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Із літератури Другої світової війни 
Вступ 

Подвиг, що залишиться у віках 

… Давно відгриміла Друга світова війна – найстрашніша із усіх війн на Землі. 

Вже виросли нові покоління, які знають про неї за розповідями ветеранів, за книгами, 

кінофільмами. Друга світова війна була наймасштабнішою в історії людства. У ній 

взяли участь 72 держави, що на той час становило понад 80% населення земної кулі. 

Близько 110 мільйонів чоловік мобілізовано, 62 мільйони загинули. 

 Вгамувався з роками біль втрат, зарубцювалися рани. Давно відбудовано, 

відновлено зруйноване війною. Але чомусь і досі  письменники, поети звертаються  до 

тих давніх днів.  Можливо, пам'ять серця не дає їм спокою… Війна по – колишньому 

живе у пам'яті нашого народу.  Головним героєм військової прози стає рядовий 

учасник війни, її непомітний трудівник. Це була молода людина, яка не любила 

говорити про героїзм, але чесно виконувала свої військові обов'язки, і опинялася 

здатною на подвиг не  на словах, а на ділі. 

Друга світова війна, а для нашого народу Велика Вітчизняна війна – це    

найдраматичніша війна ХХ століття, пекуча рана, яка болить досі чи не у кожній 

родині в Україні. Воїни-переможці проявили чудеса героїзму, стійкості, мужності, 

билися за кожний клаптик рідної землі до останньої краплі крові, вистояли і 

перемогли. Для України ціна тієї перемоги жахлива – мільйони людських життів, 

зруйнована економіка. 9 травня 1945 року назавжди ввійшло в історію як день 

врятування людства від фашизму, як День Перемоги у найбільшій і найкривавішій 

війні на нашій планеті. 8 травня 1945 року було підписано Пакт про військову 

капітуляцію Німеччини, що знаходилась у стані війни з 54 країнами світу. 

Понад 46 місяців палало полум’я війни, нищилися матеріальні і культурні 

цінності, духовні надбання суспільства. Для українців, як і для всіх інших народів, 

об’єднаних тоді у СРСР, Велика Вітчизняна війна була боротьбою за право на вільне 

життя, за свою землю, за гідне майбутнє. Це була справедлива, визвольна, священна 

війна проти підступного і жорстокого ворога, який виношував плани перетворити на 

рабів народи Європи. 

70 літ минуло від незабутнього травня 1945 року, а й сьогодні величезний подвиг 

захисників і визволителів Вітчизни символізує тріумф справедливості, залишається 

невичерпним джерелом патріотизму та великої віри у свої сили. 

Стрімко збігають роки. Усе менше залишається тих, хто наближав Перемогу. 

Виросли уже правнуки героїв, котрі щедро полили своєю кров’ю священну землю 

Батьківщини, врятували її від страшної коричневої чуми. 

За роки незалежності були опубліковані сотні, тисячі нових документів, які 

допомагають нам по-новому оцінити періоди окупації України нацистами та їх 

союзниками. Велика робота, яка проведена щодо укладання «Книги пам’яті України», 

допомогла ліквідувати багато «білих плям» в історії минулої війни. 

 Інша книга  «В ім’я  життя» також  особлива. Вона – про жінку на війні і 

написана самими жінками. У ній постає ціла плеяда героїчних захисниць рідної землі, 

які під кулями ходили в атаки, виносили з поля бою поранених, забезпечували діючі 

війська зв’язком. Спогади жінок-фронтовичок не можна читати без душевного 

хвилювання, без болю у серці. У кожному спогаді – доля жінки, яка, опинившись у 

круговерті того суворого часу, взяла на свої ніжні плечі тягар боротьби з підступним 

ворогом. А всі спогади разом – це хвилююча і правдива розповідь про творців 

http://lib.if.ua/prof/?p=25
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Перемоги, про людей з красивою душею, чистим серцем, які гаряче любили життя і 

рідну землю. 

Фотоальбом «Україна у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» присвячений 

безсмертному подвигу, ратній звитязі рядових бійців і командирів. Сторінки альбому 

розкривають історичну правду про переможні і трагічні дні, змальовують образи 

рядових солдатів. Фотографії, документи, фронтові листи, вміщені у виданні, – це 

розповідь про запеклу боротьбу з ворогом на фронті і в тилу, про злочини гітлерівців 

проти людства в роки Великої Вітчизняної війни. 

Книга «Герої визволення України» присвячена видатним начальникам і 

полководцям, героям Великої Вітчизняної війни, які боронили і визволяли землю 

України від німецько-фашистських загарбників. За визволення України майже чотири 

тисячі осіб удостоєні звання Героя Радянського Союзу. Серед них 668 українців. 

Видання вміщує плакати воєнної доби та портрети найбільш уславлених 

воєначальників. 

Книга Ф. Людного «Дорогами війни» розповідає про людей, які чесно і сповна 

виконали свій громадянський обов’язок, захищаючи Батьківщину  від фашистських 

загарбників у роки Великої Вітчизняної війни. В ній зібрані нариси, спогади та 

біографічні матеріали про життєвий шлях фронтовиків, патризанів і підпільників – 

уродженців Черкащини. 

Збірка дитячого письменника І. Мельникова «Їм не вручали повісток…» вміщує 

документальні оповідання та повісті про дітей-героїв Великої Вітчизняної війни  

1941-1945 років, які брали участь у визволенні України від фашистських загарбників. 

Разом з дорослими воїнами вони пройшли дорогами війни до Берліна й залишили свої 

підписи на стінах рейхстагу. 

 Ці та інші видання яскраво відображають основні віхи перебігу історії Великої 

Вітчизняної війни, їх можна  об’єднати загальною назвою «Зі слави геройства мертвих 

і живих писалось ім’я Перемога». 

Велика Вітчизняна війна – одна з найдраматичніших сторінок нашої історії ХХ ст. 

Ось чому вона продовжує жити незагоєною раною у свідомості мільйонів 

співвітчизників, усіх людей доброї волі. І чим далі у минуле відходять грізні її обриси, 

тим повніше осягається велич народного подвигу, який передається від покоління до 

покоління як символ невмирущої слави наших батьків, дідів, прадідів, незборимого 

прагнення жити за ідеалами миру, свободи і справедливості. Ми пам’ятаємо полеглих 

на полі битви і низько вклоняємося ветеранам, які на своїх плечах винесли тягар війни 

і підняли країну з руїн у повоєнні роки.  

Однією з найважливіших тем в світовій  літературі є тема героїзму у Другій 

світовій війні. Ця тема складна, багатогранна, невичерпна. «Героїзм, – писав 

Ю.Бондарєв, – це подолання самого себе і це найвища риса людяності. Людяність 

радянського солдата, і його героїзм не в тому, що він нескінченно заявляє про 

презирство до смерті, а у тому, як він чинить, про що думає, кого любить і кого 

ненавидить. Людяність його і в тому, як він говорить про свою дружину та дітей, і в 

тому, як він вперше в житті вбиває, а вбивати завжди нелегко».  

В перші дні війни на фронт пішло близько тисячі письменників. Більше 

чотирьохсот – загинуло. Серед них – Аркадій Гайдар, Євгеній Петров, Юрій Кримов, 

Йосип Уткін… 

Важливо відмітити, шо за  родом своєї діяльності письменники, зазвичай, 

працювали військовими кореспондентами. І хоча служба їхня, як писав К. Симонов, 
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«була не найнебезпечнішою роботою на війні і не найтяжчою» письменники рвались у 

бій і воювали відважно, інколи до останнього патрона чи гранати.  Ніхто не вимагав 

від Аркадія Гайдара, щоб він брав  участь у боях, навпаки, редакція «Комсомольської 

правди» запропонувала йому працювати в Москві, в редакції, але він відмовився 

виїхати до столиці і залишився на фронті. «Як я можу, – говорив він, – знаходитись в 

такий час тут, коли мої герої, учні і послідовники Тимура, сьогодні там, на фронті? Ні, 

щоб мати моральне право закликати інших до подвигу, я повинен бути сам його 

учасником…» І так міг сказати кожний  письменник, який бойовими справами довів 

вагу свого слова.  

  Любов до батьківщини і ненависть до ворога – це те невичерпне і єдине джерело, 

з якого черпала в роки війни своє натхнення наша лірика. Найбільш відомими поетами 

того часу були: Микола Тихонов, Олександр Твардовський, Олексій Сурков, Ольга 

Берггольц, Михайло Ісаковський, Костянтин Симонов. 

У поезії воєнних років можна виділити три основні жанрові групи віршів: ліричну 

(ода, елегія, пісня), сатиричну і лірико-епічну (балади, поеми). 

В роки Великої Вітчизняної війни отримали розвиток не тільки віршовані жанри, 

а й проза. Вона представлена публіцистичними і нарисовими жанрами, військовими 

розповіддями і героїчною повістю. Різноманітні публіцистичні жанри: статті, нариси, 

фейлетони, відозви, листи, листівки. 

Статті писали: Леонов, Олексій Толстой, Михайло Шолохов, Всеволод  

Вишневський, Микола Тихонов. Вони виховували своїми статтями високі 

громадянські почуття, вчили непримиренно ставитися до фашизму, розкривали 

справжнє обличчя «організаторів нового порядку». 

Література  чотирьох вогнених років,  всі  1418 днів  воювала в бойових рядах 

Армії  – визволительки . Уже 23 червня 1941 року в газеті  «Правда» були надруковані 

вірші М. Асеєва  «Перемога буде за нами» і О.Суркова «Пісня сміливих», 24 червня в 

«Червоній зірці» і  «Ізвєстіях» з᾿явились вірші В. Лєбєдєва – Кумача «Священна 

війна». Покладені на музику О.Олександровим, ці вірші стали гімном, що закликав на 

битву і подвиг. Пізніше з᾿являться знамениті «Чекай мене» К. Симонова і «Землянка» 

О. Суркова. Український поет А. Малишко присвятив Батьківщині цикл віршів  

«Україна моя!». Були створені «Вікна РОСТА», в яких активно працювали С.Маршак, 

С. Михалков та інші поети-сатирики. 

Поряд з поезією заговорила і публіцистика. Статті О. Толстого, І. Еренбурга,       

Л. Леонова викликали страшний гнів фашистів і вселяли в людей упевненість в  

тому, що перемога буде за нами. 

 На початку війни ведуче місце в літературі  посіли найоперативніші  жанри: 

фронтова кореспонденція, вірші, публіцистичні статті, літературний портрет людини, 

яка відмітилась в боях, пісні, оповідання. Стали знаменитими статті О.Толстого «Що 

ми захищаємо», «Фашисти дадуть відповідь за свої злочини», оповідання «Російський 

характер»; «Наука ненавидіти» М. Шолохова; «Листи   другові Б. Горбатова; 

«Ленінградські оповідання» М. Тихонова та інші. Головне місце в літературі  перших 

місяців війни посіла тема Батьківщини, подвигу  народу, утвердження віри в неминучу 

нашу перемогу.  

Через кілька місяців стали з᾿являтися твори великих жанрів, переважно повісті: 

«Веселка» В. Василевської, «Нескорені» Б. Горбатова, «Волоколамське шосе»         



6 
 

О.Бека, «Дні і ночі» К. Симонова, «Взяття Великошумська» Л.Леонова. Основним  

досягненням багатьох творів воєнних років є зображення війни як істино народної, 

героєм якої є весь народ, що бореться.  

Напочатку війни були створені агітбригадиі «фронтові театри на колесах». 

Восени 1942 року в «Правді» була опублікована п᾿єса О. Корнійчука «Фронт». П᾿єса 

друкувалась у дні тяжких боїв під Сталінградом і піднімала важливі питання, які 

хвилювали всіх: причини тимчасових невдач на фронті. Ставились в театрах країни і 

були  дуже популярними п᾿єси  Л. Леонова «Нашестя» і К. Симонова «Російські 

люди». 

До кінця війни письменники створюють великі форми – романи, повісті. Серед 

них треба назвати роман О. Фадєєва «Молода гвардія». Дуже інтенсивно і поглиблено 

працюють письменники над воєнною темою у післявоєнні роки. Необхідно було 

продовжити розповідь про велич народного подвигу, величезна була потреба в 

героїчному, на прикладі «робити життя з когось». Особливе значення військово-

патріотична тема мала для виховання молоді, тому що в багатьох творах, в кіно, в 

театрі було глибоко і правдиво  відображено безсмертний подвиг народу у Великій 

Вітчизняній війні. Для нових і нових поколінь людей героїзм народу, який врятував 

світову цивілізацію, завжди буде патріотичним прикладом, прикладом мужності і 

благородства. 

В перше десятиліття після війни з᾿явилося багато чудових творів великих жанрів: 

«Знаменоносці» О. Гончара, «Буря» В. Лаціса, «Зірка» і «Весна на Одері»    

Е. Казакевича», Люди з чистою совістю» П. Вершигори, «Повість про справжню 

людину» Б. Польового, «Від Путівля до Карпат» С. Ковпака «Це було під Рівне»,  

«Сильні духом» Д. Медведєва, «Підпільний обком діє» О. Федорова, «Щит і меч»  

В. Кожевникова та інші. В творах цього періоду глибоко розкриті історичні 

закономірності подвигу народу. 

Завдання сучасних письменників, які пишуть про війну – величезні. Їм необхідно 

показати значення боротьби та перемоги, джерела героїзму людей, їх силу, ідейну 

впевненість, відданість Вітчизні; показати труднощі боротьби з фашизмом; донести до 

сучасників почуття та думки героїв, дати глибокий аналіз із найкритичніших періодів 

у житті країн та їх власного життя.   

Війна без прикрас постає зі сторінок творів таких відомих письменників, як        

В. Некрасов, Я. Івашкевич, К Воробйов, Г. Бакланов, Ю. Бондарев, В. Биков,             

К. Симонов, Б. Васильєв, В.Астаф’єв, В.Богомолов, Д.Гусаров, В.Кондратьєв  та 

багатьох інших. Вони  зображують війну такою, якою вона є в реальності – це тяжкі 

воєнні будні, страждання, кров і смерть – все, що суперечить прагненням справжньої 

людини.  Зачіпають проблеми війни твори і таких видатних зарубіжних письменників, 

як Ернест Хемінгуей, Генріх Белль і багато інших, у творчості яких присутній 

антивоєнний пафос, але майже нема опису подій самої війни. А ось, наприклад, у  

творчості В. Гроссмана, навпаки, мова здебільшого йде про події, які відбуваються на 

німецькому фронті, у німецьких та російських концентраційних таборах та у 

військовому тилу Німеччини і Радянського Союзу. Та яким би великим надбанням не 

були твори зарубіжних письменників на тему війни і на антивоєнну тему, такої 

кількості правдивих творів про Велику Вітчизняну війну, як у російській та 

українській літературі, немає  в жодного народу світу. 
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Василь Биков (1924-2003) – білоруський прозаїк 

 

Війна і людина – головна тема більшості творів відомого білоруського 

письменника Василя Бикова. За своєю біографією Василь Биков належить до того 

майже вибитого війною покоління, що й інші письменники-фронтовики: В.Астаф’єв, 

Г.Бакланов, В.Богомолов, Ю.Бондарев, К.Воробйов, Д.Гусаров, В.Кондратьєв та інші.  

 Передусім, його цікавлять не визначні події під час війни, а моральні основи 

поведінки людини в екстремальних умовах. У своїх творах автор вдається до 

глибокого психологічного аналізу, розкриває внутрішній світ своїх героїв, причини і 

наслідки їх вчинків. Більшість таких героїв – звичайні  люди, які нічим не 

вирізняються від своїх співвітчизників. З перших сторінок творів вони не вражають 

читачів ні силою, ні мужністю. Але знайомлячись з ними ближче, стає зрозумілим, що 

силу їх духу зламати неможливо. Василь Биков йшов важким шляхом у творчості до 

визнання своєї роботи. Його строга проза, звернена до подій Великої Вітчизняної 

війни, стала фактом не тільки художнім, але фактом нашого суспільного життя. 

Василь Володимирович Биков  – народився 19 червня 1924 року в селі 

Череновщіна Вітебської області (Білорусія) в селянській родині. По закінченні 

сільської школи поступив у Вітебське художнє училище. Навчання було перерване 

Великою Вітчизняною війною. У 1941 році Биков пішов добровольцем на фронт, 

пройшов всю війну і закінчив її в Австрії. Після війни Василь Биков ще 10 років 

залишався кадровим офіцером. Повернувшись після демобілізації в Гродно, (потім він 

переїхав до Мінська), Биков віддається літературної творчості. Війна зробила 

вирішальний вплив на формування особистості Бикова і стала центральною темою 

його творчості.  Перші оповідання, написані білоруською мовою. «Смерть людини» і 

«Обозник», прозаїк опублікував в 1955 році. 

 У 1956-1957 роках  він створює перші воєнні оповідання. Василь Биков, 

пройшовши пекло війни, тяжко вистраждав гірке лихоліття партизанської Білорусі. 

Пізніше, в повоєнні роки, він сказав своє щире, перейняте нещадною правдою і 

синівським болем слово від імені тих, тодішніх вісімнадцятилітніх солдатів, яким 

довелося нести на своїх юних плечах жорстокий тягар війни. Стійкість, героїзм і 

людяність солдатів, складні психологічні колізії за важких воєнних умов – така 

тематична спрямованість більшості творів Василя Бикова. 

Популярність Василю Бикову принесли такі твори, як «Альпійська балада», 

«Журавлиный крик», «Третя ракета», «Облава», «Мертвим неболяче», «Дожити до 

світанку», «Обеліск», «Сотников», «Знак біди». У Мінську вийшли мемуари Василя 

Бикова «Довга дорога додому». Одна за одною публікуються його повісті. У його 

творах мало батальних сцен, ефектних історичних подій, але зате йому вдається з 
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приголомшливою глибиною передати відчуття рядового солдата на великій війні. 

Описуючи самі незначні ситуації, автор дає відповіді на складні питання війни. На 

відміну від таких наших письменників, як Стаднюк, Бондарев, Бакланов, Ананьїв, які 

ставлять на чолі творів масштабні битви, Василь Биков будує свої сюжети тільки на 

драматичних моментах війни місцевого, як кажуть, значення з участю простих солдат. 

Крок за кроком аналізуючи мотиви поведінки бійців в екстремальних ситуаціях, 

письменник розкриває   перед читачами  глибину психологічного стану і переживань  

героїв. Ця риса прози Бикова відрізняє багато його творів: «Альпійська балада», 

«Сотников», «Вовча зграя», «Пастка», «Мертвим не боляче» та інші. 

 Творчість Василя Бикова трагічна за своїм звучанням, як трагічна сама війна, яка 

забрала десятки мільйонів людських життів. Письменник розповідає про людей 

сильних духом, здатних піднятися над обставинами і самою смертю. Багато творів 

Василя Бикова послужили сценарієм кінороманів. На  творах і фільмах Василя Бикова 

виховувалося не одне повоєнне  покоління. 

 «Журавлиний крик» (1959) можна вважати першою значною повістю, 

присвяченою героїчній тематиці. Вона була видана масовим тиражем 1961 р. в книзі, в 

яку, крім неї, ввійшло і кілька ранніх оповідань, що найбільш яскраво відображали 

творчий пошук письменника («Смерть людини», «Обозник», «Вночі», «На озері», 

«Фруза» та ін.). У «Журавлиному крикові» автор уперше спробував у межах невеликої 

повісті проаналізувати мотиви поведінки бійців, які після наступу ворога розділилися 

на героїв і зрадників. Доля кожного з шести солдатів передана в окремому розділі-

новелі, де кожен розповідає або згадує про себе, про свій шлях до залізничного 

переїзду, де треба затримати ворога. Останній і головний штрих до людського життя 

ложить тут смерть – смерть героя або зрадника. 

 Популярність Бикову принесла  повість «Третя ракета» (1962). Повість  була 

написана одразу після «Журавлиного крику». Оповідь у повісті ведеться від імені 

головного героя – солдата Лозняка, який, цілий рік пролежавши у шпиталях, потрапив 

на передову. До цього він воював на Вітебщині у партизанському загоні. Головна 

думка твору висловлена самим Лозняком,  який випадково уцілів у бою:  «Як усе це 

складно! На скількох  фронтах треба боротися – і з ворогами, і з різною сволотою 

поряд, нарешті, з собою. Скільки перемог треба одержати, щоб вони з'єднались у ту, 

яка буде написана з великої літери? Як мало однієї рішучості, добрих намірів і скільки 

ще треба сили!» 

Після виходу друком повість була інсценізована і включена у репертуар різних 

театрів, а у 1963 р. була екранізована. За неї письменник був  удостоєний Державної 

премії  ім. Я. Коласа. 

«Зрада» (1960) – повість, в основі якої також пережитий письменником досвід 

фронтових подій. Невелика група солдатів-артилеристів проривається до своїх. Під  

час цього прориву розкриваються їхні характери: як і в «Журавлиному крикові», вони 

поділяються на мужніх, чесних бійців і зрадників, але у цій повісті відбувається 

«моральний двобій». Вперше у творчості Бикова з'являється мотив дороги як шляху  

становлення характерів, як загальної спрямованості до однієї мети, зрештою, як 

символу життя. Згодом письменник використав цей мотив у багатьох повістях 

(«Дожити до світанку», «Піти й не повернутися», «Вовча зграя», «Альпійська балада», 

«Круглянський міст»). 
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У 1963 р. з'явилася повість «Альпійська балада». У центрі повісті  – самовіддане 

й зворушливе кохання, що спалахнуло в тяжкий час смертної боротьби з фашистами. 

Кохання стає основою роздумів письменника про життя людей на війні. 

Ця повість – романтична, її емоційна піднесеність відчувається вже в самій назві – 

балада. Простий білоруський тракторист, воїн Радянської армії, Іван Терешко та 

італійська студентка, дочка заможних батьків, антифашистка Джулія були закинуті 

долею  на завод в Італії, де працювали смертники – полонені, антифашисти, воїни 

опору. Жага свободи навіть у цьому страшному місці не покидала Івана та його 

товаришів: вони підготували вибух, який зруйнував частину огорожі заводу, і частині 

в’язнів удалося втекти. Тікає й Іван. Як же він розізлився, коли відчув, що хтось 

продирається через кущі й тихо волає: «Русоо!» Юнак вже втретє намагається втекти і 

знає,  що в такій ситуації краще бути самому. Та ше більше розгнівався Іван, коли 

побачив, що за ним біжить дівчина у такій самій арештантській одежі, як і він. Проте 

Іван не може відштовхнути слабшого у скрутну хвилину. Він біжить по гострому 

камінню, лізе на круті гори і… подає таки руку дівчині. І вони починають 

небезпечний, важкий шлях, шлях до свободи. «Іван дедалі вище ліз на гору, зрідка 

зупиняючись, щоб почекати дівчину, яка з останніх сил уперто йшла за ним… 

Прокляті гори! Іван був вдячний їм за недоступність  німецьким мотоциклістам, але 

вже починав й ненавидіти їх за те, що вони так безжально забирали сили». Спочатку 

молоді люди не вбачали одне в одному юнака чи дівчину. Вони були друзями по 

нещастю, яких воля до життя на свободі вела до Трієста – партизанського міста. 

Згодом сили покинули Джулію, вона сіла на камінь і відмовилась йти далі. Іван 

розізлився, махнув рукою і швидко пішов стежкою. «Сам він стерпить, перейде хребет, 

аби навіть довелося повзти по пояс у снігу… Нащо йому дивитися за тим дівчиськом? 

Хто вона йому?» Але ноги самі притишили крок. Ще мить і він повернувся назад. 

Посадив Джулію собі за спину і поніс угору. «Його шию лоскотало тепле  дихання 

дівчини. Тонкі пальці її раптом погладили його груди, і… Він стрепенувся від 

неочікуваної ласки.  Іван подумав, як це чудесно мати на чужій землі близьку людину, 

а відчуття її мовчазної близькості наповнювало його тихою радісно. Досягнувши, як їм 

здавалося, безпечного місця, змучені втікачі, зачаровані суворою красою гір,   раптом 

відчувають якесь душевне тепло. За перевалом вони потрапили на гірські луки,  у 

тепло і красу, у повінь маків. І такий самий спокій, блаженство, безмірна ніжність 

наповнювали душі закоханих. То були найщасливіші миті їхнього життя. Десь далеко, 

за перевал відступила війна, гестапівці, вовкодави, голод, спрага. Були тільки Він і 

Вона. Несподівано для самих героїв у їхніх серцях зароджується чисте трепетне 

кохання. «Лежачи на траві, Іван гладив і гладив її вузьку, нагріту сонцем спину,  

дівчина, притулившись до його грудей, терлась гарячою щокою об його розсічене 

осколком плече… Вона щось шепотіла незрозуміле, але Іван розумів усе». Джулія 

стала для хлопця «маленьким людським дивом», яке він несподівано відкрив у лиху 

воєнну годину за крок від смерті. Іван уперше покохав – глибоко і самозречено. І ця 

любов змінила весь стан його душі, відкрила перед ним красу і велич світу, справжню, 

хоч і таку коротку, мить щастя. Любов, яка зародилася всупереч жорстокій логіці 

війни, окрилює, підносить його понад альпійські гори, робить кращим, 

благороднішим, здатним на героїчний вчинок. 

Та смерть була за один крок. Божевільний німець-в’язень привів за собою 

есесівців. Відступати, тікати вже не було куди – перед ними прірва, на дні якої білів 

сніг. Іван штовхнув туди Джулію: «Стрибай на сніг!», –  а сам зустрів смерть. 
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Здавалося б, що війна і кохання – речі несумісні. Та якщо навіть війна не могла 

спалити в людських душах високі чисті почуття, то життя непереможне. Іван загинув, 

та Джуліії пощастило врятуватися, у неї народився син Джовані. Життя 

продовжується.  

Цей бій, якщо розставити сюжетні дії у хронологічному порядку, повинен бути у 

«Альпійській баладі» з самого початку, коли п’ятеро радянських військовополонених – 

моряк-чорноморець Галадай, одноокий Янушка, Жук,  Терешка, який до цього тричі 

пробував вирватися на волю, та хворий на сухоти Сребніков відважилися на 

небезпечне і майже безнадійне діло: підірвати бомбу і, скориставшись панікою, втікти 

з полону, «в останній раз спробувати здобути свободу».  

Ми знаємо, чим усе це скінчилося. Лише один із в’язнів, Терешка, отримав 

свободу. І хоча сама ця свобода знову прирікала на неволю, біди і в кінцевому рахунку 

на смерть, – саме дні випробування волею, що потребували неабиякої мужності, 

повного напруження фізичних та моральних сил, стали для героя днями вищого 

щастя.  

Говорячи так, я думаю про велику силу кохання, до котрої змогли піднятися дві 

людини, – Іван  і Джулія, і котра світлом істини прояснила усе їхнє життя, яке трагічно 

скінчилося, – і дивом врятованої Джулії, що всі ці роки дякувала долі, що звела її «на 

важких шляхах переможної боротьби та величезних втрат» з відважним Іваніо із села 

Терешки, поблизу Двох Голубих Озер у Білорусі».  

Боєм закінчується «…Балада» – схваткою Терешка з псами, вовкодавами, 

есесівцями. Останнім для Івана боєм з фашистами, у котрому він зробив усе, що міг, і 

навіть більше – для порятунку коханої.  

Поміж цими картинами і лежить вся повість, котра і сьогодні піддає декого під 

сумнів: яким чином у «послужному списку» письменника В.Бикова, який так відверто 

відхрещувався від романтизму, «виявилася повість «Альпійська балада», де навіть 

сама назва говорить сама за себе? Хіба балада – не романтичний жанр?  

       Повість «Вовча зграя» за жанром є оповіданням в оповіданні, вона  була 

написана у 1974 році. Головний герой, однорукий Левчук через тридцять років після 

війни їде за п’ятсот кілометрів у велике місто, щоб своїми очима побачити того, кого 

він врятував. А на останній сторінці ми бачимо Левчука, який натискає кнопку дзвінка 

квартири, де живе Віктор Платонов – той самий, заради котрого він колись ризикував 

життям. Між цими картинами, як і між боями у «Альпійській баладі», лежить 

авторське оповідання – згадка Левчука про прожите і пережите їм у дні війни. 

 При прочитанні «Альпійської балади» та «Вовчої зграї» можна виявити ряд 

подібних моментів у сюжеті цих биковських повістей. Від переслідування рятуються у 

«Альпійській баладі» сержант Іван Терешка, який вирвався після року полону з 

фашистського концтабору  та юна італійка Джулія. По п’ятам переслідують німці 

партизана Левчука з малим на руках у «Вовчій зграї». Рятуючись від переслідування, 

Терешка та Джулія потрапляють у пастку, вихід із котрої один: у прірву. Німці 

заганяють Тимофія Левчука у гинучу болотну трясовину,  що не залишає, здавалося б, 

жодної надії на порятунок. І  в «Альпійській баладі», і у «Вовчій зграї» кохання 

молодих людей отримує у сюжеті драматичний розвиток: Терешка йде на смерть 

заради Джулії, на долю Левчука кохання Клави та капітана Платонова також впливає 

найсильнішим чином, – він змушений прикладати нелюдські зусилля для порятунку 

дитини загиблої радистки. У фіналі «Альпійської балади» читач дізнається, що, хоча 

білоруський хлопець Іван Терешка загинув, у нього залишився син Джовані, котрого 
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виростила та виховала мужня сеньйора Джулія. Початок повісті «Вовча зграя» – 

приїзд Левчука у місто до врятованого ним у роки війни Віктора, сина загиблих 

однополчан.  

Однак, якби мова йшла лише про зовнішні пересікання, то, напевно, не було б сенсу 

зводити ці повісті В.Бикова між котрими пролягло ціле десятиліття. І не лише тому, 

що для аналізу схожість у сюжеті – фактор поверхневий. Ті відмінності, що наділяють 

кожну книгу В.Бикова новим виміром, ніби витісняють для нас всі інші враження 

подібності.  

А між тим ці дві названі повісті заключають у собі дещо таке, що робить їх 

спільний розгляд не лише бажаним, але й необхідним. У них пронизливо 

висвітлюється, напевне, одна з найпритягуючих ідей творчості В.Бикова: спрага 

людяності. І хоча простір, у котрому діють герої, замкнутий, а час строго обмежений, 

вчинки цих людей, їх почуття, їх психологія не лише позначають вищу відмітку стану 

людини, але й характер відношення самого письменника до зображуваної ним 

дійсності, де людяність героїв вимірюється ціною їхнього вибору. Письменник добре 

засвоїв істину: життя не вибачає пристосування, лицемірства, духовного боягузтва та 

духовної глухоти, і правда на боці совісті тих  людей, котрі не зраджують своїм 

принципам навіть ціною власного життя.  

Подвиг здійснюється не зовні, а всередині людини, у його серці. І такий подвиг 

оцінюється письменником перш за все. І чим крутіші повороти воєнної долі, тим 

твердіший характер  героя. 

Тут хотілося б привернути увагу до однієї розмови у «Вовчій зграї», котру ведуть 

між собою Левчук та Клава Шорохіна. Щоб було зрозуміло, про що йде мова, нагадаю 

у двох словах ситуацію.  

У запалі бою  партизанів із противником пораненому в руку Левчуку доручено 

вивезти у безпечне місце молоду радистку Шорохіну, котра ось-ось повинна народити. 

Клава прибула у загін з Москви і тут закохалася у  начальника штабу Платонова – 

командира та товариша Левчука. Але незабаром Платонов загинув, потрапивши в 

засідку, влаштовану зрадником Кудрявцевим. Левчук змушений разом із Калістратом 

Грибоєдовим, їздовим, супроводжувати Клаву та важко пораненого десантника 

Тихонова у Первомайську бригаду. Але дорогою їх помітили німці. Осліплий Тихонов 

застрелився, а їм вдалося відірватися від ворогів. І ось тут відбувається та цікава для 

розуміння характеру Левчука розмова, та й для повісті в цілому.  

« – Потрібно було вбити обох, – говорить Левчук Клаві, коли вони згадують, як 

загинув Платонов. – А що? Якщо сумніви, то до обох, щоб не сумніватися. Ось у 

Кислякова було: прибіг дядько з села, проситься у загін, а у самого брат в поліції. Ну 

що робити? Як мовиться, бабця надвох гадала: можливо, чесний, а можливо, і агент. 

Ну й вбили. І все добре. Трохи спочатку совість мучила, але помучила і перестала. Зате 

жодних сюрпризів.  

– Ні, так не можна, – тихо сказала Клава. – Ви всі розлютилися на цій війні. Воно 

зрозуміло, але недобре це. Ось Платонов був не такий. Він був людяний. Він до будь-

якої  людини відносився  як до себе самого.  

– Ой-ой-ой! – підхопив Левчук і сів рівно. – Людяний! Через цю його людяність 

ось як тобі тепер бути? Та й нам також…  

– Що ж, можливо, і буде погано. Але все одно він добрий. А добро не може стати 

злом».  

Левчук «у ті дві доби», про які  написана повість і які  стали «хоча й найважчими, але і  
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найвизначнішими у його житті», веде себе так, що ми розуміємо: саме внутрішня 

порядність, почуття провини, почуття чужої болі, готовність ризикувати собою – все, 

без чого не може бути справжнє добро, людяність, поєднані у ньому з особистою 

хоробрістю,  визначили той його вибір,  який  склав «предмет його скромної людської 

гордині» та залишився зарубкою тільки у ньому самому.  

Щоб характер Левчука до кінця розкрився, він повинен був пройти через те, через 

що він пройшов і що штовхало його до переосмислення, здавалося б давно вирішених 

для себе на війні питань. Це і Тихонов, який застрелившись, у той момент врятував їх 

усіх, і Клава, яка залишила після себе паросток нового життя, і Грибоєд з його 

сімейною трагедією, і Колобок, який своєю смертю заплатив за життя Левчука, і 

нерівний бій з поліцаями, де в повній мірі проявилися не лише холоднокровність, 

відвага та партизанське уміння Левчука, але й відкрилося його чесне серце; і шалений 

біг з малим за пазухою від фашистської «зграї», котра асоціюється у свідомості 

читачів з голодною вовчою зграєю, яка настигла Колобова і Левчука.  Та багато 

іншого, про що автор написав з вражаючою достовірністю. А ще через біль своєї душі, 

через яку  повинен був пройти Тимофій Левчук, який вибрався із проклятого болота і 

внутрішньо спустошений від усього пережитого їм – відчаю, смутку, від розрядки 

бувших до того на межі почуттів, від того, що «виклався увесь, можливо, навіть 

переріс себе», – щоб мати право з надією думати про ті людські цінності, котрі були 

для нього головними. 

У такому погляді на героїко-трагічний характер прози В.Бикова, де людина 

змушена кожного разу робити не лише те, що диктує  їй необхідність війни, але й своя 

власна совість, зрозуміло, немає великої відвертості. Разом із тим образне осмислення 

життєвого матеріалу війни у повістях В.Бикова не обмежується верхнім шаром, що 

бачить кожен. Концентруючи, максимально ускладнюючи події повісті, В.Биков 

намагається розкривати у жорстокості війни, де чудо дуже рідко приходить на 

допомогу його героям, те, що дозволяє їм у кінці не зламатися духовно, вистояти, 

знайти у собі сили бути людьми. 

 Разом з тим, письменник ніде не ставить за мету  зображати події в їх історичній 

масштабності.  Його цікавить інше: як відображається рух історії на діючих у його 

сюжетах  особах, їх моральності. Людина – причина подій,  але вона  і продукт їх. Що 

ж до «Альпійської балади» і «Вовчої зграї», то автор сам визнає у ній  «риси 

напівромантичного твору», підкреслюючи одночасно, що «повернення до романтичної 

прози» для нього «неможливе». Найбільш суттєвим виявляється те, що «…Балада» і 

«Вовча зграя» і сьогодні читаються з неаби-якою напругою. 

Але якщо «Альпійська балада» має епілог, то у «Вовчій зграї» автор, 

користуючись фігурою замовчування, не ставить крапку у фіналі сюжетної дії. У 

В.Бикова були свої мотиви саме так закінчити оповідання. «Час,  на жаль,  часто 

розриває старі зв’язки, – говорить письменник, – розлучає людей,  їх контактність 

вбиває з роками… Шукаєш одного – знаходиш іншого, зовсім не схожого на того, 

попереднього. Зате втроє дорожиш випробуваною часом старою дружбою. Тим 

більше, якщо вона почалася на фронті, перевірена у боях.  

З іншого боку, час зводить з новими людьми, з котрими ти ніби йшов різними 

дорогами життя, а вони виявляються тобі близькими та дорогими… Тому я і залишив 

«відкритий кінець» – у житті все може бути… Ким він став, цей врятований хлопчик? 

Нехай читач подумає». 



13 
 

Для читачів образ Платонова – молодшого, у квартиру котрого входить Левчук, 

не загадка. Деталі, котрими оперує автор говорять проте, що Віктор – син своїх 

батьків. Три десятки років після війни прибавили Левчуку за його відвагу та героїзм, і 

врятований ним малий, як видно, всі свідомі роки йшов по життю трудовим шляхом.  

     Це питання має пряме відношення до «Вовчої зграї» і ширше – до проблематики 

усього розділу. Для Левчука, який «пройшов вогонь, воду» і ось все стільки років жив 

мирною працею, все розвалилося, якщо б Віктор обманув його «мрії, думки, 

передумані за довгі тридцять років – рівно половину свого не дуже вдалого життя». 

Герой пристрасно сподівається побачити у врятованому ним сині Клави і Платонова 

людину: він «перш за все повинен бути Людиною», – як заклинання твердить самому 

собі Левчук, – «він повинен бути кращим».  

Тужливо-сумні роздуми про минуле, котрі переслідують колишнього партизана 

Левчука у мирному житті, – про минуле та сучасне, що переплітаються, де назавжди 

залишилися дорогі йому люди – Платонов, Клава, Колобов, Грибоєдов, – зовсім не 

наслідок його рефлексії, песимізму. Певні ситуації війни, у котрих йому якось 

довелося бути, повністю повірили у його характер. І хоча він цілком щиро вважає, що 

жодних подвигів у війну не здійснював, хай би була у нього найбільша нагорода, і ту, 

напевне, без сумнівів віддав би за одну можливість поглянути в очі Віктора. Ця зустріч 

більше, ніж будь-кому іншому, була потрібна йому самому. Він не міг забути те, що 

тоді пережив, навіть якби і хотів зробити це. Так само, як і ту ніч, коли йому 

пощастило менше. Тоді за його життя заплатив власним життям інший, і ця дорога 

плата, як неповернений борг, тридцять років лежала на його совісті».. 

Протягом 1964-1965 pp. Биков створив повісті «Пастка», «Атака з ходу», «Його 

батальйон», ставлячи собі за мету глибше зазирнути в душу солдата, який опинився у 

безвиході, позбавлений будь-якої можливості боротися з ворогом. Сила обставин, що 

тиснуть на людину, захоплює письменника. Він починає «експериментувати» з 

моральною стійкістю героїв, не просто змальовуючи людину за тяжких обставин 

війни, а розглядаючи її в «пеклі життя». Це пекло і фашистського полону («Пастка»), і 

бою на передовій («Атака з ходу», «Його батальйон»), і німецької окупації («Знак 

біди», «Обеліск»), і партизанського відступу («Вовча зграя» «Піти й не повернутися»), 

і невдалого рейду в німецький тил («Дожити до світанку»). За таких нелюдських, 

«пекельних» умов боєць, що йде на подвиг, – уже герой, навіть якщо через смерть він 

не зміг його здійснити, як у повісті «Дожити до світанку», де лейтенант Івановський 

замість складу німецьких боєприпасів, вмираючи, зумів підірвати лише одного німця з 

возом соломи. Будь-який вияв моральної стійкості, людяності на війні – це подвиг. 

Учитель Мороз в «Обеліску» не вбив жодного німця, але він справжній герой, бо 

добровільно йде на страту зі своїми учнями. 

«Мертвим не болить» (1965), мабуть, найбільш автобіографічний твір 

письменника. Героєві повісті, Василевичу, поталанило – він залишився живий, але 

щось у ньому нагадує людей, про яких Е. Хемінґуей сказав, що вони ніколи не 

зможуть повернутися з війни. Навіть у мирний час Василевич не може заспокоїтися, 

пам'ять постійно повертає його до огненних літ, а в серці назавжди залишився біль. Це 

біль не тільки від втрат друзів, воєнних поразок, а перш за все – біль за людину, яка не 

зробила моральних висновків з уроків історії. 

Психологічна, моральна ускладненість образів, вчинків вирізняє повісті Бикова 

цього періоду. Він намагався розкрити усю правду війни, яку сам пізнав сповна. Цей 
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шлях привів письменника до створення «партизанського» циклу повістей 

(«Круглянський міст», 1968; «Сотников», 1970; «Обеліск», 1971; «Дожити до 

світанку», 1972; «Вовча зграя», 1974; «Піти й не повернутися», 1978), відзначених 

Державними преміями. 

У 1980 році він був нагороджений почесним званням Народного письменника 

Білорусі. 

Сюжет повісті "Сотников"  простий: два партизани Сотников і Рибак 

відправляються в село, щоб добути їжу для загону. Сотникова мучить «розриває» 

кашель, який і видасть його з напарником ворогові. Хоча солдат міг би легко 

ухилитися від завдання, але він хоче показати бойовим товаришам, що не боїться ні 

«брудної роботи», ні небезпеки і викликається йти. Рибак дуже сильний і готовий до 

всього, але ці дві людини по-різному реагують на майбутню зустріч з ворогом. 

Читачеві здається, що сильний і кмітливий Рибак більш підготовлений до скоєння 

відважного вчинку, ніж кволий і хворий Сотников. Але якщо Рибак, який все життя 

«примудрявся знайти якийсь вихід», внутрішньо готовий до того, щоб вчинити зраду, 

то Сотников до останнього подиху залишається вірним боргу людини і громадянина. 

Звичайно, Рибак не позбавлений позитивних людських якостей, але після того, як він з 

товаришем потрапляє в полон, починається його моральне падіння. Заради того, щоб 

залишитися в живих, він вступає до лав поліцаїв, зраджує друга і навіть стає його 

катом. Сотников, навпаки, веде себе, як справжній захисник Батьківщини. Він не 

думає про себе, хоч розуміє, що загине і  збирає в собі останні сили, щоб з гідністю 

зустріти смерть. Інакше, навіщо тоді життя? Навіть коли Сотникова ведуть на страту, 

він все ще намагається захистити невинних людей і все робить  для того, щоб Вітчизна 

пишалося його вчинком. На таких людях, як Сотников, і була побудована перемога в 

боротьбі з ворогом. 

«Круглянський міст»  (1968), перша повість, є своєрідним переходом до нового 

етапу творчості. Маленька група партизанів отримала завдання спалити міст через 

річку, але при першій же спробі загинув командир. Командування бере на себе 

Бритвін, який має власний план виконання завдання. До мосту, що  охороняється, 

посилають сільського хлопця, який у бідоні з-під молока повіз вибухівку. Міст 

підірвано, але юнак загинув. Молодий партизан Стьопка Товкач розуміє аморальність 

цього плану. Він чинить самосуд над командиром-самозванцем, стріляє в нього, за що 

й потрапляє до ями штрафників. 

У повістях «Сотников», «Обеліск», «Дожити до світанку» автор начебто навмисне 

ускладнює ситуацію – позбавляє героїв здоров'я, сил і такими підводить їх до 

головного випробування, зосереджуючи увагу на силі духу. 

За повісті «Обеліск», «Дожити до світанку» (1974) Бикову була присвоєна 

Державна премія CРСР. Живучи у Бресті та Мінську, народний письменник Білорусії 

Биков друкувався в журналі «Новий світ»і в 1970-1980-ті роки входив у керівні органи 

Спілки письменників СРСР.. 

Повість «Піти і не повернутися» (1978), дія якої відбувається в 1942 в 

окупованій Білорусії, була інсценована автором і з успіхом йшла в театрах Білорусії і 

Росії. 

У роки перебудови Василь  Биков став одним з перших письменників, що 

показали трагедію села в 1930-ті роки,  коли сталінське правління призвело селян до 

фактичного стану кріпаків і довело їх до злиднів. Така доля головних героїв повісті  

«Знак біди» (1986),  білоруських хуторян  Петрока і Степаниди. Незважаючи на всі 
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приниження, вони відмовляються служити фашистам, які не вважають їх людьми. 

      У повісті  письменник порушує питання про людяність та  причини її 

незнищенності: людська гідність дорожча ніж життя. Життя Петрока і Степаниди  

змальоване від наймитської юності до смертного часу, коли вони гинуть на своєму 

хуторі, відібраному у старого поміщика, але не підкоряються фашистам. Залишившись 

без даху над головою, поміщик покінчив із собою, і Степанида сприйняла його 

самогубство як знак прийдешньої біди. У фіналі повісті Степанида спалює себе, щоб 

не потрапити в руки поліцаїв, а захована нею не розірвана бомба залишається в землі 

як знак нової біди, яка чекає своєї години.  Тут  з᾿являється і нова для письменника 

думка – що страждання народу під час війни не випадкові і, незважаючи на жах, що 

відбувається, навіть закономірні. За повість «Знак біди»   Биков був удостоєний 

Ленінської премії. 

   Військова тема залишається центральною у повісті Бикова «Кар᾿єр» (1986),  де 

йдеться про людину, з вини якої загинула жінка; у фіналі повісті через невідбутність 

цієї провини герой приходить до віри в Бога. Дія повісті «Кар'єр» відбувається восени 

1941 р. в глухому білоруському містечку, окупованому німецько-фашистськими 

загарбниками. Вперше у творчості письменника воєнна тема органічно пов'язана з 

нашою сучасністю, досліджується вплив давно пережитого на долі людей старшого і 

молодого поколінь. 

 Право людини вирішувати жити іншим життям або вмирати, є центральною 

темою повісті «В тумані» (1987). 

«Облава» ( 1990) – остання повість, присвячена трагічним подіям мирних років.  

В центрі повісті доля простого селянина Хведора Ровби, розчавленого тоталітарним 

режимом. 

Більшість  критиків вважає його творчість невід᾿ємною частиною російської 

літератури.  

З приходом до влади у Білорусії Лукашенка Биков, який виступив з різкою 

критикою режиму, що встановився у країні, був підданий переслідуванням влади. 

Його перестали видавати, шельмували у засобах інформації. 1998 року Василь Биков 

був змушений виїхати з Мінська, за запрошенням пен-клубу Фінляндії  

прожив півтора роки у Гельсінкі, у 2000 переїхав до Німеччини. В. Биков 

зазначив: «Мої політичні розбіжності з президентом Білорусі О. Лукашенком не 

означають, що я повинен стати політемігрантом». У 2002 р. письменник разом із своєю 

дружиною переїхав у Чехію. На батьківщину Василь Биков повернувся лише за місяць 

перед смертю.  Після перенесеної операції з видалення ракової пухлини Биков приїхав 

у Білорусь на реабілітацію. 23 червня 2003 року він помер в онкологічній лікарні в 

Боровлянах, що поблизу Мінська. 

В еміграції написав декілька воєнних оповідань та притч, повість «Вовча яма», 

присвячену наслідкам чорнобильської катастрофи. В 1998 закінчив повість «Стіна», в 

2000 – оповідання «Великодне яєчко» про події в післявоєнному білоруському селі. 

Пам’ять про його складне життя та безкомпромісну позицію тільки збільшує його 

вплив на національне життя Білорусі. Українською мовою перекладено вісім з 

шістнадцяти його повістей. 

 

 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%95%D0%9D-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
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Генріх Теодор Белль – німецький прозаїк і новеліст  
 Драматичністю зображуваних подій проза В. Бикова суголосна творчості 

лауреата Нобелівської премії Генріха Белля, який також воював, але на  протилежному 

боці. Німецького, як і білоруського, прозаїка цікавить, насамперед, проблема «людина 

на війні», людина звичайна, рядова. 

Автор антинацистських та соціально-критичних романів «Де ти був, Адаме?» 

(1951), «І не промовив жодного слова…» (1953), «Дім без господаря» (1953), 

 «Більярд о пів на десяту» (1959), «Очима клоуна» (1963), «Груповий портрет з 

дамою» (1971), «Дбайлива облога» (1979), «Солдатська спадщина» (1985), що 

вирізняються глибиною психологічного аналізу, гостротою етичної проблематики та 

гуманізмом. Оповідання «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…» (1950), «Самовільна 

відлучка» (1964), «Кінець одного відрядження» (1966),  автобіографічна повість «Що 

станеться з хлопчиком…» (1981), театральні, телевізійні, та радіоп'єси, літературна 

критика. Нобелівська премія (1972). 

Генріх Теодор Белль – німецький прозаїк і новеліст народився 21 грудня 1917 р. в 

Кельні, одному з найбільших міст Рейнської долини, у багатодітній родині майстра з 

виготовлення художніх виробів з дерева Віктора Белля й Марі (Германнс) Белль. 

Предки Белля втекли з Англії при Генріхові XIII: як і всі ревні католики, вони 

піддавалися гонінням з боку англіканської церкви. Белль  писав вірші й оповідання з 

раннього дитинства, виявився одним з небагатьох учнів у класі, які не вступили в 

Гітлер'югенд. Закінчив середню школу в Кельні.  Проте через рік після закінчення 

школи юнак був притягнутий до примусових трудових робіт, а в 1939 р. покликаний 

на військову службу. Служив Белль капралом на Східному й Західному фронтах, 

кілька разів був поранений і зрештою в 1945 р. потрапив у полон до американців, після 

чого просидів кілька місяців у таборі для військовополонених на півдні Франції. 

Після повернення у своє рідне місто Белль недовгий час навчався в Кельнському 

університеті, потім працював у майстерні батька, у міському бюро демографічної 

статистики й при цьому не переставав писати. 

Нобелівську премію Белль отримав у 1972 році «за творчість, у якій сполучається 

широке охоплення дійсності з високим мистецтвом створення характерів і яка стала 

вагомим внеском у відродження німецької літератури». 

У 1942 році Белль одружився з Анною Марі Чех, яка народила йому двох синів. 

Разом із дружиною Белль перекладав на німецьку мову таких американських 

письменників, як Бернард Маламуд і Селінджер. Книги Белля стали широко відомі не 

тільки в Західній, але й у Східній Німеччині, навіть у Радянському Союзі, де було 

розпродано кілька мільйонів екземплярів його творів. Разом з тим Белль зіграв помітну 

роль у діяльності  Пен-клубу, міжнародної письменницької організації, за допомогою 

http://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1917
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96%D1%85_XIII
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%88
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%27%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82,_%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_(1939-1945)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82,_%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_(1939-1945)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/1972
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1&action=edit&redlink=1
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якої він надавав підтримку письменникам, що піддавалися утискам у країнах 

комуністичного режиму. Після того як Олександр Солженіцин в 1974 р. був висланий з 

Радянського Союзу, він до від'їзду в Парижі жив у Белля. 

Помер Белль у віці 67 років, перебуваючи під Бонном, у гостях в одного зі своїх 

синів 16 липня 1985 року. 

Ранні оповідання Белля за характером схожі з оповіданнями багатьох німецьких 

авторів кінця 1940-х років; вони являють собою поверхові, нещадно реалістичні 

портрети «маленьких людей», що живуть у руїнах розбомблених міст. 

У 1949 році вийшла у світ й одержала позитивний відгук критики перша повість 

Белля «Поїзд точно за розкладом» історія про молодого солдата, якого чекає 

повернення на фронт і швидка смерть. «Поїзд прийшов вчасно» – це перший твір 

Белля із серії книг, у яких описується безглуздість війни й труднощі післявоєнних 

років.  «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…» 1950), «Де ти був, Адаме?» 1951) і 

«Хліб ранніх років»  – ці книги звучать палкими обвинуваченнями жахам і хаосу 

війни. Авторська манера Белля, що писав просто і ясно, була орієнтована на 

відродження німецької мови після пихатого стилю нацистського режиму. 

Відійшовши у своєму першому романі «Більярд о пів на десяту» (1959) від 

манери («літератури руїн»), Белль оповідає про сім'ю відомих кельнських архітекторів. 

Хоча дія роману обмежена всього одним днем, завдяки ремінісценціям і відступам у 

романі розповідається про три покоління – панорама роману охоплює період від 

останніх років правління  кайзера Вільгельма до процвітаючої «нової» Німеччини 50-х 

рр. «Більярд о пів на десяту» значно відрізняється від більше ранніх творів Белля – і не 

тільки масштабом подачі матеріалу, але й формальною ускладненістю. У 60-х 

рр. твори Белля стають композиційно ще складнішими. Дія повісті «Очима клоуна» 

(1963) відбувається також протягом одного дня; у центрі оповідання перебуває 

парубок, який говорить по телефону й від імені якого ведеться оповідання; герой воліє 

грати роль блазня, аби тільки не підкоритися лицемірству післявоєнного суспільства. 

«Тут ми знову зіштовхуємося з головними темами Белля: нацистське минуле 

представників нової влади й роль католицької церкви в післявоєнній Німеччині», – 

писав німецький критик Дітер Геніке. 

Темою «Самовільної відлучки» (1964) і «Кінця одного відрядження» (1966) 

також є протидія офіційній владі. Більш об'ємний і набагато більше складний, 

порівняно з попередніми творами, роман «Груповий портрет з дамою» (1971),  

написаний у формі репортажу, що складається з інтерв'ю й документів про Лені 

Пфейффер, завдяки чому розкриваються долі ще шістдесяти людей. «Простежуючи 

протягом півстоліття німецької історії життя Лені Пфейффер, – писав американський 

критик Ричард Локк, Белль створив роман, що оспівує загальнолюдські цінності». 

«Груповий портрет з дамою» був згаданий під час присудження Беллю 

Нобелівської премії (1972), отриманої письменником «за творчість, у якій 

сполучається широке охоплення дійсності з високим мистецтвом створення характерів 

і яке стало вагомим внеском у відродження німецької літератури». «Це відродження, – 

сказав у своїй промові представник Шведської академії Карл Раґнар Ґіров, – порівняне 

з воскресінням повсталої з попелу культури, яка, здавалося, була приречена на повну 

загибель, проте, на нашу загальну радість і користь, дала нові паростки». 

У тому ж році, коли Белль надав допомогу Солженіцину, він написав 

публіцистичну повість «Зганьблена честь Катаріни Блюм», у якій виступив з різкою 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/1974
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%96&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/1940-%D0%B2%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/1950-%D1%82%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/1950-%D1%82%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/1960-%D1%82%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/1960-%D1%82%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B6
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%27%D1%8E
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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критикою продажної журналістики. Це оповідання про несправедливо звинувачену 

жінку, яка зрештою вбиває репортера, що оббрехав її. У 1972 році, коли преса була 

переповнена матеріалами про терористичну групу Баадера Мейнхоф, Белль пише 

роман «Під конвоєм турботи» (1979), у якому описуються руйнівні соціальні 

наслідки, що виникають через необхідність підсилювати засоби безпеки під час 

масового насильства. Спогади про ранню юність у Кельні «Що станеться із 

хлопчиком, або Яка-небудь справа по книжковій частині» вийшли у 1981 році. 

У рік смерті Белля (1985) був виданий найперший роман письменника 

«Солдатська спадщина», який був написаний в 1947 році, однак публікувався 

вперше. «Солдатська спадщина» оповідає про криваві події, що відбувалися під час 

війни в районі Атлантики й Східного фронту. Попри те, що в романі відчувається 

деякий надрив, відзначає американський письменник Вільям Бойд, «Солдатська 

спадщина» є добутком зрілим і досить значним: «від нього віє вистражданими ясністю 

й мудрістю». 

Однією з центральних тем беллівської прози була Друга  світова війна та 

зруйнований нею світ. Белль говорив від імені «тих, хто повернувся» з фронту додому, 
– від імені тих, хто страждав від ран і душевного болю, від своєї духовної скаліченості 

та ідейної ошуканості. З таким типом героя ми зустрічаємося в оповіданні 

«Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…», що вважається одним з найгостріших 

антивоєнних творів світової літератури ХХ ст. Генріх Белль ніби зумисне не дає 

своєму героєві імені, позбавляє його виразних індивідуальних ознак, підкреслюючи 

таким чином узагальнений характер образу. Він, на відміну від героя В. Бикова, зовсім  

по-іншому осягає навколишній світ і те, що з ним сталося. Йому все «таке далеке і 

байдуже». Світ, який він сприймав самими лише очима (не душею!), був йому 

«глибоко чужий і нецікавий». В оповіданні «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…» 

розповідається про долю юнака, фізично й духовно скаліченого війною. Ця розповідь 

вміщена в одну мить його життя, коли після важкого поранення він потрапляє до 

шпиталю, який розташувався в його гімназії. Лежачи на ношах, що проносять сходами 

та коридорами приміщення, в якому він провів вісім років і яке залишив лише три 

місяці тому, герой  намагається з᾿ясувати, чи справді він опинився у рідній гімназії. 

Повністю його здогадки підтверджуються лише тоді, коли він бачить на дошці 

власноруч написані слова: «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…».  

Однак в цей момент юнак раптово прозріває вдруге: коли з нього знімають бинти, 

він бачить, що втратив обидві руки й ногу (ефект раптовості, який підкреслює трагізм 

ситуації, є ще  одною специфічною особливістю беллівської поетики). 

Хоч із деякими натуралістичними подробицями Белль пише: «Я  стенувся, 

відчувши укол в ліве стегно, хотів був підвестися на лікті й не зміг, а проте встиг 

поглянути на себе й побачив ,  що в мене немає обох рук, немає правої ноги, тим-то я 

відразу впав на спину, бо не мав тепер на що спертися!» Хоч як наполегливо 

працювала свідомість пораненого, він не міг відповісти на питання, за що його 

жахливо скалічено (обрубок, а не людина!), тому й залишається незакінченою фраза: 

«Пішов зі школи на фронт і поліг за!» 

Фашистські ідеологи запаморочували молоді голови байками про справедливу 

війну, захист інтересів арійської нації, а насправді,  готували «гарматне мясо» для 

здійснення нелюдських, загарбницьких планів «біснуватого фюрера». Таким чином, 

герой Белля скалічений фізично і морально. Г. Белль писав про війну з непідробною, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/1947
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суворою правдивістю. Йому було боляче за своїх сучасників, які йшли на 

загарбницьку війну і віддавали своє життя заради фальшивих ідеалів. 

Важливе символічне навантаження несе в оповіданні зазначений у його назві 

фрагмент речення «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…». Він є обірваним уривком 

відомої епітафії 300 спартанцям, які, боронячись від персів, загинули під 

Фермопілами. Повна фраза звучить так: «Подорожній, коли ти прийдеш у Спарту, 

перекажи лакедемонянам, що ми полягли тут, вірні їхньому наказові». Фрагмент 

епітафії, використаний у нацистській гімназії як дидактичний матеріал, набуває 

характеру скорботного пророцтва щодо долі її випускників і – ширше щодо долі всіх 

загиблих у війнах, які відбувалися упродовж людської історії. В обірваному вигляді 

цитата справляє ще гостріше враження – адже позбавлений обох рук юнак ніколи не 

зможе її дописати до кінця. Відтак ситуація повернення скаліченого солдата до рідної 

школи  перетворюється на тяжке звинування, що його письменник-гуманіст висуває 

війні та гітлерівському тоталітаризму, який цю війну породив. 

Маленьке оповідання Г. Белля понизує високим антивоєнним пафосом, до того ж, 

йдеться не тільки про заперечення фашизму, а і будь-якої війни. 

Треба берегти мир, спокій, гармонію в житті, не ставати жертвами привабливих 

гасел, пам’ятати завжди і всюди, що призначення людини – жити, не вбивати собі 

подібних. Саме на цьому і наголошує німецький письменник Генріх Белль. 
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Альбер Камю – французький письменник і філософ 

А.Камю – один із найвидатніших представників модерністської інтелектуально-

філософської прози.  

Народився 07.11.1913, Мондові, Алжир в сім'ї сільськогосподарського працівника 

Люсьєна Камю. Мати – Катрін Сантес, іспанка з походження. Коли Камю не 

виповнилося ще й року, від важкого поранення, отриманого в бою на Марні, помер 

батько. Мати Камю з двома дітьми переїхала в Алжир, де влаштувалася 

прибиральницею. 

        У 1918 p. Камю віддали у початкову школу Белькура. Закінчивши її з відзнакою, 

він продовжив освіту в Алжирському ліцеї на стипендію, яку виклопотав для нього 

його шкільний учитель Луї Жермен. У ліцеї (1923-1932) Камю перечитав праці Ф. 

Ніцше, книги А. Жіда, М. Барреса, А. Мальро, М. Пруста, Ф. Достоєвського. 

У 1930p. Камю захворів на туберкульоз, майже рік лежав у шпиталі, після чого 

повернувся у ліцей. 1931р. у класі філософії Камю познайомився з молодим 

викладачем філософії та літератури Жаном Греньє, котрий справив величезний вплив 

на духовне становлення Камю і став згодом його наставником і другом. Завдяки Ж. 

Греньє Камю дізнався про ідеї релігійного екзистенціалізму, зацікавився філософією. 

Восени 1932p. Камю вступив на філологічний факультет Алжирського 

університету, де наполегливо навчався, суміщаючи заняття в університеті з працею. Із 

захопленням вивчав праці С. К'єркегора, А. Шопенгауера, О. Шпенглера, Л. Шестова. 

У журналі «Південь» Камю опублікував невеликі замітки, написані за порадою Греньє: 

«Жан Ріктюс. Поет злиденності», «Про музику», «Філософія століття», есе «Марення», 

«Сумніви», «Спокуса брехні», «Побажання», «Повернення до самого себе». Перші 

замітки та есе Камю за всієї їхньої незрілості містять деякі важливі мотиви: анархічний 

бунт проти суспільних умовностей, втечу у світ мрій, приниження раціонального 

первня в мистецтві. Загалом твори Камю пронизані кризовим станом духу, 

характерним для значної частини європейської інтелігенції після Першої світової 

війни. 

Восени 1935 p. Камю вступив у алжирську секцію комуністичної партії Франції. 

Він розглядав комунізм як «перший крок, як аскезу, що готує ґрунт для більш духовної 

діяльності». За дорученням партії вів пропагандистську роботу серед мусульман. 

У 1936 p. Камю очолив Театр праці, де виступив як режисер, актор і автор. У 

театрі були поставлені п'єси за творами А. Жіда, А. Мальро, О. Пушкіна, Ф. 

Достоєвського. 

1937 p. Камю вийшов з комуністичної партії. 

Того ж року він видав збірку есе «Виворіт і лице», головною проблемою якої 

стало питання про здобуття особистістю гідності в абсурдному світі. Камю каже «так» 

життю, незважаючи на абсурдність буття, бо необхідно «бути самому вічною радістю 
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становлення...» Створюючи в збірці ліричних есе «середземноморський міф», Камю 

прагне втекти від хаосу історії у мудрість природи. 1938p. Камю розпочав 

журналістську діяльність у газеті «Альже репюблікен» і паралельно продовжував 

літературну працю, написав філософську драму «Калігула» (1944), повість 

«Сторонній» (1942), есе «Достоєвський і самогубство», яке увійшло згодом у «Міф 

про Сізіфа» під назвою «Кирилов», завершував роботу над романом «Щаслива 

смерть» (1971). Під час окупації фашистами Франції К. вів підпільну роботу в 

організації «Комба». 

«Сторонній» мав величезний успіх, надовго ставши одним із найчитабельніших 

творів французької літератури XX ст. Повість отримала високу оцінку критики. 

Прикметним із цього погляду є дещо перебільшений захоплений відгук про твір 

відомого французького критика Г. Пікона: «Якби через декілька століть залишилася 

лише ця коротка повість як свідчення про сучасну людину, то її було б достатньо, як 

достатньо прочитати «Рене» Шатобріана, аби познайомитися з людиною епохи 

романтизму». 

Герой повісті Мерсо – узагальнений образ, який представляє екзистенціалістський 

варіант «природної людини». Розірвавши внутрішні зв'язки із суспільством, дрібний 

службовець Мерсо живе з усвідомленням абсурдності буття. Це гостре відчуття 

абсурду робить його «стороннім», якому чужі вартості та норми суспільства. Мерсо 

живе, скоряючись інстинктам, гостро відчуваючи красу природного світу; у Мерсо 

криється небуденний ліричний дар. 

Майже неусвідомлено він вбиває людину. У другій частині повісті історія 

головного героя у процесі судового розслідування постає ніби в кривому дзеркалі. 

Мерсо засуджують, по суті, не за скоєне вбивство, а за спробу знехтувати умовними 

формами загальноприйнятих стосунків між людьми, за порушення правил гри, зате, 

що він «сторонній». Камю ставить свого героя в типову для екзистенціалістів «межову 

ситуацію», тобто в ситуацію вибору перед лицем смерті й абсурду, коли, згідно з 

екзистенціалістською філософією, настає прозріння. Мерсо вибирає свободу знати, що 

світ абсурдний. Відмовившись піти на компроміс, Мерсо приймає смерть. 

Ж. Ґреньє в одному зі своїх листів до автора «Стороннього» зазначав вплив Ф. 

Кафки на стилістику повісті (лист від 19 квітня 1941p.). Камю відповів учителеві, що 

«вчився у Кафки духу, але не стилю». Поміж тим, за очевидної різниці у стилістиці 

Кафки та К. обидва вони тяжіли до притчевих форм жанрового мислення, для обох 

характерна лаконічність мовної форми при філософській глибині змісту. Зазначаючи 

зовнішньо безпристрасний тон оповіді в «Сторонньому», Р. Варт говорив про 

«нульовий градус письма» в повісті. Дійсно, Камю переконаний, що життя просте, що 

люди все ускладнюють, а тому й говорити про нього треба просто, без метафор, 

натяків, складних культурних ремінісценцій, за якими криється прагнення втекти від 

усвідомлення трагізму людської долі. 

Етапним для Камю твором стала книга «Міф про Сізіфа» (1942), яка завершує 

перший період у творчості письменника. «Міф про Сізіфа» має підзаголовок: «Есе про 

абсурд». Проблеми абсурду та «верховного самогубства» як вираження людського 

бунту проти нього, стають центральними в цьому циклі. У «Міфі про Сізіфа» Камю 

дає означення абсурду: «Сам по собі світ просто не наділений розумом: це все, що 

можна про нього сказати. Але зіткнення цієї ірраціональності з відчайдушним 

бажанням ясності, поклик якої лунає в глибинах людської істоти, – ось що абсурдне. 

Абсурд залежить тією ж мірою від людини, якою і від світу». 
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Абсурд призводить до бунту проти Бога і людської долі. Предтечею 

екзистенціалістів у розробці цієї проблематики К. вважає Ф. Достоєвського. Кирилова, 

одного із персонажів «Бісів», Камю трактує як «людину абсурду», для якого 

самогубство стало єдиним засобом звільнитися від муки абсурду. Кирилов – логічний 

самогубця: якщо життя не має сенсу, то немає сенсу і проживати його. Проте істотно, 

що для Камю визнання абсурду – не кінцевий висновок, а лише початкова точка в 

пошуку справжніх вартостей. 

Проблемі метафізичного бунту присвячена п'єса Камю «Каліґула». Безпосереднім 

історичним джерелом сюжету є твір римського історика та письменника І ст.н.є. 

Светонія «Про життя дванадцяти цезарів». За свідченням Крістіан Ґалендо, ...1937р. 

Камю читав «Калігулу» Светонія. Він був зачудований цією особистістю. Він постійно 

говорив про нього й головним чином його «грав». 

У процесі художнього опрацювання історичного матеріалу Камю відмовився від 

конкретно-історичного аналізу та розглядає головного героя як носія метафізичного 

бунту, а його трагедію – як трагедію «верховного самогубства». У 1958р. у передмові 

до американського видання збірки п'єс Камю писав: «Каліґула» – це історія 

«верховного самогубства». Історія, яка найвищою мірою трагічна та людяна. З вірності 

самому собі, невірний стосовно ближніх, Каліґула згоджується померти, збагнувши, 

що ніхто не може врятуватися поодинці й що не можна бути вільним супроти інших 

людей». 

Втративши кохану жінку, молодий імператор усвідомлює просту істину: «Люди 

помирають, і вони нещасні». Каліґулу дратує заспокійлива брехня, яка його оточує. 

Він прагне до абсолюту, хоче «жити за правдою». Але абсолют недосяжний, як 

недосяжний місяць, якого хоче запопасти Каліґула. Імператор прагне змінити 

існуючий порядок буття. Його влада та свобода безмежні. Осягнення абсурдності 

життя робить з доброго та споглядального К. жорстокого тирана, котрий вбиває своїх 

підданих. У фіналі п'єси Каліґула зазнає поразки. Він усвідомлює свою неправоту й 

тому сам прирікає себе на смерть. Знаючи про заплановану змову, він нічого не 

робить, щоби запобігти їй. «Якщо правда Каліґули в його бунті, то його помилка – в 

запереченні людей. Не можна все зруйнувати, не зруйнувавши самого себе», – писав 

згодом Камю. 

П'єса була поставлена у паризькому театрі Еберто. Прем'єра відбулася 25 вересня    

1945 року. Роль Калігули виконував Жерар Філіп. Образ Каліґули викликав у глядачів 

закономірні асоціації з А. Гітлером, хоча, як справедливо зазначають дослідники 

творчості Камю, «під час написання тексту Камю був далекий від задуму створити 

п'єсу з історичним ключем». 

Роман «Чума» (1947) – найбільший серед прозових творів Камю, є вершинним 

досягненням письменника. Він увійшов до історії літератури ХХ ст. як літературний 

пам᾿ятник борцям проти гітлерівської навали. В ньому втілилося все, що пережив і 

осмислив письменник у роки суворих випробувань. Автор роз᾿яснював: «Який  зміст 

«Чуми» –  це боротьба європейського Опору проти фашизму». Філософський зміст 

реалізувався у формі роману-притчі. 

Фабула роману – хроніка чумного року в Орані на узбережжі Середземного моря. 

Хроніку цю пише лікар Ріє, який перебував в центрі подій. Оповідач прагне 

найповніше відтворити те, що бачив і чув, посилаючись на документи, записи, 

свідчення оранців, і намагається дотримуватися тону безстороннього свідка: 
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Цікаві події, що взято сюжетом цієї хроніки, відбулися 194… року в Орані. Оран, 

на перший погляд, місто звичайне, така собі французька префектура на алжирському 

узбережжі. Саме містечко, признатися, бридке. На перший погляд, тихомирне,  і лише 

куди пізніше примічаєш,чим воно відрізняється від безлічі інших торгових міст, 

розкиданих під усіма широтами. Ну як собі уявити, скажімо, місто без голубів, без 

дерев і садів, де не чуєш ні лопотіння крил, ні шелесту листя, – словом,  місто безлике? 

Потім оповідач характеризує мешканців цього міста. Оран – місто торгове, і його 

мешканці «цікавляться передусім комерцією, і головне – дбають, як самі кажуть, про 

зиск». 

Звичайне місто, звичайний спосіб життя ведуть його жителі, «не здогадуючись  

про існування чогось іншого». Та раптом почало відбуватися щось незрозуміле і 

надзвичайне: «вранці 16 квітня лікар Ріє, вийшовши зі свого помешкання, перечепився 

на сходовому майданчику об здохлого щура». Незабаром здохлих щурів почали 

знаходити всюди. Мешканці міста стурбовані, але безпорадна влада нічого не робить. 

Тим часом у місті почали хворіти і помирати люди. Ознаки хвороби у всіх були 

однаковими. Лікарі боялися визнати, що ця страшна хвороба – чума. Преса в Орані 

німувала, адміністрація міста не визнавала хворобу. Люди не  могли і не хотіли вірити, 

що в місто прийшла чума. Оран оголосили закритим містом і робили відчайдушні 

спроби пробитися на волю – і брехнею, і підкупом, і силою. А були такі, що 

пристосувалися до нових умов життя. Чума докорінно змінила побут  оранців. 

Зачинилися крамниці. Зросло число безробітних. Розквітли спекуляція і мародерство. 

Відкрилися карантинові табори. Похоронний обряд прискорили, перетворивши на 

формальність. Кількість небіжчиків перевищувала можливості цвинтаря, тому 

цілодобово працював крематорій.  

Герої роману по-різному ставляться до чумної пошесті.  

Священик Пенлю вважає, що це кара за гріхи, але сам помирає. 

Жан Тарру організовує санітарні дружини, на допомогу лікарям і сам помирає в 

останні дні 

Жозеф Гран – дрібний службовець, невдаха в житті, продовжує писати твір про 

прекрасну амазонку, дбаючи при цьому про красу стилю. 

Раймон Рамбер – паризький журналіст, приїхав в Оран, щоб написати про 

санітарний стан міста, хоче втекти  в Париж, де на нього чекає кохана, але побачене в 

шпиталі, змушує його залишитись. 

Лікар Ріє, скромний, стриманий, мужній, по двадцять годин на добу працює. 

Буває, що він змушений вдиратися в дім разом з солдатами, щоб забрати хворого до 

шпиталю, і тоді він чує прокльони на свою адресу. Незважаючи ні на що, він 

продовжує боротьбу з чумою, бо вважає це своїм обов᾿язком. Чума для нього – це 

«нескінченна поразка». 

Чума несподівано відступила, але лікар Ріє думає, що, «будь-яка радість під 

загрозою». Бо він знає те, що бацила чуми ніколи не вмирає і ніколи не щезає, 

десятиліттями вона може дрімати у закутку меблів або у стосі білизни, вона терпляче 

вичікує своєї години в спальні, в підвалі, у валізі, в носовичках та в паперах, і 

можливо, настане день, коли на лихо і в науку людям чума розбудить пацюків і пошле 

їх конати на вулиці щасливого міста. Так завершується роман. 

Чума, як і війна, завжди застає зненацька – так проводиться автором паралель між 

чумою і війною. А далі весь текст роману, сповнений алегорій, спонукає читача 

розшифрувати їх і бачити за історією Орана історію окупованої фашистами Франції, 
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Європи. Однак чума у Камю – це не тільки фашизм. Це і хвороба, і війна,  і 

жорстокість судових вироків, і несправедливе суспільство, і фанатизм церкви і 

розстріл переможених, і смерть дитини – це зло взагалі, зло, невіддільне від буття. 

Справді, «Чума» – це роман на всі часи: доки існує людство, існуватимуть і ті 

проблеми, які вирішує у своєму творі Камю. Камю застерігає: люди, пам᾿ятайте, 

бацила чуми ніколи не вмирає! Будьте готові дати відсіч будь-якій чумі! 

 Після виходу у світ роман був відзначений премією критики. Французький 

критик   Г. Пікон писав: «У цьому стрункому творі, такому погідному на позір, 

звучить багато різних голосів. У ньому уживаються одночасно абсурд і бунт, 

байдужість і пристрасть, холодність і захопленість, відстороненість і чуттєвість, 

відчуття вічного і миттєвого...» 

Трактування «чуми» в романі Камю набуває більш актуального і конкретно-

історичного звучання. У романі присутній і прихований абстрактно-символічний 

пласт, який дозволяє тлумачити «Чуму» як роман-притчу про людське існування 

загалом. Оповідна манера в «Чумі» зорієнтована на достовірність документального 

свідчення, на скрупульозність, точність протокольного запису. «Чума» – це і розповідь 

про фашистське нашестя, подана в алегоричній формі, але водночас це й міф про 

споконвічну долю людини. 

Другий період творчості Камю завершує його філософська праця «Бунтівна 

людина», 1951р, у якій письменник прослідковує історію ідеї бунту. Камю  послідовно 

розглядає «метафізичний», «історичний» бунт, «бунті мистецтво». Початковим 

пунктом його філософії залишаються абсурд і бунт як його наслідок. Проте в 

«Бунтівній людині» подано дещо інше трактування бунту, ніж у «Міфі про Сізіфа». 

Бунт відтепер не просто «відмова від примирення» та «видовище людської погорди», 

певне абсолютне заперечення, здатне викликати вседозволеність, а вимога людської 

солідарності, визнання вартості «іншого». «У бунті людина поєднується з іншими 

людьми, і з цієї точки зору солідарність є метафізичною», – писав Камю. У збірці 

оповідань «Вигнання та царство» («L'exil et le royaume», 1957) Камю знову закликає 

зневажити суєтність повсякденного життя, перемогти в собі заскорузлість звичного 

існування і злитися з «ніжною байдужістю природи». Критика зустріла збірку 

доброзичливими відгуками.  Г. Пікон зауважив «матеріальну вагомість», яка з'явилася 

у новелах збірки, таку відмінну від абстрактності й алегоричності попередніх творів 

Камю. 

1956 р. була опублікована повість Камю «Падіння». Спочатку Камю збирався 

включити її у «Вигнання та царство», але значні розміри повісті змінили його намір. 

«Падіння» – твір пізнього Камю, що відобразив посутні особливості його творчої 

еволюції. У повісті помітна певна збентеженість письменника, невиразність його 

авторської позиції. «Падіння» – це сповідь «облудного пророка», людини розумної, 

але безчесної, котра намагається власну моральну провину виправдати з допомогою 

загальної, на її переконання, ницості та гріховності. Герой Камю – дволикий: він бажає 

видаватися порядним, не будучи таким. Його головна турбота – виправдати себе, а 

головна якість, за висловленням самого Камю, – нездатність любити. Як зазначав 

дослідник творчості К. – С. Великовський, у «Падінні «Камю вчиняє розправу над 

власним світоглядом, котра «неминуче усувала заслони, що оберігали його колишній 

гуманізм від поглинання болісним скепсисом і мізантропією». 
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У 1957 р. Камю став лауреатом Нобелівської премії з літератури. Премія була 

присуджена письменникові «за його значну літературну діяльність, яка з 

надзвичайною проникливістю висвітлила проблеми людської совісті в нашу епоху». 

Виступаючи з нагоди вручення йому Нобелівської премії з промовою, що отримала 

назву «Шведської промови» (1958), Камю виклав основні засади своєї естетики. Він 

покладає на митця відповідальність за все, що відбувається навколо. Камю зауважує 

зростаючу роль мистецтва та митця в сучасному світі, а призначення мистецтва вбачає 

у «запереченні брехні та спротиві гніту». 

У 1959 p. Камю здійснив інсценізацію «Бісів» Ф. Достоєвського, а незабаром 

загинув у автомобільній катастрофі (4 січня 1960 р. в Вільблевені, Франція). Ф. 

Моріак, говорячи про місце Камю в сучасній культурі, зазначав: «Молода людина 

жадає моральних напучувань... І заслуга Камю полягає саме в тому, що він 

задовольняє цю потребу». 

В Україні окремі твори Камю переклали Ю. Клен, А. Кущ (А. Перепада), П. 

Таращук, М. Тютюнник, О. Черній, О. Соловей. 
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   Олекса́ндр Петро́вич Довже́нко – український письменник, кінорежисер, 

кінодраматург, художник, класик світового кінематографу 

Народився 29 серпня 1894 року у багатодітній селянській сім'ї на хуторі В'юнище 

Сосницького повіту Чернігівської губернії. Батько й мати були неписьменні. Сім'я 

жила незаможно: землі було немало, проте вона була неродюча, натомість дітей було 

14, тому батько «наймався в підводчики та смолярував». Діти в сім'ї швидко помирали, 

майже всі не досягнувши працездатного віку, тому у згадках про дитинство в уяві 

Олександра Довженка завжди поставали «плач і похорон». Він любив матір, про яку 

писав: «Народжена для пісень, вона проплакала усе життя, проводжаючи назавжди». 

Вчився Довженко в Сосницькій початковій, а потім у вищій початковій школі. 

Навчання хлопчикові давалося легко – він був відмінником, хоча потім вважав, що це 

«вчителі самі щось зовсім не розуміють і тому їм здається, що я відмінник…».   

1911 – вступив до Глухівського вчительського інституту. 1914 – закінчив інститут 

та по закінченні його було спрямовано вчителювати до Житомирської вищої 

початкової школи, де, за браком вчителів, він викладає природознавство, гімнастику, 

географію, фізику, історію, малювання. Першу світову він сприйняв «як обиватель», 

спершу радів та закидав квітами поранених, що «завалили» Житомир, лише через 

кілька років почав дивитися на них «вже з тугою і соромом». 

У той же час Довженко на деякий час стає активістом українського 

самостійницького руху. Повалення самодержавства він зустрів з радістю. Але потім, 

переглянувши свої юнацькі гарячі пориви, Довженко назве їх засліпленням людей, 

«що вийшли з погреба». 

1917 – на фронт його не беруть як «білобілетника», він переїздить на працю до 

Києва, де теж учителює та вчиться в Київському комерційному інституті. 1918-1919 – 

воює проти більшовиків у лавах армії УНР, був вояком 3-го Сердюцького полку 

Української Армії.  

Серпень 1919р. – з двома товаришами втікає до Житомира. Коли місто зайняли 

червоні, був заарештований Волинською ЧК, відправлений до концтабору як «ворог 

робітничо-селянського уряду», де протягом 3 місяців відбував покарання.. Відомо, що 

в цей час він влаштувався викладачем історії та географії у школу червоних старшин 

при штабі 44-ї стрілецької дивізії в Житомирі. 

1920 – Довженка призначають завідувати Житомирською партійною школою. Але 

натомість він потрапляє до польського полону, де його показово розстрілюють 

холостими, обіцяючи наступного разу справжній розстріл. Та йому вдається втекти. 

Довженко займає різні посади: секретаря Київського губернського відділу народної 

освіти, комісара Театру ім. Тараса Шевченка, завідувача відділу мистецтв у Києві. 
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У квітні 1921 року Довженка направляють на дипломатичну роботу – у Польщі 

На початку лютого 1922 року його переводять на посаду секретаря консульського 

відділу Торгового представництва УРСР у Німеччині.  

До того часу належать перші публікації Довженка – художника. Деякі з його 

карикатур були надруковані у журналі «Молот» (США).  

Влітку 1923 року Довженка відкликали в Україну. «Виключення з партії я 

переживав дуже тяжко». 

По поверненні в Україну, влітку 1923 року, Довженко оселяється у Харкові,  

працює як художник-ілюстратор у редакції газети «Вісті ВУЦВК» та карикатурист під 

псевдонімом «Сашко», а також стає відомим як ілюстратор книг, зокрема «Голубих 

ешелонів» Петра Панча. 

З часом Олександр Довженко пробивається до кіно. З 1925 року Довженко – 

стажист у агітфільмі «Червона Армія» А. Строєва.  

Також Довженко пише сценарії.  Ставши режисером, він  планує зняти  комедії: 

«Батьківщина», сюжет про палестинських євреїв, «Загублений Чаплін», про Чарлі 

Чапліна на безлюдному острові. Перший серйозний успіх прийшов у 1929 році після 

виходу на екрани фільму «Звенигора». Наступним фільмом Довженка став «Арсенал». 

Нарешті від липня до листопада 1929 року Довженко знімає свій геніальний твір 

«Земля», гімн праці на землі, хліборобству та людині, яка працює на землі. Довженко з 

подивом дізнався, що фільм має грандіозний успіх у Європі, у той час як його 

заборонено в Україні. Після прем'єри у Берліні про Олександра Довженка з'являється 

48 статей, у Венеції італійські кінематографісти називають Довженка «Гомером кіно». 

А ось у Радянському Союзі стрічку реабілітують лише у 1958 році після міжнародного 

референдуму у Брюсселі, де він увійде до числа 12 найкращих фільмів всесвітньої 

історії кіно. 

Загалом, «Звенигора», «Арсенал» та «Земля» розглядаються як окремий етап у 

творчості Довженка. 

Повоєнні роки характеризувались особливим занепадом кінематографії, особливо 

української. 14 квітня 1945 року Довженко заявляє: «В нашій культурі засуджені до 

смертної кари.  Останні роки життя Довженко буде перебувати ніби у «вавилонському 

полоні» – він зняв лише один повнометражний художній фільм «Мічурін» за власною 

п'єсою «Життя в цвіту», та й той на замовлення Сталіна. Поновлений на посаді на 

кіностудії «Мосфільм» із серпня 1945-го, Довженко відтворює біографію вченого, до 

якої включає зашифровані моменти власної біографії. «Мічурін», знятий у 1949-му, 

звучить як відновлений гімн природі, як спільне бачення вченого і режисера на 

перетворення землі на величезний сад. Це останній твір, закінчений за життя автора. 

Проекти «Золоті ворота» та «Тарас Бульба» так і не будуть втілені. 

Багаторічна туга за рідною землею позначилась на моральному стані Довженка, 

він рветься до України, але марно, туди він має право їздити у відрядження, а ось жити 

має у Москві. 

У 1954-му на II з'їзді радянських письменників Довженко скаржиться на 

знецінення фаху сценариста, у 1955 під час робочої зустрічі говорить про наслідки 

малокартиння останніх десяти років, від яких потерпає кінопромисловість.  

У 1951-му заблоковано зйомки «Відкриття Антарктиди», одіссеї російських 

моряків у південних морях. Довженко думає ставити іншу картину, до якої готувався 

п'ять років – «Поема про море».  Довженко хотів знімати фільм не тільки в Україні, але 

й з Київською кіностудією, але «добро» він не отримав.  
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У 1954-1955 режисер закінчує роботу над кіноповістю «Зачарована Десна», 

розпочату ще 1942 року, де він згадує своє дитинство. Її надрукують у журналі 

«Дніпро», але сценарію з неї Довженко не створить.  

«Поему про море» (1956), «Повість полум'яних літ» (1961) і «Зачаровану Десну» 

(1964) почали знімати у серпні 1963 студією «Мосфільм» на Чернігівщині.  

25 листопада 1956 року  Довженко помер в с. Передєлкіно Московської області. 

Похований Довженко на Ново-Дівичому цвинтарі у Москві. 

Художні твори Олександра Довженка охопили найважливіші віхи історії 

українського народу. Найбільшу увагу звернув письменник у своїх кінотворах, 

публіцистичних статтях на події, пов’язані з першою та другою світовими війнами. 

Історичну долю української нації у смертельних випробуваннях XX століття змалював 

він у творах «Арсенал», «Звенигора», «Щорс», «Мати», «Тарас Бульба», «Стій, смерть, 

зупинись», «Воля до життя», «Україна в огні», «Повість полум’яних літ» та ін. 

Якщо громадянська війна ввійшла у творчість О. Довженка окремими епізодами, 

то твори про другу світову війну, як відзначають літературознавці, це «ніби одна 

книга» про всі страждання й трагедії, про героїчні подвиги і перемоги. 

О. Довженко беззастережно любив свій народ, Україну, Тому близько до серця 

взяв долю українського народу в грізний час війни. На сторінках своїх творів він з 

болем говорить про те, що Україну фашисти захопили найпершою з республік 

тодішнього Радянського Союзу і найбільш її понівечили. 

У високохудожній кіноповісті «Україна в огні» письменник показує пекло подій, 

які з волі Сталіна та Гітлера розгорнулися в Україні. Тут і початок війни – один із 

найтрагічніших її періодів, коли під тиском ворога війська захисників не просто 

відступають – тікають, залишаючи на поталу непідготовлених беззброй-них людей. 

Автор показує Україну в цей час у символічному образі Олесі, яка стоїть на 

роздоріжжі подій із своїм розпачем і горем. Що чекає її? Є щось симво-лічне і в 

обірваній мирній пісні Запорожців, яку вони вже неповним сімейним складом 

доспівають лише після війни. Показує письменник і розтерзане фашис-тами село під 

час окупації, що дає повне уявлення про муки всієї України. 

Засуджуючи війну, автор неодноразово виявляв свій великий гнів до загарбників, 

осмислював дух непокори всього українського народу. У творі утверджується висока 

ідея невмирущості української нації, високої моралі українців. Особливо мужнім 

змальовано Лавріна Запорожця. Не з доброї волі ставши старостою у німців, він 

налагоджує зв’язок з партизанами, сприяє їм, аж доки сам не потрапляє в концтабір. 

Таким чином, письменник показує, що у хвилини найтяжчих випробувань кращі 

сини українського народу не корилися. Вони мужньо відвойовували свій край і власну 

волю. 

Не обійшов увагою О. Довженко і такої болючої проблеми, як зрадництво. У 

кіноповісті таким зрадником в першу чергу є Максим Заброда. Непроста у нього доля. 

Довелося у час так званого розкуркулення побувати в Сибіру. Повернувся Максим 

озлоблений на владу, на людей, які відправляли його на заслання. Насамперед затаїв 

зло на Лавріна Запорожця. І даремно намагається Запорожець пояснити Заброді, що то 

були проблеми внутрішні, а зараз йдеться про загрозу свободи для всієї України. 

Забродою керує тільки бажання помсти. 

Дезертирство, зрадництво хоч і поодинокі явища серед українців, але не 

випадкові. Адже Україна, як з гіркотою писав О. Довженко, – єдина у світі держава, де 

не вивчалася її історія, де вона «вважалася чимсь забороненим… Другої такої країни 
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на земній кулі нема». Звідси виводив О. Довженко корені слабодухості, продажності. 

Сповідуючи правду. О. Довженко одним із перших в українській літературі піддав 

сумніву непогрішність сталінського генія. Лаврін Запорожець знімає портрет вождя зі 

стіни і ставить його додолу зі словами: «Не думали ми з вами, що так вийде». 

Осмислюючи хід війни, переживаючи великі людські втраги в ній, О. Довженко 

добре розумів провину Сталіна, який напередодні винищив військові кадри, 

припустився грубих тактичних помилок. Тому на сторінках твору нема жодного слова 

похвали Сталіну. 

Символічним у кіноповісті є образ Христі Чепурної. У ньому автор узагальнив 

трагедію українського народу, що був кинутий на поталу фашистам, переніс всі 

найтяжчі випробування, масове фізичне нищення, вивезеним до Німеччини на 

примусові роботи. На жаль, після визволення багатьох із тих, хто були жертвами 

війни, як відомо, назвали зрадниками і навіть судили. 

У кіноповісті «Україна в огні» письменник художньо інтерпретує війну як 

загальнонаціональну трагедію. Через призму трагічного він розкриває історичну долю 

нації мужніх Запорожців, нескорених Кравчин, Орлюків, яким не раз суди-лося брати 

у руки меч, щоб захистити свою волю. 

Чому письменники знову і знову звертаються до теми війни? Причини, на мій 

погляд, дві. По-перше, люди не повинні забувати жахи війни, розлуку, смерть 

мільйонів наших громадян. Це був  би злочин перед полеглими. По-друге, ніколи так 

гостро, як під час війни, не стояла проблема людини. Сучасних письменників 

привертають скоріше не воєнні події, а філософська сутність їх, причини, які 

визначали вчинки і дії людей на війні. 
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Юрій Васильович Бондарєв – російський письменник 

Юрій Васильович Бондарев – яскравий представник так званої «лейтенантської» 

військової прози. Він з 1942 р. був  на фронті, пройшов війну офіцером – 

артилеристом, а потім все життя і весь талант письменника присвятив війні, своїм 

братам по зброї. Величезною популярністю користувалися його повісті «Батальйони 

просять вогню», «Останні залпи»,  роман «Тиша» та інші. Його книги про війну – це  

цілісний  світ, що розвивається, який  досяг у романі «Гарячий сніг» найбільшої 

повноти та образної сили. 

Юрій Васильович Бондарєв народився 15 березня 1924 в місті Орську (нині 

Оренбурзька область) в сім'ї  народного слідчого. У 1931 році сім᾿я переїхала до 

Москви. 

 У 1941 році комсомолець Бондарєв разом з тисячами молодих москвичів брав 

участь у спорудженні оборонних укріплень під Смоленськом. Влітку 1942 року, після 

закінчення 10 класу середньої школи,  був направлений на навчання в 2-е Бердичівське 

піхотне училище, яке було евакуйоване в місто Актюбінськ. 

У жовтні того ж року курсанти училища були направлені під Сталінград. 

Бондарєва  призначили  командиром мінометного розрахунку 308-го полку 98-ї 

стрілецької дивізії. 

У боях під Котельниковськом був контужений, отримав обмороження і легке 

поранення в спину. Після лікування в госпіталі служив командиром гармати у складі 

23-ої Київсько – Житомирської дивізії. Брав участь у форсуванні Дніпра та визволенні 

Києва. У боях за Житомир був поранений і знову потрапив у польовий госпіталь. 

З січня 1944р. Ю. Бондарєв воював у лавах 121-ї Червонопрапорної Київської 

стрілецької дивізії в Польщі і на кордоні з Чехословаччиною. 

Чотири  роки війни  були колосальним випробуванням для всієї нашої країни. 

Покоління Бондарева було покликане пройти найтяжчі випробування без підготовки, 

буквально зі шкільної лави. 

День Перемоги він зустрів в Оренбурзі курсантом Чкаловського артилерійського 

училища. Навчання було розраховане на три роки, але Бондарєв був випущений 

раніше, до кінця 1945 р., йому присвоїли звання молодшого лейтенанта і 

демобілізували через  поранення  (відкрилася стара рана). У принципі, він міг би 

залишитися в армії, але обставини зовнішні збіглися з внутрішнім його бажанням і 

http://voynablog.ru/wp-content/uploads/2013/01/bondarev.jpg
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стремлінням. Він хотів повернутися в Замоскворіччя, в світлий і ніжний світ дитинства 

та юності. 

 Додому молодший лейтенант Бондарєв повернувся в грудні 1945 р., під самий 

Новий рік. 

Перші 8 місяців 1946 він внутрішньо кидався, приміряв на себе десятки професій і 

занять, але не знаходив душевного спокою. 

Все вирішив випадок: старий товариш погортав зошит з його штрихами, 

розповідями про війну, і сказав: «Та ти ж письменник! Яка така шоферська школа, 

який, до біса, авіаційно – технологічний? 

Кидай все і біжи в Літературний, тут і думати нічого, кошеняті ясно – 

письменник!»  

Його прийняли в Літературний інститут при Спілці письменників імені Олексія 

Максимовича Горького, творчий семінар самого Костянтина Паустовського , що на 

Тверському бульварі, 25. 

Студенту Бондарєву досить швидко вдалося увійти в ритм навчання, засвоїти 

вимоги викладачів. Він став жадібним до літературних знань, а тут говорили про 

історію різних літератур і про теорію літератури ледь не на кожному занятті. 

На іспитах цей допитливий і серйозний студент отримував лише незмінну п'ятірку 

і став незабаром володарем підвищених стипендій, що було для нього досить істотно в 

матеріальному відношенні. 

Найперших, початкових оповідань Бондарєва ми не знаємо зовсім, у пресі вони не 

бували. Проте вони існували і цінувалися в інститутському середовищі. 

Перше з опублікованих оповідань – «В дорозі» – з'явилося в журналі «Зміна» в 

1949р., коли Бондарєв навчався на 3-му курсі. А там і пішло … "Юрій Бондарєв – 

талановитий молодий письменник зі своєю темою і своєрідною манерою письма», – 

так говорив його керівник, письменник Паустовський. 

У 1951р. Бондарєв отримав диплом з відзнакою. Йому пророкували долю майстра 

короткого оповідання. Він і сам у те вірив і в тому був переконаний. 

Перша збірка оповідань «На великій річці» вийшла друком  в 1953 році. Автор 

оповідань (збірка «Пізно ввечері», (1962) , повістей «Юність командирів» (1956 ), 

«Батальйони просять вогню» ( 1957);    4-ох серійний фільм «Батальйони просять 

вогню» за мотивами повісті , (1985), «Останні залпи » (1959); однойменний фільм , 

(1961), «Родичі» (1969), романи «Гарячий сніг» ( 1969); однойменний фільм, (1972), 

«Тиша» (1962); однойменний фільм , (1964) , «Двоє » (продовження роману « Тиша» ; 

(1964) , «Берег» ( 1975); однойменний фільм , (1984). 

Автор сценарію фільму, знятого за романом «Гарячий сніг» (1972). Один з 

авторів сценарію кіноепопеї «Звільнення » (1970) та фільму «Батальйони просять 

вогню». 

Депутат Ради Національностей ВР СРСР 11-го скликання ( 1984-1989 ) від 

Карачаєво – Черкеської автономної області. Делегат XIX Всесоюзній конференції 
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КПРС (1988). Член ЦК Компартії РРФСР (1990-1991) . У 1991 році підписав звернення 

«Слово до народу ». 

Талант Бондарева виростає з могутнього кореня духовної культури російського 

народу. Його творчість заслужила воістину світове визнання – його твори перекладені 

більш ніж  60 мовами. 

Повість «Батальйони просять вогню» (1957) народилася від живих людей, від 

тих, з якими автор зустрічався на війні, з якими разом крокував  дорогами 

Сталінградських степів, України та Польщі, штовхав плечем знаряддя, витягав їх з 

осінньої бруду, стріляв, їв пропахлі гаром і німецьким толом помідори і ділився 

останнім тютюном. «Батальйони просять вогню» багато чому навчили навіть маститих 

письменників. 

Людське в людині, людське в найважчих, нерідко саме в антилюдських умовах 

війни, живе, гаряче, трепетне, дуже схоже і нескінченно різноманітне – ось що бере за 

душу сьогодні найбільше у повісті Батальйони просять вогню. Про солдатів, 

сержантів, лейтенантів, капітанів, полковників думається, коли читаєш книгу. Адже 

воювали – сьогодні – то ми це чітко усвідомлюємо – не якісь абстрактні маси, воювали 

люди, кожен з яких мав своє обличчя, мав свою долю. 

Єрошин – офіцер, командир взвод, він мріє про подвиги.  Він  хоче здаватися 

бувалим і відчайдушним, сміливим і рішучим, вже будучи офіцером, він все ще не 

може позбутися  дитячої звички грати в командира. І якщо сам він цього ще не 

зрозумів, то оточуючі бачать і відчувають його бойовий дух. 

Єрошин володіє такими душевними якостями, як доброта, чесність, чуйність. Для 

бійців він  – не лише  комвзводу, він ще й жива людина, що згадує про рідних і 

близьких. Поруч з ним легко згадати дитинство, школу і перше кохання. Поруч з ним 

відтаює загрубіла у фронтових буднях душа . 

Так, адже люди і на війні жили! Кохали і ненавиділи, сумували і раділи, мріяли і 

сперечалися, сподівалися і сумнівалися, дорослішали і мінялися! 

Що б там не трапилося, як би там не було, все одно життя залишається життям, а 

людина людиною. І велика заслуга тієї літератури, що «вийшла»  з бондарєвских  

«Батальйонів...», якраз в тому і полягає, що ми завдяки їй вдивляємося в життя людини 

і людське на війні, бачимо як загальнолюдське, «вічне, неминуче» . В окопах,  

землянках, на вогневій і в бою людина пізнається швидше тому, що  тут живе своя 

таємниця. 

Одним  із значних творів про Велику Вітчизняну війну  є  роман Юрія Бондарева 

«Гарячий сніг». Автор роману – колишній артилерист, що пройшов дорогами Великої 

Вітчизняної від Сталінграда до Чехословаччини. Дія відбувається взимку 1942 року в 

волзьких степах, коли танки генерала Манштейна рвалися на виручку оточеної під 

Сталінградом трьохсоттисячної армії Паулюса. У центрі роману – події однієї доби, 

одного бою, але це бій за Сталінград . Читаючи роман,  потрапляєш під розрив 

снарядів, танків, гармат ворога  під свинцеву хурделицю його кулеметів, під бомби 
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юнкерсів, немов знаходишся на вогневій позиції наших артилеристів і, запалюєшся 

їхньою  люттю, разом з відважною батареєю розстрілюєш  броню «тигрів», підриваєш 

гранатами їхні гусениці. 

У романі показано єдність тисяч людей, злагодженість, підпорядкування єдиній 

волі. У цьому бою солдати могли  б  перемогти лише за умови, коли б  вони, йдучи на 

смерть, забували про неї. У романі створені яскраві образи великих        

воєначальників:  командувача армією генерала Безсонова, члена Військової Ради 

Весніна, командира дивізії Дєєва. Однак у центрі твору – солдати і командири однієї 

артилерійської батареї, яка з᾿явилася прямо на шляху ворожих танків і ціною 

неймовірної мужності, ціною загибелі багатьох бійців вистояла. 

Головний герой роману – лейтенант Микола Кузнєцов, командир роти. Кузнєцов 

зображений в процесі формування, загартування характеру. На перших порах він 

виглядає надто м'яким, нерішучим, але тут же ця м'якість виявляється не як 

м'якотілість, а як вища якість командира: його людяність, турбота про солдата . У роті 

Кузнєцова людей зігрівало його добре слово, розуміння,  особистий приклад, вони 

вчилися у свого командира мужності і стійкості. І сказав командир: «Смерті немає, 

хлопці! Смерть придумали боягузи! Вперед!». Це головні слова, які піднімали солдатів 

в атаку і допомагали зберегти стійкість в бою. 

Крім Кузнєцова бачимо делікатного і сором'язливого лейтенанта Давлатяна , який 

ще не розучився червоніти при грубому слові, при неповажній розмові про дівчину. Це 

і молоденький казах Косим, який за кілька хвилин до страшної загибелі з любов'ю і 

тугою говорить про рідну землю. Це і  юний солдат Сергуненков, який, ідучи на вірну 

смерть,   думає про те, що людина повинна бути доброю. 

Загибель  героїв, злочинна неминучість смерті, містить в собі високу 

трагедійність і викликає протест проти жорстокості війни і фашизму . Вмирають герої 

«Гарячого снігу» – санінструктор батареї Зоя Єлагіна, сором'язливий їздовий 

Сергуненков, член Військової ради Веснін, гине Касимов і багато інших ... І у всіх цих 

смертях винна війна. Нехай у загибелі Сергуненкова та Зої винна і бездушність 

лейтенанта Дроздовського, але, насамперед, вони є – жертвами війни. 

Між двома молодими офіцерами Кузнєцовим і Дроздовским існує не тільки 

моральна несумісність, але і складається нездоланний конфлікт, в основі якого лежить 

і безглузда загибель Сергуненкова, і смертельне поранення Зої  – все це утворює 

прірву між командирами. Вона позначається ще  у фіналі, коли четверо уцілілих 

артилеристів освячують в солдатському казанку тільки що отримані ордени, і ковток, 

який кожен з них зробить, це, перш за все, ковток поминальний - у ньому горе і гіркота 

втрат бойових друзів. 

Орденом генерал Безсонов нагородив і Дроздовського, як вцілілого і пораненого 

командира, батарея якого вистояла. Адже генерал не знає про тяжку вину 

Дроздовського і швидше за все ніколи не дізнається. У цьому теж реальність війни. 

Але письменник спеціально залишає Дроздовського осторонь від присутніх біля 

солдатського казанка. 
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«Гарячий сніг» – глибоко правдива книга. Письменник розвінчує показний 

героїзм Дроздовського,  черствість Рубіна,  малодушність Чибісова,  цинізм Нечаєва в 

ряді випадків він пояснює це жорстокими обставинами життя. З'ясовується, 

наприклад, що запеклість Рубіна народжена нестримною  ненавистю до фашистів, які 

згубили його дітей. 

У романі показані не просто солдати, а люди, перевірені суворими обставинами 

не лише в  бою: це мужність і військове вміння, це людяність і  моральна стійкість. 

Юрій Бондарєв говорив з цього приводу: «Я ...хотів підкреслити, що мої герої 

борються і кохають, кохають  і гинуть,  не докохавши, не доживши, та  не дізнавшись 

... Але дізналися найголовніше: вони пройшли перевірку на людяність через 

випробування вогнем». 

   Через 20 років після війни Юрій Бондарєв писав: «За довгі чотири роки війни, 

щогодини,  відчуваючи біля свого плеча залізний  подих смерті,  мовчки проходячи 

повз свіжих горбків з написами хімічним олівцем на дощечках, ми не втратили в собі 

колишній світ юності, але ми подорослішали на 20 років і, думалося прожили їх так 

докладно, так насичено, що цих років вистачило б на життя двом поколінням». Цей 

душевний досвід, творча енергія  фронтового покоління дуже суттєво вплинули на 

післявоєнну вітчизняну культуру. Письменники-фронтовики знову і знову поверталися 

до теми війни, головної події свого життя і життя країни, по-новому, з висоти 

прожитих років і свого життєвого досвіду висвітлювали події воєнних років. 
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Віктор Петрович Астаф'єв – російський письменник 

Про людину на війні, про її  мужність и стійкість пише Віктор Астафьєв . Віктор 

Петрович Астаф'єв – видатний російський письменник, лауреат Державних премій 

СРСР і РРФСР. 

Народився Віктор Петрович Астаф'єв 1 травня 1924 року в невеликому селі 

Вівсянка Єнісейської губернії  в сім'ї селянина. Віктор Астаф'єв дитинство провів з 

бабусею. Про цей  час, що запам'ятався світлими спогадами, він  пізніше напише у 

своїй автобіографії. 

Його батьки були розкуркулені. Ще коли Віктор був дитиною, він втратив їх. 

Батько його був під арештом, а мати померла під час однієї з поїздок до чоловіка. 

Після того, як батько Віктора вийшов з в'язниці і ще раз одружився, сім'я переїхала в 

місто Ігарка Красноярського краю. Коли батько потрапив до лікарні, а нова сім'я 

відвернулася від Віктора, він опинився в буквальному сенсі на вулиці. Через два місяці 

поневірянь, він  був направлений в дитячий будинок.  

У 1942 році Астаф'єв Віктор Петрович добровольцем  пішов на фронт. У 

Новосибірській піхотній школі він навчився військовій справі. А вже в 1943 році  його 

відправили  воювати. Змінивши декілька видів діяльності, до кінця війни був 

звичайним рядовим солдатом. За час служби  Астаф'єв був удостоєний медалі «За 

відвагу» та ордена «Червоної Зірки». 

Після війни  Астаф'єв одружився на Марії Корякіній та  разом з нею оселився в 

місті Чусовій Пермської області. Він змінив кілька професій: був слюсарем, вчителем, 

комірником,  працював на місцевому м'ясокомбінаті. Однак, крім роботи Віктор 

цікавився літературою: навіть був постійним членом літературного гуртка. 

У 1951 році  в газеті « Чусовський робітник » було опубліковано його перше 

оповідання «Цивільна людина». У Пермі вийшла і перша книга Астаф'єва «До 

майбутньої весни» (1953). 

А в 1958 році в біографії Віктора Астаф'єва відбулася важлива подія – його 

прийняли до Спілки письменників. Для підвищення свого літературного рівня 

Астаф'єв навчався на Вищих літературних курсах з 1959 по 1961 рік. 

У цей час його оповідання почали друкуватися не тільки у видавництвах Пермі і 

Свердловська, а й у столиці,  у тому числі в журналі « Новий світ», очолюваному  
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О. Твардовським.  Вже в перших оповіданнях Астаф'єв  велику увагу надавав темі 

«маленьких людей» – сибірських старовірів  (повість «Стародуб», (1959), дитбудинку 

1930-х років (повість «Крадіжка», (1966). Оповідання, присвячені долям людей,  яких 

прозаїк зустрів за часів свого сирітського дитинства і юності, об'єднані  ним у цикл 

«Останній уклін» (1968-1975) – ліричні  оповідання  про народний характер. 

У творчості Астаф'єва в рівній мірі втілилися дві найважливіші теми літератури 1960-

1970-х років – військова і сільська. У його творчості – у тому числі в творах, 

написаних задовго до горбачовської перебудови і гласності, - Вітчизняна війна постає 

як велика трагедія. Пережите на війні, війна  якою бачив  її Віктор Астаф'єв на 

передовій, стали центральною темою творчості письменника. 

У повісті « Пастух і пастушка » (1971), жанр якої був позначений автором як 

«сучасна пастораль», розповідається про нещасливе  кохання двох молодих людей, 

яких на коротку мить звела  і навіки розлучила  війна. У п'єсі «Прости мене» (1980), 

дія якої відбувається у військовому лазареті,  Астаф'єв також пише про кохання і 

смерть. Ще  жорсткіше, ніж у творах 1970-х, і абсолютно без патетики показано 

обличчя війни в повісті «Так хочеться жити» ( 1995 ) і в романі «Прокляті та вбиті» 

(1995). У своїх інтерв'ю прозаїк неодноразово підкреслював, що не вважає можливим 

писати про війну, керуючись показним патріотизмом. Незабаром після публікації 

роману «Прокляті та вбиті» Астаф'єв був нагороджений премією «Тріумф», яка  

щорічно присуджується за видатні досягнення в літературі та мистецтві. 

Роман «Прокляті та вбіті» він наповнив неймовірною енергією, енергією опору 

передчасної смерті.  Саме цим романом Астаф'єв підбив підсумок своїм роздумам  про 

войну як про злочин проти розуму». 

 Про цю книгу можна  детальніше дізнатися з чудовим документального серіалу " 

Друга світова. День за днем". Сам роман складається з 2-ох частин. У першій частіні 

описується життя та підготовка  курсантів, у Другій – показана вже сама війна . У 

творі багато персонажів, до того ж  автор розповідає про довоєнне життя кожного з 

них. Сам роман, а точніше діалоги,  написані розмовною мовою. У творі велика 

кількість матірніх віразів, і це ще більш додає атмосфери читанню. Місцями смішно, 

місцями сумно і страшно. Звичайно,  знайдуться і такі, кому не сподобаються деякі 

спірні, скажімо так, моменти книги, але  ж автор – сам ветеран, і  не вірити йому немає 

сенсу. Єдиний недолік – письменник не закінчив, на жаль, цей твір.   

Сільська тема найбільш повно і яскраво втілилася в повісті «Цар – риба » (1976; 

Державна премія СРСР, (1978),  жанр якої Астаф'єв позначив як «оповідання в 

оповіданнях». Сюжетною канвою «Цар – риби » стали враження письменника від 

поїздки по рідному Красноярському краю. Документально – біографічна основа 

органічно поєднується з ліричними і публіцистичними відступами та рівним  розвитку 

сюжету. При цьому Астаф'єву вдається створити враження повної достовірності навіть 

у тих розділах повісті, де очевидна  вигадка – наприклад , в розділах - легендах «Цар –

риба » і « Сон про білі гори». Прозаїк з гіркотою пише про винищення природи і 

називає головну причину цього явища: духовне зубожіння людини. Астаф'єв не 
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обійшов у « Цар – рибі » головного «каменя спотикання» сільської прози – 

протиставлення міської та сільської людини, від чого образ «безбатченка» Гоги 

Герцева вийшов одновимірним, майже карикатурним. Письменник без захоплення 

сприйняв зміни, що відбулися в людській свідомості на початку перебудови, він 

вважав, що при порушенні моральних основ людського співжиття, яке було 

характерно для тієї  дійсності , загальна свобода може привести тільки до розгулу 

злочинності. Ця думка висловлюється і в повісті «Сумний детектив» (1987). Її 

головний герой, міліціонер Сушіння, намагається боротися із злочинцями, розуміючи 

марність своїх зусиль. Героя – а разом з ним і автора – жахає масове падіння 

моральності, що приводить людей до  жорстоких і невмотивованих злочинів. 

Більшості   творів  Астаф'єва, властива публіцистичність. У роки перебудови 

Астаф'єва намагалися втягнути в боротьбу між різними письменницькими 

угрупованнями. Однак талант і здоровий глузд допомогли йому уникнути спокуси 

політичної  заангажованості. Можливо, цьому неабиякою мірою сприяло і те,  що 

після довгих поневірянь по країні письменник оселився в рідній Вівсянці, свідомо 

дистанціювався від міської суєти.. Тут прозаїка неодноразово відвідували видатні 

письменники, діячі культури, політики і просто вдячні читачі. У 1996 році Астаф'єв 

отримав Державну премію Росії, в 1997 – Пушкінську премію фонду Альфреда 

Тепфера (ФРН). Помер Астаф'єв в с. Вівсянка Красноярського краю 29 листопада 2001 

року, де і похований. 
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  Васильєв Борис Львович – російський  письменник, класик сучасної 

російської літератури 

Борис Васильєв народився 21 травня 1924 року в Смоленську. У 1941 році у 

складі винищувального комсомольського батальйону пішов на фронт. Під час бойової 

висадки 16 березня 1943 потрапив на мінну розтяжку і з тяжкою контузією був 

доставлений в госпіталь. 

Восени 1943 року він вступив у Військову академію бронетанкових і 

механізованих військ. Після закінчення академії в 1946 році працював випробувачем 

колісних і гусеничних машин на Уралі, а в 1954 звільнився з армії, заявивши, що хоче 

займатися літературою. 

Основною темою творів Бориса Васильєва була війна і долі військового 

покоління. 

Саме військовим була присвячена його перша книга «Танкісти» (1954 р.), але  

цей твір потрапив під заборону.  Далі послідували п'єси, якими зацікавилося Главкіно. 

За ним були поставлені фільми «Черговий рейс» і «Довгий день». Але справжнім 

шедевром, який приніс письменникові всесоюзну славу, стала повість    «А зорі тут 

тихі» (1969 р.) про долю п'ятьох дівчат під час Великої Вітчизняної війни. У 1972 році   

Станіслав Ростоцький зняв однойменний  фільм за повістю. Серед його доробку – 

повість «Загибель богинь», романи «У списках не значився», «Не стріляйте білих 

лебедів». Багато з його творів екранізовані. 

Васильєв помер на 89-му році життя. Похований на Ваганьковському кладовищі в 

Москві. «Російська культура понесла непоправну втрату. 11 березня 2013 року  на 89-

му році життя раптово помер класик сучасної російської літератури Борис Львович 

Васильєв. Протягом багатьох років Борис Васильєв підтримував молодих 

письменників Росії, незважаючи на хворобу, продовжував брати участь у заходах 

Спілки письменників Москви. Він був мудрим порадником і доброю людиною», – 

зазначили у Спілці письменників.  

Про Велику Вітчизняну війну написано дуже багато творів, в яких без прикрас 

показані всі труднощі, з якими стикалися люди на війні. Борис Васильєв  з повагою 

відноситься до тих письменників, хто сам пройшов важкими дорогами війни, хто 

захищав рідну землю зі зброєю в руках. Крім того, ним написано багато оповідань про 

те, що йому довелося пережити у важкі фронтові роки. І це переживання очевидця, а 

не домисли творця. 

Війна – це розруха, злидні, жорстокість, смерть. Війна – це тисячі понівечених, 

убитих, замучених у таборах людей, це мільйони покалічених доль. Ми звикли до того, 

що на війні немає місця сентиментальності й ніжності, а слово «герой» в нашому 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
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розумінні – це обов’язково боєць, солдат, людина. В усіх на слуху імена: Жуков, 

Рокоссовський, Панфілов і багато інших, але мало кому відомі імена тих дівчат, які 

прямо з випускного балу потрапили на війну, без яких, можливо, і не було б перемоги. 

Мало кому відомо, що медсестри, наші ровесниці, під свист куль витягали з поля 

бою поранених бійців. Якщо для чоловіка захист Вітчизни – це  священий обов’язок, 

то жінки йшли на фронт добровільно. Їх не брали із-за юного віку, але вони все одно 

йшли. Йшли й освоювали професії, які до того вважалися тільки чоловічими: льотчик, 

танкіст, зенітник … Йшли і вбивали ворогів не гірше за чоловіків. Їм було важко, але 

вони все одно йшли. 

Повість «А зорі тут тихі» розповідає нам про далекі воєнні роки. Дія повісті 

розгортається в травні 1942 року. Головний герой, Федот Євграфович Васков, служить 

на залізничному роз᾿їзді.  На роз'їзді спокійно. Солдати прибувають сюди, 

оглядаються, а потім починають «пити та гуляти». Васков завзято пише рапорти, і, 

врешті-решт, за «власним бажанням» отримує в розпорядження жіночий зенітно-

кулеметний батальйон.    Про свого старшину дівчата невисокої думки, постійно 

глузують з нього,  називають  «пеньок замшілий.  Освіта в нього всього чотири 

класи. Васков був одружений, але дружина його втекла з полковим ветеринаром, а син 

незабаром помер.  І дійсно, у свої тридцять два роки старшина Васков був «старшим  

від самого себе», він небагатослівний, але багато що знає і вміє, 

Всі дівчата батальйону не схожі одна  на одну. 

Помічниця старшини, сержант Рита Осяніна, дівчина сувора, рідко сміється. З 

довоєнних подій вона найяскравіше пам’ятає шкільний вечір, коли зустрілася зі своїм 

майбутнім чоловіком – старшим лейтенантом Осяніним. Він був сором’язливий, як і 

вона сама, танцювали разом, розмовляли… Рита вийшла заміж, народила сина, і 

«щасливішої від неї  дівчини просто не могло бути». Старший лейтенант Осянін 

загинув на другий день війни, в ранковій контратаці. Сина Альберта вона відправила 

до батьків, а сама пішла на фронт, вступила до полкової зенітної школи,  щоб 

помститися за чоловіка.  

 Зі смертю чоловіка вона навчилася ненавидіти німців «тихо і нещадно», вона 

була суворою з дівчатами зі свого відділення. 

Коли мова заходить про переведення її з передової на роз'їзд, Рита  просить 

надіслати і її відділення. Роз'їзд розташовується неподалік від міста, де живуть її мати і 

син. Ночами, потайки, Рита бігає в місто, носить своїм продукти. Одного разу, 

повертаючись на світанку, Рита бачить у лісі двох німців. Вона будить Васкова. Той 

отримує наказ від командування «впіймати» німців. Васков вираховує, що маршрут 

німців пролягає  до Кіровської залізниці. Старшина вирішує йти коротким шляхом 

через болото до Синюхіної гряди, яка простяглася  між двома озерами, через яку лише  

й можна дістатися до залізниці, і чекати там німців, які, напевно, підуть окружним 

шляхом. З собою Васков бере Риту, Женю, Лізу Бричкіну, Соню Гурвич і Галю 

Четвертак. 

Повна протилежність Осяниній – Женька Камелькова. Сам автор не перестає 

милуватися нею: «висока, руда, білошкіра. А очі дитячі: зелені, круглі, як блюдця». 

Сім’ю Женьки: маму, бабусю, братика – всіх вбили німці, а їй вдалося сховатися і 

залишитися живою. Дуже артистична, емоційна, вона завжди привертала чоловічу 

увагу.  

 Її підібрав, захистив «і не те, щоб скористався беззахисністю – прикріпив  до себе 

полковник Лужин». Він  був сімейним, і військове начальство, дізнавшись про це, 
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«взяло полковника в оборот», а її за роман з одруженим командиром,  направило в 

жіночий  колектив. Так вона опинилась в  жіночій  батареї.  

Незважаючи на особисті трагедії, Камелькова залишилася життєрадісною, 

пустотливою.   

Її доля відразу «перекреслює Рітину винятковість». Женя і Рита сходяться, і 

остання «відтаює». 

Боєць Ліза Бричкіна відразу сподобалася Васкову. Родом вона з Брянщини, вона – 

дочка лісника.  Доля її теж не пошкодувала: п'ять років вона доглядала за смертельно 

хворою матір'ю, не змогла через це закінчити школу.  З дитинства їй довелося самій 

вести господарство. Вона годувала худобу, прибирала в будинку, готувала їжу. Вона 

все більше віддалялася від своїх однолітків. Ліза стала дичитися, відмовчуватися, 

обходити галасливі компанії. 

 Одного разу її батько привів у дім мисливця з міста, і вона, нічого не бачачи, 

окрім хворої матері і дому, закохалася в нього, але він не відповів їй взаємністю. Їдучи, 

він залишив записку Лізі з обіцянкою в серпні влаштувати її в технікум з 

гуртожитком… Але і цим мріям не дала здійснитися війна! Ліза теж гине, вона тоне в 

болоті, поспішаючи на допомогу своїм подругам. 

Соня Гурвіч з Мінська. Її батько був дільничним лікарем, у них була велика і 

дружна сім'я. Сама вона навчалася один рік в Московському університеті, добре знає  

німецьку мову.  Її перше кохання – однокурсник, з яким вона сиділа на лекціях. З ним 

вона провела лише один незабутній вечір в парку культури, і він пішов добровольцем 

на фронт. 

Галя Четвертак виросла в дитячому будинку. Там її і «наздогнало» перше 

кохання. Після дитячого  будинку  Галя навчалася в технікумі на бібліотекаря. Війна 

застала її на третьому курсі. 

Шлях до озера Воп  лежить через болото. Васков веде дівчат по добре відомій 

йому стежинці, з обох боків  якої – трясовина. Бійці благополучно добираються до 

озера і, причаївшись на Синюхиній гряді, чекають німців. Ті з'являються на березі 

озера тільки наступного ранку. Їх виявляється не двоє, а шістнадцять. Німцям 

залишається близько трьох годин ходу до Васкова та дівчат, старшина посилає Лізу 

Бричкіну назад до роз'їзду – доповісти про зміну обставин. Але Ліза, переходячи через 

болото, оступається і тоне в болоті. Про це ніхто не знає, і всі чекають підмоги. А до 

тих пір дівчата вирішують ввести німців в оману. Вони зображують лісорубів, голосно 

кричать, Васков валить дерева. 

Німці відходять до Легонтового озера, не наважуючись іти по Синюхиній гряді, 

на якій, як вони думають, хтось валить ліс. Васков з дівчатами перебирається на нове 

місце. На колишньому місці він залишив свій кисет, і Соня Гурвич викликається 

принести його. Поспішаючи, вона натикається на двох німців, які вбивають її. Васьков 

з Женею вбивають цих німців, а Соню ховають. 

Незабаром бійці бачать інших німців, що наближаються до них. Сховавшись за 

кущами і валунами, вони стріляють першими, німці відходять, боячись невидимого 

супротивника. Женя і Рита звинувачують Галю в боягузтві, але Васков захищає її і 

бере з собою в розвідку в «виховних цілях».  Васков не підозрює, який слід в душі Галі 

залишила Соніна смерть. Вона налякана до жаху і в самий відповідальний момент 

видає себе,  німці вбивають і її. 

Федот Евграфович бере німців на себе, щоб відвести їх від Жені та Ріти. Його 

ранять в руку, але Васкову  вдається втекти і дістатися до острова на болоті. У воді він 
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бачить  спідницю Лізи і розуміє, що допомога не прийде. Васков знаходить місце, де 

зупинилися на відпочинок німці, вбиває одного з них і йде шукати дівчат. Вони 

готуються прийняти останній бій. З'являються німці. У нерівному бою Васков і дівчата 

вбивають кількох німців. Риту смертельно ранять, і поки Васков відтягує її в безпечне 

місце, німці вбивають Женю. Рита просить Васкова подбати про її сина і стріляє собі в 

скроню. Васков хоронить  Женю і Риту. Після цього він йде до лісової хатинки, де 

сплять п'ятеро німців, що залишилися в живих. Одного з них Васков вбиває на місці, а 

чотирьох бере в полон. Вони самі пов'язують один одного ременями, так як не вірять, 

що Васков «на багато верст один-однісінький». Він втрачає свідомість від болю тільки 

тоді, коли  побачив, що назустріч вже йдуть свої. 

Скільки дівчат, стільки доль: всі різні. Але в одному вони все ж таки схожі: всі 

долі зламала, спотворила війна. Отримавши наказ не пропустити німців до залізниці, 

дівчата ціною власних життів виконали його. Всі п’ять дівчат, які вирушили на 

завдання, загинули, але загинули героїчно, за Батьківщину. 

Через багато років сивий кремезний старий без руки і капітан-ракетник, якого 

звуть Альберт Федотич, привезуть на могилу Ріти мармурову плиту. 

 «А зорі тут тихі…» – значне за змістом художнє полотно, твір глибокого 

громадянського та патріотичного звучання. У 1975 р. за цю повість  Б. Васильєв 

удостоївся Державної премії СРСР. 
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      Шолохов Михайло Олександрович – російський письменник, лауреат 

Нобелівської премії 
Ім’я Михайла Олександровича Шолохова відомо у всьому світі. Він зіграв 

видатну роль в світовій літературі ХХ століття. Під час Великої Вітчизняної війни 

перед письменником встало завдання: знищувати своїм повним ненависті словом 

ворога і укріплювати у радянських людей любов до Батьківщини. 

Михайло Олександрович Шолохов народився 11.05.1905 року на хуторі  

Кружилін станиці Вешенської колишньої Донської області – тепер Ростовська область 

Росії в родині управляючого паровим млином. Навчався спочатку у 

церковнопарафіяльній школі, а потім в Каргинському початковому училищі, в 

Богучаровській гімназії, в якій вдалося закінчити лише чотири класи.  

Вирішальну роль у визначенні долі молодого Шолохова відіграли суворі події 

боротьби за утвердження Радянської влади на Дону. За спогадами письменника: «1918 

року, коли окупаційні німецькі війська підходили до Богучарова, я перервав заняття і 

виїхав додому. Після цього продовжувати навчання не міг, тому що Донська область 

стала ареною запеклої громадянської війни». Ще підлітком Шолохов включився в 

боротьбу за встановлення Радянської влади на Дону. Він перебував у складі так званих 

продовольчих загонів, воював з кулаками, брав участь у переписі населення і ліквідації 

неграмотності, служив у станичному ревкомі, був діловодом заготівельної контори, 

якою завідував його батько.  

Роки ранньої юності Шолохова були роками не тільки участі в революційній 

боротьбі, а й напруженої творчої праці, навчання. Він читає Пушкіна, Лермонтова, 

Гоголя, Толстого, Чехова, Горького, бере участь в роботі агітгруп і драмгуртка в 

станиці Каргинській. В жовтні 1922 р. Шолохов їде до Москви з палким бажанням 

продовжити освіту і спробувати сили в літературі. Довелося бідувати, перебиватись 

випадковими заробітками чорнороба, служити рахівником в управлінні будинками, 

перепробувати ще чимало професій. Крім всього іншого, брав активну участь в житті 

комсомольських письменників і поетів літературної групи «Молода гвардія».  

1926 року Шолохов переїжджає на постійне проживання на станицю Вешенська. 

1932 року Шолохов вступає в ряди ВКП(б), поєднує напружену творчу роботу з 

громадською діяльністю. В серп-ні-вересні 1934 року Шолохов бере активну участь у 

роботі Першого Всесоюзного з'їзду радянських письменників. Разом з Горьким та 

іншими відомими письменниками його обрали до президії з'їзду, а потім – до складу 

першого Правління і до Президії Спілки радянських письменників. Впродовж 

наступного року Шолохов перебував за кордоном, відвідав Данію, Англію, Францію, 

де зустрівся з діячами культури, виступав з доповідями про сучасну радянську 

літературу. 

Брав участь у роботі Міжнародного конгресу на захист культури, де його обирали 

членом бюро Міжнародної асоціації письменників на захист миру і членом президії 
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цієї асоціації. 1939р. Шолохов був обраний дійсним членом Академії наук СРСР. Після 

початку Другої світової війни Шолохов як військовий кореспондент Радінформбюро, 

«Правди», «Червоної зірки» часто виїжджав на місця боїв, розмовляв з солдатами, 

його нариси «На Дону», «На Смоленському напрямку», «Військовополонені», 

оповідання «Наука ненависті», розділи роману «Вони воювали за Батьківщину» 

публікувалися в газеті «Правда» і багатьох інших виданнях. Вони користувалися 

великою популярністю в читачів фронту й тилу.  

Першим виступом Шолохова у друці став фейлетон «Іспит»(1923) на сторінках 

газети «Юнацька правда». 1924 року було надруковане перше оповідання Шолохова 

«Родимка». 1924-1926 – у журналах «Вогник», «Прожектор», «Зміна», «Журнал 

селянської молоді», газеті «Молодий ленінець» та ін. друкуються оповідання 

Шолохова (понад два десятки) та повість «Шлях-дороженька». В другій половині 20-х 

років побачили світ перші прозові збірки Шолохова «Донські оповідання» (1926), 

«Лазоревий степ» (1926), які вмістили оповідання, надруковані у періодиці. В центрі їх 

зображення – події революції та громадянської війни на Дону, трагічна доля донського 

козацтва. Збірки поклали початок літературної популярності письменника. 

1928 року з'явились перша і друга книги роману-епопеї «Тихий Дон». Третя книга 

роману була опублікована в 1929 – 1932 роках, четверта – в 1937 – 1940 роках. 

Головний, найбільш відомий роман Шолохова «Тихий Дон» – це монументальна 

розповідь про Першу світову війну, революцію, події громадянської війни, про те, як 

сприймали усі ці події мешканці Дону. В романі діють близько 600 персонажів. Один з 

головних героїв роману Григорій Мелехов – запальний, свободолюбний і 

вільнодумний дончак, котрий хоробро воював з німцями на фронтах Першої світової 

війни, а потім, після революційного перевороту, постав перед необхідністю 

політичного вибору. Спочатку він воює на боці білих, потім на боці червоних і, 

зрештою, потрапляє до загону «зелених». 

Після кількох років війни Григорій, як і мільйони російських людей, виявився 

духовно спустошеним. Внутрішні пошуки Мелехова, суперечливість його характеру, 

щиросердечні метання надають його образу яскраво-трагічного пафосу. Починаючи 

приблизно з 70-х років, навколо цього твору не вщухають літературно-критичні 

суперечки. Чимало письменників та літературознавців, наприклад, О. Солженіцин, 

обвинувачували Шолохова в плагіаті – у тім, що велика частина «Тихого Дону» 

списана з рукописів козацького письменника Федора Крюкова.  

Інші дослідники, серед яких два американські фахівці в сфері російської 

літератури, підтверджували оригінальне авторство роману. 1941 р. за роман «Тихий 

Дон» Шолохов отримав Державну премію СРСР. 

З початку 1932 р. письменник розпочав роботу над новою епопеєю, що отримала 

назву «Піднята цілина» (друга, завершальна її частина побачила світу 1959 – 1960 

роках). Роман змальовує драматичні процеси колективізації, які відбувалися на Дону 

на початку 30-х років. У романі Шолохов протиставляє три групи персонажів: 

комуністів, що намагаються привнести у село нові соціалістичні ідеї, їхніх ворогів – 

захисників старого правопорядку, і маси козацтва. 

Комуністичний осередок представлений робітником «двадцятип'ятитисячником» 

Семеном Давидовим, колишнім революційним матросом, який за наказом партії 

прибуває в станицю Гремячий Лог для проведення колективізації, та членами сільради, 

Нагульновим і Разметновим, які сприяють усім його реформаторським починанням. 
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Вороги в «Піднятій цілині» – це представники різних соціальних прошарків. Серед них 

офіцер Половцев, нащадок старої дворянської фамілії Летьєвський, міцний господар-

куркуль Островнов, бандит Тимофій Рваний та ін. Це люди, котрі прагнуть 

перешкодити діям комуністів. 1960 року роман «Піднята цілина» був удостоєний 

Ленінської премії з літератури.  

Значну частину творчого спадку Шолохова складають твори, присвячені подіям 

Другої світової війни. До числа найбільш відомих з них належать оповідання «Наука 

ненависті» (1942) і «Доля людини» (1956 – 1957) і роман «Вони боролись за 

Батьківщину» (1943 – 1944). Головний герой оповідання «Наука ненависті» лейтенант 

Герасимов на звільненій від ворога території побачив сліди «господарювання» 

гітлерівців і був приголомшений проявом нечуваного людиноненависництва. «Спалені 

вщент села, сотні розстріляних жінок, дітей, старих, знівечені трупи червоноармійців, 

що потрапили в полон, зґвалтовані і по-звірячому убиті жінки, дівчата і дівчатка-

підлітки...» А поряд – залиті кров'ю учнівські зошити і підручники. 

Головна тема оповідання «Доля людини» – звеличення мужності та незламності 

характеру російської людини. В центрі зображення – нелюдські знущання та муки, 

яких довелося зазнати у фашистському полоні звичайному російському солдатові 

Андрію Соколову. У двобої з ворогом, комендантом німецького табору, садистом і 

катом Мюллером, честь і гідність російської радянської людини стають тією зброєю, 

за допомогою якої герой твору здобуває моральну перемогу. Доля окремої людини 

стає у творі Шолохова символом багатостраждальної, але водночас героїчно-незламної 

долі усього радянського народу. В романі «Вони боролись за Батьківщину» описується 

перший період війни, коли Радянська Армія відступала під натиском переважаючих 

сил супротивника.  

З важкими боями відходили російські воїни, на смерть стояли вони на підступах 

до Сталіні рада. У романі просто і правдиво відтворений героїзм радянських солдатів, 

фронтовий побут, товариські бесіди, скріплена кров'ю непорушна дружба. Змальовані 

образи робітника-шахтаря Петра Лопахіна, комбайнера Івана Звягінцева, агронома 

Миколи Стрельцова, сибіряка бронебійника Якима Хортиця, єфрейтора Кочетигова, 

лейтенанта Голощекова, кухаря Петра Лисиченка. В романі глибоко розкритий 

російський національний характер, що яскраво виявився в дні важких випробувань.  

Шолохов був не тільки письменником, а й громадським діячем – членом Всесвітньої 

Ради Миру, депутатом Верховної Ради СРСР від 1937 p., з 1939 р. – дійсним членом 

АН СРСР, почесним доктором філологічних наук Ростовського-на-Дону і 

Лейпцизького університетів, почесний доктор права Сент-Андруського університету. 

Літературна, журналістська та публіцистична діяльність Шолохова заслужила 

високу оцінку з боку громадськості: 1945 р. письменник був нагороджений орденом 

Слави за військові заслуги, 1955 р. – орденом Леніна, 1965 року – Шолохова удостоїли 

звання лауреата Нобелівської премії з літератури «за художню силу й повноту, з якими 

він у своєму епічному творі про Дон зобразив історичну епоху в житті російського 

народу» (на церемонії вручення Шолохов був названий «одним з найвидатніших 

письменників нашого часу»), 1967 р. Шолохову присвоїли звання Героя 

Соціалістичної Праці (вдруге – в 1980 року), 1965 р. – в Стокгольмі присуджена 

міжнародна премія миру в сфері культури Крім того, впродовж попередніх років 

письменник був нагороджений шістьма орденами Леніна, орденом Жовтневої 

Революції, орденом Вітчизняної війни 1-го ступеня, багатьма іншими радянськими та 
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зарубіжними орденами. «Шолохов відкрив Дон, як Колумб відкрив Америку», – такі і 

подібні їм визнання роблять письменники різних країн і континентів. «Будучи глибоко 

російським, національним художником, – пише Г. Борян, – він одночасно належить 

усім народам, тому що в його висічених з алмазу та полум'я героях сконцентроване 

загальнолюдське і вічне». Книги Шолохова видавались на 80 мовах народів СРСР 829 

разів загальним тиражем 53 мільйони 276 тисяч примірників. За кордоном його твори 

видавались більш як 700 разів у 47 країнах 45 мовами. 

Ранньою весною 1946 року, тобто в першу післявоєнну весну, Шолохов 

випадково зустрів на дорозі невідому людину і почув його розповідь-сповідь. 

Десять років обдумував письменник задум твору, події тим часом йшли в минуле, 

а потреба висловитися все збільшувалася. І ось в 1956 році за декілька днів було 

завершене  оповідання-епопея «Доля людини». Вже сама назва твору справляє 

величезне враження на читача, оскільки слово «доля» у той час було небажаним через 

те, що воно просякнуте  містицизмом і вказувало на доленосність людського життя, на 

владу фатальних обставин над людьми. 

Це розповідь про велику стійкість і величезні страждання простої радянської 

людини. У головному героєві, Андрії Соколову, втілені з любов’ю риси російської 

вдачі, збагачені радянським способом життя: стійкість, терпіння, скромність, відчуття 

людської гідності, що злилося з відчуттям радянського патріотизму, з великою 

чуйністю на чужу біду.  

Отже, автор змальовує перед читачем картину «першої післявоєнної весни», яка 

символізує собою розквіт життя; найповніше це ілюструє торжество природи 

(«Подули теплі вітри, і вже через дві доби начисто оголилися піски лівобережжя Дону, 

в степу спухнули набиті снігом балки і балки, зламавши лід, скажено розбурхалися 

степові річки, і дороги стали майже зовсім непроїзні, від води тягнуло вогкістю, 

терпкою гіркотою гниючої вільхи, а з віддалених  степів, що тонули в бузковому 

серпанку туману, легкий вітерець ніс одвічно юний, ледве уловимий аромат землі, що 

недавно звільнилася з-під снігу»). При цьому можна порівняти останні слова («аромат 

землі, що недавно звільнилася з-під снігу») із звільненням російської землі від 

фашистського гніту.  

Але повернемося до розповіді. Далі автор знайомить нас з двома товаришами, які 

прямують в станицю Буканівську. Коли один з друзів переправляється через річку 

Гланку, то він зустрічає старого вояку-шофера. На цьому закінчується перша частина 

розповіді, тобто підготовка автором читача до особистої історії Андрія Соколова; за 

дві години розповіді перед нами проноситься ціле життя, а стислість оповідання лише 

підсилює драматизм. Доля Соколова повна таких важких випробувань і страшних 

втрат (загинула вся його сім’я), що здається неможливо людині винести стільки горя, 

що навалилося на нього і не зламатися, не впасти духом.  

А що ж читач дізнається з перших рядків про цю людину: «Незабаром я побачив, 

як із-за крайніх дворів хутора вийшов на дорогу чоловік. Він вів за руку маленького 

хлопчика, судячи зі зросту – років пяти-шести, не більше. Вони утомлено брели у бік  

переправи, але, порівнявшись з машиною, підійшовши впритул, сказав приглушеним 

баском».  

Особливу увагу автор звертає на очі Соколова: «Я збоку поглянув на нього, і мені 

стало якось ніяково. Бачили ви коли-небудь очі, немов присипані попелом, наповнені 

такою  смертною тугою, що в них важко дивитися? Ось такі очі були у мого 

випадкового співрозмовника».  
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Плавно автор переносить нас в минуле головного героя, з  якого  ми дізнаємося 

про його щасливе довоєнне сімейне життя: дружина – «смирна, весела, розумниця» і, 

як зізнається Андрій Соколов: «не було для мене гарнішої  і бажанішої за неї, не було 

на світі і не буде», а діти – радували: «всі трійко  вчилися на «відмінно», а старший 

Анатолій був  таким здібним до математики, що про нього навіть в центральній газеті 

писали».  

До війни життя Андрія Соколова позбавлене якихось подвигів і звершень; зате, 

воно пронизане звичайним людським щастям: дружина, діти, будинок, робота – 

цінності, що виховали в героєві відчуття відповідальності за тих, хто знаходиться 

поряд.  

Все, здавалося б, добре і життя славно йде своєю чергою, але все-таки величезною 

чорною смугою проходить в розповіді героя війна. При цьому найбільш драматичною 

сценою є сцена прощання  Андрія, що йде на фронт, з будинком і сім’єю. 

«Проводжали мене всі четверо: Ірина, Анатолій, дочка Настенька і Олюшка. Усі дітки 

трималися молодчинками», «– Скажи хоч слово на прощання». «Вона і говорить, і за 

кожним словом схлипує: – Рідненький мій, Андрюша, не побачимося ми з тобою на 

цьому світі». Відштовхнув я її легенько в плечі і кричу їй: – Та хіба так прощаються? 

Що ти мене завчасно хорониш?!», «До самої смерті, до останнього моєї години, 

помирати буду, а не пробачу собі, що тоді її відштовхнув!»  

Війна зламала всі надії і мрії. Головний герой йде на фронт, де проявляє справжні 

чоловічі якості. «На те ти і чоловік, на те ти і солдат, щоб все витерпіти, все винести, 

якщо до цього потреба покликала». Менше року служив Андрій Соколов, а вже був 

двічі легко поранений, хоча  це не зупинило його: у травні 1942 р. він проявляє недужу 

відвагу, коли намагається доставити боєприпаси для гаубичної батареї. Цього разу 

успіх відвернувся від героя - його машина підірвана снарядом, сам він без свідомості, а 

коли приходить до тями, то із здивуванням виявляє, що він вже в полоні у фашистів.  

Таким чином, Соколов потрапив в полон, де йому довелося стерпіти нелюдські 

фізичні і душевні муки, тяготи, терзання («До війни я важив вісімдесят шість 

кілограмів, а до осені тягнув вже не більше п’ятдесяти. Одна шкіра залишилася на 

кістках, та і кістки свої носити було тяжко. А роботу давай, і слова не скажи, та таку 

роботу, що тягловому коню і то не під силу»). Два роки герой випробовував на собі 

жахи фашистського полону. Особливе місце в романі займає епізод в церкві,  яка стала 

в’язницею  для полонених в першу ніч. Образ напівзруйнованого храму, змальований 

Шолоховим, глибоко  відображає ступінь руйнувань, принесених двадцятим століттям 

на російську землю. 

Тут читач зустрічає  чотирьох героїв, що втілюють собою різні варіанти поведінки 

людини в полоні: зрадника Крижнева, що намагається купити собі життя, видавши 

свого командира  взводу, який  покірливо чекає своєї долі, ревно віруючого солдата -

християнина, що став мимоволі причиною загибелі ще чотирьох чоловік. Цим трьом 

героям протиставляється четвертий – воїн-лікар, який не відступає від своїх життєвих 

принципів і навиків професії, намагаючись полегшити хоч трохи страждання 

полонених («і він далі пішов у темноті, тихенько питаючи: «Поранені є?». Ось що 

означає справжній лікар! Він і в полоні, і навпомацки свою велику справу робив»).  

Дії Соколова в даній ситуації очевидні – він вбиває зрадника і врятовує життя  

командира взводу. Крижнев – перший, кого убив головний герой, йому складно 

зрозуміти причину свого вчинку, а єдиним вірним виправданням є те, що в мить, коли 
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для порятунку необхідно бути, з іншими разом, Крижнев протиставляє себе всім, 

прирікаючи себе тим самим на загибель.  

Соколов терпляче зносив удари долі і сам давав відповіді, виявляючи таким 

чином рідкісну стійкість, упевненість в своїх силах. Але головне, що допомагало 

вижити Андрію в таких важких для нього умовах – це думки про рідну сім’ю, про 

будинок, про те, що він повернеться і знову житиме які раніше. Герой не зломлений і 

намагається бігти з Познаньського табору військовополонених, куди Соколова 

незабаром переводять. Втеча виявляється невдалою, Андрія ловлять («Голого, всього в 

крові привезли в табір. Місяць відсидів в карцері за втечу, але все-таки залишився 

живим»).  

На початку вересня з табору біля міста Кюстріна перекинули сто сорок дві 

людини, включаючи головного героя, в табір В-14, недалеко від Дрездена. Незабаром 

зі ста сорока двох людей  залишилося лише п’ятдесят сім із-за величезної норми 

виробітку. « Для них  потрібно  по чотири кубометри виробітку, а на могилу кожному 

з нас і одного кубометра  вистачить, – сказав   Соколов , –  і якийсь негідник  доніс 

комендантові табору про ці мої гіркі слова». Саме після цього доносу відбудеться 

психологічний поєдинок між Соколовим і табірфюрером Мюллером; де з великою 

наочністю, розкривається відчуття власної гідності, величезна сила духу і витримка 

героя.  

Всі ці якості дуже дивують коменданта концтабору, створюється враження, що 

Мюллер навіть заздрить Соколову. Головний герой виходить з поєдинку з честю, він 

зберіг гідність російської людини, не благав ворога про спасіння, але і не виявляв 

зверхності. Можна провести паралель між бенкетом німців з приводу взяття  

Сталінграду і етичною перемогою Соколова. Висновком  є те, що об᾿ємний образ 

Соколова, який  вміщує в собі весь російський народ, отримує  перемогу. 

«У 1944 році вивернули Німечині скулу набік, і фашисти перестали гидувати 

полоненими». Саме з цієї нагоди Соколов стає шофером у німецького інженера, 

завідувача укріпленням  споруд. («Тижнів два возив я свого майора з Потсдама до 

Берліна і назад, а потім послали його в прифронтову смугу на будівництво захисних 

кордонів проти наших. І тут я  перестав абсолютно спати: ночами  безперервно думав, 

як би то мені до своїх на Батьківщину втекти»). Соколов видумує хитромудрий план 

втечі і в один прекрасний момент він бачить, що чекати більше не можна ні хвилини, 

він здійснює свій задум. Соколов перетинає лінію фронту разом з німецьким 

інженером, що знаходяться без свідомості. А далі зображена  цікава сцена, коли 

молодий російський солдат не визнає Соколова за свого. 

Незабаром головний герой дізнається про смерть дружини і дочок і що залишився 

в живих син Анатолій, який відправився добровольцем на фронт. Андрій винить себе в 

смерті близьких йому людей, не враховуючи при цьому влади над ним «сліпої долі». 

Все, що будувалося протягом багатьох років звалилося для нього в одну мить.  

Після вбивства сина Андрія німецьким снайпером, абсолютно самотній він їде в 

Урюпінськ до друга і там облаштовується. Головний герой веде безперервну боротьбу 

з собою і виходить з неї переможцем. Не дивлячись на своє горе, Соколов виживає сам 

і дарує щастя маленькому хлопчикові Ванюшці, якого він усиновлює. 

З цієї миті читач розуміє, що возз’єдналися дві половинки, дві самотні душі. На 

цьому оповідання головного героя  закінчується і починається третя частина розповіді 

– завершення автором свого твору. Хлопчик – сирота, якого поселив у себе Андрій 

Соколов, не просто замінює йому сина, а стає єдиним сенсом його покаліченого життя. 
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Обрамляє розповідь символічна картина шляху, по якому йдуть батько  і син до 

свого майбутнього будинку, – і кожен з цих образів говорить про вічність життя. Поки 

жива в людині здатність любити – народ безсмертний!  

Глибокою, світлою вірою пройнята розповідь М. О. Шолохова, в якій письменник 

усвідомлює себе зобов’язаним розповісти світу сувору правду про те, якою 

величезною ціною радянський народ зміг забезпечити майбутнє всього людства.  
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Симонов Костянтин  Михайлович – письменник, поет, драматург, сценарист, 

журналіст, громадський діяч 

Костянтин ( Кирило) Симонов народився 15 (28) листопада 1915 року в 

Петрограді. Свого батька так і не побачив : той пропав безвісти на фронті в Першу 

світову війну. Хлопчика виховав вітчим,  який викладав тактику  у військових 

училищах, а потім став командиром РККА. Дитинство Костянтина пройшло у 

військових командирських гуртожитках міст  Рязані і Саратова. Сім'я була небагатою, 

тому хлопчикові довелося після закінчення семи класів піти у фабрично – заводське 

училище  (ФЗУ) і працювати токарем по металу спочатку в Саратові, а потім у Москві, 

куди родина переїхала в 1931 році. Так він заробляв робочий стаж і продовжував 

працювати ще два роки після того, як вступив до Літературного інституту імені О. М. 

Горького. 

У 30-ті  роки починає писати вірші. У пресі перші твори з'явилися в 1934 ( в 

деяких джерелах вказано, що перші вірші Костянтина Симонова були надруковані в 

1936 в журналах «Молода гвардія» і «Жовтень». Навчався в Московському інституті 

філософії, літератури та історії ім. Н.Г. Чернишевського ( МІФЛІ ), потім – у 

Літературному інституті ім. М.Горького,  який закінчив в 1938 році . У 1938 був 

призначений редактором  «Літературної газети». Після закінчення Літературного 

інституту вступив до аспірантури ІФЛІ (Інститут історії , філософії , літератури), але у 

1939 році Костянтин Симонов був направлений в якості військового кореспондента на 

Халкін – Гол у Монголію  і в інститут уже не повернувся. У 1940 році була написана 

перша п'єса («Історія одного кохання»), прем'єра якої пройшла на сцені театру ім. 

Ленінського комсомолу. Протягом року Костянтин Симонов навчався на курсах 

військових кореспондентів при Військово – політичній академії, отримавши військове 

звання інтенданта другого рангу. (Дружина – актриса Валентина Сєрова (дівоче 

прізвище – Половікова; перший чоловік – льотчик, Герой Радянського Союзу Анатолій 

Сєров). 

В дні війни прийшло до Симонова справжнє всенародне визнання.  Можна навіть 

точно назвати дату, коли народилась ця слава (випадок доволі  поодинокий в 

літературі) – 14 січня 1942 року, коли  газета «Правда» надрукувала вірш «Жди меня». 

Цей вірш передруковувався пізніше сотні разів у фронтових і армійських газетах, 

окремо виходив листівкою, а солдати переписували його один у одного, зберігаючи ці 

листочки разом з фотографіями і листами дорогих і близьких людей. 

Популярність Симонова була підготовлена його передвоєнною біографією, була 

заслужена його діяльністю в роки війни.   З перших днів Великої Вітчизняної війни 

Костянтин Симонов перебував у діючій армії: був власним кореспондентом газет  

«Червона Зірка», «Правда», «Комсомольська правда», «Бойовий прапор» та ін. У 1942 
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році  Костянтину Симонову було присвоєно звання старшого батальйонного комісара,  

у 1943 – звання підполковника, а після війни – полковника. В якості військового 

кореспондента побував на всіх фронтах, був у Румунії, Болгарії, Югославії, Польщі, 

Німеччині, був свідком останніх боїв за Берлін.  

На сторінках багатьох його творів зображені фронтові епізоди, бойові операції, 

безпосереднім учасником  і очевидцем яких був сам письменник.  Він побував у 

військових частинах, які на початку червня сорок першого року в Білорусії 

проривались з боями із оточення; брав участь у рукопашних сутичках  піхотинців, які 

обороняли Крим, пробирався з розвідкою в тил ворога за Полярним кругом; лежав у 

окопах разом з захисниками Сталінграда, що стояли насмерть. Тому не випадково 

чотири книги  оповідань, написаних Симоновим  у роки війни носять символічну назву 

«Від Чорного до Баренцевого моря».  Дійсно,  не було фронту, на якому письменник 

не побував. П᾿ята книга – «Югославський зошит», стала результатом перебування 

Симонова у партизан південної Сербії. Ось витоки   незаперечливої  достовірності 

симонівських описів подій воєнних років.  

К. Симонов  багато побачив, випробував, пережив.  

У 1942  році знято перший кінофільм за сценарієм Костянтина Симонова         

«Хлопець з нашого міста».  

Після війни протягом трьох років перебував у численних закордонних 

відрядженнях в Японії (1945 – 1946) , США, Китаї. У 1946 – 1950 – редактор журналу 

«Новий світ». У 1950 – 1954 роках  знову працював  редактором «Літературної 

газети». Перший роман «Товариші по зброї» побачив світ у 1952 році, потім велика 

книга – «Живі і мертві» (1959). У 1961 році театр «Современник » поставив п'єсу 

Симонова «Четвертий». У 1963 – 1964 роках пише роман «Солдатами не 

народжуються», у 1970 – 1971 – «Останнє літо». За сценаріями Симонова були 

поставлені фільми « Хлопець з нашого міста » (1942), «Жди меня» (1943), «Дні і 

ночі» (1943 – 1944), «Безсмертний гарнізон» (1956), «Нормандія – Неман» (1960), 

«Живі і мертві» (1964), «Двадцять днів без війни» (1976). 

У 1946 – 1950 і 1954 – 1958 роках Симонов  був головним редактором журналу              

«Новий світ»; в 1950 – 1953 – головним редактором «Літературної газети». 

У 1958 – 1960 жив у Ташкенті як кореспондент «Правди» побував у республіках 

Середньої Азії. У 1952 був написаний перший роман  («Товариші по зброї») . З 1940 до 

1961 було написано десять п'єс.  

З 1949 – член президії Радянського комітету захисту миру. Костянтин Симонов 

нагороджений орденами і медалями, серед яких – 3 ордени Леніна. Герой 

Соціалістичної Праці (1974). Нагороджений Ленінською премією (1974), Державною 

(Сталінською) премією СРСР (1942, 1943, 1946, 1947, 1949, 1950). 

Військова лірика Костянтина Симонова 

Літературній критик Л. Фінк – (автор книги «Костянтин Симонов. Творчий 

шлях»), (1979) – визначає К. Симонова як виразника доль, світогляду і характеру того 

покоління, головною подією в житті якого була Велика Вітчизняна війна, – чотири 

роки війни визначили всі сорок років літературної діяльності К. Симонова. 

Нерозривні зв'язки людини і часу, особистих переживань та історичних подій 

стали для нього очевидними. Це не могло не позначитися на  його поезії. 

У роки війни ім'я Симонова – поета було відомо не менше ніж ім'я Симонова – 

військового кореспондента. Вірші воєнних  років далеко не рівноцінні, але кращі з них 
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здобули широку популярність. Сила і чарівність поезії Симонова полягає в її щирості, 

глибині проникнення в душу людини. Поет переживає всі випробування, що випали на 

долю людей у дні війни, як власні, це і дозволяє йому створити вірші, що отримали 

всенародне визнання. 

Перші  вірші К. Симонова були прямим закликом і підтримкою військового духу 

солдатів («Презирство до смерті», «Секрет перемоги», «Пісня про комісарів», 

«Захисникам Одеси»), а пізніше події, описані  К. Симоновим у віршах,  

розглядаються ним не тільки як факт, але і як результат певного стану людської душі. 

У червні 1941 року Симонов першим  зумів висловити ту глибоку особисту 

впевненість у перемозі, яка надихала на подвиги мільйони людей. Переконливість 

поезії Симонова визначається її художністю, конкретністю, точним адресатом його 

віршів, тим, що вони майже завжди закінчуються не роздумом, а закликом до дії. 

Найяскравішим підтвердженням цьому є вірш «Убий його!»,  який  звучить як пряме 

звернення до совісті кожного бійця, до найпотаємніших думок і почуттів воїна; у вірші 

зливаються публіцистика і лірика. 

У вірші «Убий його»  зображений  узагальнений образ ката, здатного на будь-яку 

звірячу жорстокість, на будь-який злочин проти людства. Він ображає і знищує всі 

святині, він топче своїми чобітьми землю,  людей, їх честь і гідність, він несе смерть і 

розруху. 

За власним визнанням, Костянтина Симонова вірш «Убий його» був написаний за 

один день, перебуваючи на фронті – на Волзі, «до якої підходили німці». 

 «Убий його!» (« Якщо дорогий  тобі твій дім ...») – написаний в липні 1942 року і 

опублікований  в газеті «Червона зірка» 18 липня 1942 року – на наступний день після 

Сталінградської битви; 19 липня вірш був передрукований газетою «Комсомольська 

правда», 20 липня з'явився в «Вікнах ТАРС». Після цього його протягом війни 

незліченну кількість разів читали по радіо і скидали з літаків надрукованими  

листівками.   

Після закінчення війни Симонов відмовився від назви «Убий його!» І при 

численних публікаціях  вірші називав його по першому рядку – «Якщо дорогий тобі 

твій дім...», пояснюючи  це таким чином: 

«Тоді, у війну, хто б не прочитав заголовок, відразу розумів, що треба вбивати 

гітлерівців. А нині така назва  поставила б читача в подив: кого, мовляв, треба 

вбивати?  У 1944 році, на Сандомирському плацдармі, за Віслою, говорив мені мій 

друг – танкіст про вірш Симонова «Убий його!»: «Я б присвоїв цьому віршу звання 

Героя Радянського Союзу. Воно убило гітлерівців більше, ніж самий прославлений 

снайпер...», писав поет Михайло Дудін. 

Если дорог тебе твой дом 

Если дорог тебе твой дом, 

Где ты русским выкормлен был, 

Под бревенчатым потолком, 

Где ты, в люльке качаясь, плыл; 

Если дороги в доме том 

Тебе стены, печь и углы, 

Дедом, прадедом и отцом, 

В нем исхоженные полы; 
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Если мил тебе бедный сад, 

С майским цветом, с жужжаньем пчел 

И под липой сто лет назад 

В землю вкопанный дедом стол; 

Если ты не хочешь, чтоб пол 

В твоем доме фашист топтал, 

Чтоб он сел за дедовский стол 

И деревья в саду сломал... 

 

Если мать тебе дорога – 

Тебя выкормившая грудь, 

Где давно уже нет молока, 

Только можно щекой прильнуть; 

Если вынести нету сил, 

Чтоб фашист, к ней постоем став, 

По щекам морщинистым бил, 

Косы на руку намотав; 

Чтобы те же руки ее, 

Что несли тебя в колыбель, 

Мыли гаду его белье, 

И стелили ему постель... 

 

Если ты отца не забыл, 

Что качал тебя на руках, 

Что хорошим солдатом был, 

И пропал в карпатских снегах, 

Что погиб за Волгу, за Дон, 

За отчизны твоей судьбу; 

Если ты не хочешь, чтоб он 

Перевертывался в гробу, 

Чтоб солдатский портрет в крестах 

Взял фашист и на пол сорвал 

И у матери на глазах 

На лицо ему наступал... 

 

Если ты не хочешь отдать, 

Ту, с которой вдвоем ходил, 

Ту, что долго поцеловать 

Ты не смел, – так ее любил, – 

Чтоб фашисты ее живьем 

Взяли силой, зажав в углу, 

И распяли ее втроем, 

Обнаженную, на полу; 

Чтоб досталось трем этим псам 

В стонах, в ненависти, в крови 

Все, что свято берег ты сам 
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Всею силой мужской любви... 

 

Если ты фашисту с ружьем, 

Не желаешь навек отдать 

Дом, где жил ты, жену и мать, 

Все, что родиной мы зовем, – 

Знай: никто ее не спасет, 

Если ты ее не спасешь; 

Знай: никто его не убьет, 

Если ты его не убьешь. 

И пока его не убил, 

Ты молчи о своей любви, 

Край, где рос ты, и дом, где жил, 

Своей родиной не зови. 

Пусть фашиста убил твой брат, 

Пусть фашиста убил сосед, – 

Это брат и сосед твой мстят, 

А тебе оправданья нет. 

За чужой спиной не сидят, 

Из чужой винтовки не мстят. 

Раз фашиста убил твой брат, – 

Это он, а не ты солдат. 

 

Так убей фашиста, чтоб он, 

А не ты на земле лежал, 

Не в твоем дому чтобы стон, 

А в его по мертвым стоял. 

Так хотел он, его вина, – 

Пусть горит его дом, а не твой, 

И пускай не твоя жена, 

А его пусть будет вдовой. 

Пусть исплачется не твоя, 

А его родившая мать, 

Не твоя, а его семья, 

Понапрасну пусть будет ждать. 

Так убей же хоть одного! 

Так убей же его скорей! 

Сколько раз увидишь его, 

Столько раз его и убей! 

1942 

«Жди меня» – як заклинання долі, в якому передбачено, що війна буде довгою і 

жорстокою, і вгадано, що людина – сильніша  від війни, якщо вона любить, якщо 

вірить. Ось цей вірш, автор якого за літературні заслуги був відзначений Ленінською 

премією і 6 разів Державною (Сталінською). 
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Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв  вчера. 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придет, 

Жди, когда уж надоест, 

Всем, кто вместе ждет. 

 

Жди меня, и я вернусь, 

Не желай добра, 

Всем, кто знает наизусть, 

Что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать, 

В то, что нет меня, 

Пусть друзья устанут ждать, 

Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино, 

На помин души... 

Жди. И с ними заодно, 

Выпить не спеши. 

 

Жди меня, и я вернусь, 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть, 

Скажет: – Повезло. 

Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать, 

Только мы с тобой, – 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 

1941 

Вона – кінозірка, улюблениця мільйонів глядачів, символ жіночності, він – 

відомій поет, кореспондент.  Кохання  надихало Симонова до творчості.  

Вірш «Жди мене» був  написаний  напочатку  війни і присвячений дружині поета,  

у червні – липні,  коли Симонов  як військовий кореспондент  перебував  на Західному 

фронті.  Ледь не загинув під Могилевом, а наприкінці липня ненадовго опинився в 

Москві. І, залишився  ночувати на дачі у Льва Кассіля в Передєлкіно.  Раптом  в один 

присід написав «Жди мене». Друкувати вірш він спочатку не збирався, вважав  його 

дуже особистим і читав тільки найближчим друзям. Але його  переписували  від руки, 
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і коли один із друзів сказав, що «Жди меня» – його головні ліки від туги за дружиною, 

Симонов здався і вирішив віддати його до друку. У грудні того ж 1941 «Жди мене» 

опублікувала «Правда», а в 1943 – му на екранах вийшов однойменний фільм, де 

Валентина Сєрова, дружина письменника,  зіграла головну роль. 

Симонов в одному невеликому ліричному вірші «Жди меня» зумів передати 

особливості часу, типове в почуттях і настроях мільйонів людей. 

Він написав те, що було життєво необхідно йому самому. Висловив те, що було в 

цю хвилину найважливіше для нього самого. Цей вірш, написаний однією людиною, 

звернений до однієї єдиної жінки на світі, став  необхідним  людям, мільйонам людей,  

в найважчий для них час. 

Вірш написаний  як заклик, як монолог, як своєрідне закляття. У драматичних 

пошуках ключове значення отримали два рядки: «Сподіванням своїм ти врятувала 

мене». Так була знайдена найкоротша  формула сюжету.  

Цим законам підпорядковувалася і вся інша лірика К. Симонова воєнних років, 

принаймні збірка «З тобою і без тебе». Поет писав про долю двох людей – про їх 

кохання, розлуку, тугу, болісну  радість  зустрічей. Про кохання двох звичайних людей 

в дні великих історичних подій. Про любов в дні загального горя, ненависті. Фактично 

– про життя на межі смерті. 

Відомі факти про знаходження у вбитих і полонених гітлерівських солдатів 

саморобних рукописних перекладів цього вірша  німецькою  мовою. У 1943 році 

переклад вірша на іврит А. Шльонським був покладений на музику Соломоном 

Дойчером, також відомим як Шломо Дрор. Отримана пісня популярна в Ізраїлі досі. 

У 1942 році вийшов у світ збірник віршів Симонова «З тобою і без тебе», 

присвячений  Валентині Василівні Сєровій.  Цієї книжки не можна було ніде дістати. 

Вірші переписувались від руки, вивчались  напам'ять, посилались на фронт, читали  

один одному вголос. Жоден поет  у ті роки не мав  такого величезного успіху,  який 

пізнав Симонов після публікації  збірника «З тобою і без тебе». 

Вірш «Лист другу» («Ти пам'ятає, Альоша, дороги Смоленщини...») був 

прийнятий читачами  як звернення  до всіх однолітків  поета, його фронтових друзів.  

Поет зосередив увагу на тому, що найбільше схвилювало і вразило його в перші місяці 

війни: на моральній тяжкості відступу, на розумінні того, що знову відкрився 

нерозривний  зв'язок з усім, що може називатися російським, на гордості тим, що 

герой гідний називатися російським: 

Це вірш знаменує дуже важливий етап у творчому розвитку Симонова. Поет, який 

так добре вмів розкривати риси молодого покоління, зумів тепер висловити і зв'язок 

своїх однолітків з споконвічними  російськими традиціями, з широкими народними 

масами , з мільйонами простих людей. 

Тема багатьох військових віршів Симонова – дружба й товариство. Назви віршів 

говорять самі за себе: «Однополчани », «Час дружби», «Товариш», «Смерть друга», 

«Був у мене хороший друг...», « Далекому одному», «Будинок друзів», «Помер один у 

мене...», «Дружба теперішнє не старіє...».  
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К. Симонов - Открытое письмо 

 
Женщине из г. Вичуга  

 

Я вас обязан известить, 

Что не дошло до адресата 

Письмо, что в ящик опустить 

Не постыдились вы когда-то.  

 

Ваш муж не получил письма, 

Он не был ранен словом пошлым, 

Не вздрогнул, не сошел с ума, 

Не проклял все, что было в прошлом.  

 

Когда он поднимал бойцов 

В атаку у руин вокзала, 

Тупая грубость ваших слов 

Его, по счастью, не терзала.  

 

Когда шагал он тяжело, 

Стянув кровавой тряпкой рану, 

Письмо от вас еще все шло, 

Еще, по счастью, было рано.  

 

Когда на камни он упал 

И смерть оборвала дыханье, 

Он все еще не получал, 

По счастью, вашего посланья.  

 

Могу вам сообщить о том, 

Что, завернувши в плащ-палатки, 

Мы ночью в сквере городском 

Его зарыли после схватки.  

 

Стоит звезда из жести там 

И рядом тополь – для приметы... 

А впрочем, я забыл, что вам, 

Наверно, безразлично это.  

 

Письмо нам утром принесли... 

Его, за смертью адресата, 

Между собой мы вслух прочли – 
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Уж вы простите нам, солдатам.  

 

Быть может, память коротка 

У вас. По общему желанью, 

От имени всего полка 

Я вам напомню содержанье.  

 

Вы написали, что уж год, 

Как вы знакомы с новым мужем. 

А старый, если и придет, 

Вам будет все равно ненужен.  

 

Что вы не знаете беды, 

Живете хорошо. И кстати, 

Теперь вам никакой нужды 

Нет в лейтенантском аттестате.  

 

Чтоб писем он от вас не ждал 

И вас не утруждал бы снова... 

Вот именно: «не утруждал»... 

Вы побольней искали слова.  

 

И все. И больше ничего. 

Мы перечли их терпеливо, 

Все те слова, что для него 

В разлуки час в душе нашли вы.  

 

«Не утруждай». «Муж». «Аттестат»... 

Да где ж вы душу потеряли? 

Ведь он же был солдат, солдат! 

Ведь мы за вас с ним умирали.  

 

Я не хочу судьею быть, 

Не все разлуку побеждают, 

Не все способны век любить, – 

К несчастью, в жизни все бывает.  

 

Ну хорошо, пусть не любим, 

Пускай он больше вам ненужен, 

Пусть жить вы будете с другим, 

Бог с ним, там с мужем ли, не с мужем.  

 

Но ведь солдат не виноват 

В том, что он отпуска не знает, 

Что третий год себя подряд, 

Вас защищая, утруждает.  
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Что ж, написать вы не смогли 

Пусть горьких слов, но благородных. 

В своей душе их не нашли – 

Так заняли бы где угодно.  

 

В отчизне нашей, к счастью, есть 

Немало женских душ высоких, 

Они б вам оказали честь – 

Вам написали б эти строки;  

 

Они б за вас слова нашли, 

Чтоб облегчить тоску чужую. 

От нас поклон им до земли, 

Поклон за душу их большую.  

 

Не вам, а женщинам другим, 

От нас отторженным войною, 

О вас мы написать хотим, 

Пусть знают – вы тому виною,  

 

Что их мужья на фронте, тут, 

Подчас в душе борясь с собою, 

С невольною тревогой ждут 

Из дома писем перед боем.  

 

Мы ваше не к добру прочли, 

Теперь нас втайне горечь мучит: 

А вдруг не вы одна смогли, 

Вдруг кто-нибудь еще получит?  

 

На суд далеких жен своих 

Мы вас пошлем. Вы клеветали 

На них. Вы усомниться в них 

Нам на минуту повод дали.  

 

Пускай поставят вам в вину, 

Что душу птичью вы скрывали, 

Что вы за женщину, жену, 

Себя так долго выдавали.  

 

А бывший муж ваш – он убит. 

Все хорошо. Живите с новым. 

Уж мертвый вас не оскорбит 

В письме давно ненужным словом.  

 

Живите, не боясь вины, 

Он не напишет, не ответит 
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И, в город возвратись с войны, 

С другим вас под руку не встретит.  

 

Лишь за одно еще простить 

Придется вам его – за то, что, 

Наверно, с месяц приносить 

Еще вам будет письма почта.  

 

Уж ничего не сделать тут – 

Письмо медлительнее пули. 

К вам письма в сентябре придут, 

А он убит еще в июле.  

 

О вас там каждая строка, 

Вам это, верно, неприятно – 

Так я от имени полка 

Беру его слова обратно.  

 

Примите же в конце от нас 

Презренье наше на прощанье. 

Не уважающие вас 

Покойного однополчане.  

 

По поручению офицеров полка 

К. Симонов 

У творах К. Симонова створений свого роду поетичний образ дружби, її 

моральний кодекс, дружби вимогливої, але вірної, тієї, що «від вітрів за життя не 

гойдається, смертю одного з двох кінчається». 

Життя на війні стало часом дозрівання К. Симонова і як поета, і як громадянина. 

Після війни Симонов як поет виступає все рідше. У 1948 році, після закордонних 

поїздок, він закінчує невелику книгу віршів «Друзі та вороги». 

Військова проза К.М. Симонова 

Війна повернула Симонова до прози. Спочатку Симонов звертається до 

публіцистики, так як робота до газети вимагає оперативності у зображенні подій. Але 

незабаром на сторінках «Червоної зірки» почали з'являтися і оповідання Симонова. 

Ось що про це писав пізніше він сам: 

«Їдучи на війну військовим кореспондентом газети «Червона зірка», я найменше 

збирався писати оповідання  про війну. Я думав писати що завгодно: статті, 

кореспонденції, нариси, але аж ніяк не оповідання. І приблизно перші півроку війни 

так воно і вийшло. Але одного разу взимку 1942 року мене викликав до себе редактор 

газети і сказав: 

– Послухай, Симонов, пам'ятаєш , коли ти повернувся з Криму, ти мені розповідав 

про комісара, який говорив, що хоробрі вмирають рідше? 

Дивуючись, я відповів , що пам'ятаю. 

– Так ось, – сказав редактор, – написав би ти на цю тему оповідання. Ця ідея 

важлива і, по суті, справедлива. 
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Я пішов від редактора з боязню в душі. Я ніколи не писав оповідань, і пропозиція 

ця мене  злякала. Але коли я перегорнув у своїй записній книжці сторінки, які 

стосувалися комісара, про якого  говорив редактор, на мене нахлинуло стільки 

спогадів і думок,  що мені самому захотілося написати оповідання про цю людину ... Я 

написав оповідання «Третій ад'ютант» – перший твір,  який взагалі написав у своєму 

житті. 

Коли Симонов звернувся до прози, він відразу усвідомив її особливості та 

переваги. Проза дозволила йому детально і докладно зайнятися соціально- 

психологічним дослідженням людини. Вже перше оповідання К. Симонова дозволяє 

сказати про  особливості симонівської прози. Симонов основну увагу приділяє 

моральній та світоглядній основі вчинків. Він розповідає не тільки про те, як 

поводиться людина на війні, але і чому його герой чинить так, а не інакше. 

Оповідання «Піхотинці»  було одним з найважчих для Симонова, але і  одним  з 

його кращих військових оповідань по глибині психологізму та силі образного 

узагальнення. Всі основні особливості симоновської стилістики як прозаїка найкраще 

проявилися в повісті «Дні і ночі». У цьому творі з усією ретельністю виписана 

неподільність особистого і соціального, приватних і спільних доль. Сабуров, борючись 

і здобуваючи перемогу, в той же час добуває щастя для Ані. Іноді в гарячці бою йому 

навіть ніколи подумати про неї, але варто тільки отримати можливість, хоч на якийсь 

час відволіктися від своїх військових справ, як думка про Аню і усвідомлена спрага 

щастя стають для Сабурова метою життя, невіддільною від головного – від перемоги, 

від Батьківщини. 

Прагнення до багатогранності, ємкості зображення приводить до того, що в 

повісті бито плановість  органічно поєднується з прямими емоційними оцінками подій 

і героїв. Авторський ліризм часто вривається в роздуми Сабурова. Так, наприклад, 

посеред опису одного з бойових епізодів, можна прочитати: «Він не знав,  що 

відбувалося на півдні і на північ, хоча, судячи з канонади,  всюди йшов бій, – але одне 

він твердо знав і відчував: ці три будинки, розламані вікна, розбиті квартири, він, його 

солдати, вбиті й живі, жінка з трьома дітьми в підвалі – все це разом узяте була Росія, і 

він, Сабуров, захищав її». 

Тут  вперше так чітко прозвучала думка про єдність «живих і мертвих», яким 

судилося на десятиліття стати головною у творчості Симонова. 

У 1966 році в передмові до зібрання творів Костянтин Симонов писав: «Я досі був 

і продовжую залишатися воєнним  письменником, і мій обов'язок заздалегідь 

попередити читача,  що, відкриваючи будь-який з шести томів, він буде знову і знову 

зустрічатися з війною» 

К. Симонов зробив дуже багато для того, щоб розповісти світові про світогляд і 

характер воїна, що  розгромив фашизм. 

Військова драматургія Костянтина Симонова 

У 1939 році К. Симонов вперше звернувся до драматургії («Ведмежа шкура», 

«Звичайна історія») і з тих пір все частіше став виступати як драматург. 

 «У 1940 році я написав першу свою п'єсу – «Історія одного кохання», в кінці 

цього ж року поставлену на сцені Театру імені Ленінського комсомолу. А слідом за 

цим написав і другу – «Хлопець з нашого міста», поставлену тим же театром 

напередодні війни» (поставлена в березні 1941 року) стала знаменною віхою творчості 

К. Симонова, в якій в образі Сергія Луконіна ми бачимо новий  тип людини. Луконін 
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не тільки воює, але і думає про війну: «Перемогу одні живі не роблять. Її навпіл 

роблять, живі і мертві».  

Перша воєнна п'єса Симонова була опублікована на сторінках «Правди» 13-16 

липня 1942 року. Це була героїчна драма «Російські люди», що зобразила героїчні 

риси російського народу, органічно властиві йому почуття любові до Батьківщини, 

високе розуміння свого громадянського обов'язку, волю до перемоги, готовність до 

самопожертви. І серед її героїв – журналіст Панін, списаний з реальної людини з 

середовища військових кореспондентів . Героєм  п᾿єси є капітан Сафонов. Сафонов 

привчає себе до думки, що доведеться вмирати, і вимагає від своїх товаришів, щоб 

вони прийняли його головний принцип: «Помирати я готовий, але смерть  мене 

цікавить зі змістом, а без сенсу помирати мені не цікаво». Тому найважливіше для 

нього – знати ті ідеали, цінності, заради яких варто віддати життя, і своє, і чуже. 

Водночас звучить у п'єсі і протилежна думка: прагнення фізично вижити може 

призвести до моральної смерті. Таким «недолюдом» виступає в п'єсі міський голова 

Харитонов. 

«Живі і мертві» 

(Короткий зміст роману). 

Двадцять п'ятого червня 1941 р. Маша Артем'єва проводжає свого чоловіка Івана 

Синцова на війну. Синцов їде в Гродно, де залишилася їх однорічна дочка і де сам він 

протягом півтора року служив секретарем редакції армійської газети.  Гродно, 

знаходиться недалеко від кордону, і з перших  днів потрапляє у зведення,  дістатися до 

міста неможливо. По дорозі в Могильов , де знаходиться Політуправління фронту, 

Синцов бачить безліч смертей, кілька разів потрапляє під бомбардування  і навіть веде 

протоколи допитів, з тимчасово створеною «трійкою» . Діставшись до Могильова, він 

їде в друкарню, а наступного дня разом з молодшим політруком Люсиним  

відправляється поширювати фронтову газету. На шосе біля  в'їзду в Бобруйськ, 

журналісти стають свідками повітряного бою трійки «стрибків» зі значно 

переважаючими силами німців і надалі намагаються надати допомогу нашим 

льотчикам зі збитого бомбардувальника. В результаті Люсин змушений залишитися у 

танковій бригаді, а отримавши  поранення Синцов на два тижні потрапляє в госпіталь. 

Коли він виписується, з'ясовується, що редакція вже встигла покинути Могильов. 

Синцов вирішує, що зможе повернутися в свою газету тільки тоді, коли  на руках  буде 

мати хороший матеріал. Випадково він дізнається про тридцять дев'ять німецьких 

танків, підбитих в ході бою в розташуванні полку Федора Федоровича Серпилина, і їде 

в 176-у дивізію, де несподівано зустрічає свого старого приятеля, фоторепортера 

Мишка Вайнштейна . Познайомившись з комбригом Серпиліним, Синцов вирішує 

залишитися у нього в полку. Серпилін намагається відмовити Синцова, оскільки знає, 

що приречений на бої в оточенні, якщо в найближчі години не прийде наказ 

відступати. Проте Синцов залишається, а Мишко їде до Москви і по дорозі гине. 

...Війна зводить Синцова з людиною трагічної долі. Серпилін закінчив 

громадянську війну, командуючи полком під Перекопом, і до свого арешту в 1937 році 

читав лекції в Академії ім. Фрунзе. Він був звинувачений у пропаганді переваг  

німецької  армії і на чотири роки засланий до табору на Колиму. 

Однак це не похитнуло віри Серпиліна в радянську владу. Все, що з ним  

трапилося, комбриг вважає безглуздою помилкою, а роки, проведені на Колимі, 

бездарно втраченими. Звільнений завдяки турботам дружини і друзів, він повертається 
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до Москви в перший день війни і йде на фронт, не чекаючи ні переатестації, ні 

відновлення в партії. 

176-а дивізія прикриває Могильов і міст через Дніпро, тому німці кидають проти 

неї значні сили. Перед початком бою в полк до Серпиліна приїжджає комдив Зайчиков 

і невдовзі отримує важке поранення. Бій триває три дні; німцям вдається відрізати 

один від одного три полки дивізії, і вони збираються знищувати їх поодинці. 

Зважаючи на втрати в командному складі,  Серпилін призначає Синцова політруком в 

роту лейтенанта Хоришева. Прорвавшись до Дніпра, німці завершують оточення; 

розгромивши два інших полки, вони кидають проти Серпиліна авіацію. Зазнаючи 

величезних втрат, комбриг вирішує почати прорив. Вмираючий Зайчиков передає 

Серпиліну командування дивізією, втім, у розпорядженні нового комдива виявляється 

не більше шестисот людей, з яких він формує батальйон і, призначивши Синцова своїм 

ад'ютантом, починає виходити з оточення. Після нічного бою в живих залишається 

лише  сто п'ятдесят солдат, проте Серпилін отримує підкріплення: до нього 

приєднується група солдатів, які винесли прапор дивізії, вийшли з-під Бреста 

артилеристи зі  зброєю і маленька лікарка Таня Овсянникова, а також боєць 

Золотарьов та йде без документів полковник Баранов, якого Серпилін, незважаючи на 

колишнє знайомство, наказує розжалувати в солдати. У перший же день виходу з 

оточення вмирає Зайчиков. 

Увечері 1 жовтня, керована Серпиліним група з боями проривається в 

розташування танкової бригади підполковника Климовича, в якій  Синцов, 

повернувшись з госпіталю, куди відвозив пораненого Серпиліна, впізнає  свого 

шкільного приятеля. Люди, які  вийшли з оточення, отримують наказ здати трофейну 

зброю, після чого їх відправляють у тил. На виїзді з Юхнівського шосе частина колони 

стикається з німецькими танками і бронетранспортерами,  які  розстрілюють 

беззбройних людей. Через годину після катастрофи Синцов зустрічає в лісі 

Золотарьова, а незабаром до них приєднується маленька лікарка. У неї температура і 

вивих ноги, чоловіки по черзі несуть Таню. Незабаром вони залишають її на 

піклування порядних людей, а самі йдуть далі і потрапляють під обстріл. У 

Золотарьова не вистачає сил тягти пораненого в голову Синцова, який втратив 

свідомість; не знаючи, чи живий, чи мертвий політрук, Золотарьов знімає з нього 

гімнастерку і забирає документи, а сам йде за підмогою: вцілілі бійці Серпиліна на 

чолі з Хоришевим повернулися до Климовича і разом з ним прориваються через 

німецькі тили. Золотарьов збирається піти за Синцовим, але місце,  де він залишив 

пораненого, вже зайняте німцями. 

Тим часом Синцов приходить до тями, але не може згадати, де його документи, 

чи сам в безпам'ятстві зняв гімнастерку з комісарськими зірками або ж це зробив 

Золотарьов, вважаючи його мертвим. Не пройшовши і двох кроків, Синцов стикається 

з німцями і потрапляє в полон, однак під час бомбардування йому вдається втекти. 

Перейшовши  через лінію фронту, Синцов виходить в розташування будбату, де йому 

відмовляються вірити  про загублений партквиток, і Синцов вирішує йти в Особливий 

відділ. По дорозі він зустрічає Люсина, і той погоджується довезти Синцова до 

Москви, поки не дізнається про зниклі документи. Висаджений недалеко від КПП, 

Синцов змушений самостійно добиратися до міста. Його стан  полегшується тим, що 

16 жовтня у зв'язку з важким становищем на фронті, в Москві панують паніка і 

плутанина. Синцов йде додому, думаючи, що Маша може все ще знаходитися в місті,  

але він нікого не застає, валиться на матрац і засинає. 
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... З середини липня Маша Артем'єва навчається в школі зв'язку, де її готують до 

диверсійної  роботи  в тилу у німців. 16 жовтня Машу відпускають до Москви за 

речами, так як незабаром їй належить приступити до виконання завдання. Прийшовши 

додому, вона застає сплячого Синцова. Чоловік розповідає їй про все, що з ним було за 

ці місяці, про весь  той жах, який довелося пережити за сімдесят з гаком днів виходу з 

оточення. На наступний ранок Маша повертається в школу, і незабаром її закидають у 

німецький тил. 

Синцов йде в райком,  пояснити про свої втрачені документи. Там він 

знайомиться з Олексієм Денисовичем Малініним, кадровиком з двадцятирічним 

стажем, що готував свого часу документи Синцова, коли того приймали в партію, він 

користується в райкомі великим авторитетом. Ця зустріч виявляється вирішальною в 

долі Синцова, оскільки Малінін, повіривши його розповідям,  починає клопотати про 

відновлення Синцова в партії. Він пропонує Синцову записатися в добровольчий  

батальйон, де Малінін старший у своєму взводі. Після деяких зволікань Синцов 

потрапляє на фронт. 

Московське поповнення відправляють у 31-шу стрілецьку дивізію; Малініна 

призначають політруком роти, куди за його протекцією зараховують Синцова. Під 

Москвою йдуть безперервні кровопролитні бої. Дивізія відступає з займаних позицій, 

проте поступово становище починає стабілізуватися. Синцов пише на ім'я Малініна 

пояснення  з викладенням свого «минулого». Цей документ Малінін збирається 

представити в політвідділ дивізії, а поки що, користуючись тимчасовим затишшям, він 

йде в свою роту, яка  відпочиває на руїнах недобудованого цегельного заводу; в 

розташованій неподалік заводський трубі Синцов за порадою Малініна встановлює 

кулемет. Починається обстріл, і один з німецьких снарядів попадає  всередину 

недобудованої будівлі. За кілька секунд до вибуху Малініна засипає  цеглою, що 

обвалилася, завдяки чому він залишається живий. Вибравшись з кам'яної могили і 

відкопавши єдиного живого бійця, Малінін йде до заводської труби, з якої вже цілу 

годину чується уривчатий стук кулемета, і разом з Синцовим відбиває одну за одною 

атаки німецьких танків і піхоти за  висоту. 

Сьомого листопада на Червоній площі Серпилін зустрічає Климовича;  який 

повідомляє генералу про загибель Синцова. Однак Синцов теж бере участь у параді з 

нагоди річниці Жовтневої революції – їх  дивізію поповнили в тилу і після параду 

перекидають за Подільськ. За бій на цегельному заводі Малініна призначають 

комісаром батальйону, він представляє Синцова до ордена Червоної Зірки і пропонує 

йому  написати заяву про відновлення в партії; сам Малінін вже встиг зробити через 

політвідділ запит і отримав відповідь, де документально підтверджувалося, що 

Синцова поновлено в партії. Синцова  зараховують командиром взводу автоматників. 

Малінін передає йому характеристику, яку слід додати до заяви про відновлення в 

партії. Синцова затверджують  на партбюро полку, проте дивізійна комісія відкладає 

вирішення цього питання. У Синцова відбувається бурхлива розмова  з Малініним, і 

той пише різкий лист про справу Синцова прямо в політвідділ армії. Командир дивізії 

генерал Орлов приїжджає вручати нагороди Синцову і іншим, але незабаром гине від 

розриву випадкової міни. На його місце призначають Серпиліна. Перед від'їздом на 

фронт до Серпиліна приходить вдова Баранова і просить повідомити подробиці смерті 

чоловіка. Дізнавшись, що син Баранової йде добровольцем мстити за батька, Серпилін 

каже, що її чоловік загинув смертю хоробрих, хоча, насправді,  покійний застрелився 
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під час виходу з оточення під Могилевом. Серпилін їде в полк Баглюка і по дорозі 

проїжджає повз Синцова і Малініна, які  йдуть у наступ. 

На самому початку бою Малінін отримує важке поранення в живіт. Він навіть не 

встигає толком попрощатися з Синцовим  і розповісти про свій лист в політвідділ: 

після  бою,  на світанку Малініна разом з іншими пораненими вивозять в тил. Однак 

Малінін і Синцов дарма звинувачують дівпарткоміссію в зволіканні: партійної  справи.  

Синцова запросив інструктор, який раніше ознайомився з листом Золотарьова про 

обставини загибелі політрука Синцова І. П., і тепер цей лист лежить поруч із заявою 

молодшого сержанта Синцова про відновлення в партії. 

Взявши станцію Воскресенську, бійці  Серпиліна продовжують рух вперед. 

Зважаючи  на втрати  в командному складі Синцов стає командиром взводу. 

Книга друга . «Солдатами не народжуються» 

Новий, 1943 рік Серпиліна  зустрічає під Сталінградом. 111-та стрілецька дивізія, 

якою він командує, вже шість тижнів як оточила угруповання Паулюса і чекає наказу 

про наступ. Несподівано Серпиліна викликають до Москви. Ця поїздка викликана 

двома причинами: по-перше, планується призначити Серпиліна начальником штабу 

армії, по-друге, його дружина вмирає після третього інфаркту. Приїхавши додому і 

розпитавши сусідку, Серпилін дізнається, що перед тим як Валентина Єгорівна 

захворіла, до неї приходив її син. Вадим був нерідним для Серпиліна: Федір 

Федорович усиновив його  п'ятирічною дитиною , одружившись на його матері, вдові 

свого друга, героя громадянської війни Толстікова. У 1937-му, коли Серпиліна 

заарештували,  Вадим відрікся від нього і взяв прізвище справжнього батька. Відрікся 

він не тому, що дійсно вважав Серпиліна «ворогом народу», а з почуття 

самозбереження, чого так і не змогла пробачити йому мати. Повертаючись з похорону, 

Серпилін стикається на вулиці з Танею Овсянніковою , що знаходиться в Москві на 

лікуванні. Вона розповідає, що після виходу з оточення партизанила і була в підпіллі в 

Смоленську. Серпилін повідомляє Тані про загибель Синцова. Напередодні від'їзду 

син просить його дозволу перевезти до Москви з Чити дружину і дочку. Серпилін 

погоджується і, в свою чергу, наказує  синові подати рапорт про відправку на фронт. 

Провівши Серпиліна, підполковник Павло Артем'єв повертається в Генштаб і 

дізнається, що його розшукує жінка на прізвище Овсяннікова. Сподіваючись отримати 

відомості про сестру Маші, Артем'єв їде за вказаною в записці адресою, до будинку, де 

до війни жила жінка, яку він кохав, проте зумів забути, коли Надя вийшла заміж за 

іншого. 

... Війна розпочалася для Артем'єва під Москвою, де він командував полком, а до 

цього він з 1939 року служив в Забайкаллі. У Генштаб Артем'єв потрапив після 

важкого поранення в ногу. Наслідки цього поранення все ще дають про себе знати, 

проте він, переймаючись своєю ад'ютантською службою, мріє скоріше повернутися на 

фронт. 

Таня повідомляє Артем'єву подробиці смерті його сестри, про загибель якої він 

дізнався ще рік тому, хоча не переставав сподіватися на помилковість цих відомостей. 

Таня і Маша воювали в одному партизанському загоні і були подругами. Вони 

зблизилися ще сильніше, коли з'ясувалося, що Машин чоловік Іван Синцов виніс Таню 

з оточення. Маша пішла на явку, проте в Смоленську так і не з'явилася; пізніше 

партизани дізналися про її розстріл. Таня також повідомляє про смерть Синцова, якого 

Артем'єв давно намагається розшукати. Вражений розповіддю Тані, Артем'єв вирішує 

допомогти їй: забезпечити продуктами, спробувати дістати квитки до Ташкента, де 
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живуть в евакуації Таніни батьки. Виходячи з будинку, Артем'єв  розуміє, що Надя 

встигла вже овдовіти, а повернувшись до Генштабу, в черговий раз просить про 

відправку на фронт. Отримавши дозвіл і сподіваючись на посаду начальника штабу 

або командира   полку, Артем'єв продовжує піклуватися про Таню: віддає їй Машині 

наряди , які можна буде обміняти на їжу, організовує переговори з Ташкентом, – Таня 

дізнається про смерть батька і загибель брата і про те, що її чоловік Микола Колчин 

знаходиться в тилу. Артем'єв відвозить Таню на вокзал, і, прощаючись з ним, вона 

раптом починає відчувати до цієї самотньої, що рветься на фронт людини, щось 

більше, ніж просто подяку. А він, здивувавшись цій  раптовій зміні, замислюється над 

тим, що ще раз, безглуздо і нестримно, пронеслося його власне щастя, яке він знову не 

впізнав і прийняв за чуже. І з цими думками Артем'єв дзвонить Наді. 

...Синцов був поранений через тиждень після Малініна. Ще в госпіталі він почав 

наводити довідки про Машу, Малініна і Артем'єва, але так нічого і не дізнався. 

Виписавшись, він вступив до школи молодших лейтенантів, воював в декількох 

дивізіях, в тому числі в Сталінграді, вступив заново в партію і після чергового 

поранення отримав посаду комбата в 111-й дівізіі, незабаром після того, як з неї пішов 

Серпилін. 

Синцов приходить в дивізію перед самим початком наступу. Незабаром його 

викликає до себе комісар полку Левашов і знайомить з журналістами з Москви, в 

одному з яких Синцов  впізнає  Люсина. В ході бою Синцов отримує поранення, однак 

комдив Кузьмич заступається за нього перед командиром полку, і Синцов залишається 

на передовій. 

Продовжуючи думати про Артем'єва, Таня приїжджає в Ташкент. На вокзалі її 

зустрічає чоловік, з яким Таня фактично розійшлася ще до війни. Вважаючи Таню 

загиблою, він одружився на іншій, і цей шлюб забезпечив Колчину броню. Прямо з 

вокзалу Таня йде до матері на завод і там знайомиться з парторгом Олексієм 

Денисовичем Малініним. Після свого поранення Малінін дев'ять місяців провів у 

госпіталях і переніс три операції, проте його здоров'я підірване остаточно і про 

повернення на фронт, про що так мріє Малінін, не може бути й мови. Малінін приймає 

живу участь в житті Тані, надає допомогу її матері і, викликавши до себе Колчина, 

домагається його відправки на фронт. Незабаром Тані приходить виклик від 

Серпиліна, куди вона йде. Прийшовши до Серпиліна на прийом, Таня зустрічає там 

Артем'єва і розуміє, що нічого, крім дружніх почуттів, той до неї не відчуває. Серпилін 

довершує розгром, повідомивши, що через тиждень, після того як Артем'єв на посаді 

помічника начальника оперативного відділу прибув на фронт, до нього під виглядом 

дружини прилетіла «одна нахабна молодичка з Москви», і від гніву начальства 

Артем'єва врятувало тільки те, що він, на думку Серпиліна, зразковий офіцер. 

Зрозумівши, що це була Надя, Таня ставить хрест на своєму захопленні і 

відправляється на роботу в санчастину. У перший же день вона їде приймати табір 

наших військовополонених і несподівано стикається там з Синцовим, який брав участь 

у визволенні цього концтабору, а тепер розшукує свого лейтенанта. Розповідь про 

Машину смерть не стає для Синцова новиною: він вже про все знає від Артем'єва, 

прочитав в «Червоній зірці» замітку про комбата – колишнього журналіста, і який 

відшукав шурина. Повернувшись в батальйон, Синцов застає Артем'єва, який  приїхав 

ночувати до нього. Визнаючи,  що Таня відмінна жінка, на яких треба одружуватися, 

якщо не бути дурнем, Павло розповідає про несподіваний приїзд до нього на фронт 

Наді і про те, що ця жінка, яку він колись любив, знову належить йому і буквально 
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домагається стати його дружиною. Однак Синцов, ще зі шкільної лави живить до Наді 

антипатію, бачить в її діях розрахунок: тридцятирічний Артем'єв вже став 

полковником, а якщо його не вб'ють, може стати і генералом. 

Незабаром у Кузьмича відкривається стара рана, і командарм Батюк наполягає на 

його зміщення з 111- ї дивізії. У зв'язку з цим Бережний просить члена військової ради 

Захарова не усувати старого,  хоча б до кінця операції і дати йому заступника з 

стройової. Так в 111-ту приходить Артем'єв. Приїхавши до Кузьмича з інспекційною  

перевіркою , Серпилін просить передати привіт Синцову, про воскресіння якого з 

мертвих він дізнався напередодні. А через кілька днів у зв'язку зі з'єднанням з 62-й 

армією Синцову дають капітана. Повернувшись з міста, Синцов застає у себе Таню. Її 

відрядили до захопленого німецькому госпіталю, і вона шукає солдатів для охорони. 

Артем'єву вдається швидко знайти спільну мову з Кузьмичем; кілька днів він 

інтенсивно працює, беручи участь у завершенні розгрому VI німецької армії. Раптово 

його викликають до комдива, і там Артем'єв стає свідком тріумфу свого шурина: 

Синцов захопив у полон німецького генерала, командира  дивізії. Знаючи про 

знайомство Синцова з Серпиліним, Кузьмич велить йому особисто доставити 

полоненого в штаб армії. Однак радісний для Синцова день приносить Серпиліну 

велике горе: приходить лист з повідомленням про смерть сина, який загинув  в своєму 

першому ж бою, і Серпилін усвідомлює, що, незважаючи ні на що, його любов до 

Вадима не вмерла. Тим часом з штабу фронту надходить звістка про капітуляцію 

Паулюса. 

В якості нагороди за роботу в німецькому шпиталі Таня просить свого начальника 

дати їй можливість побачитися з Синцовим. Дорогою вона зустрічає Левашова, який  

проводжає її в полк. Користуючись делікатністю Ільїна та Завалішина, Таня і Синцов 

проводять разом ніч. Незабаром військова рада приймає рішення розвинути успіх і 

провести наступ, в ході якого гине Левашов, а Синцову відриває пальці на покаліченій 

колись руці. Здавши Ільїну батальйон, Синцов їде в медсанбат. 

Після перемоги під Сталінградом Серпиліна викликають до Москви, і Сталін 

пропонує йому змінити Батюка на посаді командарма. Серпилін знайомиться з вдовою 

сина і маленькою онукою; невістка справляє на нього дуже гарне враження. 

Повернувшись да фронт, Серпилін заїжджає в госпіталь до Синцова і каже, що його 

рапорт з проханням залишитись  в армії буде розглянуто новим командиром 111-ї 

дивізії, – на цю посаду нещодавно затверджений Артем'єв. 

Книга третя. «Останнє літо» 

За кілька місяців до початку Білоруської наступальної операції, навесні 1944 р., 

командарм Серпилін зі струсом мізку і переломом ключиці потрапляє в госпіталь, а 

звідти у військовий санаторій. Його лікуючим лікарем стає Ольга Іванівна Баранова. 

Під час їхньої зустрічі в грудні 1941 р. Серпилін приховав від Баранової обставини 

смерті її чоловіка, однак вона все-таки дізналася правду від комісара Шмакова. Вчинок 

Серпиліна змусив Баранову багато думати про нього, і коли Серпилін прибув в 

Архангельськ, Баранова викликалася бути його лікуючим лікарем, щоб ближче пізнати 

цю людину. 

Тим часом член військової ради Львів, викликавши до себе Захарова, ставить 

питання про зняття Серпиліна із займаної посади, мотивуючи це тим, що армія 

готується до наступу, і вона довгий час перебуває без командувача. 

У полк до Ільїна приїжджає Синцов. Після поранення, насилу відбившись від 

білого квитка, він потрапив на роботу в оперативний відділ штабу армії, і теперішній 
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його візит пов'язаний з перевіркою стану справ в дивізії. Сподіваючись на швидку 

вакансію, Ільїн пропонує Синцову посаду начальника штабу, і той обіцяє 

переговорити з Артем'євим. Синцову залишається з'їздити ще в один полк, коли 

дзвонить Артем'єв і, повідомивши, що Синцова викликають в штаб армії, кличе його 

до себе. Синцов розповідає про пропозицію Ільїна, проте Артем'єв не хоче 

роз᾿єднувати сім᾿ю і радить Синцову поговорити про повернення назад Серпиліна. І 

Артем'єв , і Синцов розуміють, що наступ не за горами, в найближчих планах війни – 

звільнення всієї Білорусії, а значить, і Гродно. Артем'єв сподівається, що, коли 

з'ясується доля матері та племінниці, йому самому вдасться вирватися хоч на добу до 

Москви, до Наді. Він не бачив дружину більше півроку, проте, незважаючи на всі 

прохання, забороняє їй приїжджати на фронт, так як в останній свій приїзд, перед 

Курською дугою, Надя сильно зіпсувала чоловікову репутацію; Серпилін тоді ледь не 

зняв його з дивізії. Артем'єв розповідає Синцову, що з начальником штабу Бойко,  

виконуючим в відсутність Серпиліна обов'язки командарма, йому працюється набагато 

краще, ніж з Серпиліним, і що у нього як у комдива є свої труднощі, оскільки обидва 

його попередники знаходяться тут же, в армії, і часто заїжджають у свою колишню 

дивізію, що дає багатьом недоброзичливцям молодого Артем'єва привід порівнювати 

його з Серпиліним і Кузьмичем на користь останніх. І несподівано, згадавши про 

дружину, Артем'єв говорить Синцову, як погано жити на війні, маючи ненадійний тил. 

Дізнавшись по телефону, що Синцова чекає поїздка до Москви, Павло передає лист 

для Наді. Приїхавши до Захарова, Синцов отримує від нього і начштабу Бойко листи 

для Серпиліна з проханням про якнайшвидше повернення на фронт. 

У Москві Синцов відразу ж йде на телеграф давати «блискавку» в Ташкент: ще в 

березні він відправив Таню додому народжувати, але вже довгий час немає відомостей 

ні про неї, ні про доньку. Відправивши телеграму, Синцов їде до Серпиліна, і той 

обіцяє, що до початку боїв Синцов знову потрапить в дивізію. Від командарма Синцов 

відправляється до Наді в гості. Надя починає розпитувати до найменших  подробиціь, 

що стосуються Павла, і скаржиться, що чоловік не дозволяє їй приїхати на фронт, а 

незабаром Синцов стає мимоволі свідком з'ясування відносин між Надею і її коханцем 

і навіть бере участь у вигнанні останнього з квартири. Виправдовуючись, Надя каже, 

що дуже любить Павла, але жити без чоловіка не в змозі. Розпрощавшись з Надею і 

пообіцявши нічого не говорити Павлу, Синцов йде на телеграф і отримує телеграму 

від Таніної мами, де сказано, що його новонароджена дочка померла, а Таня вилетіла 

до армії. Дізнавшись ці безрадісні новини, Синцов їде до Серпиліна в санаторій , і той 

пропонує піти до нього в ад'ютанти замість Євстігнєєва, що одружився на вдові 

Вадима. Незабаром Серпилін проходить медичну комісію; перед від'їздом на фронт він 

робить Барановій пропозицію і отримує її згоду вийти за нього заміж після закінчення 

війни. Зустрічаючи Серпиліна Захаров повідомляє, що новим командувачем їхнього 

фронту призначений Батюк. 

Напередодні бою Синцов отримує відпустку для побачення з дружиною. Таня 

розповідає про їх померлу дочку, про смерть свого колишнього чоловіка Миколи і   

«старого парторга» із заводу; вона не називає прізвище, і Синцов так і не дізнається, 

що це помер Малінін. Він бачить, що Таню щось гнітить, але думає, що це пов'язано з 

їхньою  донькою. Однак у Тані є ще одна біда, про яку Синцов поки що не знає: 

колишній командир її партизанської бригади повідомив Тані, що Маша – сестра 

Артем'єва і перша дружина Синцова, – можливо, все ще жива, так як з'ясувалося, що 
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замість розстрілу її погнали в Німеччину. Нічого не сказавши Синцову, Таня вирішує 

розлучитися з ним. 

Згідно з планами Батюка, армія Серпиліна повинна стати рушійною силою 

майбутнього наступу. Під командуванням Серпиліна виявляються тринадцять дивізій; 

111–у виводять в тил,  хоча цим рішенням  невдоволені комдив Артем'єв та його 

начштабу Туманян. Серпилін  планує використовувати їх тільки при взятті Могильова. 

Розмірковуючи про Артем'єва, в якому він бачить досвід, сполучений з молодістю, 

Серпилін ставить у заслугу комдиву і те, що він не любить миготіти перед 

начальством, навіть перед недавно приїжджим  в армію Жуковим, у якого, як згадав 

сам маршал, Артем'єв служив в 1939 р. на Халхін – Голі. 

Двадцять третього червня починається операція «Багратіон». Серпилін тимчасово 

забирає у Артем'єва полк Ільїна та передає його наступаючій  «рухомій групі», перед 

якою поставлено завдання закрити противнику вихід з Могилева ; в разі невдачі в бій 

вступить 111-а дивізія, що перекрила стратегічно важливі Мінське і Бобруйськ шосе. 

Артем'єв рветься в бій, вважаючи, що разом з «рухомою групою» зможе взяти 

Могильов , проте Серпилін знаходить це недоцільним, так як кільце навколо міста вже 

замкнулося і німці все одно безсилі вирватися . Взявши Могильоя, він отримує наказ 

про наступ на Мінськ. 

...Таня пише Синцову, що вони повинні розлучитися, бо жива Маша, проте 

почався наступ, який  позбавив Таню можливості передати цей лист: її переводять 

ближче до фронту стежити за доставкою поранених в шпиталі. 3 липня Таня зустрічає 

«віліс» Серпиліна, і командарм повідомляє, що із закінченням операції пошле Синцова 

на передову; користуючись нагодою, Таня розповідає Синцову про Машу. Цього ж дня 

вона отримує поранення і просить подругу не передавати Синцову листа. Таню 

відправляють у фронтовій госпіталь, і по дорозі вона дізнається про загибель 

Серпиліна – він був смертельно поранений осколком снаряда; Синцов, як і в 1941-му, 

привіз його в госпіталь, але на операційний стіл командарма поклали вже мертвим. 

За погодженням зі Сталіним Серпилін, так і не дізнався про присвоєння йому 

звання генерал-полковника, поховають його на Новодівичому цвинтарі, поруч з 

Валентиною Єгорівною. Захаров, дізнавшись  від Серпиліна про Баранову, вирішує 

повернути їй її листи командармові. Провівши до аеродрому труну з тілом Серпиліна, 

Синцов заїжджає в госпіталь, де дізнається про Таніне поранення і отримує її лист. З 

госпіталю він їде до нового командармова  Бойко, і той призначає Синцова 

начальником штабу до Ільїна. Це не єдина зміна в дивізії – її командиром став 

Туманян, а Артем'єв, після взяття Могильова отримав звання генерал -майора,  його 

Бойко забирає до себе начальником штабу армії. Прийшовши в оперативний відділ 

знайомитися з новими підлеглими, Артем'єв дізнається від Синцова, що Маша, 

можливо, жива. Приголомшений цією звісткою, Павло говорить , що війська сусіда 

вже підходять до Гродно, де на початку війни залишилися його мати і племінниця, і 

якщо вони живі, то вже знову будуть разом. 

Захаров і Бойко, повернувшись від Батюка, поминають Серпиліна, – його операція 

завершена і армію перекидають на сусідній фронт, до Литви. 

 Автор переказу: О. А. Петренко 
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Олександр Трифонович Твардовський ( 1910-1971 ) – російський поет 

Поезія Олександра Твардовського пропущена через душу и серце, створена із 

співчуття, з великої любові до рідної землі і бажання зберегти вічну пам'ять про тих, 

хто ціною власного життя забезпечив  Перемогу над фашизмом і мирне життя для 

людей. 

Серед поетів, які відіграли  значну роль у піднесені бойового духу захисників 

Батьківщини в роки Великої Вітчизняної війни, особливе місце належить Олександру 

Трифоновичу Твардовському. Його поезії воєнного періоду становлять одну третину 

всього, що написав  поет за всі сорок п'ять років своєї літературної творчості. 

Олександр Трифонович Твардовський народився на хуторі поблизу села Загор'є 

Почінківського повіту Смоленської губернії. Його батько був єдиним сином 

безземельного солдата і  впродовж багатьох років працював ковалем, зумівши, 

зрештою,  зібрати кошти на придбання землі. Батько був грамотною  людиною, він 

привчив свою сім'ю шанувати книгу. Вечорами  Твардовські читали вголос 

гоголівського «Тараса Бульбу», вірші відомих  поетів . У автобіографії Твардовський 

згадував: «Писати вірші я почав ще до того, як навчився грамоти. Добре  пам'ятаю, що 

перший свой вірш, в якому я викривав моїх ровесників, руйнівників пташиних  гнізд, я 

намагався написати, ще не знаючи всіх літер алфавіту  і, звичайно, не маючи ніякого 

уявлення про правила віршування». 

З 1925 року поезії Олександра Твардовського з'являються в пресі. Однак, сам 

Твардовський «відлік своїх писань» починає з поеми «Країна Муравія» (1936 р.), яка 

принесла йому популярність і визнання: автор за неї отримав Державну премію. У 

передвоєнні роки публікуються кілька поетичних  збірок О. Твардовського: «Дорога»,  

«Сільська хроніка», «Загір'є». 

У 1939 году Твардовський був  мобілізований до служби в армії, де він виконував 

обов'язки кореспондента військової газети, висвітлював бойові дії під час війни СРСР 

із Фінляндією. У фронтовій пресі Олександр Твардовський працював  впродовж 

Великої Вітчизняної війни. 

Легендарна «Книга про бійця» – поема «Василь Тьоркін» – друкувалася у 

фронтових газетах окремими розділами і таким чином доходила до числених   читачів. 

Ця книга, як зазначав  сам автор, – поема «без початку і без кінця»; писалась  з таким 

розрахунком, щоб кожний розділ міг сприйматися як окремий завершений твір, 

оскільки в умовах війни регулярно отримувати нові розділи поеми було складно. 

Василь Тьоркін зображений не тільки як героїчний боєць, а і як типовий представник 

народу, що втілює у своєму характері його найкращі риси: доброзичливість, 

працьовитість,  мужність, твердість духу. Мова, вчинки, широта натури зближують 

образ Тьоркіна з фольклорними героями: у ньому є й зріст могутнього  богатиря, і 
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винахідливість, спритність,  розум – солдата, поширеного персонажа народних казок. 

У 1943 році Твардовський хотів закінчити свою поему, написавши спеціальний розділ, 

в якому мав намір розпрощатися зі своими героями і читачами, але з усіх фронтів на 

його ім᾿я надходили листи зі словами вдячності і прохання  далі писати вірші про 

Василя Тьоркіна, і поет не зважився перервати роботу над поемою. Цей твір, як 

пізніше згадував автор, був «його лірикою і публіцистикою, піснею і повчанням, 

анекдотом і приказкою, щирою розмовою і принагідною реплікою». 

Поема Твардовського справді була народною, вірніше, солдатською поемою. За 

спогадами Солженіцина, солдати його батареї із багатьох книжок віддавали перевагу 

найбільше їй. Мова поеми, легка, образна, народна. Вірші автора  запам'ятовуються 

самі. До душі незвичайність книжки, через те, що вона ніби без початку й кінця.  

Це, здається, робить героя ближчим і зрозумілішим. Дуже правильно і те, що 

автор приписав Тьоркину  багато геройських подвигів.Тому і сталося диво! Якби 

запитали, чому Василь Тьоркін став одним з моїх улюблених літературних героїв, 

сказав би: «Він дуже до душі мені життєлюбством. Дивіться, він на фронті, де щодня 

смерть, де ніхто не зачарований від уламка -дурня, від будь-якої безглуздої  кулі». 

Інколи мерзне і голодує, немає звісток від рідних, але він не сумує. Живе і радіє 

життю. Мені здається, сьогодні цієї особливості бракує багатьом людям. Тьоркін – 

душа солдатської компанії. Недарма товариші так люблять слухати його то жартівливі, 

то дуже серйозні розповіді. 

Але найбільше до душі глава «Смерть і воїн», у якій наш герой поранений лежить 

замерзає. І відчувається йому, що настав час його смерті. І стало посперечатися важко 

йому із нею, оскільки стікав він кров'ю й хотів би спокою... І що вже, здавалося, 

триматися за це життя, де вся радість, то мерзнути, то рити окопи, то боятися, що 

уб'ють тебе? Не такий Василь, щоб легко здатися: 

Буду плакати, вити від болю, 

Гинути на полі безслідно, 

Але тобі з доброї волі 

Не здамся ніколи, 

шепоче він. І воїн перемагає смерть. 

Письменник постійно підкреслює, що страшний бій йде, кривавий, смертний 

бій...» 

Сьогодні ми починаємо дізнаватися  правду про численні втрати, яких зазнав наш 

народ у війні, правду про причини, мету і хід війни, перемогою у якій, на думку А. 

Солженіцина, нам годі так пишатися. Але навіть серед цієї гіркої правди своє місце 

займе  простий  російський солдат Василь Тьоркін. 

   О  НАГРАДЕ 

                      – Нет, ребята, я не гордый. 

                      Не загадывая вдаль, 

                      Так скажу: зачем мне орден? 

                      Я согласен на медаль. 

 

                      На медаль. И то не к спеху. 

                      Вот закончили б войну, 

                      Вот бы в отпуск я приехал 

                      На родную сторону. 
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                      Буду ль жив еще? – Едва ли. 

                      Тут воюй, а не гадай. 

                      Но скажу насчет медали: 

                      Мне ее тогда подай. 

 

                      Обеспечь, раз я достоин. 

                      И понять вы все должны: 

 

                      Дело самое простое – 

                      Человек пришел с войны. 

 

                      Вот пришел я с полустанка 

                      В свой родимый сельсовет. 

                      Я пришел, а тут гулянка. 

                      Нет гулянки? Ладно, нет. 

 

                      Я в другой колхоз и в третий – 

                      Вся округа на виду. 

                      Где-нибудь я в сельсовете 

                      На гулянку попаду. 

 

                      И, явившись на вечерку, 

                      Хоть не гордый человек, 

                      Я б не стал курить махорку, 

                      А достал бы я «Казбек». 

 

                      И сидел бы я, ребята, 

                      Там как раз, друзья мои, 

                      Где мальцом под лавку прятал 

                      Ноги босые свои. 

 

                      И дымил бы папиросой, 

                      Угощал бы всех вокруг. 

                      И на всякие вопросы 

                      Отвечал бы я не вдруг. 

 

                      - Как, мол, что? – Бывало всяко. 

                      - Трудно все же? – Как когда. 

                      - Много раз ходил в атаку? 

                      - Да, случалось иногда. 

 

                      И девчонки на вечерке 

                      Позабыли б всех ребят, 

                      Только слушали б девчонки, 

                      Как ремни на мне скрипят. 

 

                      И шутил бы я со всеми, 
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                      И была б меж них одна... 

                      И медаль на это время 

                      Мне, друзья, вот так нужна! 

 

                      Ждет девчонка, хоть не мучай, 

                      Слова, взгляда твоего... 

 

                      – Но, позволь, на этот случай 

                      Орден тоже ничего? 

                      Вот сидишь ты на вечерке, 

                      И девчонка – самый цвет. 

 

                      – Нет, – сказал Василий Теркин 

                      И вздохнул. И снова: – Нет. 

                      Нет, ребята. Что там орден. 

                      Не загадывая вдаль, 

                      Я ж сказал, что я не гордый, 

                      Я согласен на медаль. 

                                        x x x 

                      Теркин, Теркин, добрый малый, 

                      Что тут смех, а что печаль. 

                      Загадал ты, друг, немало, 

                      Загадал далеко вдаль. 

 

                      Были листья, стали почки, 

                      Почки стали вновь листвой. 

                      А не носит писем почта 

                      В край родной смоленский твой. 

 

                      Где девчонки, где вечерки? 

                      Где родимый сельсовет? 

                      Знаешь сам, Василий Теркин, 

                      Что туда дороги нет. 

 

                      Нет дороги, нету права 

                      Побывать в родном селе. 

 

                      Страшный бой идет, кровавый, 

                      Смертный бой не ради славы, 

                      Ради жизни на земле. 

 

Широку популярність здобув ще один твір Олександра Твардовський про війну – 

вірш «Я поліг біля Ржева» («Я убитий під Ржевом»). Він був написаний під впливом 

двох важких вражень, що мимоволі породили в поетовій свідомості образ безіменного 

солдата, який поліг у бою под містом Ржевом. У 1942 році поет їздив під Ржев: 

«Враження від цієї поїздки були одними з найважчих за всю війну і гіркими до 

фізичного болю в серці. Бої велися важкі, втрати були дуже великими... «Битва під 
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Ржевом була невдалою, мала катастрофічні наслідки для дивізії, у якій побував поет. 

Паралельно з цим враженням зринуло й інше, московське. Після повернення до 

Москви,  якось у трамваї Твардовський став випадковим свідком грубого вчинку 

молодого лейтенанта, який у нервовому запалі дорікнув інвалідові, що той не на 

передовій. Олександр Твардовський зробив лейтенанту зауваження, і той, отямившись, 

вибачився і сказав, що він з – під Ржева, приїхав на день, щоб поховати померлу 

дружину, завтра повертається на фронт і більше ніколи не приїде до Москви. Знаючи, 

який стан справ під Ржевом, поет мимоволі сприйняв останні слова лейтенанта в 

іншому, трагічному  розумінні. 

Роздуми про минулу війну не залишають Твардовського до кінця життя. Тривога 

за долю людства особливо відчутна в його віршах 60-х років. Провідною у них є тема 

пам'яті: вона жорстока і свята, сумна і безсмертна, а головною залишається  думка 

поета про особисту відповідальність за кожного полеглого солдата. Трагічного 

звучання набуває мотив провини  перед загиблими, який знайшов своєрідне вирішення 

у вірші «На докір не ставте дотепер мені...» («Я знаю, ніякої моєї провини...»). Ця 

лірична мініатюра,  яка складається із шести рядків, основними центрами вірша стають 

слова «вина» і «війна». Обов'язок живих перед загиблими – збереження й увіковічнення 

пам'яті про них, забезпечення гідного цієї пам'яті життя – до таких висновків підводить 

автор своїх читачів. 

Твори Олександра Твардовського витримані перевіркою часом, бо його поезія 

утверджує високе призначення літератури, порушує важливі проблеми людського 

існування. Його вірш «Я поліг біля Ржева» и поема «Василь Тьоркін» стали поштовхом  

для спорудження у країні пам'ятників – Невідомому солдату і Василеві Тьоркіну – як 

виконання заповіту російського поета про збереження вічної пам'яті про героїв, які 

внесли свій внесок у перемогу над фашизмом і забезпечили для нас мир і незалежність. 

Поетична спадщина Твардовського про війну також є пам'ятником тим, хто воював за 

Батьківщину. 

Я убит подо Ржевом 

               (Уривок) 

        Я убит подо Ржевом, 

В безымянном болоте, 

В пятой роте, на левом, 

При жестоком налёте. 

 

        Я – где корни слепые 

Ищут корма во тьме; 

Я – где с облачком пыли 

Ходит рожь на холме; 

  

         

Я не слышал разрыва, 

Я не видел той вспышки, 

Точно в пропасть с обрыва – 

И ни дна ни покрышки. 

 

        И во всём этом мире. 

До конца его дней, 
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Ни петлички, ни лычки 

С гимнастёрки моей. 

 

        Я – где крик петушиный 

На заре по росе; 

Я – где ваши машины 

Воздух рвут на шоссе; 

 

        Где травинку к травинке 

Речка травы прядёт, – 

Там, куда на поминки 

Даже мать не придёт. 

  

        Подсчитайте, живые, 

Сколько сроку назад 

Был на фронте впервые 

Назван вдруг Сталинград. 

 

        Фронт горел, не стихая, 

Как на теле рубец. 

Я убит и не знаю, 

Наш ли Ржев наконец? 

 

        Удержались ли наши 

Там, на Среднем Дону?.. 

Этот месяц был страшен, 

Было всё на кону. 

 

        Неужели до осени 

Был за ним уже Дон 

И хотя бы колёсами 

К Волге вырвался он? 

 

        Нет, неправда. Задачи 

Той не выиграл враг! 

Нет же, нет! А иначе 

Даже мёртвому – как? 

 

        И у мёртвых, безгласных, 

Есть отрада одна: 

Мы за родину пали, 

Но она – спасена. 
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Літературна критика вважає П. Целана найбільшим австрійським поетом XX 

століття. Целан вважається багатьма одним із найкращих європейських ліричних 

поетів повоєнного часу.  

Творчість розвивалася під впливом французького символізму та сюрреалізму. 

Переклав на німецьку мову поезії Поля Верлена та Артюра Рембо. Целан перекладав 

на німецьку і румунську мови твори Мандельштама, Єсеніна, Блока, Лермонтова, 

Тургенєва, Чехова, Шекспіра, Валєрі, Рембо та інших авторів.  

 

 

Па́уль Цела́н – єврейський німецькомовний поет і перекладач 

Па́уль Цела́н (справжнє ім'я Пауль Анчель) народився 23 листопада 1920 року 

в Чернівцях (Буковина) у родині німецькомовних євреїв румунського підданства. Його 

батько був небагатим комерсантом. 

Початкову освіту Целан отримує у народній школі (1926 - 1930), а з 1930 по 1938 

роки відвідує греко-латинську гімназію. Обдарований учень мав тут усі можливості 

для розвитку своїх мовних і літературних здібностей. Вже тоді хлопець почав потайки 

писати вірші. В юності поет захоплюється ідеями марксизму і анархізму. Літературні 

уподобання формувалися під впливом творчості Рільке та Гофмансталя. Перші вірші 

з'являються у 1934–1935 роках. 

В 1938 році після закінчення школи Пауль  Целан їде у Францію, де вивчає 

медицину в медичній школі міста Тур, але з початком Другої світової 

війни вимушений повернутися додому, де продовжує навчання у Чернівецькому 

університеті (займається романською філологією). 

З 28 червня 1940 року по 22 червня 1941 року перебував у радянському 

громадянстві. Після встановлення радянської влади у Чернівцях поет пристосовується 

до нових умов життя: вивчає російську мову і працює перекладачем. Наступні три 

роки (1941 – 1944) Целан виживав в обстановці безупинного кошмару між життям і 

смертю, утратив усіх рідних, залишився живий лише завдяки чистій випадковості. У 

1941 році Чернівці окуповують німецько-румунські війська, сім'я Целана потрапляє до 

єврейського гетто. Через деякий час батьки поета були депортовані до концтабору, 

звідки вони вже не повернулися. Сам Пауль Целан потрапляє до румунського 

трудового табору на примусові дорожні роботи, де, незважаючи на страшні умови, 

залишається живим. 
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Саме в роки війни Целан вдруге народжується як поет, як творча людина, яка має 

і хоче сказати щось дуже важливе, донести до людства ту істину, яку він збагнув у 

тяжкі часи воєнних випробувань. У 1944 році він повертається до Чернівців і 

продовжує навчання в університеті (вивчає англійську мову і літературу). Целан 

збирає свій перший (ще машинописний) збірник поезій, куди увійшли як воєнні, так і 

найкращі довоєнні вірші. Восени того ж 1944 року зібрано другий (також 

машинописний) збірник. Обидва збірники були віддані на прочитання відомому 

буковинському поету Маргулу-Шперберу, який високо оцінив перші поетичні спроби 

молодого поета. Ранні поезії Целана були вперше надруковані у Румунії вже після 

смерті поета. 

На початку 1945 року поет перетнув радянський кордон і відновився в 

румунському підданстві. Працював у видавництві «Російська книга», перекладав 

румунською російську прозу, писав власні вірші. Саме тут, у Бухаресті, вперше на 

літературній арені з'явилось ім'я Целана: у 1947 році в авангардистському журналі 

«Агора» надруковано три вірші, підписані новим, нікому ще невідомим прізвищем – 

Целан. У 1947 році він доклав зусиль і перебрався до Австрії. Як нащадок громадян 

Австрії і жертва Голокосту, Целан автоматично отримав австрійське громадянство. 

У Відні у Целана вперше з'являються друзі й однодумці: молода літераторка Інгеборг 

Бахман, художник-сюрреаліст Едгар Жене, видавець журналу «План» Отто Базиль, які 

фінансово допомогли Целану видати його першу книгу віршів «Пісок з урн» (1948). 

Збірник складався з 48 віршів, в яких виявилось 18 помилок, що перекручували і 

спотворювали зміст (пізніше Целан увесь невеличкий тираж – 500 примірників –

повністю знищує).  

З 1948 року перемістився до Парижа (де жив до кінця життя). У Парижі поет живе 

в домі франко-німецького поета Івана Голля і вивчає германістику та мовознавство 

в Сорбонні. У Париж, інтелектуальну і літературну столицю Європи, він переїхав 

винятково з творчою метою – у свідомості західних людей постійне проживання за 

кордоном не асоціювалося з поняттями «зрадництво» і «зрада Батьківщини». У 

Франції Целан жив на правах постійно проживаючого іноземця, на французьке 

громадянство не претендував. Швидко здобута популярність, письменницькі та 

перекладацькі гонорари забезпечували йому пристойний рівень матеріальної злагоди. 

У 1952 році з'являється перший збірник поезій Целана, виданий у Франції «Мак і 

пам'ять» – елегічний цикл, присвячений пам'яті загиблих. 

1955 рік знаменується виходом нової збірки поезій «Від порога до порога». Серед 

нагород П.Целана, зокрема, найвища німецька літературна премія імені Георга 

Бюхнера. 

1955 рік знаменується двома важливими подіями в житті поета: народженням 

сина Еріка і виходом нової збірки поезій «Від порога до порога». 

Целан не страждав психічним розладом, не «списався» у вульгарному сенсі цього 

слова. Він просто згорів, і не зміг уже знаходити більше сил для адекватного 

вираження того, що переповняло його випалене серце; піднявшись із дна на вершину, 

він волів не починати спуск… Пізнім весняним вечором 20 квітня 1970 року Целан 

закінчує життя самогубством, кинувшись з паризького мосту в Сену. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80_%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE_%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0
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Апокаліптичне бачення подій Другої світової війни у вірші «Фуга смерті» 

Пауля Целана 

Одна з найтрагічніших подій ХХ століття – Друга світова війна – лишила 

глибокий слід у свідомості мільйонів людей, які живуть на різних континентах і 

говорять різними мовами. Масштаби цієї трагедії не мали аналогів у світовій історії. 

Як ніяка інша подія, ця війна набула різноманітного трактування у літературі. 

Видатного австрійського поета Пауля Целана  події тих років торкнулися 

безпосередньо, вони справили значний вплив на усю подальшу творчість Пауля 

Целана. У 1948 році виходить перша книга Целана «Попіл урн», у 1952 – збірка  

«Мак і пам’ять». 

Тема війни – визначальна для обох збірок Пауля Целана, провідним жанром цих 

книг є жанр елегії. Оплакування загиблих, пам’ять про страшні події, які поет пережив 

сам, жах війни – усе це основа творів Целана. Але на відміну від класичних зразків 

елегійного жанру Целан вносить у свої вірші апокаліптичні мотиви, пов’язані з 

авторським світосприйняттям. Целан розглядав Другу світову війну як «останній акт 

історії», після якого має відбутися Страшний суд. Такий настрій проймає і твори 

Целана. Один із центральних віршів обох збірок – є «Фуга смерті». Жанрове 

визначення «Фуга» пов’язане з музикою. Фуга – багатоголосний поліфонічний твір, 

заснований на прийомах імітації, тобто одна й та сама тема по черзі змінюється і 

подається у різних голосах. За будовою фуга складається з трьох основних розділів. У 

першому тема проводиться в усіх голосах; друга частина будується більш вільно: тема 

розвивається по черзі у різних голосах. У заключному розділі фуги утверджується 

головна тональність твору. За цими принципами будується і композиція Целанової 

«Фуги смерті». Особливості синтаксису поезії підкреслюють її «музичну організацію»: 

позбавлений розділових знаків, текст лине, витворюючи скорботну мелодію, в якій 

різні голоси сприяють розвиткові і посиленню основної теми. 

Як і музичний твір, «Фуга смерті» викликає в першу чергу емоційні переживання, 

шок, і лише потім читач намагається усвідомити значення образів, асоціації, які вони 

викликають. Саме з цих асоціацій і накреслюються тема, мотиви твору. Вже назва 

поезії передбачає складний і неоднозначний асоціативний ряд. Наприклад: фуга – Бах, 

Гендель – Німеччина – слава і гордість – духовне, вічне, прекрасне – орган; ці асоціації 

співіснують і протистоять у назві слову «смерть» у всіх його значеннях. Так 

підсвідомо визначається читачем основна тема твору. У тексті «Фуги смерті» 

асоціативні образи, підказані назвою, набувають нових абрисів і народжуютьнові 

асоціації. Цілком правомірно сприймати цю поезію як модерністське зображення 

трагедії Голокосту: образи «чорного молока світання», «могил у повітрі» породжують 

асоціації з крематоріями, в яких гинули мільйони безневинних людей, тільки тому, що 

вони євреї; а образ «одного чоловіка, що живе в хаті», «грає зі зміями», «пише коли 

темніє в Німеччині твоя золотиста коса Маргарито», «свистить на євреїв», «хапається 

заліза в кобурі» викриває сутність фашистської ідеології, яка несе смерть усій 

людській цивілізації. «Трагедія Освенциму» усвідомлюється не як національна 
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трагедія євреїв, а як всесвітня. Це підкреслюють і образи Маргарти і Суламіф, які є 

наскрізними у поезії і символізують багатющу гуманістичну культуру, яку подарувала 

людству німецька та єврейська нації. Орган-крематорій, на якому «з Німеччини 

майстер» грає «фугу смерті», нищить і «золотисту косу Маргарити», і «попелясту косу 

Суламіф». 

Зміни слова, його перетворення, метаморфози в епоху, яка не підлягає опису, – одна з 

головних тем творчості Целана. Для поета Освенцим – абсолютно виключний факт, 

який визначає будь-який людський досвід, але не здатний сам стати досвідом. Мова 

пройшла через той страшний час, але не дала слів для зображення того, що 

відбувалося. Поет із жахом і відчаєм змушений визнати – мова не здатна на «акт 

правосуддя». Саме тому, що немає слів для достовірного, буквального відтворення 

реальності, Освенцим щезає у потоці часу як страшна, але цілком природна подія. 

Звідси походить поетова відмова «поетизувати світ», «тенденція до мовчання», а «шок 

незрозумілого» стає у Целана засобом протистояння традиційним і конвенційним 

засобам літератури. 

У поезії «Фуга смерті» П. Целан засобами різних видів мистецтва спробував 

передати трагедію Голокосту. Образи його не мають однозначного трактування, бо 

поет мусив визнати, що «вимовити», знайти відповідні цій трагедії слова поезія майже 

не здатна.  

Вірш передає стан шоку. 

Насичений повторюваними і варіативними відповідно до жанрових законів фуги 

образами, вірш оголошує читача, передає майже фізичне відчуття болю. Водночас 

саме завдяки багатозначності образів вірша у читача виникає паралель із книгою 

Апокаліпсису, що відповідає авторському баченню подій Другої світової війни. 

Усе життя Пауля Целана сповнене невимовним трагізмом, трагізмом, який визначив 

тональність його творчості.  

 

Фуга смерті 
Чорне молоко світання ми п'ємо його надвечір  

ми п'ємо його опівдні і зранку ми п'ємо його вночі  

ми п'ємо і п'ємо  

ми копаєм могилу в повітрі де лежати не буде тісно  

Один чоловік живе в хаті він зі зміями грає він пише  

він пише коли темніє в Німеччині твоя золотиста коса Маргарито  

він пише це й з хати виходить і зорі блищать і свистить він на псів  

свистить на євреїв своїх і велить копати могилу в землі  

і грати до танцю наказує нам  

 

Чорне молоко світання тебе ми п'ємо вночі  

ми п'ємо тебе зранку й опівдні ми п'ємо тебе надвечір  
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ми п'ємо і п'ємо  

Один чоловік живе в хаті він зі зміями грає він пише  

він пише коли темніє в Німеччині твоя золотиста коса Маргарито  

твоя попеляста коса Суламіф ми копаєм могилу в повітрі  

де буде лежати не тісно  

 

Він гукає глибше рийте землю ви перші ви другі співайте і грайте  

він хапається заліза в кобурі він хитається очі в нього блакитні  

глибше лопатами рийте ви перші ви другі грайте далі до танцю  

 

Чорне молоко світання ми п'ємо тебе вночі  

ми п'ємо тебе опівдні і зранку ми п'ємо тебе надвечір  

ми п'ємо і п'ємо  

Один чоловік живе в хаті твоя золотиста коса Маргарито  

твоя попеляста коса Суламіф він зі зміями грає  

 

Він гукає солодше грайте смерті бо смерть це з Німеччини майстер  

Він гукає темніше торкайтеся скрипок ви злинете димом в повітря  

для вас є могила у хмарах де буде лежати не тісно  

 

Чорне молоко світання ми п'ємо тебе вночі  

ми п'ємо тебе опівдні смерть це з Німеччини майстер  

ми п'ємо тебе зранку й надвечір ми п'ємо і п'ємо  

Смерть це з Німеччини майстер очі в нього блакитні  

він влучить у тебе свинцевою кулею він влучить точно  

Один чоловік живе в хаті твоя золотиста коса Маргарито  

Він нацьковує своїх псів на нас він дарує нам могилу в повітрі  

він зі зміями грає і марить смерть це з Німеччини майстер  

твоя золотиста коса Маргарито  

твоя попеляста коса Суламіф.  

                Переклад М.Бажана 
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«Как по долине льющийся родник, 

В дороге пел я песни то и дело. 

И все казалось сердцу, что от них 

Земля вокруг цвела и молодела» 

 

 

Муса Джаліль – татарський поет 

 

Народився 15 лютого1906 року в селі Мустафіно Оренбурзька  губернія (нині 

Мустафіно, Шарликский район, Оренбурзька область). Був шостою дитиною в сім᾿ї. 

Навчався  в Оренбурзькому  медресі «Хусаінія», де крім теології вивчав світські 

дисципліни літературу, малювання і співи. У1919 році вступив у комсомол і 

продовжив навчання в Татарському інституті народної  освіти (Оренбург). 

Учасник Громадянської  війни. 

Перший твір був опублікований  у  1919 році у військовій газеті «Кизил Йолдиз» 

(«Червона зірка»). В1925 році в Казані вийшов його перший збірник віршів і поем   

«Барабиз » («Ми йдемо»). У 1920-ті роки Джаліль пише на теми революції і 

громадянської війни (поема   «Пройдений  шлях»), (1924 – 1929). 

У1927 році  вступив на літературне відділення этнологічного факультету МГУ. 

Після його реорганізації закінчив  в 1931 році літературний факультет МГУ. 

У 1932 році  жив  і працював  у місті Надєждинск (сучасна назва – Сєров). 

В 1931 – 1932 роках  був  редактором татарських дитячих журналів. З 1933 року  –

  заввідділом  літератури і мистецтва татарської газети «Комуніст», яка виходила  

в  Москві. У Москві знайомиться з радянськими поетами  О. Жаровим, А. 

Безименским, М. Светловим. 

У1934 році  вийшли два його збірники: «Орденоносні мильйони» на 

комсомольску тематику  та «Вірші і поеми». У популярній поемі «Листоноша» 

показане трудове життя  молоді, її радості і переживання. 

 Працював з молоддю; за його рекомендаціями в татарську літературу прийшли А. 

Алиш, Г. Абсалямов. У 1939 – 1941 роках був відповідальним  секретарем Союзу 

письменників Татарської АРСР, працював  завідуючим літературною 

частиною уТатарському оперному театрі. 

У 1941 році був призваний  в Червону Армію. У званні старшого політрука 

воював на Ленінградському і Волховському фронтах, був кореспондентом газети 

«Відвага». 

У червні 1942 року під час Любанської операції  радянських військ Муса Джаліль 

був тяжко поранений  і попав у полон. Для того, щоб мати можливість продовжувати  

брати участь у  боротьбі з ворогом, Джаліль вступив до створеного  німцями  легіону 

«Ідель-Урал». У  Єдліньску біля Радома (Польща), де формувався легіон «Ідель-Урал», 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5_%D0%A5%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1931
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%88,_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%88,_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Calil_student_1929.jpg?uselang=ru
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Муса організував поміж  легіонерів підпільну групу і влаштовував  втечі 

військовополоненним. 

Користуючись  тим, що йому доручили вести культурно-просвітницьку роботу,  

Джаліль роз᾿їжджав таборами  для військовополоненних, встановлював конспіративні 

зв᾿язки і під виглядом відбору самодіяльних артистів для створеної  в легіоні хорової 

капели,  вербував нових членів підпільної організації. Він був  зв᾿язаний  з підпільною 

організацією під назвою «Берлінський комітет ВКП(б)». Перший сформований 825-й 

батальйон легіону «Ідель-Урал», був  направлений в Вітебськ, де підняв повстання 21 

лютого 1943 р., в ході якого частина бійців (500-600 чол.) покинула місцезнаходження 

частини і зі зброєю в руках приєдналась до білоруських партизан. Особовий склад  

останніх  6 батальйонів легіону, при спробі використати їх в бойових діях, також часто 

переходив на бік РККА і партизан. 

В серпні 1943 року, за декілька днів до ретельно підготовленого  повстання 

військовополонених, гестапо арештувало Джаліля і більшість членів його підпільної 

групи. За участь в підпільній організації Муса Джаліль був страчений на гільйотині 25 

серпня1944 року у в᾿язниці  Пльотцензеє в Берліні. 

У 1946 році Мусу Джаліля звинуватили  в зраді Батьківщині і пособництві ворогу. 

У 1947 року ім'я Муси Джаліля було включено в список особливо небезпечних 

злочинців.  

Фашистський концтабір не зламав патріота. У концтаборі Джаліль продовжував 

писати вірші, всього їм було написано як мінімум 125 віршів. Вірші написані 

Джалілем у концтаборі ,- це  твори високої громадянської мужності. За цикл віршів 

«Моабітський зошит» в 1957 році Джалілю була посмертно присуджена Ленінська 

премія.  

«Моабітський зошит» 

До нас дійшли дв маленькі, розміром з дитячу долоньку зошити з Моабітськими 

віршами Джаліля. Перший  з них містить 62 вірші та два фрагменти, другий – 50 

віршів. Двадцять із них, очевидно, ті, які поет вважав найбільш важливими,  

повторюються в обох зошитах. Таким чином, Моабітський цикл містить 92 вірші і два 

уривки. Перший зошит виніс з Моабитскої в'язниці колишній в'язень цієї в᾿язниці, 

радянський військовополонений Габбасов Шарія. У таборі Ле-Пюї у Франції він 

передав зошит військовополоненому Нігматові Терегулову . У березні 1946р. М. 

Терегулов приїхав до Казані і передав зошити Муси Джаліля і Абдулли Аліша вдові А. 

Аліша Р. Тюльпановій , яка, в свою чергу, віддала їх голові Спілки письменників 

Татарії А. Єрикову. 

Зошит Джаліля це зшита з розрізнених шматків паперу і заповнена розбірливим 

арабським шрифтом книжка. На обкладинці написано хімічним олівцем  німецькою 

(для відводу очей гітлерівських тюремників): «Словник німецьких, тюркських, 

російських слів і виразів. Муса Джаліль. 1943-44р.» На останній сторінці поет залишив 

свій заповіт: «До друга, який вміє читати  татарською, нехай прочитає цей зошит». І 

хоча Мусу Джаліля стратили,  але  залишилися 116 віршів, написаних у полоні і 

ув'язненні. Він переживав за них, тому  з 116 намагався переписати хоча б 60 віршів.   

«Якщо ця книжка потрапить до твоїх рук, акуратно, уважно перепиши їх набіло, 

збережи їх і після війни повідом в Казань, випусти їх у світ як вірші загиблого поета 

татарського народу. Такий  мій заповіт. Муса Джаліль. 1943. Грудень». 

На звороті Джаліль написав список тих, хто був заарештований і кинутий до 

в'язниці разом з ним. Їх було 12 чоловік. «Вони звинувачуються в розтлінні 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/825_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/825_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE
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татарського легіону, в розповсюдженні радянської пропаганди, в організації 

колективних втеч», – роз'яснив поет. Потім він провів жирну риску і приписав 

прізвище тринадцятого – зрадника, який видав підпільну організацію. Крім того, в 

блокноті вказана адреси сім'ї Джаліля і Спілок письменників у Москві і Казані. 

Другий зошит, написаний  латинським шрифтом, Муса передав сусідові по 

камері,  бельгійському патріоту Андре Тіммермансу. Тіммерманс зміг переслати її 

разом з іншими особистими речами на батьківщину, а після війни, вже в 1947р. , 

передав в Радянське консульство в Брюсселі. Цей зошит написаний  пізніше. Останній 

вірш – «Новорічні побажання» – написаний 1 січня 1944 року. У зошиті є адреса 

Джаліля і короткі відомості про нього для тих, хто виявить цей зошит: «Муса Джаліль 

– відомий татарський поет, ув'язнений і засуджений до смерті за політику в Німеччині. 

Тюрма . М. Джаліль». Слова ці написані російською мовою (на випадок, якщо зошит 

потрапить в руки тих, хто не вміє читати татарською). Джаліль висловлювався 

обережно; «за політику», тобто за звинуваченням у політичній діяльності проти 

фашизму. 

Другий зошит тонший ніж перший. Зшита частина містить всього 33 вірші , після 

яких поет залишив гіркий напис: «В полоні і в ув'язненні – 1942.9 – 1943.11 – написав 

сто двадцять п'ять віршів і одну поему. Але куди писати? Вмирають разом зі мною». 

Після цього Джалілю, мабуть, вдалося роздобути кілька листків паперу, і він 

записав на них ще сімнадцять віршів. Ці листки не підшиті, а просто вкладені в 

блокнот. 

В 50-ті роки «Моабітський зошит» потрапив до рук поетові Костянтину 

Симонову, який організував переклад віршів Джаліля на російську мову, зняв 

наклепницькі вислови з поета і довів патріотичну діяльність його підпільної групи. 

Стаття К. Симонова про Мусу Джаліля була надрукована в одній з центральних газет у 

1953 році, після чого почалася тріумфальна «хода» подвигу поета і його товаришів в 

народну свідомість. Чималу роль у реабілітації Муси Джаліля зіграв і його друг, 

письменник Газі Кашшаф. 

У 1956 році Муса Джаліль посмертно був удостоєний звання Героя Радянського 

Союзу. 

 

Песня девушки 

Милый мой, радость жизни моей, 

За отчизну уходит в поход. 

Милый мой, солнце жизни моей, 

Сердце друга с собой унесет. 

Я расстанусь с любимым моим, 

Нелегко провожать на войну. 

Пусть он будет в боях невредим 

И в родную придет сторону. 

Весть о том, что и жду, и люблю, 

Я джигиту пошлю своему. 

Весть о том, что я жду и люблю, 

Всех подарков дороже ему. 

Июнь 1942 
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Письмо 

(Песня) 

1 

Я в затишье меж боями 

Говорить задумал с вами, 

Вам письмо бы написал. 

Эх вы, девушки-сестренки, 

Вам письмо бы написал! 

В песню вы письмо включите, 

И меня вы помяните 

На гулянье и в избе. 

Эх вы, девушки-сестренки! –  

На гулянье и в избе. 

2 

Не прогнав орды кровавой, 

Не поправ врага со славой, 

Не вернемся мы домой. 

Эх вы, девушки-сестренки! – 

Не вернемся мы домой. 

Если к вам не возвратимся, 

В ваших песнях возродимся, –  

Это счастьем будет нам. 

Эх вы, девушки-сестренки! –  

Это счастьем будет нам. 

3 

Если мы необходимы 

Нашей родине любимой, 

Мы становимся сильней. 

Эх вы, девушки-сестренки! – 

Мы становимся сильней. 

Скоро счастье сменит беды, 

Так желайте ж нам победы! 

Вечно в наших вы сердцах. 

Эх вы, девушки-сестренки! –  

Вечно в наших вы сердцах! 

Июнь (?) 1942 

Платочек 

Простились мы, и с вышитой каймою 

Платок родные руки дали мне. 

Подарок милой! Он всегда со мною. 

Ведь им закрыл я рану на войне. 

    

Окрасился платочек теплой кровью, 

Поведав мне о чем-то о родном. 

Как будто наклонилась к изголовью 

Моя подруга в поле под огнем. 
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Перед врагом колен не преклонял я, 

Не отступил в сраженьях ни на пядь. 

О том, как наше счастье отстоял я, 

Платочек этот вправе рассказать. 

Июль 1942 

Прости, Родина! 

Прости меня, твоего рядового, 

Самую малую часть твою. 

Прости за то, что я не умер 

Смертью солдата в жарком бою. 

  

Кто посмеет сказать, что я тебя предал? 

Кто хоть в чем-нибудь бросит упрек? 

Волхов – свидетель: я не струсил, 

Пылинку жизни моей не берег. 

    

В содрогающемся под бомбами, 

Обреченном на гибель кольце, 

Видя раны и смерть товарищей, 

Я не изменился в лице. 

    

Слезинки не выронил, понимая: 

Дороги отрезаны. Слышал я: 

Беспощадная смерть считала 

Секунды моего бытия. 

    

Я не ждал ни спасенья, ни чуда. 

К смерти взывал: «Приди! Добей!..» 

Просил: «Избавь от жестокого рабства!» 

Молил медлительную: «Скорей!..» 

    

Не я ли писал спутнику жизни: 

«Не беспокойся, – писал, – жена. 

Последняя капля крови капнет – 

На клятве моей не будет пятна». 

    

Не я ли стихом присягал и клялся, 

Идя на кровавую войну: 

«Смерть улыбку мою увидит, 

Когда последним дыханьем вздохну». 

    

О том, что твоя любовь, подруга, 

Смертный огонь гасила во мне,  

Что родину и тебя люблю я, 

Кровью моей напишу на земле. 
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Еще о том, что буду спокоен, 

Если за родину смерть приму. 

Живой водой эта клятва будет 

Сердцу смолкающему моему. 

    

Судьба посмеялась надо мной: 

Смерть обошла – прошла стороной. 

Последний миг – и выстрела нет! 

Мне изменил мой пистолет... 

    

Скорпион себя убивает жалом, 

Орел разбивается о скалу. 

Разве орлом я не был, чтобы 

Умереть, как подобает орлу? 

    

Поверь мне, родина, был орлом я, – 

Горела во мне орлиная страсть! 

Уж я и крылья сложил, готовый 

Камнем в бездну смерти упасть. 

    

Что делать? Отказался от слова, 

От последнего слова друг-пистолет. 

Враг мне сковал полумертвые руки, 

Пыль занесла мой кровавый след... 

    

...Я вижу зарю над колючим забором. 

Я жив, и поэзия не умерла: 

Пламенем ненависти исходит 

Раненое сердце орла. 

    

Вновь заря над колючим забором, 

Будто подняли знамя друзья! 

Кровавой ненавистью рдеет 

Душа полоненная моя! 

    

Только одна у меня надежда: 

Будет август. Во мгле ночной 

Гнев мой к врагу и любовь к отчизне 

Выйдут из плена вместе со мной. 

    

Есть одна у меня надежда –  

Сердце стремится к одному: 

В ваших рядах идти на битву. 

Дайте, товарищи, место ему!    

Июль 1942 
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Воля 

И в час, когда мне сон глаза смыкает, 

И в час, когда зовет меня восход, 

Мне кажется, чего-то не хватает, 

Чего-то остро мне недостает. 

    

Есть руки, ноги – всё как будто цело, 

Есть у меня и тело и душа. 

И только нет свободы! Вот в чем дело! 

Мне тяжко жить, неволею дыша. 

    

Когда в темнице речь твоя немеет, 

Нет жизни в теле – отняли ее, 

Какое там значение имеет 

Небытие твое иль бытие? 

    

Что мне с того, что не без ног я вроде: 

Они – что есть, что нету у меня, 

Ведь не ступить мне шагу на свободе, 

Раскованными песнями звеня. 

  

Я вырос без родителей, и всё же 

Не чувствовал себя я сиротой. 

Но то, что для меня стократ дороже, 

Я потерял: отчизну, край родной! 

    

В стране врагов я раб тут, я невольник, 

Без родины, без воли – сирота.  

Но для врагов я всё равно – крамольник, 

И жизнь моя в бетоне заперта. 

    

Моя свобода, воля золотая, 

Ты птицей улетела навсегда. 

Взяла б меня с собою, улетая, 

Зачем я сразу не погиб тогда? 

    

Не передать, не высказать всей боли, 

Свобода невозвратная моя. 

Я разве знал на воле цену воле! 

Узнал в неволе цену воли я! 

    

Но коль судьба разрушит эти своды 

И здесь найдет меня еще в живых, – 

Святой борьбе за волю, за свободу 

Я посвящу остаток дней своих.   

Июль 1942 
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Мои песни 

Муса Джалиль (из «Моабитской тетради», перевод С.Липкина) 

Сердце с последним дыханием жизни 

Выполнит твёрдую клятву свою: 

Песни всегда посвящал я отчизне, 

Ныне отчизне я жизнь отдаю. 

 

Песня меня научила свободе, 

Песня борцом умереть мне велит. 

Жизнь моя песней звенела в народе, 

Смерть моя песней борьбы прозвучит. 

1943 

Варварство 
Они с детьми погнали матерей 

И яму рыть заставили, а сами 

Они стояли, кучка дикарей, 

И хриплыми смеялись голосами. 

У края бездны выстроили в ряд 

Бессильных женщин, худеньких ребят. 

Пришел хмельной майор и медными глазами 

Окинул обреченных... Мутный дождь 

Гудел в листве соседних рощ 

И на полях, одетых мглою, 

И тучи опустились над землею, 

Друг друга с бешенством гоня... 

Нет, этого я не забуду дня, 

Я не забуду никогда, вовеки! 

Я видел: плакали, как дети, реки, 

И в ярости рыдала мать-земля. 

Своими видел я глазами, 

Как солнце скорбное, омытое слезами, 

Сквозь тучу вышло на поля, 

В последний раз детей поцеловало, 

В последний раз... 

Шумел осенний лес. Казалось, что сейчас 

Он обезумел. Гневно бушевала 

Его листва. Сгущалась мгла вокруг. 

Я слышал: мощный дуб свалился вдруг, 

Он падал, издавая вздох тяжелый. 

Детей внезапно охватил испуг, – 

Прижались к матерям, цепляясь за подолы. 

И выстрела раздался резкий звук, 

Прервав проклятье, 

Что вырвалось у женщины одной. 

Ребенок, мальчуган больной, 

Головку спрятал в складках платья 

Еще не старой женщины. Она 



88 
 

Смотрела, ужаса полна. 

Как не лишиться ей рассудка! 

Все понял, понял все малютка. 

– Спрячь, мамочка, меня! Не надо умирать! – 

Он плачет и, как лист, сдержать не может дрожи. 

Дитя, что ей всего дороже, 

Нагнувшись, подняла двумя руками мать, 

Прижала к сердцу, против дула прямо... 

– Я, мама, жить хочу. Не надо, мама! 

Пусти меня, пусти! Чего ты ждешь? – 

И хочет вырваться из рук ребенок, 

И страшен плач, и голос тонок, 

И в сердце он вонзается, как нож. 

– Не бойся, мальчик мой. Сейчас вздохнешь ты вольно. 

Закрой глаза, но голову не прячь, 

Чтобы тебя живым не закопал палач. 

Терпи, сынок, терпи. Сейчас не будет больно. – 

И он закрыл глаза. И заалела кровь, 

По шее лентой красной извиваясь. 

Две жизни наземь падают, сливаясь, 

Две жизни и одна любовь! 

Гром грянул. Ветер свистнул в тучах. 

Заплакала земля в тоске глухой, 

О, сколько слез, горячих и горючих! 

Земля моя, скажи мне, что с тобой? 

Ты часто горе видела людское, 

Ты миллионы лет цвела для нас, 

Но испытала ль ты хотя бы раз 

Такой позор и варварство такое? 

Страна моя, враги тебе грозят, 

Но выше подними великой правды знамя, 

Омой его земли кровавыми слезами, 

И пусть его лучи пронзят, 

Пусть уничтожат беспощадно 

Тех варваров, тех дикарей, 

Что кровь детей глотают жадно, 

Кровь наших матерей... 
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«Таким,  мабуть,  на  світ  я  й  народивсь  – 

Поет  душею  з  долею  солдата». 

                          Едуард  Асадов 

                                             

Едуард  Асадов – поет – фронтовик 

«…Він був фронтовиком і чесно бився словом і штиком за світло й  правду з 

юності до смерті» 

Будемо вшановувати живих і згадувати тих, хто поліг на війні чи пішов у вічність 

вже після неї. Усіх. Незалежно від того, якою зброєю він воював: автомат, кулемет, 

гармата, «Катюша», перо, фотоапарат... Під час війни у вогні «народилася» ціла плеяда 

вояків пера. Михайло Луконін, Семен Гудзенко, Андрій Малишко, Юлія Друніна, 

Вероніка Тушнова, Платон Воронько, Муса Джаліль, Едуард Асадов... Їх перелік 

можна продовжувати й продовжувати. Кожного року, напередодні 22 червня я гортаю 

їхні книжки. Що вони відчували в день оголошення війни, перед боєм, після війни? Як 

би повели вони себе тепер..? Ось я беру в руки книгу віршів  Едуарда Асадова.   

        Він народився 7 вересня 1923 року.  Станом на 22 червня 1941 року йому ще не 

виповнилося й вісімнадцяти.  Але в сім’ї, де висока мораль була безумовним станом 

душі,  він був вихований  патріотом  з  високо розвиненим почуттям обов’язку,  для 

якого любов до  Батьківщини, до свого народу, до рідної матері була  домінуючим 

почуттям. Притаманний йому патріотизм не був абстрактним поняттям, а почуттям, 

яке диктувало конкретні вчинки. Маючи від природи ліричне світосприйняття, 

початок війни він теж сприйняв як іспит. Суворий,  жорстокий, який не гарантує того, 

що  ти  залишишся  живим. Але його слід витримати, щоб мати право вважати 

себе  людиною. Глибоко переконаний, що він мусить бути там, де потрібно, тобто на 

лінії вогню, юнак попросився  добровольцем на фронт, де за короткий час пройшов 

шлях від  рядового  бійця до командира батареї гвардійських мінометів («Катюш»).  

Воював чесно і добросовісно. Головною метою було  домогтися ефективного 

застосування вітчизняної зброї  і  наблизити Перемогу. Але туди, де важче й 

небезпечно,  підлеглих замість себе не посилав. У 1944 році, коли ще й 21рік  не 

виповнився, він отримав тяжке поранення і назавжди  втратив можливість бачити 

світанки і заходи сонця, буйне  цвітіння природи, жіночу красу.   

Та здаватись обставинам - цьому він ненавчений. Він  і  після фронту почував 

себе на фронті, де неодмінно потрібно  перемагати, а тому залишився солдатом, 

продовжував  воювати. Почав усе спочатку. Будучи незрячим, відмінно  закінчив 

Літературний інститут імені Горького. Був і  залишився  поетом і бійцем. Тільки ворог 

тепер у нього  інший. Читач полюбив його лірику, яка стверджує 

високі  моральні  принципи. Чи то він пише про обов’язок бійця, чи   про кохання, чи 

про любов до природи, тварин – кожен  твір, це непідробна  мораль,  людяність 

найвищого ґатунку. 

Перечитую його «Зірниці війни», вірші та поеми. Ось  вірш про руду дворнягу, ось – 
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поетичне звернення до  літературних недругів, ось – про свою фронтову юність, ось –

про кохання, ось – поетичне послання до матері, ось... Та що там перераховувати, коли 

все ним написане – непідробно щире і жодного читача не залишає байдужим. Його 

поезія зачепила струни душі багатьох молодих людей, які народилися в повоєнний 

період і знають про війну тільки з розповідей, книжок та кінофільмів.  

Кожен рядок  поета б’є влучно, запам’ятовується. І все ж я час від часу  повертаюся до 

його вірша «Завжди в бою», який зачепив  мене за живе і який мені захотілося 

перекласти українською  мовою.   

І після війни поет продовжує воювати, влучаючи своєю  поезією в неправду, 

моральний бруд, підлоту, зрадництво, постріли в темряві, нещастя, влучаючи, як 

колись влучав  кулею й штиком у ворога? 

Микола  Безкоровайний пропонує читачам  свій переклад  вірша Едуарда  Асадова 

«Завжди в  бою».  

        Завжди  в  бою 

Коли  війна  котилась,  підминала 

Оселі  й  долі  сталлю  гусениць, 

Я  був,  де  серце  бути  наказало, 

Йдучи  в  диму  обвуглених  зірниць. 

 

Бувало  все:  везло  і  не  везло, 

Та  ми  не  гнулись  і  не  коливались,   

На  нас  повзло  таке  потворне  зло, 

Що  миру  буть  між  нами  не  могло, 

Тут  хто  кого  –  контакти  виключались! 

 

І  думав  я:  закінчиться  війна, 

Й  ціну  життю  збагнуть  нарешті  люди. 

Навік  на  землю  зійде  тишина 

Й  нічого  більш  поганого  не  буде. 

 

Роки  ні  кривд,  ні  болю  не  зітруть, 

Бо  ж  люди  стільки  натерпілись  в  світі, 

Що,  може  бути,  упродовж  століття 

Брехня і  зло  в  серцях  не  проростуть.   

  

 У  мене  –  вісімнадцять  за  собою. 

 Чи  ж  відав  досвід  хлопчика-бійця, 

 Що  часом зло здолать  на  полі  бою 

 Буває  навіть  легше,  ніж  в  серцях. 

  

 І  ось  війни  пропав  уже  і  слід, 

 А  порохом  тягти  не  перестало. 

 Мені  вже  двадцять,  стало  тридцять  літ, 

 І  більше, також, вже,  між  іншим,  стало, 

 

 А  все  живу  в  тривозі  й боротьбі. 

 Чи  ж  можу  жити  в  злагоді  з  собою, 



91 
 

 Як  біля  правди  руки  є  брудні 

 І  десь  там  підлість  поруч  з  добротою?! 

  

 І  ще  й  тепер  десь  в  гордому  столітті 

 Ні-ні  та  й  блиснуть  постріли  в  імлі, 

 І  зрадництво  існує  ще  на  світі, 

 І  є  іще  нещастя  на  землі. 

 

 Й  під  вітром,  що  на  мій  вік  розходивсь, 

 Іду  я  в  бій,  як  в  юності  комбатом, 

 Гвардійським  стягом  обрій  уявивсь, 

 Таким  мабуть  на  світ  я  й  народивсь  – 

 Поет  душею  з  долею  солдата. 

 

 За  правду,  честь,  за  труд,  любов  і  спів 

 В  негідників,  що  є  ще  на планеті, 

 Машинка  строчить  чергами  із  слів 

 І  стрічка  мчить  неначе  в  кулеметі. 

 

 Волають?  Лають?  Вороги  –  сварливі. 

 Непримиренність  до  душі  мені, 

 Бо  на  війні  –  завжди  як  на  війні! 

 Тут  хто  кого.  Контакти  неможливі! 

 

 Коли  ж  в  грозі  загину  вояком, 

 Життям  моїм  пройдіться,  друзі,  вперто 

 І  так  скажіть:  – Він  був  фронтовиком 

 І чесно  бився  словом  і  багнетом 

 За  світло  й  правду  з  юності  до  смерті. 

                             

В землянке 

Огонек чадит в жестянке, 

Дым махорочный столбом... 

Пять бойцов сидят в землянке 

И мечтают кто о чем. 

 

В тишине да на покое 

Помечтать оно не грех. 

Вот один боец с тоскою, 

Глаз сощуря, молвил: «Эх!» 

 

И замолк, второй качнулся, 

Подавил протяжный вздох, 

Вкусно дымом затянулся 

И с улыбкой молвил: «Ох!» 

 

«Да», – ответил третий, взявшись 
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За починку сапога, 

А четвертый, размечтавшись, 

Пробасил в ответ: «Ага!» 

 

«Не могу уснуть, нет мочи! – 

Пятый вымолвил солдат. – 

Ну чего вы, братцы, к ночи 

Разболтались про девчат!» 

 

Могила неизвестного солдата 

Могила Неизвестного солдата!  

О, сколько их от Волги до Карпат!  

В дыму сражений вырытых когда-то  

Саперными лопатами солдат. 

 

Зеленый горький холмик у дороги,  

В котором навсегда погребены  

Мечты, надежды, думы и тревоги  

Безвестного защитника страны. 

 

Кто был в боях и знает край передний,  

Кто на войне товарища терял,  

Тот боль и ярость полностью познал,  

Когда копал «окоп» ему последний. 

 

За маршем – марш, за боем – новый бой!  

Когда же было строить обелиски?!  

Доска да карандашные огрызки,  

Ведь вот и все, что было под рукой! 

 

Последний «послужной листок» солдата: 

«Иван Фомин», и больше ничего.  

А чуть пониже две коротких даты  

Рождения и гибели его. 

 

Но две недели ливневых дождей,  

И остается только темно-серый  

Кусок промокшей, вздувшейся фанеры,  

И никакой фамилии на ней. 

 

За сотни верст сражаются ребята.  

А здесь, от речки в двадцати шагах,  

Зеленый холмик в полевых цветах –  

Могила Неизвестного солдата... 

 

Но Родина не забывает павшего!  

Как мать не забывает никогда  
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Ни павшего, ни без вести пропавшего,  

Того, кто жив для матери всегда! 

 

Да, мужеству забвенья не бывает.  

Вот почему погибшего в бою  

Старшины на поверке выкликают  

Как воина, стоящего в строю! 

 

И потому в знак памяти сердечной  

По всей стране от Волги до Карпат  

В живых цветах и день и ночь горят  

Лучи родной звезды пятиконечной. 

 

Лучи летят торжественно и свято,  

Чтоб встретиться в пожатии немом,  

Над прахом Неизвестного солдата,  

Что спит в земле перед седым Кремлем! 

 

И от лучей багровое, как знамя,  

Весенним днем фанфарами звеня,  

Как символ славы возгорелось пламя –  

Святое пламя вечного огня! 

 

Письмо с фронта 

Мама! Тебе эти строки пишу я, 

Тебе посылаю сыновний привет, 

Тебя вспоминаю, такую родную, 

Такую хорошую – слов даже нет! 

 

Читаешь письмо ты, а видишь мальчишку, 

Немного лентяя и вечно не в срок 

Бегущего утром с портфелем под мышкой, 

Свистя беззаботно, на первый урок. 

 

Грустила ты, если мне физик, бывало, 

Суровою двойкой дневник «украшал», 

Гордилась, когда я под сводами зала 

Стихи свои с жаром ребятам читал. 

 

Мы были беспечными, глупыми были, 

Мы все, что имели, не очень ценили, 

А поняли, может, лишь тут, на войне: 

Приятели, книжки, московские споры – 

Все – сказка, все в дымке, как снежные горы... 

Пусть так, возвратимся – оценим вдвойне! 

 

Сейчас передышка. Сойдясь у опушки, 
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Застыли орудья, как стадо слонов, 

И где-то по-мирному в гуще лесов, 

Как в детстве, мне слышится голос кукушки... 

 

За жизнь, за тебя, за родные края 

Иду я навстречу свинцовому ветру. 

И пусть между нами сейчас километры – 

Ты здесь, ты со мною, родная моя! 

 

В холодной ночи, под неласковым небом, 

Склонившись, мне тихую песню поешь 

И вместе со мною к далеким победам 

Солдатской дорогой незримо идешь. 

 

И чем бы в пути мне война ни грозила, 

Ты знай, я не сдамся, покуда дышу! 

Я знаю, что ты меня благословила, 

И утром, не дрогнув, я в бой ухожу! 

 

Роза друга 

Комсоргу Брестской крепости  

Самвелу Матевосяну 

 

За каждый букет и за каждый цветок 

Я людям признателен чуть не до гроба. 

Люблю я цветы! Но средь них особо 

Я эту вот розу в душе сберег. 

 

Громадная, гордая, густо-красная, 

Благоухая, как целый сад, 

Стоит она, кутаясь в свой наряд, 

Как-то по-царственному прекрасная. 

 

Ее вот такою взрастить сумел, 

Вспоив голубою водой Севана, 

Солнцем и песнями Еревана, 

Мой жизнерадостный друг Самвел. 

 

Девятого мая, в наш день солдатский, 

Спиной еще слыша гудящий ИЛ, 

Примчался он, обнял меня по-братски 

И это вот чудо свое вручил. 

 

Сказал: – Мы немало дорог протопали, 

За мир, что дороже нам всех наград, 

Прими же цветок как солдат Севастополя 

В подарок от брестских друзей-солдат. 
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Прими, дорогой мой, и как поэт, 

Этот вот маленький символ жизни. 

И в память о тех, кого с нами нет, 

Чьей кровью окрашен был тот рассвет – 

Первый военный рассвет Отчизны. 

 

Стою я и словно бы онемел... 

Сердце вдруг сладкой тоскою сжало. 

Ну, что мне сказать тебе, друг Самвел?! 

Ты так мою душу сейчас согрел... 

Любого спасибо здесь будет мало! 

 

Ты прав: мы немало прошли с тобой, 

И все же начало дороги славы – 

У Бреста. Под той крепостной стеной, 

Где принял с друзьями ты первый бой, 

И люди об этом забыть не вправе! 

 

Чтоб миру вернуть и тепло, и смех, 

Вы первыми встали, голов не пряча, 

А первым всегда тяжелее всех 

Во всякой беде, а в войне – тем паче! 

 

Мелькают рассветы минувших лет, 

Словно костры у крутых обочин. 

Но нам ли с печалью смотреть им вслед?! 

Ведь жаль только даром прошедших лет, 

А если с толком – тогда не очень! 

 

Вечер спускается над Москвой, 

Мягко долив позолоты в краски, 

Весь будто алый и голубой, 

Праздничный, тихий и очень майский. 

 

Но вот в эту вешнюю благодать 

Салют громыхнул и цветисто лопнул, 

Как будто на звездный приказ прихлопнул 

Гигантски-огненную печать. 

 

То гром, то минутная тишина, 

И вновь, рассыпая огни и стрелы, 

Падает радостная волна, 

Но ярче всех, в синем стекле окна – 

Пламенно-алый цветок Самвела! 

 

Как маленький факел горя в ночи, 
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Он словно растет, обдавая жаром. 

И вот уже видно, как там, в пожарах, 

С грохотом падают кирпичи, 

 

Как в вареве, вздыбленном, словно конь, 

Будто играя со смертью в жмурки, 

Отважные, крохотные фигурки, 

Перебегая, ведут огонь. 

 

И то, как над грудой камней и тел, 

Поднявшись навстречу свинцу и мраку, 

Всех, кто еще уцелеть сумел, 

Бесстрашный и дерзкий комсорг Самвел 

Ведет в отчаянную атаку. 

 

Но, смолкнув, погасла цветная вьюга, 

И скрылось видение за окном. 

И только горит на столе моем 

Пунцовая роза – подарок друга. 

 

Горит, на взволнованный лад настроив, 

Все мелкое прочь из души гоня, 

Как отблеск торжественного огня, 

Навечно зажженного в честь героев! 

 

Ленинграду                 
Не ленинградец я по рожденью. 

И все же я вправе сказать вполне, 

Что я – ленинградец по дымным сраженьям, 

По первым окопным стихотвореньям, 

По холоду, голоду, по лишеньям, 

Короче: по юности, по войне! 

 

В Синявинских топях, в боях подо Мгою, 

Где снег был то в пепле, то в бурой крови, 

Мы с городом жили одной судьбою, 

Словно как родственники, свои. 

 

Было нам всяко: и горько, и сложно. 

Мы знали, можно, на кочках скользя, 

Сгинуть в болоте, замерзнуть можно, 

Свалиться под пулей, отчаяться можно, 

Можно и то, и другое можно, 

И лишь Ленинграда отдать нельзя! 

 

И я его спас, навсегда, навечно: 

Невка, Васильевский, Зимний дворец... 
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Впрочем, не я, не один, конечно. – 

Его заслонил миллион сердец! 

 

И если бы чудом вдруг разделить 

На всех бойцов и на всех командиров 

Дома и проулки, то, может быть, 

Выйдет, что я сумел защитить 

Дом. Пусть не дом, пусть одну квартиру. 

 

Товарищ мой, друг ленинградский мой, 

Как знать, но, быть может, твоя квартира 

Как раз вот и есть та, спасенная мной 

От смерти для самого мирного мира! 

 

А значит, я и зимой и летом 

В проулке твоем, что шумит листвой, 

На улице каждой, в городе этом 

Не гость, не турист, а навеки свой. 

 

И, всякий раз сюда приезжая, 

Шагнув в толкотню, в городскую зарю, 

Я, сердца взволнованный стук унимая, 

С горячей нежностью говорю: 

 

– Здравствуй, по-вешнему строг и молод, 

Крылья раскинувший над Невой, 

Город-красавец, город-герой, 

Неповторимый город! 

 

Здравствуйте, врезанные в рассвет 

Проспекты, дворцы и мосты висячие, 

Здравствуй, память далеких лет, 

Здравствуй, юность моя горячая! 

 

Здравствуйте, в парках ночных соловьи 

И все, с чем так радостно мне встречаться. 

Здравствуйте, дорогие мои, 

На всю мою жизнь дорогие мои, 

Милые ленинградцы! 
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Юлія Володимирівна Друніна – російська поетеса  

Юлія Друніна народилася 10 травня 1924 в Москві. Батько – вчитель історії, мати 

– шкільний бібліотекар. Навчалася в московській школі № 131, де викладав її батько. 

Після початку Великої Вітчизняної війни, в сімнадцятирічному віці записалася у 

добровільну санітарну дружину при Районному товаристві Червоного Хреста, 

працювала санітаркою в очному госпіталі. Разом з сім'єю була евакуйована 

в Заводоуковськ, звідти пішла на фронт.  Брала участь у будівництві оборонних споруд 

під Можайськом, була санітаркою піхотного полку. 

«У шкільні роки я була, так би мовити, жрицею чистого мистецтва. Писала тільки 

про кохання, переважно неземне, про природу, звичайно екзотичну, хоча не виїжджала 

нікуди далі дачного Підмосков'я. Ми прийшли на фронт прямо з дитинства.»  

Отримала поранення на фронті, після чого стала курсантом Школи молодших 

авіаційних спеціалістів (ШМАС), після закінчення якої отримала направлення в 

штурмовий полк на Далекому Сході. Отримавши повідомлення про смерть батька, 

поїхала на похорони по звільненню, але звідти не повертається в свій полк, а їде до 

Москви, де в Головному управлінні ВПС, отримує довідку, що відстала від поїзда, їде 

на західний фронт. В Гомелі Юлія Друніна отримала направлення в 218-ту стрілецьку 

дивізію. Знову була поранена. Після одужання невдало намагалася вступити 

до Літературного інституту. Вона повернулася в самохідний артполк, отримала звання 

«старшина медслужби», воювала в Білоруському Поліссі, потім у Прибалтиці. Була 

контужена і 21 листопада 1944  визнана непридатною до несення військової служби. 

Досвід війни ліг в основу її творчості. 

У двадцятирічному віці приїжджає до Москви і починає відвідувати лекції в 

Літературному інституті, не здавши вступних іспитів. Ніхто не посмів їй відмовити. На 

початку 1945 в журналі «Прапор» була надрукована добірка віршів Юлії Друніної, в 

1948 - вірші «У солдатської шинелі». У березні 1947 Друніна взяла участь у Першій 

Всесоюзній нараді молодих письменників, була прийнята до Спілки письменників, які 

підтримали її матеріально і дали можливість продовжувати свою творчу діяльність. 

Інститут закінчила тільки в 1952, кілька років пропустила через заміжжя і народження 

дочки Олени. Віршів в той період не писала. 

В 1955 вийшла збірка «Розмова з серцем», в 1958 – «Вітер з фронту», в 1960 – 

«Сучасники», в 1963 – «Тривога» та інші збірники. В 1967 побувала в Німеччині, 

у Західному Берліні. Під час поїздки по ФРН її запитали: «Як Ви зуміли зберегти 

ніжність і жіночність після участі в такій жорстокій війні?» Вона відповіла: «Для нас 

весь сенс війни з фашизмом саме в захисті цієї жіночності, спокійного материнства, 

благополуччя дітей, світу, для нової людини». 

http://znaimo.com.ua/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96
http://znaimo.com.ua/10_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://znaimo.com.ua/1924
http://znaimo.com.ua/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://znaimo.com.ua/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://znaimo.com.ua/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://znaimo.com.ua/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA
http://znaimo.com.ua/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4
http://znaimo.com.ua/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://znaimo.com.ua/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://znaimo.com.ua/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%90_%D0%9C
http://znaimo.com.ua/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F
http://znaimo.com.ua/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://znaimo.com.ua/21_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://znaimo.com.ua/1944
http://znaimo.com.ua/1945
http://znaimo.com.ua/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://znaimo.com.ua/1948
http://znaimo.com.ua/1947
http://znaimo.com.ua/1952
http://znaimo.com.ua/1955
http://znaimo.com.ua/1958
http://znaimo.com.ua/1960
http://znaimo.com.ua/1963
http://znaimo.com.ua/1967
http://znaimo.com.ua/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://znaimo.com.ua/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD
http://znaimo.com.ua/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Iulia_Drunina.jpg
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В 1970-ті роки виходять збірки: «У двох вимірах», «Я родом не з дитинства», 

«Окопна зірка», «Не буває кохання нещасливого» та інші. В 1980 – «Бабине літо», 

в 1983 – «Сонце – на літо». Серед небагатьох прозових творів Друніної – повість 

«Аліска» (1973), автобіографічна повість «З тих вершин ...» (1979), публіцистика. 

В 1990 була обрана до Верховної Ради СРСР 12 скликання. На питання, навіщо 

вона балотувалася до Верховної Ради, Юлія Друніна одного разу відповіла: «Єдине, 

що мене спонукало це зробити, – бажання захистити нашу армію, інтереси і права 

учасників Великої Вітчизняної війни і війни в Афганістані». Розчарувавшись у 

корисності цієї діяльності і зрозумівши, що зробити нічого суттєвого не зможе, 

вийшла з депутатського корпусу. 

Юлія Друніна трагічно пішла з життя, наклавши на себе руки 20 истопада 1991. 

Згадує Л. І. Грач: «Вона, як і багато хто в ті дні, не змогла змиритися з тим, що 

відбувається. Відкрила в своєму гаражі, де в неї стояв  «Москвич», вихлопну трубу і 

задихнулася. Знайшли її передсмертну записку, де вона просила поховати її біля 

чоловіка, відомого драматурга Олексія Каплера, до речі, киянина за народженням».  

 

  *** 

Убивали молодость мою 

Из винтовки снайперской, 

В бою, 

При бомбежке 

И при артобстреле... 

Возвратилась с фронта я домой 

Раненой, но сильной и прямой – 

Пусть душа 

Едва держалась в теле. 

 

И опять летели пули вслед: 

Страшен быт 

Послевоенных лет – 

Мне передохнуть 

Хотя бы малость!.. 

Не убили 

Молодость мою, 

Удержалась где-то на краю, 

Снова не согнулась, 

Не сломалась. 

 

А потом – 

Беды безмерной гнет: 

Смерть твоя... 

А смерть любого гнет. 

Только я себя не потеряла. 

Сердце не состарилось 

Ничуть, 

Так же сильно 

http://znaimo.com.ua/1970-%D1%96
http://znaimo.com.ua/1980
http://znaimo.com.ua/1983
http://znaimo.com.ua/1990
http://znaimo.com.ua/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://znaimo.com.ua/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
http://znaimo.com.ua/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979-1989)
http://znaimo.com.ua/20_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://znaimo.com.ua/1991
http://znaimo.com.ua/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Ударяет в грудь, 

Ну, а душу я 

В тиски зажала. 

 

И теперь веду 

Последний бой 

С годами, 

С обидами, 

С судьбой – 

Не желаю 

Ничему сдаваться! 

Почему? 

Наверно, потому, 

Что и ныне 

Сердцу моему 

Восемнадцать, 

Только восемнадцать! 

  *** 

Я родом не из детства – из войны.  

И потому, наверное, дороже,  

Чем ты, ценю и счастье тишины,  

И каждый новый день, что мною прожит.  

 

Я родом не из детства – из войны.  

Раз, пробираясь партизанской тропкой,  

Я поняла навек, что мы должны  

Быть добрыми к любой травинке робкой.  

 

Я родом не из детства – из войны.  

И может, потому – незащищённей: 

Сердца фронтовиков обожжены,  

А у тебя – шершавые ладони.  

 

Я родом не из детства – из войны.  

Прости меня – в том нет моей вины...  

 

 

«В шинельке, перешитой по фигуре...» 

«В шинельке, перешитой по фигуре,  

Она прошла сквозь фронтовые бури...» –  

Читаю и становится смешно:  

В те дни фигурками блистали лишь в кино,  

Да в повестях, простите, тыловых,  

Да кое-где в штабах прифронтовых.  

Но по-другому было на войне –  

Не в третьем эшелоне, а в огне.  

 

http://er3ed.qrz.ru/drunina.htm#t-w-shinelke
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...С рассветом танки отбивать опять,  

Ну, а пока дана команда спать.  

Сырой окоп – солдатская постель,  

А одеяло – волглая шинель.  

Укрылся, как положено, солдат:  

Пола шинели - под, пола шинели – над.  

Куда уж тут её перешивать!  

С рассветом танки ринутся опять,  

А после (если не сыра земля!) – 

Санрота, медсанбат, госпиталя...  

 

Едва наркоза отойдёт туман,  

Приходят мысли побольнее ран:  

«Лежишь, а там тяжёлые бои,  

Там падают товарищи твои...»  

И вот опять бредёшь ты с вещмешком,  

Брезентовым стянувшись ремешком.  

Шинель до пят, обрита голова –  

До красоты ли тут, до щегольства?  

Опять окоп – солдатская постель,  

А одеяло – волглая шинель.  

Куда её перешивать? Смешно!  

Передний край, простите, не кино...  

1964 

 

Я, признаться, сберечь не сумела шинели –  

На пальто перешили служивую мне.  

Было трудное время... К тому же хотели  

Мы скорее забыть о войне.  

 

Я пальто из шинели давно износила,  

Подарила я дочке с пилотки звезду.  

Но коль сердце моё тебе нужно, Россия,  

Ты возьми его, как в сорок первом году!  

1955 

 

Снега, снега... 

Всё замело дремучими снегами.  

Снега, снега – куда ни бросишь взгляд...  

Давно ль скрипели вы под сапогами  

Чужих солдат?  

 

Порой не верится, что это было,  

А не привиделось в тяжёлом сне...  

Лишь у обочин братские могилы  

Напоминают о войне.  

 

http://er3ed.qrz.ru/drunina.htm#t-snega
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Снега, снега... Проходят тучи низко,  

И кажется – одна из них вот-вот  

Гранитного коснётся обелиска  

И хлопьями на землю упадёт.  

1953 

 

Моя звезда 

Уклончивость – она не для солдата:  

Коль «нет» – так «нет», а если «да» – то «да».  

Ведёт меня и ныне, как когда-то,  

Единственная – красная – звезда.  

 

И что бы в жизни ни случилось, что бы –  

Осуждены солдатские сердца  

Дружить до гроба, и любить до гроба,  

И ненавидеть тоже до конца.  

[1987] 

 

Зинка 

Памяти однополчанки –  

Героя Советского Союза  

Зины Самсоновой  

 

1 

Мы легли у разбитой ели.  

Ждём, когда же начнёт светлеть.  

Под шинелью вдвоём теплее  

На продрогшей, гнилой земле.  

 

– Знаешь, Юлька, я – против грусти,  

Но сегодня она – не в счёт.  

Дома, в яблочном захолустье,  

Мама, мамка моя живёт.  

 

У тебя есть друзья, любимый.  

У меня – лишь она одна.  

Пахнет в хате квашнёй и дымом,  

За порогом бурлит весна.  

 

Старой кажется: каждый кустик  

Беспокойную дочку ждёт...  

Знаешь, Юлька, я – против грусти,  

Но сегодня она – не в счёт.  

 

Отогрелись мы еле-еле.  

Вдруг – приказ: «Выступать вперёд!»  

Снова рядом в сырой шинели  

http://er3ed.qrz.ru/drunina.htm#t-moya
http://er3ed.qrz.ru/drunina.htm#t-zinka
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Светлокосый солдат идёт.  

 

2 

С каждым днём становилось горше.  

Шли без митингов и знамён.  

В окруженье попал под Оршей  

Наш потрёпанный батальон.  

 

Зинка нас повела в атаку.  

Мы пробились по чёрной ржи,  

По воронкам и буеракам,  

Через смертные рубежи.  

 

Мы не ждали посмертной славы.  

Мы хотели со славой жить.  

...Почему же в бинтах кровавых  

Светлокосый солдат лежит?  

 

Её тело своей шинелью  

Укрывала я, зубы сжав...  

Белорусские ветры пели  

О рязанских глухих садах.  

 

3 

...Знаешь, Зинка, я против грусти,  

Но сегодня она – не в счёт.  

Где-то, в яблочном захолустье,  

Мама, мамка твоя живёт.  

 

У меня есть друзья, любимый,  

У неё ты была одна.  

Пахнет в хате квашнёй и дымом,  

За порогом стоит весна.  

 

И старушка в цветастом платье  

У иконы свечу зажгла.  

...Я не знаю, как написать ей,  

Чтоб тебя она не ждала?!  

1944 

 

  *** 

Целовались.  

Плакали  

И пели.  

Шли в штыки.  

И прямо на бегу  

Девочка в заштопанной шинели  
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Разбросала руки на снегу.  

 

Мама!  

Мама!  

Я дошла до цели...  

Но в степи, на волжском берегу,  

Девочка в заштопанной шинели  

Разбросала руки на снегу.  

1944 

         

        Комбат 

Когда, забыв присягу, повернули  

В бою два автоматчика назад,  

Догнали их две маленькие пули –  

Всегда стрелял без промаха комбат.  

 

Упали парни, ткнувшись в землю грудью,  

А он, шатаясь, побежал вперёд.  

За этих двух его лишь тот осудит,  

Кто никогда не шёл на пулемёт.  

 

Потом в землянке полкового штаба,  

Бумаги молча взяв у старшины,  

Писал комбат двум бедным русским бабам,  

Что... смертью храбрых пали их сыны. 

 

И сотни раз письмо читала людям  

В глухой деревне плачущая мать.  

За эту ложь комбата кто осудит?  

Никто его не смеет осуждать!  

1943 

*** 

Приходит мокрая заря  

В клубящемся дыму.  

Крадётся медленный снаряд  

К окопу моему.  

 

Смотрю в усталое лицо.  

Опять – железный вой.  

Ты заслонил мои глаза  

Обветренной рукой.  

 

И даже в криках и в дыму,  

Под ливнем и огнём  

В окопе тесно одному,  

Но хорошо вдвоём.  
1943 

http://er3ed.qrz.ru/drunina.htm#t-kombat
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Солдатские будни 

Только что пришла с передовой  

Мокрая, замёрзшая и злая,  

А в землянке нету никого,  

И, конечно, печка затухает.  

 

Так устала – руки не поднять,  

Не до дров, – согреюсь под шинелью.  

Прилегла, но слышу, что опять  

По окопам нашим бьют шрапнелью.  

 

Из землянки выбегаю в ночь,  

А навстречу мне рванулось пламя.  

Мне навстречу – те, кому помочь  

Я должна спокойными руками.  

 

И за то, что снова до утра  

Смерть ползти со мною будет рядом,  

Мимоходом: «Молодец, сестра!» –  

Крикнут мне товарищи в награду.  

 

Да ещё сияющий комбат  

Руки мне протянет после боя:  

– Старшина, родная! Как я рад,  

Что опять осталась ты живою!  

1943 

 

  *** 

Ждала тебя. И верила. И знала:  

Мне нужно верить, чтобы пережить 

Бои, походы, вечную усталость,  

Ознобные могилы-блиндажи. 

  

Пережила. И встреча под Полтавой.  

Окопный май. Солдатский неуют.  

В уставах не записанное право  

На поцелуй, на пять моих минут.  

 

Минуту счастья делим на двоих,  

Пусть – артналёт, пусть смерть от нас – на волос.  

Разрыв! А рядом – нежность глаз твоих  

И ласковый срывающийся голос.  

 

Минуту счастья делим на двоих...  

1943 

 

http://er3ed.qrz.ru/drunina.htm#t-soldatskie
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  *** 

Я столько раз видала рукопашный.  

Раз – наяву. И тысячу – во сне.  

Кто говорит, что на войне не страшно,  

Тот ничего не знает о войне.  

1943 

   

  *** 

Контур леса выступает резче.  

Вечереет. Начало свежеть.  

Запевает девушка-разведчик,  

Чтобы не темнело в блиндаже.  

 

Милый! Может, песня виновата  

В том, что я сегодня не усну?  

Словно в песне, мне приказ – на запад,  

А тебе – «в другую сторону».  

 

За траншеей – вечер деревенский.  

Звёзды и ракеты над рекой...  

Я грущу сегодня очень женской,  

Очень несолдатскою тоской.  

1943 

  *** 

Качается рожь несжатая.  

Шагают бойцы по ней.  

Шагаем и мы – девчата,  

Похожие на парней.  

 

Нет, это горят не хаты –  

То юность моя в огне...  

Идут по войне девчата,  

Похожие на парней.  

1942 

 *** 
Я ушла из детства в грязную теплушку,  

В эшелон пехоты, в санитарный взвод.  

Дальние разрывы слушал и не слушал  

Ко всему привыкший сорок первый год.  

 

Я пришла из школы в блиндажи сырые,  

От Прекрасной Дамы в «мать» и «перемать»,  

Потому что имя ближе, чем «Россия»,  

Не могла сыскать.  

1942 
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Ольга Федорівна Берггольц – російська поетеса, прозаїк 

Ольга Федорівна Берггольц народилася  3 [ 16 ] травня 1910 року в Санкт –

Петербурзі в інтелігентній родині. 

Мати – Марія Тимофіївна Берггольц, батько – Федір Христофорович Берггольц, 

лікар – хірург, молодша сестра – Марія. Дитячі роки пройшли на околиці Невської 

застави. З 1918 по 1920 роки разом з родиною жила в Угличі в колишніх кельях 

Богоявленского монастиря. Росла і навчалася в трудовій школі, яку закінчила в 1926 

році. 

Перший вірш поетеси «Піонерам» був надрукований в газеті «Ленінські іскри» в 

1925 році, перше оповідання «Зачарована стежина» – у журналі «Червоний   галстук ». 

У 1925 році прийшла в літературне об'єднання робочої молоді – «Зміна», де зустріла 

поета Боріса Корнілова (першого чоловіка), з яким пізніше навчалася на Вищих курсах 

при Інституті історії мистецтв. Тут викладали такі вчителі, як Тинянов, Ейхенбаум, 

Шкловський, виступали Багрицький, Маяковський, І. Уткін. 

Вступила на філологічний факультет Ленінградського університету. 

Переддипломну практику проходила у Владикавказі влітку 1930, в газеті «Влада 

праці». Висвітлювала будівництво ряду народногосподарських об'єктів, зокрема, 

Гізельдонску ГЕС.  Пізніше, в 1939 році вона написала про цей період своєї біографії 

вірш «Дорога в гори»: 

У 1930 році розлучається з Борисом Корніловим і виходить заміж за 

однокурсника Миколу Молчанова, з яким пробуде до його смерті в 1942 році. 

Закінчивши в 1930 році університет, їде в Казахстан, працює  кореспондентом 

газети «Радянський степ», про що розповіла в книзі «Глибинка» (1932). Повернувшись 

до Ленінграда, працювала редактором в газеті заводу « Електросила» (1931-1934). У 

1933 – 1935 роках виходять книги: нариси «Роки штурму», збірка оповідань «Ніч у 

Новому світі», збірник «Вірші» , з яких починається поетична популярність Берггольц. 

13 грудня 1938 року була заарештована за звинуваченням «у зв'язку з ворогами 

народу» і як учасник контрреволюційної змови, в ув'язненні після побоїв народила 

мертву  дитину (обидві її дочки померли раніше). 3 липня 1939 року була звільнена і 

повністю реабілітована; незабаром після звільнення згадувала «Вийняли душу, 

копалися в ній смердючими пальцями, плювали в неї, гадили, потім втиснули назад і 

кажуть: живи!». Перший чоловік – Борис Корнілов – був розстріляний 21 лютого 1938 

року в Ленінграді. 

У 1940 році вступила у ВКП (б). 

У роки Великої Вітчизняної війни, залишилась  в блокадному Ленінграді, 

працювала на радіо, майже щодня зверталась  до мужніх  жителів міста. Її другий 

чоловік, літературознавець Н. Молчанов, помер від голоду. Батько, Федір Берггольц, 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olga_Bergholz.jpg?uselang=ru
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за відмову стати інформатором в березні 1942 року був висланий з блокадного 

Ленінграда органами НКВС у Минусинськ ( Красноярський край). У цей час Берггольц 

створила свої найкращі поеми, присвячені захисникам Ленінграда: «Лютневий 

щоденник» (1942),  

«Ленінградську поему». Після війни на гранітній стелі Пискаревського 

меморіального кладовища, де покояться 470 тисяч ленінградців, померлих під час 

Ленінградської блокади і в боях при захисті міста, були висічені саме її слова: 

Тут лежать ленінградці. 

Тут міщани – чоловіки, жінки, діти. 

Поруч з ними солдати – червоноармійці. 

Всім життям своїм 

Вони захищали тебе, Ленінград, 

Колиска революції. 

Їх імен благородних ми тут перелічити не зможемо, 

Так їх багато під вічною охороною граніту. 

Але знай, його слухає це каміння: 

Ніхто не забутий і ніщо не забуте. 

Після війни виходить книга «Говорить Ленінград» про роботу на радіо під час 

війни. Написала п'єсу «Вони жили в Ленінграді» , поставлену в театрі А. Таїрова. У 

1952 році – цикл віршів про Сталінград . Після відрядження у звільнений Севастополь 

написала трагедію « Вірність» (1954). Новим щаблем у творчості Берггольц з'явилася 

прозова книга «Денні зірки» (1959), що дозволяє зрозуміти і відчути «біографію 

століття», долю покоління. 

З 1949 по 1962 рік перебувала у шлюбі з Георгієм Макогоненко. 

У середині 1950 – напочатку 1960-х кілька віршів Берггольц були поширені в 

самвидаві. У 1960-і вийшли її поетичні збірки: « Вузол », «Випробування», в 1970-ті – 

«Вірність», «Пам'ять». 

Померла Ольга Берггольц в Ленінграді 13 листопада 1975 року. Похована на 

Літераторських містках Волковського цвинтаря.  Пам'ятник на могилі поетеси з'явився 

тільки в 2005 році. 

Щоденники, які поетеса вела багато років, при її житті не були опубліковані. 

Після смерті Ольги Берггольц її архів був конфіскований владою і поміщений в 

спецзберіг. Фрагменти щоденників і деякі вірші з'явилися в 1980 році в ізраїльському 

журналі «Час і ми». Більшість не публікувалися в Росії, до спадщини Берггольц 

увійшов 3-й том зібрання її творів (1990). 

Витяги з щоденників Ольги Берггольц  опубліковані в 2010 році. 

Однак у Петербурзі до образливого мало пам'ятних знаків, присвячених цій 

визначній і мужній жінці. Монумент на її могилі на Літераторських містках з'явився 

лише в 2005 році (автор – Володимир Горевий). І ще є дві пам'ятні дошки: одна на 

Будинку Радіо, друга  на  вулиці Рубінштейна 7, на будинку, в  якому жила поетеса з 

1932 по 1937 рік. 

Ще менш помітний пам'ятник Ользі Берггольц, розташований далеко від 

туристичних маршрутів, у дворі будинку на вул. Гороховій , 57-а ( під час війни в цій 

будівлі був госпіталь). Деякий час тому пам'ятник впав від сильного вітру, отримав 

невеликі пошкодження і тому був перенесений з фасадної частини у двір, в прямому 

сенсі слова на задвірки. 

Ніхто не забутий? 
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Ось і все. І це про ту, яка була внесена німцями в список до негайного знищення  

після взяття міста? Ту, чий голос  у замерзаючому  місті дізнавалися і чекали, як 

близьку людину в гості? Автор рядків «Ніхто не забутий, ніщо не забуте», висічених 

на Піскаревському меморіальному кладовищі, сама опинилася на межі забуття. 

 

Я никогда героем не была  

Не жаждала ни славы, ни награды.  

Дыша одним дыханьем с Ленинградом,  

я не геройствовала, а жила.  

 

И не хвалюсь я тем, что в дни блокады  

не изменяла радости земной,  

что, как роса, сияла эта радость,  

угрюмо озаренная войной.  

 

И если чем-нибудь могу гордиться,  

то, как и все друзья мои вокруг,  

горжусь, что до сих пор могу трудиться,  

не складывая ослабевших рук.  

Горжусь, что в эти дни, как никогда,  

мы знали вдохновение труда.  

 

В грязи, во мраке, в голоде, в печали,  

где смерть, как тень, тащилась по пятам,  

такими мы счастливыми бывали,  

такой свободой бурною дышали,  

что внуки позавидовали б нам.  

 

О да, мы счастье страшное открыли, –  

достойно не воспетое пока,  

когда последней коркою делились,  

последнею щепоткой табака,  

когда вели полночные беседы  

у бедного и дымного огня,  

как будем жить, когда придет победа,  

всю нашу жизнь по-новому ценя.  

 

И ты, мой друг, ты даже в годы мира,  

как полдень жизни будешь вспоминать  

дом на проспекте Красных Командиров,  

где тлел огонь и дуло от окна.  

Ты выпрямишься вновь, как нынче, молод.  
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Ликуя, плача, сердце позовет  

 

и эту тьму, и голос мой, и холод,  

и баррикаду около ворот.  

 

Да здравствует, да царствует всегда  

простая человеческая радость,  

основа обороны и труда,  

бессмертие и сила Ленинграда.  

Да здравствует суровый и спокойный,  

глядевший смерти в самое лицо,  

удушливое вынесший кольцо  

как Человек,  

как Труженик,  

как Воин.  

 

Сестра моя, товарищ, друг и брат:  

ведь это мы, крещенные блокадой.  

Нас вместе называют – Ленинград;  

и шар земной гордится Ленинградом.  

 

Двойною жизнью мы сейчас живем:  

в кольце и стуже, в голоде, в печали  

мы дышим завтрашним –  

счастливым, щедрым днем.  

Мы этот день уже завоевали – 

 

И ночь ли будет, утро или вечер,  

но в этот день мы встанем и пойдем  

воительнице-армии навстречу  

в освобожденном городе своем.  

Мы выйдем без цветов,  

в помятых касках,  

в тяжелых ватниках,  

в промерзших полумасках,  

 

как равные – приветствуя войска.  

И, крылья мечевидные расправив,  

над нами встанет бронзовая слава,  

держа венок в обугленных руках.  

Январь-февраль 1942 г. 
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Расул Гамзатов – народний поет Дагестану 

 

Поет. Філософ. Син поета. Батько трьох дочок. Дід чотирьох онучок. Оповідач. 

Дипломат. Співрозмовник Шолохова. Друг Твардовського, Фадєєва, Симонова. Автор 

ста книг. Лауреат багатьох Державних премій. Герой Соціалістичної Праці ... І все це – 

народний поет Дагестану Расул Гамзатов. 

Він народився 8 вересня 1923 року в гірському аулі Цада Хунзахского району 

Дагестанської АРСР. Його батько був народний поет Дагестану Гамзат Цадаса. І 

першими віршами, які почув маленький Расул, були пісні батька. У 11 років 

маленький Расул сам спробував складати, а коли прочитав знайомим, люди сказали:, 

Юність Расула Гамзатова пройшла  в місті Буйнакську. Тут він навчався разом зі 

своїми братами в школі, тут вперше закохався, тут жила його мама. 

Після закінчення Аварского педучилища Расул Гамзатов працював учителем, 

помічником режисера в театрі, редактором на радіо, завідувачем відділом і власним 

кореспондентом аварскої газети «Більшовик гір». У цій газеті вперше були 

надруковані і вірші молодого дагестанського поета. А в 1943 році  аварскою  мовою 

вийшла його перша книга, в якій східною квітучою  мовою він писав про гори, про 

кохання... і про Сталіна, який оголосив незадовго до цього автономію Дагестану. І,  

звичайно, в книзі були вірші про війну. Після війни у 1945-му Расул Гамзатов 

навчається в Московському літературному інституті  імені М. Горького. Він як і 

раніше пише  аварською, ну а однокурсники перекладають його вірші на російську. У 

1948 році з'являється перша книга Расула Гамзатова російською мовою під назвою 

«Пісні гір». 

У 1951 році після закінчення Літературного інституту Расул Гамзатов стає 

Головою правління Спілки письменників Дагестану – на цілих п'ятдесят років – до 

самої смерті в 2003 році. Весь цей час він перекладав російську  класику  аварською 

мовою, подорожував по всьому світу з друзями-письменниками і, звичайно, писав 

вірші. За все життя у Расула Гамзатова вийшло близько ста книг. І звичайно, поезія 

дагестанського джигіта Расула Гамзатова займала своє місце. Її перекладали 

російською,  а найпопулярніші композитори писали на ці переклади пісні. 

Він став  класиком дагестанської літератури ще  за життя. В тім, що ім'я Расула 

Гамзатова відоме не лише в Дагестані, велика заслуга перекладачів. Адже гарний 

переклад – це майже як новий твір. Найактивніші перекладачі Гамзатова – Наум 

Гребньов і Яків Козловський – вчилися з ним ще в літературному інституті. Вони  і 

донесли до читачів і слухачів колорит дагестанської поезії.  

Гамзатов помер 3 листопада 2003 року і похований у Махачкалі на кладовищі біля 

підніжжя гори Тарки-Тау, поруч з могилою дружини Патимат. 

Він прожив вісімдесят років. Відбувшись як літератор ще в 40-ві, за Сталіна, він 

був свідком усіх катаклізмів другої половини двадцятого століття. Однак, на відміну 

від безлічі номенклатурних поетів, Гамзатова любили і поважали при любій владі. В 
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останні роки життя він залишався чи не єдиним чоловіком, чий авторитет на Кавказі 

був незаперечний. А пісні на його вірші звучать і досі. 

Тема минулої війни завжди знаходила і продовжує  знаходити своє відображення 

в сучасній поезії, і кожен поет по-своєму осмислює і переживає її, народжуючи образи, 

в яких втілились його власні уявлення про війну. Расул Гамзатов також присвятив 

чимало рядків військовій темі. Одним з найвідоміших його віршів, що приніс поетові 

всенародну славу і любов, став вірш «Журавлі». Він присвячений полеглим солдатам, 

які залишилися на «кривавих полях» битв Великої Вітчизняної війни. Гамзатов 

написав вірш «Журавлі»  рідною мовою, аварською. 

Тема журавлів була навіяна відвіданням розташованого в Хіросімі пам'ятника 

японській дівчинці на ім'я Садако Сасакі, що страждала від лейкемії після атомного 

вибуху в Хіросімі. Садако Сасакі сподівалася, що вилікується, якщо змайструє тисячі 

паперових «журавликів», користуючись мистецтвом орігамі. В Азії існує повір'я, що 

бажання людини виповниться, якщо він складе з кольорового паперу тисячу орігамі – 

журавлів. 

                           
 

З іншого боку, журавлі мають свій образ в російській культурі, з якою Гамзатов 

був дуже близько знайомий, як перекладач російської класичної поезії. Як згадує 

Гамзатов, коли він летів з Японії додому,  він думав про свою матір, звістка про 

кончину якої прийшла до Японії, думав про старшого брата Магомеда,  який загинув в 

боях під Севастополем, думав про іншого старшого брата, безвісти зниклого 

військового  моряка Ахільчі, думав про інших близьких людей, які загинули у Великій 

Вітчизняній війні.  

У 1968 році вірш «Журавлі» у перекладі Наума Гребньова був надрукований в 

журналі «Новий світ» і починався словами: 

Мені здається часом, що джигіти, 

З кривавих не прийшли полів, 

У могилах братських  не були зариті, 

А перетворилися на білих журавлів. 

Вірш «Журавлі», надрукований  в журналі, потрапив  на очі співакові Марку 

Бернесу. 

Сам Бернес у війну ніколи не брав участі у боях, але він їздив виступати з 

концертами на передову. І особливо йому вдавалися пісні, присвячені війні. Очевидно, 

що війна теж була його особистою темою. 

http://4.bp.blogspot.com/-8yd7tlRc7i8/UT4csoCJfMI/AAAAAAAAAF4/JT7i87j0BRc/s1600/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA24.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Al6UFdjPTsw/UT4dHEMaxZI/AAAAAAAAAGA/BH71KSRQNvE/s1600/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA25.jpg
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Прочитавши вірш «Журавлі», збуджений Бернес подзвонив поетові – 

перекладачеві Науму Гребньову і сказав, що хоче зробити пісню. По телефону, відразу 

ж, обговорили деякі зміни в тексті майбутньої пісні, і Гребньов замінив у тому числі 

слово «джигіти» на «солдати». Расул Гамзатов: «Разом з перекладачем ми визнали 

побажання співака справедливими, і замість «джигіти» написали «солдати». Це як би 

розширило адресу пісні, додало їй загальнолюдського звучання».  

З віршами, що включають зміни для майбутньої пісні, співак звернувся до Яна 

Френкеля, з яким до цього багато співпрацював, і попросив скласти музику.  Написати 

музику вдалося далеко не відразу. Тільки два місяці по тому, коли композитор написав 

вступний вокаліз, робота пішла легше. Пізніше Ян Френкель згадував: 

«Я відразу зателефонував Бернесу. Він одразу ж приїхав, послухав пісню і... 

розплакався. Він не був людиною сентиментальною, але нерідко траплялося, що він 

плакав, коли йому що-небудь подобалося». 

Для композитора Яна Френкеля війна теж була особистою темою. У 1941 – 1942 

роках він навчався в зенітному училищі і пізніше був важко поранений. 

Марк Бернес записував «Журавлів» вже будучи тяжко хворим. Цей запис став 

останнім  в його житті. Як писав біограф Яна Френкеля композитор з Далекого Сходу 

Юрій Рабинович: 

«Бернес, після того як почув музику, квапив всіх, якомога швидше записати 

пісню. Як казав Ян, він передчував свою кончину і точку в своєму житті хотів 

поставити саме цією піснею. Запис для Бернеса був неймовірно важким. Але він 

мужньо виніс все і записав пісню. І дійсно, вона стала останньою піснею в його житті. 

 Слухача захоплює дуже індивідуальна і своєрідна манера виконання Марка 

Бернеса – він не стільки співає, й не так розтягує слова у співі, скільки «промовляє» 

слова пісні. Для хороших віршів, де кожне слово вагоме, таке особливе виконання 

виявилося долею  пісні. Пісня стала дуже популярною і в подальшому виконувалася 

багатьма артистами. 

Через кілька років після появи пісні «Журавлі» в СРСР, в місцях боїв 1941 – 1945 

років, стали зводити стели і пам'ятники, центральним образом яких були журавлі, що 

летять. Так, журавлі з пісні стали символом пам'яті про загиблих у Велику Вітчизняну 

війну, наприклад пам'ятник «Журавлі» в Саратові або меморіал «Журавлі» у Санкт –

Петербурзі. 

«Журавли» 

Мне кажется порою, что солдаты,  

С кровавых не пришедшие полей,  

Не в землю эту полегли когда-то,  

А превратились в белых журавлей.  

 

Они до сей поры с времен тех дальних,  

Летят и подают нам голоса.  

Не потому ль так часто и печально  

Мы замолкаем, глядя в небеса?  

 

Сегодня, предвечернею порою,  

Я вижу, как в тумане журавли,  

Летят своим определенным строем,  

Как по полям людьми они брели.  
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Они летят, свершают путь свой длинный,  

И выкликают чьи-то имена.  

Не потому ли с кличем журавлиным,  

От века речь аварская сходна?  

 

Летит, летит по небу клин усталый –  

Летит в тумане на исходе дня,  

И в том строю есть промежуток малый –  

Быть может, это место для меня!  

 

Настанет день, и с журавлиной стаей  

Я поплыву в такой же сизой мгле,  

Из-под небес по-птичьи окликая,  

Всех вас, кого оставил на земле. 

 

 З перших рядків вірша  читач відчуває справжню печаль і біль, які відчував поет,  

замислюючись про долі загиблих солдатів. Біль, схожу на далекий і пронизливий 

журавлиний крик ... Мені здається часом, що солдати, з кривавих не  прийшли полів, 

не в землю цю полягли колись,  а перетворилися на білих журавлів. Білі  журавлі – 

солдати сьогодні волають до наших сердець з «часів тих далеких», з давно минулих 

часів війни, забути, яких люди не зможуть ніколи... Чи не тому так часто і сумно ми 

замовкаємо, дивлячись у небо, бачимо, як у «передвечірній час» летить в небі клин 

журавлів, поет уявляє, як йдуть по білих полях втомлені солдати. Ті, кому після довгої 

дороги війни не судилося повернутися додому. А журавлі своїм  криком  немов 

вигукують їхні імена – імена відомих і безіменних героїв, місце яких тепер не в 

земному, а в небесному строю серед гордих, величних   птахів. Поет відчуває своє 

єднання з журавлями і розмірковує про те, що можливо, і він сам за порогом свого 

життя займе своє місце серед цих білих птахів. Він розмірковує про те, що настане 

день, коли і він буде окликати з небес всіх дорогих йому людей, що залишилися на 

землі,  звертаючись до їх пам'яті і серця: Летить, летить в небі  клин втомлений – 

летить в тумані під  кінець дня. І поміж них  є проміжок малий – можливо, це місце 

для мене! Настане день, і з журавлиною зграєю я попливу в такій самій  сизій імлі,  

з-під небес по-пташиному окликаючи усіх вас, кого залишив на землі. Вірш  

«Журавлі» був покладений на музику композитором Яном Френкелем і став піснею. 

Цю пісню, без сумніву, можна назвати рідною, оскільки немає людини, яка хоча б раз  

не чула її і якої б вона не вразила своїм  глибоким сумом, ліризмом, мудрістю рядків, 

красою образів. Вірш став піснею тому, що його рядки чіпають душу будь-кого – і 

фронтовика, в пам'яті якого встають образи загиблих друзів, і нас,  що знають про 

війну лише з книг і фільмів. Вірш «Журавлі» можна назвати своєрідним реквіємом  

(богослужінням за померлими), присвяченим солдатам Великої Вітчизняної. 

Солдатам, які загинули  на війні, але зробили  крок у безсмертя,  залишившись в 

пам'яті  нащадків, в нашій пам'яті. Пливуть  в небі журавлі як і  раніше і окликають 

всіх живих на землі, турбуючи і наповнюючи наші душі високою і світлою печаллю. 
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Ніхто  не думав, що створена в далекому 1968 році пісня чіпатиме душі людей ще 

багато, багато років. Також, журавлями, представляли загиблих друзів, які  

повернулися з десятирічної війни в Афганістані, а потім – з кавказької війни, з 

чеченцями. Так пісня згуртувала людей, які страждають від воєн, від того, що 

загинули їхні близькі, які вірили в те, що, загинувши, вони «перетворилися на білих 

журавлів».  

      І як важливо – пам'ятати тих, хто не повернувся. 

З 1986 року в Дагестані, на батьківщині автора тексту пісні – Расула Гамзатова – 

щорічно проводиться «Свято білих журавлів» – день пам'яті загиблих солдатів.   
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Все начинается с любви: 

мечта и страх, 

вино и порох. 

Трагедия, 

тоска 

и подвиг – 

все начинается с любви... 

Весна шепнет тебе: 

«Живи...» 

И ты от шепота качнешься. 

И выпрямишься. 

И начнешься.  

 

Роберт Іванович Рождественський – відомий російський поет, перекладач, 

публіцист 

Роберт Іванович Рождественський (ім'я при народженні – Роберт Станіславович 

Петкевич) народився 20 червня 1932 року в  селі  Косиха, Західно-Сибірського краю, 

нині – Алтайський край. Ім'я отримав на честь Роберта Ейхе. 

Батько, Станіслав Никодимович Петкевич, за національністю поляк, працював в 

ОГПУ – НКВС. Розлучився з матір'ю Роберта, коли тому було п'ять років. 22 лютого 

1945 року загинув у бою в Латвії. Мати, Віра Павлівна Федорова – до війни була 

директором сільської початкової школи, одночасно навчалася в медичному інституті. З 

1934 року Роберт живе з батьками і бабусею в Омську. З початком війни мати була 

відкликана на фронт. Роберт залишається з бабусею Надією Олексіївною Федоровою. 

Перша публікація Роберта – вірш « З гвинтівкою мій тато йде в похід»  

(«Омська правда», 8 липня 1941 р.). Бабуся помирає в квітні 1943 р., і Віра 

Павлівна приїжджає ненадовго у відпустку, щоб прописати в свою квартиру сестру. 

Роберт живе з тіткою та двоюрідною сестрою до 1944 року. Потім мати вирішує 

забрати сина до себе, оформивши його як сина полку. Однак  дорогою до  Москви, 

змінює своє рішення, і Роберт потрапляє в Данилівський дитячий будинок. 

У 1943 році навчався у військово-музичній школі. 

У 1945 році Віра Павлівна виходить заміж за однополчанина, офіцера Івана 

Івановича Рождественського (1899-1976). Роберт отримує прізвище та по батькові 



117 
 

вітчима. Батьки забирають його до Кенігсберга, де обоє проходять службу. Після 

Перемоги сім᾿я  переїжджає до Ленінграда, а в 1948 році до Петрозаводська. 

У 1950 році в журналі «На рубежі» (Петрозаводськ) з'являються перші дорослі 

публікації віршів Роберта Рождественського. У цьому ж році Рождественський пробує 

поступити в Літературний інститут ім. М. Горького, але невдало. Рік вчиться на 

історико-філологічному відділенні Петрозаводського державного університету. У 1951 

році з другої спроби поетові вдається вступити в Літінститут, який закінчив в 1956 

році,  поет переїжджає до Москви. У 1955 році в Карелії видається книга молодого 

поета «Прапори весни». Рік по тому тут же виходить поема «Моя любов». За час 

навчання в інституті випустив у світ збірки віршів «Прапори весни» (1955) і 

«Випробування» (1956), надрукував поему «Моя любов» (1955). У 1955 році Роберт 

під час практики в Алтаї познайомився зі студентом консерваторії Олександром 

Флярковський, з яким була створена перша пісня поета – «Твоє вікно». У 1972 Роберт 

Рождественський отримує премію Ленінського комсомолу. У 1979 році удостоєний 

Державної премії СРСР. Із 1986 року – голова Комісії з літературної спадщини Йосипа 

Мандельштама, брав безпосередню участь у справі про реабілітацію Й. 

Мандельштама. Голова Комісії з літературної спадщини Марини Цвєтаєвої, домігся 

відкриття Будинку-музею Цвєтаєвої в Москві. Голова Комісії з літературної спадщини 

Володимира Висоцького, упорядник першої виданої в СРСР книги віршів Висоцького 

«Нерв» (1981 р.). У 1993 році підписав «Лист сорока двох». 

Роберт Іванович Рождественський помер у Москві 19 серпня 1994 року від 

інфаркту. Похований у Передєлкіно. 

У тому ж році в Москві вийшов збірник «Останні вірші Роберта 

Рождественського». 

У 1997 році ім'я Роберта Рождественського було присвоєно малій планеті, 

зареєстрованої в міжнародному каталозі малих планет під № 5360. 

Роберт Рождественський увійшов у літературу разом з групою талановитих 

однолітків, серед яких виділялися Євген Євтушенко, Белла Ахмадуліна, Андрій 

Вознесенський, Володимир Цибін.  Молода поезія 1950-х починала з помітних 

маніфестів, прагнучи якомога швидше утвердитися у свідомості читачів.  

Характерна властивість поезії Роберта Рождественського – постійно пульсуюча 

сучасність, жива актуальність питань, які він ставить перед самим собою і перед нами. 

Ці питання стосуються настільки багатьох людей, що миттєво знаходять відгук у 

найрізноманітніших колах. Якщо вибудувати вірші і поеми  поета в хронологічній 

послідовності, то можна переконатися, що лірична сповідь поета відображає деякі 

істотні риси, властиві нашому суспільному життю. 

У віршах поета про дитинство – біографія цілого покоління, його доля. Велике 

місце в творчості Роберта Рождественського займає любовна лірика,  це, по суті, 

пошук сенсу життя, єдиного і неповторного щастя, шлях до себе. 

Друкуватися почав в 1950 році. У численних збірниках проявив себе як один з 

представників «молодої поезії» 1950 – 1960-х років, творчість якого відрізняли не 
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тільки щирість і свіжість поетичного мови, але і яскраво виражена  громадянська 

позиція, висока патетика, масштабність і контрастність зображення в поєднанні з 

відомою раціоналістичністю. Звертаючись до актуальних поетичних тем (боротьба за 

мир, подолання соціальної несправедливості та національної ворожнечі, уроки Другої 

Світової війни), проблем освоєння космосу, краси людських відносин, морально –

етичних зобов'язань, труднощів і радостей повсякденного життя, закордонні враження, 

він виступив продовжувачем традицій В. В. Маяковського. 

З роками відходячи від властивої йому декларативності та урізноманітнюючи 

ритмічну структуру вірша, він в органічному сплаві публіцистичної експресивності і 

ліризму створив багато текстів популярних пісень. Поетом – піснярем він став 

випадково. Тоді не всі колеги і друзі не схвалили цей вибір, говорили, – ти не пісняр, 

ти великий поет. Дійсно, віршами поета Роберта Рождественського зачитувалися 

мільйони людей. На знамениті поетичні виступи в Політехнічному музеї збиралася вся 

молодь того часу. Серед учасників – поети Євтушенко, Окуджава, Вознесенський, 

Ахмадуліна – знамениті «шістдесятники». 

«Не думай про секунди звисока», «Де він, цей день, і на якому календарі», «Я 

прошу, хоч ненадовго, біль моя, ти покинь мене», «Я сьогодні до зорі встану, по 

широкому пройду полю», «Подзвони мені, подзвони», «Ехо любові»,  « Мир», «Стань 

таким, як я хочу», «Погоня» з кінофільму «Нові пригоди невловимих» , 1968, режисер 

Е. Г. Кеосаян, « Невідкриті острови», «Величезне небо», «Солодка ягода», «Бажаю 

вам» та ін, в тому числі пісні до вистав і оперетам «Голий король», муз. Т. Н. 

Хреннікова, «Тітка Чарлея», муз. О. Б. Фельцмана, «Подорож Нільса з дикими 

гусьми», муз. В. Я. Шаїнського» та багато інших пісень стали улюбленими для 

мільйонів людей.  На слова поеми «Реквієм» написав музику Д. Б. Кабалевський. 

Роберт Рождественський залишив книгу літературно-критичних записок «Розмова піде 

про пісню». 

Перекладав зарубіжних і радянських поетів. 

Одним із найвизначніших творів композитора Д.Б.Кабалевського є «Реквієм», на 

титульній сторінці партитури якого було написано: «Присвячується тим, хто загинув в 

боротьбі з фашизмом». Це складний твір для симфонічного оркестру, двох хорів і двох 

солістів, за який  Д. Кабалевський був удостоєний премії імені     М.І. Глінки. 

«Реквієм» обійшов концертні зали всього світу. 

 Реквієм… Так називається музичний твір, призначений для відспівування 

померлих.  

«Реквієм» Д. Кабалевського і Р.Рождественського написаний про загиблих, але 

звертається до живих, розповідає про смерть, але оспівує життя, закликає до миру. 

Головне в цьому творі – віра в світле майбутнє. Поема «Реквієм» присвячена героям, 

які загинули під час Великої Вітчизняної війни. Узагальнений герой поеми – 

«невідомий солдат», який став символом відданості Батьківщині. Тут і заклик всіх 

матерів світу пам᾿ятати  «усіх поіменно», і туга за померлими, і роздуми про славу, 

про сенс життя, розмова загиблого солдата з матір᾿ю – Батьківщиною, і нездійснена 
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мрія про кохання, і тужливе звернення-плач матері до сил природи, матері, яка  не  

вірить, що її сина немає. Урочиста і тужлива пісня загиблим продовжується вустами 

вічно сумуючої матері, яка нагадує нам плачі жінок із народних оповідей, але цей плач 

переривають дитячі голоси, символ вічної юності. Вони співають про молоду планету, 

у якої усе попереду. Вони дають клятву вірності Батьківщині. І закінчується поема 

символічним епізодом – розмовою з  героями, які загинули на полі бою та проханням 

матерів усього світу, щоб пам᾿ятали тих, хто загинув і за що вони загинули. Це 

головна думка приголомшливого сильного твору. 

Реквием

Памяти наших отцов и старших  

братьев, памяти вечно молодых  

солдат и офицеров Советской  

Армии, павших на фронтах  

Великой Отечественной войны.  

 

1 

 

Вечная 

       слава 

             героям!  

Вечная слава!  

Вечная слава!  

Вечная 

       слава 

             героям!  

Слава героям!  

Слава!!  

 

...Но зачем она им, 

                    эта слава, –  

мёртвым?  

Для чего она им, 

                 эта слава, –  

павшим?  

Всё живое –  

спасшим.  

Себя –  

не спасшим.  

Для чего она им, 

                 эта слава, –  

мёртвым?..  

Если молнии 

            в тучах заплещутся жарко,  

и огромное небо  

от грома  
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оглохнет,  

если крикнут  

             все люди 

                      земного шара, –  

ни один из погибших  

даже не вздрогнет.  

Знаю:  

солнце 

       в пустые глазницы 

                         не брызнет!  

Знаю:  

песня  

      тяжёлых могил 

                    не откроет!  

Но от имени 

            сердца,  

от имени 

         жизни,  

повторяю!  

Вечная  

Слава  

Героям!..  

И бессмертные гимны,  

прощальные гимны  

над бессонной планетой 

                       плывут 

                              величаво...  

Пусть 

      не все герои, –  

те,  

кто погибли, –  

павшим  

вечная слава!  

Вечная 

       слава!!  

 

 

Вспомним всех поимённо,  

горем 

      вспомним 

               своим...  

Это нужно –  

не мёртвым!  

Это надо –  

живым!  

Вспомним 

         гордо и прямо  
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погибших в борьбе...  

 

Есть 

     великое право:  

забывать  

о себе!  

Есть  

     высокое право:  

пожелать  

и посметь!..  

 

Стала  

вечною славой  

мгновенная  

смерть!  

 

2 

 

Разве погибнуть 

                ты нам завещала,  

Родина?  

Жизнь  

      обещала,  

любовь 

       обещала,  

Родина.  

 

Разве для смерти 

                 рождаются дети,  

Родина?  

Разве хотела ты 

                нашей 

                      смерти,  

Родина?  

 

Пламя 

      ударило в небо! –  

ты помнишь,  

Родина?  

Тихо сказала: 

              «Вставайте 

                         на помощь...»  

Родина.  

Славы 

      никто у тебя не выпрашивал,  

Родина.  

Просто был выбор у каждого:  
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я 

  или 

      Родина.  

 

Самое лучшее 

             и дорогое –  

Родина.  

Горе твоё –  

это наше 

         горе,  

Родина.  

 

Правда твоя –  

это наша 

         правда,  

Родина.  

Слава твоя –  

это наша 

         слава,  

Родина!  

 

3 

 

Плескалось 

           багровое знамя,  

горели 

       багровые звёзды,  

слепая пурга  

накрывала  

багровый от крови 

                  закат,  

и слышалась 

            поступь 

                    дивизий,  

великая поступь 

                дивизий,  

железная поступь 

                 дивизий,  

точная  

поступь  

        солдат!  

Навстречу раскатам 

                   ревущего грома  

мы в бой поднимались  

светло и сурово.  

На наших знамёнах 

                  начертано 
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                            слово:  

Победа!  

Победа!!  

Во имя Отчизны – 

                 победа!  

Во имя живущих – 

                 победа!  

Во имя грядущих – 

                  победа!  

Войну  

мы должны сокрушить.  

И не было гордости 

                   выше,  

и не было доблести 

                   выше –  

ведь кроме  

желания выжить  

есть ещё  

мужество  

жить!  

Навстречу раскатам 

                   ревущего грома  

мы в бой поднимались  

светло и сурово.  

На наших знамёнах 

                  начертано слово  

Победа!  

Победа!!  

 

4 

 

Чёрный камень,  

чёрный камень,  

что ж молчишь ты,  

чёрный камень?  

 

Разве ты 

         хотел такого?  

Разве ты 

         мечтал когда-то  

стать надгробьем  

для могилы  

Неизвестного 

             солдата?  

Чёрный камень.  

Что ж молчишь ты,  

чёрный камень?..  
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Мы в горах 

           тебя 

                искали.  

Скалы 

      тяжкие 

             дробили.  

Поезда в ночах  

трубили.  

Мастера в ночах  

не спали,  

чтобы 

      умными руками  

чтобы 

      собственною 

                  кровью  

превратить  

обычный камень  

в молчаливое  

надгробье...  

 

Разве камни 

            виноваты  

в том, 

       что где-то 

                  под землёю  

слишком долго  

спят солдаты?  

Безымянные  

солдаты.  

Неизвестные  

солдаты...  

 

А над ними 

           травы сохнут,  

А над ними 

           звёзды меркнут.  

А над ними 

           кружит 

                  беркут  

и качается  

подсолнух.  

И стоят над ними  

сосны.  

И пора приходит 

                снегу.  

И оранжевое солнце  
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разливается  

по небу.  

Время 

      движется над ними...  

 

Но когда-то,  

но когда-то  

кто-то в мире 

              помнил 

                     имя  

Неизвестного  

солдата!  

Ведь ещё 

         до самой смерти  

он имел друзей 

               немало.  

Ведь ещё 

         живёт на свете  

очень старенькая  

мама.  

А ещё была 

           невеста.  

Где она теперь –  

невеста?..  

Умирал солдат –  

известным.  

Умер –  

Неизвестным.  

 

5 

 

Ой, зачем ты, 

              солнце красное,  

всё уходишь –  

не прощаешься?  

Ой, зачем 

          с войны безрадостной,  

сын,  

не возвращаешься?  

Из беды 

        тебя я выручу,  

прилечу 

        орлицей быстрою...  

Отзовись,  

моя кровиночка!  

Маленький.  

Единственный...  
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Белый свет 

           не мил.  

Изболелась я.  

Возвратись, 

            моя надежда!  

Зёрнышко моё,  

Зорюшка моя.  

Горюшко моё, –  

где ж ты?  

Не могу найти дороженьки,  

чтоб заплакать 

               над могилою...  

Не хочу я  

ничегошеньки –  

только сына 

            милого.  

За лесами моя ластынька!  

За горами – 

            за громадами...  

Если выплаканы  

глазыньки –  

сердцем 

        плачут матери.  

Белый свет 

           не мил.  

Изболелась я.  

Возвратись, 

            моя надежда!  

Зёрнышко моё,  

Зорюшка моя.  

Горюшко моё, –  

где ж ты?  

 

 

 

 

6 

 

Когда ты, грядущее? 

                    Скоро ли?  

В ответ на какую  

боль?..  

 

Ты видишь:  

самые гордые  

вышли на встречу 



127 
 

                 с тобой.  

Грозишь 

        частоколами надолб.  

Пугаешь 

        угластыми кручами...  

Но мы 

      поднимем себя  

по канатам,  

из собственных нервов  

скрученных!  

Вырастем.  

Стерпим любые смешки.  

И станем 

         больше  

богов!..  

И будут дети 

             лепить снежки  

из кучевых  

облаков.  

 

7 

 

Это песня 

          о солнечном свете,  

это песня 

          о солнце в груди.  

Это песня о юной планете,  

у которой  

всё впереди!  

Именем солнца, 

               именем Родины  

клятву даём.  

Именем жизни 

             клянёмся 

                      павшим героям:  

то, что отцы не допели, –  

мы 

   допоём!  

То, что отцы не построили, –  

мы 

   построим!  

 

Устремлённые к солнцу побеги,  

вам 

    до синих высот вырастать.  

Мы –  

рождённые песней победы –  
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начинаем  

жить и мечтать!  

Именем солнца, 

               именем Родины  

клятву даём.  

Именем жизни  

             клянёмся 

                      павшим героям:  

то, что отцы не допели, –  

мы 

   допоём!  

То, что отцы не построили, –  

мы 

   построим!  

 

Торопитесь, 

            весёлые вёсны!  

Мы погибшим на смену  

пришли.  

Не гордитесь, 

              далёкие звёзды, –  

ожидайте  

гостей  

с Земли!  

Именем солнца, 

               именем Родины  

клятву даём.  

Именем жизни 

             клянёмся 

                      павшим героям:  

то, что отцы не допели, –  

мы 

   допоём!  

То, что отцы не построили, –  

мы 

   построим! 

8 

 

Слушайте!  

Это мы 

       говорим.  

Мёртвые.  

Мы.  

Слушайте!  

Это мы 

       говорим.  

Оттуда.  
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Из тьмы.  

Слушайте! 

          Распахните глаза.  

Слушайте до конца.  

Это мы 

       говорим,  

мёртвые.  

Стучимся 

         в ваши 

                сердца...  

 

Не пугайтесь!  

Однажды 

        мы вас потревожим во сне.  

Над полями 

           свои голоса пронесём в тишине.  

Мы забыли, 

           как пахнут цветы.  

Как шумят тополя.  

Мы и землю 

           забыли.  

Какой она стала, 

                 земля?  

Как там птицы? 

               Поют на земле  

без нас?  

Как черешни? 

             Цветут на земле  

без нас?  

Как светлеет 

             река?  

И летят облака  

над нами?  

Без нас.  

 

Мы забыли траву. 

                 Мы забыли деревья давно.  

Нам 

    шагать по земле 

                    не дано.  

Никогда не дано!  

Никого не разбудит 

                   оркестра 

                            печальная 

                                      медь...  

Только самое страшное, –  

даже страшнее, 
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               чем смерть:  

знать,  

что птицы 

          поют на земле  

без нас!  

Что черешни 

            цветут на земле  

без нас!  

Что светлеет 

             река.  

И летят облака  

над нами.  

Без нас.  

 

Продолжается жизнь.  

И опять 

        начинается день.  

Продолжается жизнь.  

Приближается 

             время дождей.  

Нарастающий ветер 

                  колышет 

                          большие хлеба.  

Это – 

      ваша судьба.  

Это – 

      общая наша 

                 судьба...  

Так же птицы 

             поют на земле  

без нас.  

И черешни 

          цветут на земле  

без нас.  

И светлеет 

           река.  

И летят облака  

над нами.  

Без нас...  

 

9 

 

Я  

не смогу.  

Я  

не умру...  
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Если  

умру –  

стану 

      травой.  

Стану 

      листвой.  

Дымом костра.  

Вешней землёй.  

Ранней звездой.  

 

Стану волной,  

пенной 

       волной!  

Сердце 

       своё  

вдаль  

унесу.  

Стану 

      росой,  

первой грозой,  

смехом 

       детей,  

эхом 

     в лесу...  

Будут в степях  

травы  

шуметь.  

Будет стучать  

в берег  

волна...  

 

Только б 

         допеть!  

Только б 

         успеть!  

Только б 

         испить  

чашу  

до дна!  

Только б 

         в ночи  

пела  

труба!  

 

Только б 

         в полях  

зрели  
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хлеба!..  

Дай мне  

ясной жизни, 

             судьба!  

Дай мне  

гордой смерти, 

               судьба!  

 

10 

 

Помните!  

Через века, 

            через года, –  

помните!  

О тех,  

кто уже не придёт  

                  никогда, –  

помните!  

 

Не плачьте!  

В горле 

        сдержите стоны,  

горькие стоны.  

Памяти 

       павших 

              будьте 

                     достойны!  

Вечно  

достойны!  

 

Хлебом и песней,  

Мечтой и стихами,  

жизнью 

       просторной,  

каждой секундой,  

каждым дыханьем  

будьте  

достойны!  

 

Люди!  

Покуда сердца 

              стучатся, –  

помните!  

Какою  

ценой  

завоёвано счастье, –  

пожалуйста, 
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            помните!  

 

Песню свою 

           отправляя в полёт, –  

помните!  

О тех,  

кто уже никогда 

                не споёт, –  

помните!  

 

Детям своим 

            расскажите о них,  

чтоб  

запомнили!  

Детям 

      детей  

расскажите о них,  

чтобы тоже  

запомнили!  

Во все времена 

               бессмертной 

                           Земли  

помните!  

К мерцающим звёздам 

                    ведя корабли, –  

о погибших  

помните!  

 

Встречайте 

           трепетную весну,  

люди Земли.  

Убейте 

       войну,  

прокляните  

войну,  

люди Земли!  

 

Мечту пронесите 

                через года  

и жизнью  

наполните!..  

Но о тех,  

кто уже не придёт 

                  никогда, –  

заклинаю, –  

помните! 

 1962 



134 
 

Баллада о красках 

Был он рыжим, 

как из рыжиков рагу. 

Рыжим, 

словно апельсины на снегу. 

Мать шутила, 

мать веселою была: 

«Я от солнышка сыночка родила...» 

А другой был чёрным-чёрным у неё. 

Чёрным, 

будто обгоревшее смолье. 

Хохотала над расспросами она, 

говорила: 

«Слишком ночь была черна!..» 

В сорок первом, 

в сорок памятном году 

прокричали репродукторы беду. 

Оба сына, оба-двое, соль Земли – 

поклонились маме в пояс. 

И ушли. 

Довелось в бою почуять молодым 

рыжий бешеный огонь 

и черный дым, 

злую зелень застоявшихся полей, 

серый цвет прифронтовых госпиталей. 

Оба сына, оба-двое, два крыла, 

воевали до победы. 

Мать ждала. 

Не гневила, 

не кляла она судьбу. 

Похоронка 

обошла её избу. 

Повезло ей. 

Привалило счастье вдруг. 

Повезло одной на три села вокруг. 

Повезло ей. 

Повезло ей! 

Повезло! – 

Оба сына 

воротилися в село. 

Оба сына. 
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Оба-двое. 

Плоть и стать. 

Золотистых орденов не сосчитать. 

Сыновья сидят рядком – к плечу плечо. 

Ноги целы, руки целы – что еще? 

Пьют зеленое вино, как повелось... 

У обоих изменился цвет волос. 

Стали волосы – 

смертельной белизны! 

Видно, много 

белой краски 

у войны. 

 

Мамаев курган 

Сотни лет 

                  расходиться широким кругам 

по огромной воде 

молчаливой реки... 

Выше всех Эверестов – 

                                          Мамаев курган! 

Зря об этом в учебниках нет 

ни строки. 

Зря не сказано в них, 

что теплеет Земля 

и светлеет Земля, 

                               оттого что на ней, 

о курганах Мамаевых 

помнить веля, 

загораются 

                   тысячи Вечных огней... 

Мне сюда возвращаться. 

                                         К добру и к беде. 

Мне сюда приходить. 

                                 Приползать. 

                                                     Прилетать. 

И, схватившись за сердце на той высоте, 

задыхаясь, 

разреженный воздух глотать. 

Мне сюда возвращаться. 

                                          Из мелких потерь. 

Из ухоженных стран. 
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И горячечных снов. 

Натыкаться на долгие стоны людей 

и кольчуги 

                     позванивающих орденов... 

Зря не сказано в книгах, 

Мамаев курган, 

что металла 

в твоем оглушенном нутре 

больше, 

             чем в знаменитой Магнитной rope! 

Что хватило его и друзьям. 

И врагам. 

Вместо капель росы, 

                                   как слепое жнивье, 

проступает железо, 

кроваво сочась... 

И поэтому 

самая главная часть 

в притяженье Земли – 

                                      притяженье твое!.. 

Ты 

      цветами пророс. 

Ты 

       слезами пророс. 

Ты стоишь, 

поминальные муки терпя. 

Синеватые молнии 

                                 медленных гроз, 

будто в колокол памяти, 

бьются в тебя! 

И тогда поднимаются птицы с земли 

и колышется нервно 

                                      степная трава. 

Оживают 

затертые напрочь 

                              слова. 

И по плитам 

устало 

стучат костыли. 
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Баллада о зенитчицах    

Как разглядеть за днями  

след нечёткий? 

Хочу приблизить к сердцу 

этот след… 

На батарее  

были сплошь –  

девчонки. 

А старшей было  

восемнадцать лет. 

Лихая чёлка  

над прищуром хитрым,  

бравурное презрение к войне… 

В то утро  

танки вышли  

прямо к Химкам. 

Те самые. 

С крестами на броне. 

 

И старшая,  

действительно старея,  

как от кошмара заслонясь рукой,  

скомандовала тонко: 

– Батарея-а-а! 

(Ой мамочка!.. 

Ой родная!..) 

Огонь! –  

И –  

залп! 

И тут они  

заголосили,  

девчоночки. 

Запричитали всласть. 

Как будто бы  

вся бабья боль  

России  

в девчонках этих  

вдруг отозвалась. 

Кружилось небо –  

снежное,  

рябое. 
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Был ветер  

обжигающе горяч. 

Былинный плач  

висел над полем боя,  

он был слышней разрывов,  

этот плач! 

Ему –  

протяжному –  

земля внимала,  

остановясь на смертном рубеже. 

– Ой, мамочка!.. 

– Ой, страшно мне!.. 

– Ой, мама!.. –  

И снова: 

– Батарея-а-а! –  

И уже  

пред ними,  

посреди земного шара,  

левее безымянного бугра  

горели  

неправдоподобно жарко  

четыре чёрных  

танковых костра. 

Раскатывалось эхо над полями,  

бой медленною кровью истекал… 

Зенитчицы кричали  

и стреляли,  

размазывая слёзы по щекам. 

И падали. 

И поднимались снова. 

Впервые защищая наяву  

и честь свою  

(в буквальном смысле слова!). 

И Родину. 

И маму. 

И Москву. 

Весенние пружинящие ветки. 

Торжественность  

венчального стола. 

Неслышанное: 

«Ты моя – навеки!..» 
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Несказанное: 

«Я тебя ждала…» 

И губы мужа. 

И его ладони. 

Смешное бормотание 

во сне. 

И то, чтоб закричать  

в родильном  

доме: 

«Ой, мамочка! 

Ой, мама, страшно мне!!» 

И ласточку. 

И дождик над Арбатом. 

И ощущенье  

полной тишины… 

…Пришло к ним это после. 

В сорок пятом. 

Конечно, к тем,  

кто сам пришёл  

с войны. 

Эхо любви 

Покроется небо пылинками звезд, 

и выгнутся ветки упруго. 

Тебя я услышу за тысячу верст. 

Мы - эхо, 

Мы - эхо, 

Мы - долгое эхо друг друга. 

 

И мне до тебя, где бы ты ни была, 

дотронуться сердцем нетрудно. 

Опять нас любовь за собой позвала. 

Мы – нежность, 

Мы – нежность. 

Мы – вечная нежность друг друга. 

 

И даже в краю наползающей тьмы, 

за гранью смертельного круга, 

я знаю с тобой не расстанемся мы. 

Мы – память, 

Мы – память. 

Мы – звездная память друг друга. 
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*** 

Война откатилась  

за годы и гуды.  

И горечь, и славу до дна перебрав...  

А пули еще прилетают оттуда.  

Из тех февралей.  

Из-за тех переправ.  

 

А пули летят из немыслимой дали!  

Уже потускневшие капли свинца  

пронзают броню легендарных медалей,  

кромсая на части живые сердца.  

 

Они из войны прилетают недаром!  

Ведь это оттуда, из позавчера,  

Из бывших окопов по старым солдатам  

чужие истлевшие бьют снайпера!..  

 

Я знаю, что схватка идет не на равных.  

И нечем ответить такому врагу...  

Но я не могу уберечь ветеранов.  

Я даже собой заслонить не могу.  

 

И я проклинаю пустую браваду,  

мне спать не дает ощущенье вины...  

Все меньше и меньше к Большому театру приходит  

участников прошлой войны. 

 

* * *  

На Земле  

безжалостно маленькой  

жил да был человек маленький.  

У него была служба маленькая.  

И маленький очень портфель.  

Получал он зарплату маленькую...  

И однажды –  

прекрасным утром – 

постучалась к нему в окошко  

небольшая,  

казалось,  

война...  



141 
 

Автомат ему выдали маленький.  

Сапоги ему выдали маленькие.  

Каску выдали маленькую  

и маленькую –  

по размерам –  

шинель.  

...А когда он упал –  

    некрасиво, неправильно,  

в атакующем крике вывернув рот,  

то на всей земле  

не хватило мрамора,  

чтобы вырубить парня  

в полный рост! 
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Не залишають без уваги антивоєнну тему і сучасні письменники та поети. І це 

достатньо природно, бо тоталітарний режим, нехай він радянський чи  німецький, 

нехтує людиною. Він абсолютно байдужий до долі свого народу,  до його сподівань і 

прагнень.  

 

 
 

Володимир Семенович Висоцький – видатний актор, співак і поет (бард) 

Висоцький написав близько 700 пісень і віршів. Як актор зіграв близько тридцяти 

ролей у фільмах (зокрема «Місце зустрічі змінити не можна», «Вертикаль»). 

Учасник постійної трупи театру Драми і комедії на Таганці. 

Володимир Висоцький народився 25 січня 1938 року  в Москві. Його батько 

Семен Володимирович (Вольфович) Висоцький – родом із Києва, військовий 

зв'язківець, ветеран другої світової війни, полковник. Мати – Ніна Максимівна (у 

дівоцтві Серьогіна,  – за фахом перекладач із німецької мови. 

Раннє дитинство Висоцький провів у московській комунальній квартирі на 1-й 

Міщанській вулиці. 

Після відкриття Східного фронту Другої світової війни з матір'ю евакуювався 

в Оренбурзьку область. Влітку 1943 року вони повертаються до Москви. 

У 1947 році разом з батьком-офіцером, який на той час вже розлучився з матір'ю 

Володимира, потрапив до післявоєнної окупованої Німеччини. У 1949 році після 

повернення з Німеччини поселився у Великому Каретному провулку,  де і склалася 

дружня компанія, якій Висоцький показував свої перші твори. 

У 1955 році Висоцький закінчує середню школу і вступає до Московського 

інженерно-будівельного інституту імені В. В. Куйбишева, з якого йде, не провчившись 

і навіть року. Це рішення він ухвалив у новорічну ніч 1956-го року. Він та Ігор 

Кохановський, шкільний товариш, вирішили зустріти Новий рік вельми своєрідно – за 

виконанням креслень, без яких їх не допустили б до сесії. Десь о другій годині ночі 

креслення були готові. Але тут Висоцький встав, узяв зі столу банку з тушшю (за 

іншою версією – кухоль міцно-звареної кави), і став поливати її залишками свої 

креслення. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5_%D0%B7%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%87%D1%96_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1938
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0#.D0.A0.D0.BE.D0.B7.D1.88.D0.B8.D1.80.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8F_.D1.84.D0.B0.D1.88.D0.B8.D1.81.D1.82.D1.81.D1.8C.D0.BA.D0.BE.D1.97_.D0.B0.D0.B3.D1.80.D0.B5.D1.81.D1.96.D1.97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/1943
http://uk.wikipedia.org/wiki/1947
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1949
http://uk.wikipedia.org/wiki/1955
http://uk.wikipedia.org/wiki/1956
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/uk/0/08/Vladimir_vysotsky.jpg
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У 1960 році, закінчивши студію, він працює в Московському драматичному театрі 

імені О. С. Пушкіна і декілька місяців – в Московському театрі мініатюр. Тоді ж 

починає зніматися в кіно («Однолітки» (1959), «Кар'єра Діми Горіна» (1961). 

З Ізольдою Жуковою Висоцький розлучився через сварки. Незабаром на зйомках 

знайомиться з Людмилою Абрамовою, яка стає його другою дружиною. Абрамова 

народжує йому двох синів – у1962 Аркадія і в 1964 Микиту. 

У 1960 – 1961 роках з'являються і перші пісні. Першою піснею вважають 

«Татуировка» (1961), хоча сам автор говорив, що пісня «49 дней» написана раніше 

(ймовірно в 1960). Ранні пісні маликримінальний характер і підписані 

псевдонімом Сергій Кулєшов. 

У 1964 році Висоцький вступає до Московського театру драми і комедії на 

Таганці, де працює до 1980 року. За словами самого Висоцького, цей театр, на відміну 

від попередніх, став для нього «своїм театром». 

У 1967 році з виходом фільму «Вертикаль» Висоцький ураз стає відомим. Фільм 

відбувся, на думку багатьох, завдяки його пісням. Попередні роботи актора в кіно не 

викликали такої уваги глядачів. «Вертикаль» можна вважати початком популярності 

Володимира як кіноактора. 

Також 1967 рік знаменний знайомством із Мариною Владі (справжнє ім'я 

Марина-Катрін Володимирівна Полякова-Байдарова, французька актриса російського 

походження), яка 1 грудня 1969 рокустає третьою дружиною Висоцького. Владі буде з 

ним до останнього дня. 

Завдяки шлюбу з іноземкою Висоцький тепер може виїжджати за кордон. У 

результаті за межами СРСР виходять платівки з його піснями. 

У 1968 році виходить перша гнучка платівка В.Висоцького з піснями з кінофільму 

«Вертикаль» (1967), а в 1973 – 1976 роках він записує за кордоном ще чотири 

авторські диски. 

Прийшли 70-і роки, робіт в кіно стало менше, але стало більше у фільмах пісень 

Висоцького, або пісень на його вірші. Чиновники Держкіно не давали згоди на участь 

Висоцького у фільмах, всіляко перешкоджали цьому. 

29 листопада 1971 року – прем'єра «Гамлета» в Театрі на Таганці, головну роль в 

якому виконав Висоцький. Ця роль пізніше вважалася «візитною карткою» актора. 

Заради цієї ролі актор неодноразово відмовлявся від алкоголю. Примусити кинути 

пити Висоцького не могла навіть Марина Владі, яку він кохав до безтями. І лише 

можливість грати головну роль в «Гамлеті» стримувала Висоцького. 

Найвідоміша і найулюбленіша роль – Жеглов в телесеріалі «Місце зустрічі 

змінити не можна». 

«Працювати треба!» – була його улюблена приказка. Якби він міг, він працював 

би цілодобово. Сон – 3-4 години, решта – робота. Пісні свої він писав в основному 

вночі. Приходив додому після спектаклю, і сідав за роботу. Марина ставила перед ним 

чашку з гарячим чаєм і тихо сідала в кутку. Іноді вона засинала, і тоді, вже під ранок, 

Висоцький будив її, щоб прочитати рядки, написані за ніч. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1960
http://uk.wikipedia.org/wiki/1959
http://uk.wikipedia.org/wiki/1961
http://uk.wikipedia.org/wiki/1962
http://uk.wikipedia.org/wiki/1964
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/1960
http://uk.wikipedia.org/wiki/1961
http://uk.wikipedia.org/wiki/1960
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/1964
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/1980
http://uk.wikipedia.org/wiki/1967
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/1967
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=1969_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/1968
http://uk.wikipedia.org/wiki/1973
http://uk.wikipedia.org/wiki/1976
http://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1971
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5_%D0%B7%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%87%D1%96_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5_%D0%B7%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%87%D1%96_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0
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16 квітня 1980 року відбулася остання зйомка концерту Висоцького 

в Ленінградському БДТ, де він виконував пісні «Кони привередливые», «Купола», 

«Охота на волков» і розповідав про свою творчість. Фрагмент цієї зйомки увійшов до 

передачі В. Виноградова «Я возвращаю ваш портрет». На зворотній стороні 

подвійного альбому «Сыновья уходят в бой» фотографії саме з цього концерту. 

22 червня 1980 року відбувся один з останніх концертів Висоцького 

(в Калінінграді), на якому йому стало погано. 

Цікаво те, що рівно за рік до смерті Висоцький переживає клінічну смерть. Це 

відбулося 25 липня 1979 року під час гастролей. 

Багато подробиць свого похорону й встановлення пам'ятника на могилі 

Висоцький передбачав, вони описані в пісні «Пам'ятник». 

Помер артист 25 липня 1980 року о 4:10 ранку у своїй квартирі на Малій 

Грузинській, 28. Висоцький не впорався із власним ритмом життя, не витримало серце. 

28 липня 1980 року Висоцького ховала, здавалося, вся Москва, хоча офіційного 

повідомлення про смерть не було – в цей час проходила московська Олімпіада. Тільки 

над віконцем театральної каси було вивішене скромне оголошення: «Помер актор 

Володимир Висоцький». 

Висоцький написав понад 100 віршів, близько 600 пісень і поему для дітей (у двох 

частинах). Усього його перу належить приблизно 700 поетичних творів. 

Висоцький знявся майже в 30 фільмах, у багатьох з них звучать його пісні. На 

багато ролей його не стверджували, причому далеко не завжди з творчих міркувань. 

Висоцький брав участь також в озвучуванні одного мультфільму – «Чарівник 

Смарагдового міста». Крім того, спочатку Вовка в мультфільмі «Ну, 

постривай!» передбачалося озвучувати Висоцьким, але згодом його замінивАнатолій 

Папанов. 

У 1981 році була опублікована перша велика збірка творів Висоцького, «Нерв», 

тоді ж вийшла перша повноцінна («диск-гігант») радянська платівка. У 1986 році 

Висоцькому було посмертно присвоєне звання заслуженого артиста РРФСР, а 

в 1987 за створення образу Жеглова в телевізійному художньому фільмі «Місце 

зустрічі змінити не можна» і авторського виконання пісень – присуджена Державна 

премія СРСР. У 1989 році Рада Міністрів СРСР підтримала пропозицію Радянського 

фонду культури, Міністерства культури СРСР, Московського міського виконкокому і 

громадськості про створення музею Володимира Висоцького в Москві. 

На честь поета названий астероїд «Владвисоцький» (2374 Vladvysotskij). 

Ельдар Рязанов зняв у 1987 році документальний фільм «Чотири зустрічі з 

Володимиром Висоцьким». 

Петро Буслов зняв у 2011 році біографічний фільм «Висоцький. Спасибі, що 

живий». Сценарій фільму написав син Володимира Висоцького Микита. 

Фільм розповідає про п’ять днів 1979 року, коли Володимир Семенович 

Висоцький на гастролях в Узбекистані пережив клінічну смерть. 
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БРАТСКИЕ МОГИЛЫ 

На братских могилах не ставят крестов, 

И вдовы на них не рыдают, 

К ним кто-то приносит букеты цветов, 

И Вечный огонь зажигают. 

 

Здесь раньше вставала земля на дыбы, 

А нынче – гранитные плиты. 

Здесь нет ни одной персональной судьбы – 

Все судьбы в единую слиты. 

 

А в Вечном огне виден вспыхнувший танк, 

Горящие русские хаты, 

Горящий Смоленск и горящий рейхстаг, 

Горящее сердце солдата. 

 

У братских могил нет заплаканных вдов – 

Сюда ходят люди покрепче. 

На братских могилах не ставят крестов, 

Но разве от этого легче?.. 

 1964 

 Он не вернулся из боя 

 Почему все не так? Вроде – все как всегда: 

 То же небо – опять голубое, 

 Тот же лес, тот же воздух и та же вода... 

 Только – он не вернулся из боя. 

 

 Мне теперь не понять, кто же прав был из нас 

 В наших спорах без сна и покоя. 

 Мне не стало хватать его только сейчас – 

 Когда он не вернулся из боя. 

 

 Он молчал невпопад и не в такт подпевал, 

 Он всегда говорил про другое, 

 Он мне спать не давал, он с восходом вставал, – 

 А вчера не вернулся из боя. 

 

 То, что пусто теперь, – не про то разговор: 

 Вдруг заметил я – нас было двое... 

 Для меня – будто ветром задуло костер, 

 Когда он не вернулся из боя. 
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 Нынче вырвалась, словно из плена, весна, 

 По ошибке окликнул его я: 

 «Друг, оставь прикурить!» – а в ответ – тишина... 

 Он вчера не вернулся из боя. 

 

 

 Наши мертвые нас не оставят в беде, 

 Наши павшие – как часовые... 

 Отражается небо в лесу, как в воде, – 

 И деревья стоят голубые. 

 

 Нам и места в землянке хватало вполне, 

 Нам и время текло – для обоих... 

 Все теперь – одному, – только кажется мне  – 

 Это я не вернулся из боя. 

 1969 

 

«Песня летчика» 

Их восемь – нас двое, – расклад перед боем, 

Не наш, но мы будем играть! 

Сережа, держись! Нам не светит с тобою, 

Но козыри надо равнять. 

 

Я этот небесный квадрат не покину – 

Мне цифры сейчас не важны: 

Сегодня мой друг защищает мне спину, 

А значит – и шансы равны. 

 

Мне в хвост вышел «мессер», но вот задымил он, 

Надсадно завыли винты, – 

Им даже не надо крестов на могилы – 

Сойдут и на крыльях кресты! 

 

Я – «Первый», я – «Первый», – они под тобою! 

Я вышел им наперерез! 

Сбей пламя, уйди в облака – я прикрою! 

В бою не бывает чудес. 
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Сергей, ты горишь! Уповай, человече, 

Теперь на надежность строп! 

Нет, поздно – и мне вышел «мессер» навстречу, – 

Прощай, я приму его в лоб!.. 

 

Я знаю – другие сведут с ними счеты, – 

Но, по облакам скользя, 

Взлетят наши души, как два самолета, – 

Ведь им друг без друга нельзя. 

 

Архангел нам скажет: «В раю будет туго!» 

Но только ворота – щелк, – 

Мы Бога попросим: «Впишите нас с другом, 

В какой-нибудь ангельский полк!» 

 

И я попрошу Бога, Духа и Сына, – 

Чтоб выполнил волю мою: 

Пусть вечно мой друг защищает мне спину, 

Как в этом последнем бою! 

 

Мы крылья и стрелы попросим у Бога, – 

Ведь нужен им ангел-ас, – 

А если у них истребителей много – 

Пусть примут в хранители нас! 

 

Хранить - это дело почетное тоже, – 

Удачу нести на крыле 

Таким, как при жизни мы были с Сережей, 

И в воздухе и на земле. 
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Булат Шалвович Oкуджава  - поет, прозаїк, кіносценарист, основоположник 

напрямку авторської пісні 
  

Один з лідерів бардівського руху, знаменитий російський поет, прозаїк, кіносценарист, 

основоположник напрямку авторської пісні. 

Авторська пісня для другої половини XX століття стала символом альтернативної 

культури.  

Музика зміцнює вплив поезії. Вона писалася думаючими людьми для думаючих 

людей. Хто з фанатичних шанувальників нинішніх естрадних кумирів вникає в зміст 

тих слів , що вони співають? Авторська пісня - це серйозні роздуми про життя людини, 

може бути , трагічні , може бути , гострі. Адже авторська пісня народилася як раз з цих 

трагічних роздумів , з гострих сюжетів , з клекотання душі.  

 Народився в Москві 9 травня 1924 року. До війни жив у Москві, Нижньому Тагілі, 

Тбілісі. У 1942 році з 9 класу добровольцем пішов на фронт, служив мінометником, 

був поранений. Після госпіталю був зв'язківцем. У 1945 році демобілізувався, 

працював, закінчував 10 клас. Закінчив філфак Тбіліського державного університету в 

1950 році і два роки працював вчителем російської мови та літератури в селі 

Шамордино Калузької області. У 1952 році перевівся в школу міста Калуги, в 1953-54 

роках працював у видавництві обласної калузької газети «Молодий ленінець». У 1956 

році повернувся до Москви. Працював редактором у видавництві «Молода гвардія», 

зав. відділом поезії в «Літературній газеті», з 1962 року член Союзу письменників 

СРСР. Один із засновників жанру авторської пісні. Вірші писав з дитинства, перша 

пісня «Нам в холодних теплушках не спалося...» з'явилася в 1943 році. Пісні Окуджави 

звучать в кінофільмах, спектаклях, радіопостановках. Писав також історичну та 

автобіографічну прозу, кіносценарії. Вийшли пластинки і книги віршів, пісень, прози в 

Росії і за кордоном, аудіокасета , компакт-диски. Помер у Парижі 12 червня 1997 року. 

Його твори перекладені багатьма мовами і видані у багатьох країнах світу. Окуджава 

був гідним майстром своєї справи. 
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До свидания, мальчики! 

 

Ах, война, что ж ты сделала, подлая: 

стали тихими наши дворы, 

наши мальчики головы подняли - 

повзрослели они до поры, 

на пороге едва помаячили 

и ушли, за солдатом - солдат... 

До свидания, мальчики! 

                                Мальчики, 

постарайтесь вернуться назад. 

Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, 

не жалейте ни пуль, ни гранат 

и себя не щадите, 

                       и все-таки 

постарайтесь вернуться назад. 

 

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала: 

вместо свадеб - разлуки и дым, 

наши девочки платьица белые 

раздарили сестренкам своим. 

Сапоги - ну куда от них денешься? 

Да зеленые крылья погон... 

Вы наплюйте на сплетников, девочки. 

Мы сведем с ними счеты потом. 

Пусть болтают, что верить вам не во что, 

что идете войной наугад... 

До свидания, девочки! 

                                  Девочки, 

постарайтесь вернуться назад. 
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А мы с тобой, брат, из пехоты 

 

А мы с тобой, брат, из пехоты, 

А летом лучше, чем зимой. 

С войной покончили мы счеты... 

Бери шинель - пошли домой. 

 

Война нас гнула и косила. 

Пришел конец и ей самой. 

Четыре года мать без сына... 

Бери шинель - пошли домой. 

 

К золе и пеплу наших улиц 

Опять, опять, товарищ мой, 

Скворцы пропавшие вернулись... 

Бери шинель - пошли домой. 

 

А ты с закрытыми очами 

Спишь под фанерною звездой. 

Вставай, вставай, однополчанин, 

Бери шинель - пошли домой. 

 

Что я скажу твоим домашним, 

Как встану я перед вдовой? 

Неужто клясться днем вчерашним? 

Бери шинель - пошли домой. 

 

Мы все - войны шальные дети, 

И генерал, и рядовой 

Опять весна на белом свете... 

Бери шинель - пошли домой. 
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Еріх Вайнерт – німецький поет і перекладач, громадський діяч Німецької 

Демократичної республіки. Член – фундатор Академії мистецтв НДР. 

Еріх Вайнерт народився 4 серпня 1890 року в  Магдебурзі. У 1935-1946 жив у 

СРСР. У 1935 подорожував  Україною, виступав у Києві, Дніпропетровську, 

Запоріжжі, Харкові. Був  учасником національно – революційної  війни іспанського 

народу 1936-1939 років, Другої світової війни 1939-1945 років. З 1946 жив у Німецькій 

Демократичній Республіці. З 1935 перекладав твори української та російської 

класичної поезії, а також  літературу інших народів світу. Помер 20 квітня 1953року в 

Берліні. 

Значне місце серед його перекладів займають 68 творів Тараса Шевченка, кращим 

німецьким перекладачем яких є він. Почав перекладати Шевченкові твори в складі 

групи німецьких поетів – антинацистів (А. Курелла, Г. Гупперта, Г. Роденберга, Г. 

Ціннера та інших). У 1951 році  у Берліні вийшла книжка Шевченка «Гайдамаки  та 

інші поезії» в перекладі Вайнерта. Того ж року у Москві надруковано німецькою 

мовою двотомний «Кобзар» за редакцією А. Курелла, де вміщено й переклади 

Вайнерта . Серед них: цикл «В казематі» , «Відьма» , «У нашім раї на землі», «Сліпа»  

тощо. 

Вайнерт  переклав німецькою мовою 40 творів Шевченка  з оригіналу, інколи 

користуючись російським або німецьким словником. Переклади Вайнерта  адекватні 

Шевченковим творам пройняті поетичністю, точністю відтворення форми і змісту, 

ідейною спрямованістю. 

НИ ВЫСТРЕЛА БОЛЬШЕ, СОЛДАТЫ! 

Обмануты, преданы, смяты,  

В «котле» вы сидите сейчас.  

Так есть ли спасенье, солдаты? 

Спасенье зависит от вас! 

Для родины вашей, поверьте,  

Еще вы обязаны жить. 

 

Чем гибнуть бессмысленной смертью,  

Достойней оружье сложить!  

Обманом, бессовестным бредом  

Вас Гитлер опутать сумел.  
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Но всем его дутым «победам»  

Отныне положен предел. 

 

Смотрите! Уже не пробиться! 

Сомкнулась железная цепь.  

И вашею кровью дымиться 

Начнет сталинградская степь. 

 

Вас гложет жестокое горе,  

Вы мечетесь в сумрачной мгле.  

Не так ли Германия вскоре  

Окажется в страшном «котле»? 

 

Но Гитлер падет... Возгорятся  

Миллионы огней золотых. 

Для лучших времен пригодятся  

Отечеству руки живых! 

1942 
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Віктор Федорович Боков  – російський поет, прозаїк 

Народився 6 (19) вересня 1914 р. у селі Язвіці Володимирської  губернії (нині 

Сергієво – Посадський район Московської області) в сім'ї селянина. Закінчив школу  

1-го ступеня м. Краснозаводська , потім школу-семирічку в м. Загорськ (нині Сергіїв 

Посад). Навчався в Загорському педагогічному технікумі, працював токарем, 

зоотехніком. Студентом педагогічного училища відвідував літературний гурток. У 

1934-1938 рр.  навчався в Літературному інституті ім. О. М. Горького в Москві. З 1938 

кілька років працював літературним консультантом при Всесоюзному Будинку 

народної творчості. У 1942 р. був призваний у діючу армію. Перебуваючи у 

військовому таборі, 19 серпня 1942 року курсант Боков був заарештований за 

«розмови». Був засуджений за 58-й статтею (вирок трибуналу Новосибірського 

гарнізону 25 березня 1943) і відправлений в ГУЛАГ (Сіблага). Звільнився з табору в 

1947 р. Член Спілки письменників СРСР (1941). Нагороджений орденами Трудового 

Червоного Прапора, Дружби народів, «Знак Пошани», медалями. Кавалер ордена «За 

заслуги перед Вітчизною» III ступеня (2005). Лауреат Всесвітнього фестивалю молоді 

та студентів 1 ступеня (1957), Всесоюзного конкурсу на кращу пісню I ступеня (1960). 

Премії журналу «МГ» (1988), ім. О. Твардовського «Василь Тьоркін» (1996). Почесний 

громадянин Сергієво – Посадський району. Перший вірш опублікував у 1930 в 

Загорській газеті «Вперед». Органічно використовував  поетичні можливості 

російського фольклору.  І недарма в   1950 р. Боков став упорядником антології 

«Російська частівка». 

Створені на вірші В. Ф. Бокова пісні («Виходив на поля молодий агроном»,      

«Дивлюсь у поля просторі», «На побивку їде молодий моряк», «Оренбурзька пухова 

хустка», «На Мамаєвому кургані тиша», «Я назву тебе Зіронька» тощо) широко 

виконувалися в радянський час і часто сприймаються як фольклорне відображення 

епохи 1950-1960-х років. 

На батьківщині Бокова в с. Язвіці  діє музей поета. Щорічно в Сергієво – 

Посадському районі Московської області проходить фестиваль «Боковська осінь» і 

один раз два роки у м. Пересвєт того ж району проходить фестиваль пісень на вірші  

Бокова під назвою «Любов моя, Росія». Останній фестиваль відбувся 12 жовтня 2008 

року. Віктор Боков помер у Москві 15 жовтня 2009 року на 96-му році життя. 
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На Мамаевом кургане тишина 

На Мамаевом кургане тишина, 

За Мамаевым курганом тишина, 

В том кургане похоронена война, 

В мирный берег тихо плещется волна. 

 

Перед этою священной тишиной,  

Встала женщина с поникшей головой, 

Что-то шепчет про себя седая мать, 

Все надеется сыночка увидать. 

 

Заросли степной травой глухие рвы, 

Кто погиб, тот не поднимет головы, 

Не придет, не скажет: «Мама! Я живой! 

Не печалься, дорогая, я с тобой!» 

 

Вот уж вечер волгоградский настает, 

А старушка не уходит, сына ждет, 

В мирный берег тихо плещется волна, 

Разговаривает с матерью она. 

Он умирал под Сталинградом 

 

Когда он умирал под Сталинградом, 

Двадцатый век стоял понуро рядом. 

И принимал в суровый час прощанья 

Написанное кровью завещанье: 

 

«Я завещаю всё, что уцелело, – 

Свою мечту, душа с которой пела, 

Свою любовь, светившую в ненастье, 

Тебе, двадцатый, может быть, на счастье. 

 

Впредь не позорь судьбу свою земную, 

Не поджигай планету голубую. 

Останови враждующие кланы, 

Поставь для войн надёжные капканы! 

 

Да не забудь и мне доставить радость, 

Уважив незатейливую слабость: 

Нарви цветов, шагая мирным садом, 

Тому, кто умирал под Сталинградом». 

(М. Ромашкинская) 
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Поль  Елюар — французький поет, модерніст 

 

       Поль Елюар (1895–1952) (псевдонім; справжнє ім'я — Ежен Еміль Поль Грендель) 

(14.12.1895, Сен-Дені, департамент Сіна), належить до покоління, основними віхами 

життя якого були дві світові війни.  

До 1914 р. дев’ятнадцятирічний хлопець із слабким здоров’ям (два роки він 

провів у лікарні в Швейцарії) ледве встиг закінчити навчання і вже почав писати вірші. 

У нього вийшло дві поетичні збірки, підписані справжнім ім’ям – Ежен Грендель.  

Коли почалася Перша світова війна, він був призваний на нестройову службу і 

чотири роки працював санітаром у тиловому шпиталі, а у 1917 р. кілька тижнів провів 

на передовій. Саме війна стала джерелом натхнення для поета-початківця, їй 

присвячена перша збірка, «Обов’язок і тривога» (1917 р.), що була підписана 

псевдонімом Поль Елюар. Його вірші – про солдата, про фронтові будні й про життя, 

яке чекає вдома. У них уже видно основні поетичні принципи Елюара. Поет XX ст., він 

не визнає рими і класичної метричної системи французької поезії. Він пише верлібром 

– вільним віршем. Строфа стає подібною до прозаїчного абзацу. Предметом поезії 

стають побутові, буденні речі, а матеріалом – буденні слова, які поет як би відкриває 

наново. Світ єдиний: природа і людина – його складові частини. На війні життя 

суворе і страшне, і люди звикають до нього швидше, ніж природа: «холод ночі» 

здригається від реготу солдатів, що призвичаїлися до війни. Зміна відносин людини і 

природи виявилася і в системі поетичних образів. Наприклад, сонце уподібнюється до 

солдатського мішка. 

      Закінчення війни Елюар зустрів поетичним вітанням. У «Віршах для мирного часу» 

(1918 р.) описується повернення солдата з війни додому,  до сім’ї, до дружини й дітей. 

Солдат віддає перевагу теплу домівки передусім, що було, перед своїми бойовими 

товаришами. Елюара, як і героя його вірша, також чекала кохана – Олена Дьяконова, 

яку він називав Гала (згодом дружина і модель художника Сальвадора Далі). 

Після війни Елюар зближується з групою поетів-дадаїстів, які оголосили новим 

поетичним принципом прагнення до по-дитячому чистого і наївного бачення світу. 

      У творах 20-х рр. (збірки «Тварини і їх люди, люди і їх тварини», 1920 р.; «Потреби 
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життя і наслідки снів, що їм передують Приклади», 1921 р.) Елюар дивиться на світ 

незамутненим поглядом людини, яка ніби вперше його побачила та пізнала. Наївність 

поєднується із мудрістю, світ розкривається з різних боків і постає космічно 

величезним. В кінці 1924 разом з А. Бретоном, Л. Арагоном і іншими очолив групу 

сюрреалістів (див. Сюрреалізм ) ; не цілком розділяючи їх платформу, примикав до 

сюрреалістів до 1938. Творчість Е. все більше наповнювалося демократичним вмістом, 

йому був багато в чому чужий сюрреалістський «бунт» проти розуму, мови, 

культурної спадщини. У інтимній і філософській ліриці 20—30-х рр. (збірки «Град 

скорботи», 1926; «Саме життя», 1932, і ін.) Елюар  прагне осмислити реальність у дусі 

утопічної мрії про всесильного людину-чудотворця. 

       Для Елюара важливі і звукова оболонка слів, і їх значення,  

і графічний вигляд вірша. Світ у його зображенні сяє новими барвами, перетворений 

баченням поета. Порівнюючи, здавалося б, далекі предмети та явища, він виводить їх 

за межі буденної свідомості та традиційної логіки. 

Поет не наслідує природу, не описує явища або події. Як на картинах його побратимів 

по цеху, сюрреалістів (зокрема С. Далі), у віршах Елюара виникають образи, покірні 

уяві митця, який бачить сни наяву. Творчість постає у своєму первісному значенні – як 

створення світу, а не просто створення художнього твору. Різні явища зливаються в 

одне, при цьому часто випускаються розділові знаки, як, наприклад, у заголовку збірки 

«Кохання поезія» (1929 р.); кольори проникають один в інший або зливаються із 

звуками та запахами. Так виникають загадкові образи: «Земля вся синя як помаранч», 

«камінчики гомону», «випита ніч». Вони можуть здаватися безглуздими, випадковими, 

але в світі, вигаданому Елюаром, вони – частки, з яких складається загальне відчуття 

щастя, а щастя – головна риса цього світу. 

       Назву збірки «Кохання поезія», напевне, можна вважати ключем до всієї творчості 

Елюара. Світ у його розумінні існує для того, щоб поет міг розмовляти зі своєю 

коханою. 

        Життя, осяяне коханням, не стає безхмарним і не позбавлене страждань. Розлука з 

коханою, навіть недовга, гостро переживається ліричним героєм – адже в його 

уявленні вони з нею неподільні. 

         Новий оберт у творчість Елюара внесла війна, друга на його віку. Восени 

1936 р. Елюар з лекціями про Пікассо побував в Іспанії, де республіканці билися з 

фашистами, виступив проти франкістського заколоту в Іспанії. 

 Незабаром бойові дії велися вже на французькій території. У 1939 мобілізований; 

повернувшись до окупованого Парижа,  Елюар взяв участь в Опорі, друкувався у 

нелегальних виданнях (газетах, антології «Честь поетів»), писав патріотичні вірші 

(збірки «Відкрита книга I, 1938—1940», 1940; «На нижніх схилах», 1942; «Відкрита 

книга II», 1942). Вступивши в компартію, активно працював в підпільному друці. Вірш 

«Свобода» з книги Е. «Поезія і справді 1942 роки» (1942) стало поетичним прапором 

Опору. У збірках «Віч-на-віч з німцями» (1942—45) і «Гідні жити» (1944) цивільна 

лірика невід᾿ємна  від лірики любовної. Після війни Елюар брав участь в русі борців за 

http://vseslova.com.ua/word/%D0%A1%D1%8E%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC-104465u
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мир. У збірках «Присвячення» (1950), «Зуміти все сказати» і «Фенікс» (обидва 1951) 

розвиваються теми любові, братерства, затверджується цивільна позиція поета. У 1951 

спільно з П. Пікассо випустив збірку «Лице загального світу».  У 1939 р. поета 

мобілізували, а в червні 1940 р. французька армія капітулювала. 

                У творчості Елюара з’являється громадянська лірика, раніше йому чужа, але 

й ці вірші пронизує передусім кохання. Елюар — визначний майстер інтимної лірики. 

Перші повоєнні поетичні збірки «Зайвий час», 1947), «Пам'ятне тіло», 1948) забарвлені 

трагічними мотивами самотності та страждання, навіяними смертю дружини поета. 

Вийти за межі сфери суто інтимних переживань Елюара зумів у збірках «Політичні 

вірші», 1948), «Урок моралі, 1950). Широко відомою стала видана разом з П. Пікассо 

книга віршів «Обличчя миру», 1951). У своїй післявоєнній творчості Елюар виступав 

як поет-громадянин, патріот, борець за мир і прогрес. Двічі (1950 і 1952) приїжджав в 

СРСР. Міжнародна премія Світу (1953). 

 

Свобода ( вірш П. Елюара ) 

Вірш « Свобода » Поль Елюар написав в окупованому німцями Парижі в 1942 р. 

Цей вірш став поетичним прапором Опору. Поет включив його в свою збірку віршів 

«Поезія і правда », 1942 , під назвою « Єдина думка ». Назва збірки носить програмний 

характер: вона свідчить про відмову Елюара від поетичних хитрувань, про пристрасне 

і чесне втілення «правди, нічим не прикритої, і дуже бідної, і пекучо полум'яної , і 

завжди прекрасної», як каже поет у післямові до книги віршів «Обличчям віч-на-віч з 

німцями» , 1945). Вірш «Свобода» в короткий термін  став відомим усій Франції, його 

переписували в безлічі екземплярів і поширювали підпільно, читали на зборах, 

англійські літаки розкидали тисячі листівок з цим віршем над французькими містами. 

У 1944 р. відомий композитор Франсіс  Пуленк написав до нього музику. Акад. Н. І. 

Балашов, дослідник поезії Елюара , так визначає ідейно - художні особливості вірша: 

«Поет наважився двадцять разів повторити у вірші одну і ту ж синтаксичну 

конструкцію, яка незмінно закінчується словами: « Я ім'я твоє пишу». Це багаторазове 

повторення і широке, з першого погляду,  що може здатися випадковим, діапазон 

уявлень, почуттів і речей, на яких поет накреслив слово «свобода», художньо 

виправдані і необхідні. Адже йшлося про свободу, а під час окупації це була та 

найважливіша загальна заповітна «єдина думка»,  до якої патріотів різних соціальних і 

вікових груп, характерів вели найрізноманітніші асоціації ідей, думок,  для якої будь - 

яке повторення буде зайвим». 

СВОБОДА 

 

На зошитах моїх шкільних  

На парті на корі дерев  

На пісковинах на снігах  

Пишу твоє ім'я  

 

http://vseslova.com.ua/word/%D0%9F%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE-80557u
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На друкові всіх сторінок  

На білині всіх сторінок  

На попелі крові камінні  

Пишу твоє ім'я  

 

На позолочених малюнках  

На бойовій вояцькій зброї  

На імператорській короні  

Пишу твоє ім'я  

 

На нетрищах і на пустелях  

На гніздах на рослинах дроку  

На відгуку свого дитинства  

Пишу твоє ім'я  

 

На чудесах усіх ночей  

На найбілішім хлібі днів  

На заручанні зим і весен  

Пишу твоє ім'я  

 

На кожнім клаптику блакиті  

На ставі пліснявому сонці  

На плесі місяця живого  

Пишу твоє ім'я  

 

На виднокрузі на полях  

На крилах перелітних птахів  

На вітряку що меле тіні  

Пишу твоє ім'я  

 

На кожнім подиху світання  

На морі на човнах і суднах  

На божевільному бескеті  

Пишу твоє ім'я  

 

На білій піняві хмарин  

На поті душної грози  

На зливі тьмяній і рясній  

Пишу твоє ім'я  
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На мерехтливих силуетах  

На передзвонах кольорів  

На істині незаперечній  

Пишу твоє ім'я  

 

На всіх пробуджених стежках  

На розпросторених шляхах  

На переповнених майданах  

Пишу твоє ім'я  

 

На кожній спалахнулій лампі  

На кожній лампі що погасла  

На всіх моїх оселях давніх  

Пишу твоє ім'я  

 

На рівних половинках плоду  

Свічаді та моїй кімнаті  

На ліжку спорожнілій мушлі  

Пишу твоє ім'я  

 

На моїм псові-ласунові  

На його вухах сторожких  

І на його незграбній лапі  

Пишу твоє ім'я  

 

На приступці моїх дверей  

На найбуденніших предметах  

На хвилі полум'я святого  

Пишу твоє ім'я  

 

На всіх тілах моїх коханих  

На чолі друзів-побратимів  

І на простягнутих руках  

Пишу твоє ім'я  

 

На склі усіх подій нежданих  

На всіх уважливих устах  

Так високо над безгомінням  

Пишу твоє ім'я  
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На знищених моїх притулках  

На маяках моїх розбитих  

На мурах розпачу свого  

Пишу твоє ім'я  

 

На найболючішій розлуці  

На голій самоті безмежній  

На сходах що ведуть у смерть  

Пишу твоє ім'я  

 

На знов од найденім здоров'ї  

На щойно збіглій небезпеці  

На безогляднім сподіванні  

Пишу твоє ім'я  

 

Наснажений єдиним словом  

Я починаю жити знов  

Народжений тебе спізнати  

І наректи тебе  

 

Свободо. 

Перекладач: М.Москаленко 
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Війна – це біда не однієї людини, не однієї сім'ї і навіть не одного  міста. Це біда 

цілої країни. Війна ... Тільки від одного вимови цього простого і нехитрого слова 

завмирає серце і по тілу пробігає неприємне тремтіння. Треба сказати, що в історії 

нашої країни було безліч війн.  

  Хоч скільки минуло років, не потьмяніє, не зітреться у пам'яті вдячного людства 

величний подвиг нашого народу. 

  Велика Вітчизняна війна справила на громадську свідомість величезний вплив. 

Вплив цей був неоднозначним. З одного боку, велика перемога в жорстокій війні 

сприймалася як свідчення непорушності ідей соціалізму і комунізму, вірності обраного 

шляху, мудрості вождя і перевага радянського ладу. З іншого боку, почуття 

відповідальності за долю батьківщини, розкріпачення і свобода перед обличчям 

небезпеки і смерті дозволили подивитися правді в очі і побачити, що не все так добре і 

справедливо в країні; з'явилися люди, що знищили в собі «дракона». 

Автори-фронтовики, як сказав Твардовський, «бачили піт і кров війни на своїй 

гімнастерці», «вище лейтенантів не піднімалися і далі командира полку не ходили». 

Вони виступали проти ідеологічних стереотипів, псевдоромантичних шаблонів. Вони 

писали про війну криваву правду, те, що вони самі вистраждали. Колись під час 

іспанської війни Хемінгуей зауважив: «Писати правду про війну дуже небезпечно і 

дуже небезпечно дошукуватися правди. ... Коли людина йде на війну шукати правду, 

вона може замість неї знайти смерть. Але якщо їдуть дванадцять, а повертаються 

тільки двоє – правда, яку вони привезуть із собою, буде дійсно правдою, а не 

спотвореними чутками, які ми видаємо за історію. Чи варто ризикувати, щоб знайти 

цю правду,– про це  нехай судять наші сучасники». Сутність війни суперечить  

людській природі. 

Світ не повинен забувати жахи війни, розлуку, страждання та смерть мільйонів. 

Це був би злочин перед загиблими, злочин перед майбутніми поколіннями. Боротися 

за мир – обов’язок усіх, хто живе на Землі. 

      Проблема війни на часі і сьогодні. Ніхто з упевненістю не може сказати, що 

війна 1941-1945 років була останньою. Війна заподіяла великі страждання у В᾿єтнамі, 

Афганістані,Чечні, Осетії, Іраці, Сирії, а нещодавно загинули молоді люди і в Україні. 

Увесь світ облетіли відеокадри, що зафіксували, як 20 лютого 2014 року на вулиці 

Інститутській у Києві снайпери розстрілюють групу майданівців. Оборонці подали, 

підтяті кулями, які так точно влучали в них. Не рятували ні каски, ні бронежилети, ні 

тим паче фанерні й дерев᾿яні щити. Гинули, намагаючись врятувати побратимів, 

внести з вулиці тіла загиблих та тих, хто ще потребував медичної допомоги. Проте 

жорстоких снайперів не зупиняла ні беззбройність повстанців, ні білі куртки лікарів з 

червоними хрестами.  

 Серед них були й волиняни. Молоді юнаки поклали життя, щоб Україна стала 

вільною державою. Вони й досі щасливо усміхаються з фото в соціальних мережах. 

Вони не були героями. Вони були звичайними людьми. І в мить останню віддали нам 

найдорожче, що мали, – життя своє. За нас віддали. Аби ми жили. Долюбили за них, 

дітей їхніх не народжених доколихали, пісень за них доспівали. 

Не плачте, мамо. Ваш син у Небесній сотні. Дайте поплакати Україні. Дозвольте 

поплакати світові. Весна вже на порозі. 
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Юля Зимоха 

Мамо, не плач. Я повернусь весною. 

У шибку пташинкою вдарюсь твою. 

Прийду на світанні в садок із росою, 

А, може, дощем на поріг упаду. 

 

Голубко, не плач. 

Так судилося, ненько, 

Вже слово, матусю, не буде моїм. 

Прийду і попрошуся в сон твій тихенько 

Розкажу, як мається в домі новім. 

 

Мені колискову ангел співає 

I рана смертельна уже не болить. 

Ти знаєш, матусю, й тут сумно буває 

Душа за тобою, рідненька, щемить. 

 

Мамочко, вибач за чорну хустину 

За те, що віднині будеш сама. 

Тебе я люблю. I люблю Україну 

Вона, як і ти, була в мене одна. 

 

На майдані під час прощання їх нарекли Небеснею сотнею. Вони поклали свої 

життя за честь, за волю, за право бути народом – джерелом і мірилом влади, носієм 

суверенітету власної держави, країни, в якій не страшно жити й виховувати дітей, мати 

власну позицію, за омріяну країну щасливого сонця. За цю самопожертву українці їх 

канонізували – за велінням серця долучили їх до лику святих Небесного воїнства, аби 

захищали країну від лиха, пильнували з небес і оберігали кожного з нас… 

Нині ми розуміємо, що влада недооцінила народ. Та жорстокість не злякала 

жодного з повстанців – навпаки, ше згуртувала, підняла до боротьби. Проте нікому й 

на думку  не спадало, що наслідки будуть такими болючими, а втрати такими 

масштабними. 

Осмислюючи  жертву Небесної сотні та відданість сотень тисяч людей, кожен із 

нас повинен по-іншому міряти своє життя: шукати у своїй свідомості та своєму бутті 

велич патріотизму, відкривати своє життя для іншого – Бога та любові до 

Батьківщини. 

Віримо у це, як і в те, що  смерть героїв  не була даремною. У те, що в Україні 

запанують порядок, правда та справедливість. Саме за це  боролися і борються нині  

кращі сини України на сході і півдні нашої держави.  

         Тож будьмо нацією, будуймо свою державу, адже, окрім нас, ніхто цього не 

зробить. Будьмо гідними подвигу Небесної сотні, живім гідно і продовжуймо мету 

наших героїв - побудову засадничої нової держави. Ми повинні докласти усіх зусиль, 

щоби добитися справедливого правосуддя для тих, хто винен у смертях безневинних 

людей, каліцтвах та інших злочинах проти нашого народу. Але гуртуватися ми маємо 

не довкола ненависті, адже насилля не є конструктивним способом вирішення 

проблем. Ми повинні об’єднуватися довкола любові, довкола вищої мети. Ми мусимо 

http://vk.com/id51455989
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зробити все, щоб таке більше ніколи не повторилося і ніхто не вмирав через політичну 

силу. Щоб герої не йшли на небеса передчасно, а жили мирно й щасливо на своїй 

прекрасній землі. 

Ось таким, багато в чому невтішним і дуже суперечливим нам бачиться сьогодні 

наше ХХІ століття. 

Будь-яка війна приносить лише біль і страждання. А отже, все потрібно 

залагоджувати мирним шляхом без крові і сліз, страждань і горя. Сподіваюся, що всі ті 

великі твори, написані про війну, застережуть від таких помилок, і більше ніколи не 

повторитися на нашій землі такої масштабної і такої нещадної війни. 
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	Із літератури Другої світової війни
	Вступ
	Подвиг, що залишиться у віках
	… Давно відгриміла Друга світова війна – найстрашніша із усіх війн на Землі. Вже виросли нові покоління, які знають про неї за розповідями ветеранів, за книгами, кінофільмами. Друга світова війна була наймасштабнішою в історії людства. У ній взяли уча...
	Друга світова війна, а для нашого народу Велика Вітчизняна війна – це    найдраматичніша війна ХХ століття, пекуча рана, яка болить досі чи не у кожній родині в Україні. Воїни-переможці проявили чудеса героїзму, стійкості, мужності, билися за кожний к...
	Понад 46 місяців палало полум’я війни, нищилися матеріальні і культурні цінності, духовні надбання суспільства. Для українців, як і для всіх інших народів, об’єднаних тоді у СРСР, Велика Вітчизняна війна була боротьбою за право на вільне життя, за сво...
	70 літ минуло від незабутнього травня 1945 року, а й сьогодні величезний подвиг захисників і визволителів Вітчизни символізує тріумф справедливості, залишається невичерпним джерелом патріотизму та великої віри у свої сили.
	Стрімко збігають роки. Усе менше залишається тих, хто наближав Перемогу. Виросли уже правнуки героїв, котрі щедро полили своєю кров’ю священну землю Батьківщини, врятували її від страшної коричневої чуми.
	За роки незалежності були опубліковані сотні, тисячі нових документів, які допомагають нам по-новому оцінити періоди окупації України нацистами та їх союзниками. Велика робота, яка проведена щодо укладання «Книги пам’яті України», допомогла ліквідуват...
	Інша книга  «В ім’я  життя» також  особлива. Вона – про жінку на війні і написана самими жінками. У ній постає ціла плеяда героїчних захисниць рідної землі, які під кулями ходили в атаки, виносили з поля бою поранених, забезпечували діючі війська зв’...
	Фотоальбом «Україна у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» присвячений безсмертному подвигу, ратній звитязі рядових бійців і командирів. Сторінки альбому розкривають історичну правду про переможні і трагічні дні, змальовують образи рядових солда...
	Книга «Герої визволення України» присвячена видатним начальникам і полководцям, героям Великої Вітчизняної війни, які боронили і визволяли землю України від німецько-фашистських загарбників. За визволення України майже чотири тисячі осіб удостоєні зва...
	Видання вміщує плакати воєнної доби та портрети найбільш уславлених воєначальників.
	Книга Ф. Людного «Дорогами війни» розповідає про людей, які чесно і сповна виконали свій громадянський обов’язок, захищаючи Батьківщину  від фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни. В ній зібрані нариси, спогади та біографічні матеріа...
	Збірка дитячого письменника І. Мельникова «Їм не вручали повісток…» вміщує документальні оповідання та повісті про дітей-героїв Великої Вітчизняної війни
	1941-1945 років, які брали участь у визволенні України від фашистських загарбників. Разом з дорослими воїнами вони пройшли дорогами війни до Берліна й залишили свої підписи на стінах рейхстагу.
	Ці та інші видання яскраво відображають основні віхи перебігу історії Великої Вітчизняної війни, їх можна  об’єднати загальною назвою «Зі слави геройства мертвих і живих писалось ім’я Перемога».
	Велика Вітчизняна війна – одна з найдраматичніших сторінок нашої історії ХХ ст. Ось чому вона продовжує жити незагоєною раною у свідомості мільйонів співвітчизників, усіх людей доброї волі. І чим далі у минуле відходять грізні її обриси, тим повніше о...
	Однією з найважливіших тем в світовій  літературі є тема героїзму у Другій світовій війні. Ця тема складна, багатогранна, невичерпна. «Героїзм, – писав Ю.Бондарєв, – це подолання самого себе і це найвища риса людяності. Людяність радянського солдата, ...
	В перші дні війни на фронт пішло близько тисячі письменників. Більше чотирьохсот – загинуло. Серед них – Аркадій Гайдар, Євгеній Петров, Юрій Кримов, Йосип Уткін…
	Автор антинацистських та соціально-критичних романів «Де ти був, Адаме?» (1951), «І не промовив жодного слова…» (1953), «Дім без господаря» (1953),
	«Більярд о пів на десяту» (1959), «Очима клоуна» (1963), «Груповий портрет з дамою» (1971), «Дбайлива облога» (1979), «Солдатська спадщина» (1985), що вирізняються глибиною психологічного аналізу, гостротою етичної проблематики та гуманізмом. Оповіда...

	Через 20 років після війни Юрій Бондарєв писав: «За довгі чотири роки війни, щогодини,  відчуваючи біля свого плеча залізний  подих смерті,  мовчки проходячи повз свіжих горбків з написами хімічним олівцем на дощечках, ми не втратили в собі колишні...
	Симонов Костянтин  Михайлович – письменник, поет, драматург, сценарист, журналіст, громадський діяч
	Костянтин ( Кирило) Симонов народився 15 (28) листопада 1915 року в Петрограді. Свого батька так і не побачив : той пропав безвісти на фронті в Першу світову війну. Хлопчика виховав вітчим,  який викладав тактику  у військових училищах, а потім став к...
	Літературній критик Л. Фінк – (автор книги «Костянтин Симонов. Творчий шлях»), (1979) – визначає К. Симонова як виразника доль, світогляду і характеру того покоління, головною подією в житті якого була Велика Вітчизняна війна, – чотири роки війни визн...
	Жди меня, и я вернусь. Только очень жди, Жди, когда наводят грусть Желтые дожди, Жди, когда снега метут, Жди, когда жара, Жди, когда других не ждут, Позабыв  вчера. Жди, когда из дальних мест Писем не придет, Жди, когда уж надоест, Всем, кто вместе жд...
	К. Симонов - Открытое письмо
	О  НАГРАДЕ
	x x x
	«…Він був фронтовиком і чесно бився словом і штиком за світло й  правду з юності до смерті»
	Снега, снега...
	Моя звезда
	Зинка
	Комбат
	Солдатские будни
	Реквием


	***
	16 квітня 1980 року відбулася остання зйомка концерту Висоцького в Ленінградському БДТ, де він виконував пісні «Кони привередливые», «Купола», «Охота на волков» і розповідав про свою творчість. Фрагмент цієї зйомки увійшов до передачі В. Виноградова «...
	22 червня 1980 року відбувся один з останніх концертів Висоцького (в Калінінграді), на якому йому стало погано.
	Цікаво те, що рівно за рік до смерті Висоцький переживає клінічну смерть. Це відбулося 25 липня 1979 року під час гастролей.
	Багато подробиць свого похорону й встановлення пам'ятника на могилі Висоцький передбачав, вони описані в пісні «Пам'ятник».
	Помер артист 25 липня 1980 року о 4:10 ранку у своїй квартирі на Малій Грузинській, 28. Висоцький не впорався із власним ритмом життя, не витримало серце.
	28 липня 1980 року Висоцького ховала, здавалося, вся Москва, хоча офіційного повідомлення про смерть не було – в цей час проходила московська Олімпіада. Тільки над віконцем театральної каси було вивішене скромне оголошення: «Помер актор Володимир Висо...
	Висоцький написав понад 100 віршів, близько 600 пісень і поему для дітей (у двох частинах). Усього його перу належить приблизно 700 поетичних творів.
	Висоцький знявся майже в 30 фільмах, у багатьох з них звучать його пісні. На багато ролей його не стверджували, причому далеко не завжди з творчих міркувань. Висоцький брав участь також в озвучуванні одного мультфільму – «Чарівник Смарагдового міста»....
	У 1981 році була опублікована перша велика збірка творів Висоцького, «Нерв», тоді ж вийшла перша повноцінна («диск-гігант») радянська платівка. У 1986 році Висоцькому було посмертно присвоєне звання заслуженого артиста РРФСР, а в 1987 за створення обр...
	На честь поета названий астероїд «Владвисоцький» (2374 Vladvysotskij).
	Ельдар Рязанов зняв у 1987 році документальний фільм «Чотири зустрічі з Володимиром Висоцьким».
	Петро Буслов зняв у 2011 році біографічний фільм «Висоцький. Спасибі, що живий». Сценарій фільму написав син Володимира Висоцького Микита.
	Фільм розповідає про п’ять днів 1979 року, коли Володимир Семенович Висоцький на гастролях в Узбекистані пережив клінічну смерть.
	БРАТСКИЕ МОГИЛЫ
	На братских могилах не ставят крестов,
	И вдовы на них не рыдают,
	К ним кто-то приносит букеты цветов,
	И Вечный огонь зажигают.
	Здесь раньше вставала земля на дыбы,
	А нынче – гранитные плиты.
	Здесь нет ни одной персональной судьбы –
	Все судьбы в единую слиты.
	А в Вечном огне виден вспыхнувший танк,
	Горящие русские хаты,
	Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,
	Горящее сердце солдата.
	У братских могил нет заплаканных вдов –
	Сюда ходят люди покрепче.
	На братских могилах не ставят крестов,
	Но разве от этого легче?..
	1964
	Он не вернулся из боя
	Почему все не так? Вроде – все как всегда:
	То же небо – опять голубое,
	Тот же лес, тот же воздух и та же вода...
	Только – он не вернулся из боя.
	Мне теперь не понять, кто же прав был из нас
	В наших спорах без сна и покоя.
	Мне не стало хватать его только сейчас –
	Когда он не вернулся из боя.
	Он молчал невпопад и не в такт подпевал,
	Он всегда говорил про другое,
	Он мне спать не давал, он с восходом вставал, –
	А вчера не вернулся из боя.
	То, что пусто теперь, – не про то разговор:
	Вдруг заметил я – нас было двое...
	Для меня – будто ветром задуло костер,
	Когда он не вернулся из боя.
	Нынче вырвалась, словно из плена, весна,
	По ошибке окликнул его я:
	«Друг, оставь прикурить!» – а в ответ – тишина...
	Он вчера не вернулся из боя.
	Наши мертвые нас не оставят в беде,
	Наши павшие – как часовые...
	Отражается небо в лесу, как в воде, –
	И деревья стоят голубые.
	Нам и места в землянке хватало вполне,
	Нам и время текло – для обоих...
	Все теперь – одному, – только кажется мне  –
	Это я не вернулся из боя.
	1969
	«Песня летчика»
	НИ ВЫСТРЕЛА БОЛЬШЕ, СОЛДАТЫ!
	Обмануты, преданы, смяты,  В «котле» вы сидите сейчас.  Так есть ли спасенье, солдаты? Спасенье зависит от вас! Для родины вашей, поверьте,  Еще вы обязаны жить.  Чем гибнуть бессмысленной смертью,  Достойней оружье сложить!  Обманом, бессовестным бре...
	1942
	Віктор Федорович Боков  – російський поет, прозаїк
	Народився 6 (19) вересня 1914 р. у селі Язвіці Володимирської  губернії (нині Сергієво – Посадський район Московської області) в сім'ї селянина. Закінчив школу
	1-го ступеня м. Краснозаводська , потім школу-семирічку в м. Загорськ (нині Сергіїв Посад). Навчався в Загорському педагогічному технікумі, працював токарем, зоотехніком. Студентом педагогічного училища відвідував літературний гурток. У 1934-1938 рр. ...
	Створені на вірші В. Ф. Бокова пісні («Виходив на поля молодий агроном»,      «Дивлюсь у поля просторі», «На побивку їде молодий моряк», «Оренбурзька пухова хустка», «На Мамаєвому кургані тиша», «Я назву тебе Зіронька» тощо) широко виконувалися в радя...
	На батьківщині Бокова в с. Язвіці  діє музей поета. Щорічно в Сергієво – Посадському районі Московської області проходить фестиваль «Боковська осінь» і один раз два роки у м. Пересвєт того ж району проходить фестиваль пісень на вірші  Бокова під назво...
	Велика Вітчизняна війна справила на громадську свідомість величезний вплив. Вплив цей був неоднозначним. З одного боку, велика перемога в жорстокій війні сприймалася як свідчення непорушності ідей соціалізму і комунізму, вірності обраного шляху, муд...
	Автори-фронтовики, як сказав Твардовський, «бачили піт і кров війни на своїй гімнастерці», «вище лейтенантів не піднімалися і далі командира полку не ходили». Вони виступали проти ідеологічних стереотипів, псевдоромантичних шаблонів. Вони писали про в...
	Ось таким, багато в чому невтішним і дуже суперечливим нам бачиться сьогодні наше ХХІ століття.
	Використана література
	1. Подвиг, що залишиться у віках : (метод.-бібліогр. матеріали до 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та відзначення Року ветеранів) / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка, наук.-метод. від.; (упоряд. Г. М. Колотило; відп. за вип. Л. В. Б...
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