бачать, хай чують поклик наших завзять,
Як уміють Вкраїнці -  жить, боротись, вмирать.

Мамо, мамо, не плачте, хоч мовчать нема сил,
Небо схилене плаче біля свіжих могил.
Мамо, Вашого сина, що до кривди не звик,
Записала Вкраїна в своє серце навік.

Була мужність козацька, йшов грудьми на вогонь.
У бою під Слов ’янськом стихло серце його.
Але воїн не падав, не точився назад.
З мертвих рук, як відплата, все строчив автомат.
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Пам ’ятаймо героїв, не забудьмо про всіх,
Хто за нашу Вкраїну, в лютій битві поліг.
Хай всі бачать, хай чують поклик наших завзять, 
Як уміють Вкраїнці -  жить, боротись, вмирать.

Мамо, мамо, не плачте, хоч мовчать нема сил, 
Небо схилене плаче біля свіжих могил.
Мамо, Вашого сина, що до кривди не звик, 
Записала Вкраїна в своє серце навік.

Ворог цілив у друга, а в мене попав.

У розділі книги «Больові точки життя» найбільш вразливою є 
поезія-пісня «Пам’ятаймо» та поезії «Слово убитого солдата», «Ти 
молися за мене і жди» (Голос зі Сходу), «Україна у вогні війни», 
«Вдови». Самі назви поезій промовисто говорять за себе, бо його поезія 
по-справжньому торкається людських струн, зачіпає за живе своєю 
живлющою енергією.

(Вірш «Вдови»)
Їй двадцять три лиш виповнилось вчора.
Стоїть, дитя на грудях зігріва.
Озвалося до неї слово чорне,
Оплакане сльозинами, -  вдова.
Зі Сходу ждала на хороші вісті,
Для судженого берегла тепло.
Але прийшов вантаж під знаком «200».
І  все навкруг в печалі попливло.
Були вони в селі найкраща пара,
В щасливі дні їх кликала сурма...
Та міномет в руках бандитських вдарив...
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У неї був Іванко -  і нема.
Хоч кажуть всі: він був героєм -  
Слова привітні,серцю не чужі.
Але,на жаль, їй од хвальби такої 
Не робиться світліше на душі.
Тож згиньте, наші вороги прокляті, 
Щоб вам вже не підняти голови...
Ой, темно і печально жінці в хаті 
Ще молодої,...тауже вдови.
Я  знаю: рани наші час загоїть,
Але сьогодні болісно без меж.
Доземно поклонімося героям.
І  вдовам їхнім поклонімось теж.
А там на Сході рвуться знов снаряди,
І  я  кричу, щоб чути було спів:
«О Земле й Небеса, ви, Бога ради,
Не множте на землі скорботних вдів!».

Хай Вкраїна живе-це мені головне.

«Болять, болять мені народні рани... Інколи серце аж стискається від 
болю за нашу благословенну й водночас таку сторозтерзану Україну. Як 
же мені хочеться, аби нарешті над нами пощезло свавілля сусідів з 
Півночі,.. аби народ наш ожив і зажив життям європейців. Вірю, так воно 
й буде... Я щасливий, що серед пісенних творів, що додають українцям 
життєвих сил і святої віри, є й мої». В. Крищенко.

Вірно кажуть: хто співає -  той подвійно молиться. Більшість 
пісенних творів Вадима Дмитровича -  це своєрідні молитви до Бога, до 
України, до Матері. Вони окрилюють, просвітлюють душі людські.
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Із кожним новим твором В. Крищенко все глибше вкорінювався у 
пласти народно-пісенного підгрунтя, утверджувався в культурно- 
мистецькому світі неординарним, самобутнім майстром. Якщо 
характеризувати його поезію, то вона вкладається в слова «роздумлива 
лірика».

Поет-пісняр й на мить не спиняється на досягнутому. Щокожного 
дня зі статечністю мудрого й працьовитого селянського сина він береться 
за перо, рядок за рядком вплітає в канву народного буття, прагнучи, аби 
воно було гідним нас, українців.

«Я -  України син і щиро гордий цим», -  говорить Вадим 
Дмитрович словами своєї пісні.

Щоб дитятко зростало,як той ясенок,
На землі,котру встиг я колись захистить.
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