
66665555����йййй    ррррііііччччнннниииицццціііі
ПППП ееее рррр ееее мммм оооо гггг ииии
уууу ВВВВ ееее лллл ииии кккк іііі йййй
ВВВВіііі ттттччччииииззззнннняяяянннніііійййй    ввввііііййййнннніііі
пппп рррр ииии сссс вввв яяяя чччч уууу єєєє тттт ьььь сссс яяяя

http://vsr.mil.by

ÑÑÑÑïïïïååååööööïïïïððððîîîîååååêêêêòòòò    ççççàààà    óóóó÷÷÷÷ààààññññòòòòþþþþ

ââââ³³³³ééééññññüüüüêêêêîîîîââââèèèèõõõõ    ææææóóóóððððííííààààëëëë³³³³ññññòòòò ³³³³ââââ

ÐÐÐÐîîîîññññ³³³³ééééññññüüüüêêêêîîîî¿¿¿¿     ÔÔÔÔååååääääååååððððààààöööö³³³³ ¿¿¿¿     òòòòàààà

ÐÐÐÐååååññññïïïïóóóóááááëëëë³³³³êêêêèèèè    ÁÁÁÁ³³³³ëëëëîîîîððððóóóóññññüüüü

№05 (119) 2010 





1

Çàñíîâíèê Ìiíiñòåðñòâî îáîðîíè Óêðà¿íè 

Ð³ê çàñíóâàííÿ ÷àñîïèñó —1994, 

Ïåðøèé ðåäàêòîð — Âÿ÷åñëàâ ÁÎËÎÒÍÞÊ

Àäðåñà ðåäàêöi¿: âóë. Ìåëüíèêîâà, 81. 04050,

Êè¿â, Óêðà¿íà, a/c 72. Òåë. (044) 483-08-39,

489-38-59, 454-42-02. 

E-mail: viysko2003@ukr.net;

http://www.vu.mil.gov.ua/

© «Âiéñüêî Óêðà¿íè», 2009

Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ 

ÊÂ ¹ 827 â³ä 12.07.1994 ð. 

Ï³äïèñàíî äî äðóêó: 23.04.2010 ð.

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 74101 

Ïåðåäïëàòó ìîæíà îôîðìèòè â êîæíîìó

âiääiëåííi çâ’ÿçêó. 

²íôîðìàö³éíà ï³äòðèìêà: 

Äåïàðòàìåíò ïðåñè òà ³íôîðìàö³¿ 

Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè, «Ôëîò Óêðà¿íè»,

«Êðèëà Óêðà¿íè», «Ìîðñüêà Äåðæàâà»

Ïðè âèêîðèñòàííi ìàòåðiàëiâ ïîñèëàííÿ íà

æóðíàë «Âiéñüêî Óêðà¿íè» îáîâ’ÿçêîâå. 

Çà çì³ñò ðåêëàìè âiäïîâiäàº ðåêëàìîäàâåöü.

Òåõí³÷íà ï³äòðèìêà

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÈÉ  ÄÐÓÊÎÂÀÍÈÉ  ÎÐÃÀÍ 

Ì²Í²ÑÒÅÐÑÒÂÀ  ÎÁÎÐÎÍÈ  ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð:

Âîëîäèìèð ÃÎÐ²ØÍßÊ

redactorVU@yahoo.com

Ðåäàêöiéíà êîëåãiÿ:

Â³êòîð ÀËÅÙÅÍÊÎ

Âÿ÷åñëàâ Á²ËÎÓÑ

Âÿ÷åñëàâ ÁÓÃ²ËÜ

Ïåòðî ÁÓÍßÊ

Ãåíàä³é ÂÎÐÎÁÉÎÂ

Âîëîäèìèð ÃÀËÀÍÖÅÂ

Ìèêîëà ÃÓÖÓËßÊ

Àíàòîë³é ÃÐÈÙÓÊ

Ìèêîëà ÄÐÀÃÀÍ

Â³êòîð ÊÀÐÏÎÂ

Îëåêñàíäð ÊÎÏÀÍÈÖß

Ãðèãîð³é ÊÐÈÂÎØÅß

Äàíèëî ÊÓËÈÍßÊ

Âëàäèñëàâ ÌÀÐ²

Ìèõàéëî ÌÀËßÐ×ÓÊ

Â³òàë³é ÐÀÄÅÖÜÊÈÉ

Îëåêñà ÐÓÄÅÍÊÎ

²âàí ÑÒÓÏÀÊ

Â³êòîð ÑÌÈÐÍÎÂ

²ëëÿ ÒÈÙÅÍÊÎ

²ãîð ÕÀËßÂ²ÍÑÜÊÈÉ

Þð³é ØÀÏÎÂÀË

Ëåîí³ä ØÎËÎÌÈÖÜÊÈÉ

Ëþäìèëà ØÏÈÒßÊ

Äèçàéí òà âåðñòêà:

Àíäð³é ÏÎÃÎÐªËÎÂ

Ë³òåðàòóðíèé ðåäàêòîð:

Çîÿ ²ËÜ¯ÍÀ

Á³ëüäðåäàêòîð:

Âàñèëü ÏÎÒÀÏ×ÓÊ

ТТТТ ВВВВ ОООО ЇЇЇЇ     СССС ИИИИ НННН ИИИИ ,,,,     УУУУ КККК РРРР АААА ЇЇЇЇ НННН ОООО !!!! .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....4444 8888

Солдати Перемоги
Едуард ЛИТВИНЕНКО

ЛЛЛЛ ІІІІ ТТТТ ЕЕЕЕ РРРР АААА ТТТТ УУУУ РРРР НННН ИИИИ ЙЙЙЙ     ДДДД ЕЕЕЕ СССС АААА НННН ТТТТ.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....2222 2222

Плацдарм нашої пам'яті
Клавдія ПАНАСЮК

ТТТТ ЕЕЕЕ ММММ АААА     НННН ОООО ММММ ЕЕЕЕ РРРР АААА .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....8888

«Этот день мы приближали как могли...»
Валентин ФЕДІЧЕВ

СССС КККК РРРР ИИИИ ЖЖЖЖ АААА ЛЛЛЛ ІІІІ     ІІІІ СССС ТТТТ ОООО РРРР ІІІІ ЇЇЇЇ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....2222 8888

Від Дніпра до Ельби
Іван СТУПАК

«««« КККК РРРР АААА СССС НННН АААА ЯЯЯЯ     ЗЗЗЗ ВВВВ ЕЕЕЕ ЗЗЗЗ ДДДД АААА »»»»     ПППП РРРР ЕЕЕЕ ДДДД СССС ТТТТ АААА ВВВВ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ ЄЄЄЄ :::: .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....1111 9999

«Голубушка моя, 
Клавочка, голубятки — детки...»

Виталий СКРИЖАЛИН

«««« ББББ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ОООО РРРР УУУУ СССС СССС КККК АААА ЯЯЯЯ     ВВВВ ОООО ЕЕЕЕ НННН НННН АААА ЯЯЯЯ     ГГГГ АААА ЗЗЗЗ ЕЕЕЕ ТТТТ АААА »»»» .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....3333 3333

Крещеный небом
Игорь КАНДРАЛЬ

ОООО ТТТТ     СССС ОООО ВВВВ ЕЕЕЕ ТТТТ СССС КККК ОООО ГГГГ ОООО     ИИИИ НННН ФФФФ ОООО РРРР ММММ ББББ ЮЮЮЮ РРРР ОООО .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....4444 2222

Феномен Левітана
Лев КУДРЯВЦЕВ

ПППП ІІІІ ДДДД     ЗЗЗЗ ВВВВ УУУУ КККК ИИИИ     НННН ЕЕЕЕ СССС ТТТТ АААА РРРР ІІІІ ЮЮЮЮ ЧЧЧЧ ОООО ГГГГ ОООО     ММММ АААА РРРР ШШШШ УУУУ .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....4444 4444

«Прощание славянки»: 
і біль, і сльози, і любов

ЕЕЕЕ КККК СССС КККК ЛЛЛЛ ЮЮЮЮ ЗЗЗЗ ИИИИ ВВВВ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....1111 2222

Архієпископ Львівський і Галицький Августин:
«Перемога у Великій Вітчизняній війні є
свідченням величі православного духу»

ВВВВ АААА ШШШШ     ВВВВ ИИИИ ХХХХ ІІІІ ДДДД ,,,,     ММММ АААА ЕЕЕЕ СССС ТТТТ РРРР ОООО !!!! .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....3333 8888

Повість про справжнього 
бомбардувальника

Олексій ТРИГУБ



Äîðîã³ âåòåðàíè òà ó÷àñíèêè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè! 
Òîâàðèø³ ãåíåðàëè, îô³öåðè, ïðàïîðùèêè, ñåðæàíòè ³ ñîëäàòè, 
ïðàö³âíèêè Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè!
Â ³ñòîð³¿ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè ñåðåä áàãàòüîõ âåëè÷íèõ äàò îñîáëèâå ì³ñöå íàëåæèòü Äíþ

Ïåðåìîãè. Ó öåé ñëàâåòíèé äåíü ìè â³ääàºìî ùèðó øàíó âñ³ì òèì, õòî ó æîðñòîê³é áèòâ³ âè-
áîðþâàâ íàøó ñâîáîäó, õòî çàõèùàâ ð³äíó çåìëþ, êîìó ªâðîïà òà é óâåñü ñâ³ò çîáîâ'ÿçàí³
çâ³ëüíåííÿì â³ä êîðè÷íåâî¿ ÷óìè íàöèçìó.

Óêðà¿íà ñïëàòèëà ñòðàøíó ö³íó çà ñâîáîäó — 10 ì³ëüéîí³â óêðà¿íö³â â³ääàëè ñâîº æèòòÿ çà
ïåðåìîãó. Ïàì’ÿòü ïðî ìóæí³ñòü ³ íåçëàìí³ñòü íàøîãî íàðîäó, ïðî çâèòÿãó âî¿í³â-âèçâîëèòå-
ë³â ð³äíî¿ çåìë³ çàëèøàºòüñÿ â ñåðöÿõ êîæíîãî óêðà¿íöÿ. Ìè çîáîâ’ÿçàí³ ö³íóâàòè òå, çà ùî
â³ääàâàëè ñâî¿ æèòòÿ âî¿íè-ïåðåìîæö³, ÿê³ îêðîïèëè êîæåí ñàíòèìåòð óêðà¿íñüêî¿ çåìë³ ñâî-
ºþ êðîâ'þ â ïðîòèñòîÿíí³ ç ôàøèçìîì. Âåëè÷ íàðîäíîãî ïîäâèãó ³ çíà÷åííÿ Âåëèêî¿ Ïåðå-
ìîãè íå ï³äóòü ó çàáóòòÿ, à ñëàâí³ ñòîð³íêè ³ñòîð³¿ íå ïðèïàäóòü àðõ³âíèì ïèëîì. Äâà ç ïîëî-
âèíîþ ì³ëüéîíè íàøèõ çåìëÿê³â îòðèìàëè îðäåíè ³ ìåäàë³, à çà îñîáëèâ³ ãåðî¿çì ³ ìóæí³ñòü
ïîíàä äâîì òèñÿ÷àì ñîëäàò³â, îô³öåð³â ³ ãåíåðàë³â ïðèñâîºíî çâàííÿ Ãåðîÿ Ðàäÿíñüêîãî Ñî-
þçó. Òðèäöÿòü äâà óêðà¿íö³ íàãîðîäæåí³ öèì âèñîêèì çâàííÿì äâ³÷³, à ëåãåíäàðíèé ïîâ³òðÿ-
íèé àñ ²âàí Êîæåäóá ñòàâ òðè÷³ Ãåðîºì Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó.

Íèí³øí³ çàõèñíèêè Â³ò÷èçíè âèõîâóþòüñÿ íà ïðèêëàäàõ ìóæíîñò³, ãåðî¿çìó, ñò³éêîñò³ ó÷àñ-
íèê³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, ïðîäîâæóþòü ñëàâí³ òðàäèö³¿ ôðîíòîâèê³â, ã³äíî âèêîíóþòü
îáîâ’ÿçîê çàõèñòó Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè. Äëÿ íàñ, íàùàäê³â ñîëäàò³â Âåëèêî¿ Ïåðåìîãè, íàé-
âèùèì çàêîíîì áóòòÿ º â³ðí³ñòü ñâÿùåíí³é ñïðàâ³ âî¿í³â-âèçâîëèòåë³â, äîâ³÷íà ñèí³âñüêà
øàíà ³ ïîâàãà. Íèçüêèé óêë³í óñ³ì, õòî ïðîí³ñ ÷åðåç ëèõîë³òòÿ â³éíè ëþáîâ äî ñâîº¿ Áàòüê³â-
ùèíè.

Øàíîâí³ ãåðî¿! Äîðîã³ âî¿íè-ïåðåìîæö³!
Ó äåíü 65-¿ ð³÷íèö³ Âåëèêî¿ Ïåðåìîãè áàæàþ âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ òà

çëàãîäè! Íåõàé íà íàø³é áëàãîñëîâåíí³é çåìë³ çàâæäè ïàíóº ìèð òà äîáðî!

Ç ïîâàãîþ
Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè Ìèõàéëî ªÆÅËÜ

ÏÐÈÂ²ÒÀÍÍß

Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè ç íàãîäè 65-¿ ð³÷íèö³ Ïåðåìîãè 

ó Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿí³é â³éí³



Óâàæàåìûå òîâàðèùè! 
9 ìàÿ 2010 ãîäà íàðîäû ãîñóäàðñòâ-ó÷àñòíèêîâ Ñî-

äðóæåñòâà Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ áóäóò ïðàçäíîâàòü
65-þ ãîäîâùèíó Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå 1941-1945 ãîäîâ. Âåëèêàÿ Ïîáåäà íàä ôàøèç-
ìîì ñòàëà ñàìûì ïàìÿòíûì è çíà÷èìûì ñîáûòèåì
XX-ãî âåêà, îçíàìåíîâàâøèì òîðæåñòâî äîáðà è ñâî-
áîäû, èçáàâëåíèå ìèðà îò óãðîçû ôàøèñòñêîãî ïîðà-
áîùåíèÿ.

Íàðîäû íàøèõ ãîñóäàðñòâ âíåñëè ðåøàþùèé âêëàä â
äîñòèæåíèå Âåëèêîé Ïîáåäû, è ìû â íåîïëàòíîì äîëãó
ïåðåä òåìè, êòî â ñâÿùåííîé âîéíå îòñòîÿë ñâîáîäó è
íåçàâèñèìîñòü Îò÷èçíû, êîâàë ïîáåäó íà ôðîíòå è â òû-
ëó, ïðîøåë òÿæåëûìè äîðîãàìè âîéíû è ðàçãðîìèë ôà-
øèçì.

Âåëèêàÿ Ïîáåäà ÿâèëàñü ðåçóëüòàòîì åäèíåíèÿ íàøèõ
íàðîäîâ ïåðåä ëèöîì îáùåé îïàñíîñòè è ïðîÿâëåíèÿ
ìàññîâîé ñàìîîòâåðæåííîñòè è ãåðîèçìà ëþäåé. Áåñ-
ñìåðòíûé ïîäâèã íàøèõ âåòåðàíîâ íàâñåãäà îñòàíåòñÿ
îñíîâîé âîñïèòàíèÿ íûíåøíåãî è ãðÿäóùèõ ïîêîëåíèé,
ïðèìåðîì áåççàâåòíîãî ñëóæåíèÿ Îòå÷åñòâó.

Ñîâåò ìèíèñòðîâ îáîðîíû ãîñóäàðñòâ ó÷àñòíèêîâ Ñî-
äðóæåñòâà Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ ñâîþ ïîâñåäíåâíóþ
äåÿòåëüíîñòü íàïðàâëÿåò íà îáåñïå÷åíèå ìèðà è áåçî-
ïàñíîñòè, ðàçâèòèå ìíîãîñòîðîííåãî âîåííîãî ñîòðóä-
íè÷åñòâà, âîñïèòàíèå è åäèíåíèå âîèíîâ äðóæåñòâåííûõ
àðìèé, óêðåïëåíèå äîâåðèÿ è ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó íà-
øèìè âîîðóæåííûìè ñèëàìè.

Îòäàâàÿ äàíü ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ âîèíàì Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ìû ïðèçûâàåì ñâÿòî ÷òèòü ïà-
ìÿòü î ïîãèáøèõ, ïðîÿâëÿòü ïîâñåäíåâíóþ çàáîòó è âíè-
ìàíèå ê çäðàâñòâóþùèì íûíå âåòåðàíàì âîéíû è òðó-
æåíèêàì òûëà, áåðåæíî õðàíèòü èñòîðè÷åñêèå òðàäèöèè
íàøåãî ñîâìåñòíîãî âåëèêîãî ïðîøëîãî.

Â ïðåääâåðèè çíàìåíàòåëüíîãî þáèëåÿ Ñîâåò ìèíèñò-
ðîâ îáîðîíû ãîñóäàðñòâ — ó÷àñòíèêîâ Ñîäðóæåñòâà Íå-
çàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ ïîçäðàâëÿåò Âàñ ñî âñåíàðîäíûì
ïðàçäíèêîì — 65-é ãîäîâùèíîé Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãîäîâ è æåëàåò Âàì
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áîäðîñòè äóõà, áëàãîïîëó÷èÿ, áîëü-
øîãî ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ, óñïåõîâ â æèçíè è äàëüíåéøåé
ñëóæáå íà áëàãî Îòå÷åñòâà!

ОБРАЩЕНИЕ
Совета министров обороны государств6участников Содружества Независимых Государств

к ветеранам и военнослужащим государств6участников Содружества в связи с 656й
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

ÏÐÈÂ²ÒÀÍÍß

Íà÷àëüíèêà Ãåíåðàëüíîãî øòàáó — 

Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷à Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè 

ç 65-þ ð³÷íèöåþ Ïåðåìîãè ó Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿí³é â³éí³ 

Äîðîã³ âåòåðàíè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè!
Øàíîâí³ ãåíåðàëè ³ àäì³ðàëè, îô³öåðè, ïðàïîðùèêè ³ ì³÷ìàíè, ñåð-

æàíòè ³ ñòàðøèíè, ñîëäàòè ³ ìàòðîñè!
Øàíîâí³ ïðàö³âíèêè Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè òà âåòåðàíè â³éñüêîâî¿

ñëóæáè!
Ïîçäîðîâëÿþ Âàñ ç 65-þ ð³÷íèöåþ Ïåðåìîãè ó Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿí³é

â³éí³! Ñåðåä çíàìåííèõ äàò, ÿê³ â³äçíà÷àþòüñÿ â Óêðà¿í³, Äåíü Ïåðåìî-
ãè ïîñ³äàº îñîáëèâå, ñâÿùåííå ì³ñöå. Öå ñâÿòî óâ³÷íåííÿ áåçñìåðòíî-
ãî ïîäâèãó íàðîäó òà òîðæåñòâà â³äâàãè, äîáëåñò³ é ñëàâè âî¿í³â-ïåðå-
ìîæö³â. Ùîðàçó, ïîâåðòàþ÷èñü äî òîãî, ÿê öå â³äáóâàëîñÿ òà ÿêîþ ö³-
íîþ çàâîéîâàíî, ìè âñå á³ëüøå óñâ³äîìëþºìî âåëè÷ ïîäâèãó íàðîä³â ó
áîðîòüá³ ç ôàøèçìîì.

Ó öåé çíàìåííèé äåíü ìè ïî-îñîáëèâîìó âøàíîâóºìî âåòåðàí³â Âå-
ëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè 1941-1945 ðîê³â òà ùèðî â³òàºìî âñ³õ âî¿í³â
ñîþçíèõ â³éñüê ïî àíòèã³òëåð³âñüê³é êîàë³ö³¿. Â³ääàºìî äàíèíó ïàì'ÿò³ âñ³ì òèì, õòî çàãèíóâ â ³ì’ÿ æèòòÿ òà
ñâîáîäè, à òàêîæ êîìó íå ñóäèëîñÿ äîæèòè äî öüîãî ñâÿòà. Âèñëîâëþºìî ãëèáîêó øàíó ì³ëüéîíàì íàøèõ
ñï³ââ³ò÷èçíèê³â çà âîºííó çâèòÿãó, ÿêà ñòàëà íàéâàãîì³øèì íàäáàííÿì â³ò÷èçíÿíîãî âîºííîãî ìèñòåöòâà,
íàéö³íí³øîþ ñïàäùèíîþ áîéîâèõ òðàäèö³é Óêðà¿íñüêîãî íàðîäó òà â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ â³é-
ñüêîâîñëóæáîâö³â Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè. Îñîáîâèé ñêëàä Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ñâÿòî çáåð³ãàº òà íàïîëåã-
ëèâî ïðèìíîæóº ãåðî¿÷í³ òðàäèö³¿ íàøîãî íàðîäó, ñóìë³ííî âèêîíóº çàâäàííÿ ùîäî çì³öíåííÿ îáîðîíîçäàò-
íîñò³ Óêðà¿íè.

Ùèðî òà ñåðäå÷íî áàæàþ âåòåðàíàì Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè — ìóæí³ì ôðîíòîâèêàì ³ íåâòîìíèì ïðà-
ö³âíèêàì òèëó, îñîáîâîìó ñêëàäó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, ùàñòÿ, ìèðó òà ïîäàëüøèõ óñï³õ³â
ó ñëóæ³íí³ Áàòüê³âùèí³.

Ç ïîâàãîþ
Íà÷àëüíèê Ãåíåðàëüíîãî øòàáó — Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè 

ãåíåðàë àðì³¿ Óêðà¿íè

²âàí ÑÂÈÄÀ
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Створений 20 жовтня 1943 року згідно наказу Ставки

ВГК від 16 жовтня 1943 року шляхом перейменування

Воронезького фронту. 

Фронт включав 13!ту, 27!му, 38!му, 40!ву, 47!му, 60!

ту, 3!тю гвардійську танкову та 2!гу повітряну армію. В

подальшому до нього входили 1!ша, 3!тя, 5!та гвардій!

ські, 6!та, 18!та, 21!ша, 28!ма, 31!ша, 52!га, 59!та, 1!ша

і 4!та гвардійські, 1!ша, 2!га, 4!та і 6!ша танкові, 8!ма

повітряна та 2!га армія Війська Польського. 

Війська фронту в першій половині листопада

1943 р. провели Київську стратегічну наступальну

операцію, в ході якої 6 листопада звільнили Київ.

У листопаді–грудні в результаті Київської оборонної

операції війська зірвали плани німецького команду!

вання оволодіти Києвом.

В січні–лютому 1944 р. фронт брав участь у Кор!

сунь!Шевченківській операції. Провівши Проскурів!

сько!Чернівецьку операцію 1944 р., війська фронту

вийшли до Карпат. Літом 1944 р. успішно проведена

Львівсько!Сандомирська стратегічна операція. У січні

1945 р. — Сандомирсько!Сілезька операція, звільнені

південні райони Польщі і форсований Одер.

У другій половині березня 1945 р. силами лівого

крила фронту була здійснена Верхньосілезька опера!

ція. У квітні!травні війська фронту взяли участь у Бер!

лінській, а потім — у Празькій стратегічних операціях.

10 червня 1945 р. на підставі директиви Ставки ВГК

від 29 травня 1945 р. 1!й Український фронт був реор!

ганізований в управління Центральної групи військ. 

Командувачі фронтом:
• генерал армії Ватутін М.Ф. (жовтень 1943 р. — бере!

зень 1944 р.); 

• Маршал Радянського Союзу Жуков Г.К. (бере!

зень–травень 1944 р.); 

• Маршал Радянського Союзу Конєв І.С. (травень

1944 р. — до кінця війни). 

Створений 20 жовтня 1943 р. на підставі наказу Став!

ки ВГК від 16 жовтня 1943 р. шляхом перейменування

Степового фронту. До складу фронту увійшли 4!та, 5!

та і 7!та гвардійські, 37!ма, 52!га, 53!тя, 57!ма армії, 5!

та гвардійська танкова і 5!та повітряна армії. Згодом

фронту були підпорядковані 9!та гвардійська, 27!ма,

40!ва, 46!та армії, 6!та (з вересня 1944 р. 6!та гвардій!

ська) і 2!га танкова армії, кінно!механізована група,

румунські 1!ша і 4!та армії.

У жовтні–грудні 1943 р. війська фронту провели

операцію по розширенню плацдарму, захопленого на

правому березі Дніпра. 

Зимою 1944 р. об’єднання фронту провело Кірово!

градську операцію, а потім, взаємодіючи з військами 

1!го Українського, — Корсунь!Шевченківську операцію.

Весною 1944 р. фронт провів Умансько!Ботошанську

операцію. В серпні 1944 р. 2!й Український фронт брав

участь в Ясько!Кишинівській стратегічній операції.

В жовтні війська фронту провели Дебреценську опе!

рацію. Потім, разом з частиною сил 3!го Українського і

Дунайської військової флотилії, — Будапештську страте!

гічну операцію. У березні–квітні 1945 р. війська лівого

крила фронту завершили звільнення Угорщини, звіль!

нили значну частину Чехословаччини, східні райони

Австрії та її столицю місто Відень. 6–11 травня 2!й Укра!

їнський фронт брав участь в Празькій стратегічній опе!

рації. 10 червня 1945 р. на підставі директиви Ставки

ВГК від 29 травня 1945 р. 2!й Український фронт був

розформований, на базі польового управління фрон!

том сформований штаб Одеського військового округу. 

Командувачі фронтом: 
• генерал армії, з лютого 1944 р. Маршал Радянського

Союзу Конєв І. С. (жовтень 1943 р. — травень 1944 р.); 

• генерал армії, з вересня 1944 р. Маршал Радянського

Союзу Малиновський Р. Я. (травень 1944 р. — до кін!

ця війни).

1111 6666 ииии йййй     УУУУ кккк рррр аааа їїїї нннн сссс ьььь кккк ииии йййй     фффф рррр оооо нннн тттт 2222 6666 ииии йййй     УУУУ кккк рррр аааа їїїї нннн сссс ьььь кккк ииии йййй     фффф рррр оооо нннн тттт
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Створений 20 жовтня 1943 р. згідно наказу Ставки ВГК

від 16 жовтня 1943 р. шляхом перейменування Півден!

но!Західного фронту. До його складу входили 1!ша і 8!

ма гвардійські, 6!та, 12!та, 46!та і 17!та повітряна армії.

Згодом в підпорядкування фронту увійшли 5!та ударна,

4!ма і 9!та гвардійські, 26!та, 27!ма, 28!ма, 37!ма, 57!ма,

6!та гвардійська танкова армії, 1!ша, 2!га і 4!та болгар!

ські армії. В жовтні–листопаді 1943 р. війська фронту в

ході битви за Дніпро визволили міста Дніпропет!

ровськ і Дніпродзержинськ.

Разом з 4!м Українським фронтом, здійснивши Ні!

копольсько!Криворізьку операцію 1944 р., вийшли на

р. Інгулець, звідки в березні–квітні розгорнули наступ

в миколаївсько!одеському напрямку, провівши послі!

довно Березнеговато!Снігірівську і Одеську операції.

В серпні 1944 р. фронт брав участь в Ясько!Кишенів!

ській стратегічній операції. 8 вересня війська фронту

вступили на територію Болгарії і на кінець місяця

звільнили її. 28 вересня — 20 жовтня 1944 р. у взаємо!

дії з Народно!визвольною армією Югославії при учас!

ті військ Вітчизняного фронту Болгарії були звільнені

столиця Югославії місто Бєлград і більша частина

Сербії. 

У жовтні 1944 р. — лютому 1945 р. фронт частиною

сил брав участь в Будапештській стратегічній операції.

Його війська форсували Дунай і захопили плацдарм

на правому березі річки. В січні 1945 р. вони відбили

контрудари ворога, якими вермахт намагався розбло!

кувати оточене в Будапешті угруповання. Успішне за!

вершення цієї операції дозволило розпочати Віден!

ську стратегічну операцію. 

Командувачі фронтом: 
• генерал армії Малиновський Р. Я. (жовтень 1943 р. —

травень 1944 р.); 

• генерал армії, з вересня 1944 р. Маршал Радянського

Союзу Толбухін Ф. І. (травень 1944 р. — до кінця війни).

4!ий Український фронт першого формування був ство!

рений 20 жовтня 1943 р. на підставі директиви Ставки

ВГК від 16 жовтня 1943 р. шляхом перейменування Пів!

денного фронту. Включав 2!гу і 3!тю гвардійські, 5!ту

ударну, 28!му, 44!ту, 51!шу і 8!му повітряну армії. 

Наприкінці жовтня — на початку листопада 1943 р.

війська фронту завершили Мелітопольську операцію.

В січні!лютому 1944 р. взяли участь у Нікопольсько!

Криворізькій операції. У квітні–травні 1944 р. війська

фронту провели Кримську стратегічну операцію. 

31 травня 1944 р. директивою Ставки ВГК від 16 трав!

ня1944 р. 4!й Український фронт був розформований. 

Командувач фронтом: 
• генерал армії Толбухін Ф.І. (жовтень 1943 р. — тра!

вень 1944 р.). 

4!ий Український фронт другого формування був

створений 5 серпня 1944 р. на підставі директиви

Ставки ВГК від 30 липня 1944 р. До його складу увій!

шли 1!ша гвардійська, 18!та і 8!ма повітряна армії.

Згодом до його складу в різний час входили 38!ма і 

60!та армії. 

У вересні–жовтні 1944 р. війська фронту у взаємодії

з 1!м Українським брали участь у Східно!Карпатській

стратегічній операції. В січні–лютому 1945 р. війська

фронту провели Західно!Карпатську стратегічну опе!

рацію.

В березні — на початку травня війська фронту очис!

тили від загарбників Моравсько!Остравський про!

мисловий район і брали участь у Празькій стратегіч!

ній операції. 25 серпня 1945 р. на підставі наказу НКО

СРСР від 9 липня 1945 р. фронт був розформований. 

Командувачі фронтом: 
• генерал!полковник, з жовтня 1944 р. генерал армії

Петров І. Ю. (серпень 1944 р. — березень 1945 р.); 

• генерал армії Єрьоменко А. І. (березень 1945 р. — до

кінця війни).
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Велика Вітчизняна війна 1941–1945

років займає особливе місце в істо!

рії країн, що були створені на місці

республік колишнього Союзу Ра!

дянських Соціалістичних Респуб!

лік. Тому не зникає з часом інтерес

нових поколінь народів!перемож!

ців до кінофільмів «про війну», не

залежуються на прилавках воєн!

но!історичні книги... Для 75 юна!

ків!курсантів, яких було відібрано

для участі у параді на Красній Пло!

щі у Москва зі Львівської Академії

Сухопутних військ Збройних Сил

України, 9 травня 2010 року зали!

шиться у пам’яті назавжди. І ста!

нуть для кожного з них зрозуміли!

ми кадри кінохроніки про інший

парад — 7 листопада 1941 року, во!

ни будуть порівнювати свій парад

та парад переможців 1945 року,

глибоко зазирнуть у нашу історію.

Чому так? Чому події 65!річної дав!

нини мають бентежити покоління,

яке живе у іншому світі, в інших ви!

мірах моральних цінностей? Вони

не професійні історики, і від їх

прадідів — учасників та свідків тієї

АКТУАЛЬНО

Внесок України та братніх народів СНД у Велику
Перемогу та її історичне значення для всього людства

««««ЭЭЭЭТТТТООООТТТТ     ДДДДЕЕЕЕННННЬЬЬЬ    ММММЫЫЫЫ

ППППРРРРИИИИББББЛЛЛЛИИИИЖЖЖЖААААЛЛЛЛИИИИ    ККККААААКККК    ММММООООГГГГЛЛЛЛИИИИ.... .... ....»»»»

Çà 65 ðîê³â, ùî ïðîéøëè ç äíÿ Âåëèêî¿ Ïåðå-
ìîãè, ñâ³ò ñòàâ ³íøèì. Âèðîñëî ïîêîë³ííÿ, ÿêå
í³êîëè íå áóëî ãðîìàäÿíàìè äåðæàâè-ïåðå-
ìîæöÿ. Â øêîëàõ öå ïîêîë³ííÿ âèâ÷àº ³ñòîð³þ,
ÿêà êàðäèíàëüíî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ³ñòîð³¿, ùî
âèâ÷àëè ¿õ áàòüêè. Â ö³é ³ñòîð³¿ «àíòèãåðî¿» ìè-
íóëîãî íàáóëè ñòàòóñó «ãåðî¿â» ñüîãîäåííÿ é
íàâïàêè. «Ïðàâäà ïðî òó â³éíó» íåáàéäóæ³é äî
âîºííî¿ ³ñòîð³¿ ìîëîä³ «ïîäàºòüñÿ» íà ñòîð³íêàõ
êíèã ðàäÿíñüêîãî çðàäíèêà-ðîçâ³äíèêà Ðåçó-
íà-Ñóâîðîâà. Íà ¿õ î÷àõ âèáóõîì ðóéíóºòüñÿ
ïàì’ÿòíèê çàãèáëèì ó Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿí³é â³éí³
ãðóçèíàì ó Êóòà¿ñ³, íå çíàõîäèòüñÿ ì³ñöÿ íà
Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ ïàì’ÿòíèêó ëåãåíäàðíîìó
ðîçâ³äíèêó Ìèêîë³ Êóçíºöîâó. Öå — ñüîãîäåííÿ
íàðîä³â Ñï³âäðóæíîñò³ Íåçàëåæíèõ Äåðæàâ ³,
âîäíî÷àñ, äàëåêî íå âñÿ ïðàâäà ñòîñîâíî ñüî-
ãîäåííÿ íàðîä³â-ïåðåìîæö³â.
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війни, в їх пам’яті, у кращому ви!

падку, зберігаються лише імена.

Але чому ці юнаки та дівчата так

жадібно читають прізвища на обе!

лісках Невідомому Солдату, шука!

ючи своє, рідне? Чому давно стих!

ла ненависть до іноземних вояків,

що 65 років тому вважалися воро!

гами, але продовжується неприй!

няття тих своїх співвітчизників, які

цьому ворогу прислужували? 

Згадаємо, як це було. Згадаємо

значення та ціну Перемоги.

22 червня 1941 року більш ніж

три мільйони солдатів військ фа!

шистської Німеччини неочікувано

та без об’явлення війни двинулися

через кордони Радянського Союзу,

почавши здійснення операції

«Барбаросса». Маючи у першому

ешелоні чотири потужні танкові

групи, надійне прикриття з повіт!

ря, непереможні на той час війська

Німеччини та їх союзників за ко!

роткий термін — менше шести мі!

сяців — просунулися від західних

кордонів Радянського Союзу до

міст Ленінграда, Москви і Ростова.

Збройні сили фашистської Ні!

меччини перед нападом на Радян!

ський Союз нараховували 8,5 млн

чол. В сухопутних військах, загаль!

ною чисельністю 5,2 млн чоловік,

було 179 піхотних і кавалерій!

ських, 35 моторизованих і танко!

вих дивізій, а також 7 бригад. З них

були розгорнуті проти СРСР 119

піхотних і кавалерійських (66,5%),

33 моторизованих і танкових

(94,3%) дивізій та три бригади.

Крім того, біля кордонів Радян!

ського Союзу було приведено у бо!

йову готовність 29 дивізій і 16 бри!

гад союзників Німеччини — Фін!

ляндії, Угорщини і Румунії. Всього у

східному угрупованні військ фа!

шистської Німеччини та її союзни!

ків нараховувалося 5,5 млн чоловік,

47,2 тис. гармат та мінометів, 4,3

тис. танків і близько 5 тис. бойових

літаків. На озброєнні вермахту та!

кож знаходилися трофейні танки

Чехословаччини та Франції.

В радянських збройних силах до

початку війни було 303 дивізії і 22

бригади, з яких у західних військо!

вих округах розміщувалося 166 ди!

візій і 9 бригад. В них нараховува!

лося 2,9 млн чоловік, 32,9 тис. гар!

мат та мінометів, 14,2 тис. танків,

9,2 тис. бойових літаків. Це не на!

багато більше половини всього бо!

йового та чисельного складу Чер!

воної Армії та Військово!Морсько!

го Флоту. А всього до червня 1941

року в армії та на флоті було 4,8

млн чоловік особового складу, 76,5

тис. гармат і мінометів, 22,6 тис.

танків, близько 20 тис. літаків.

Фашистська Німеччина та її со!

юзники переважали угруповання

військ СРСР біля західних кордонів

за кількістю дивізій, чисельністю

особового складу та поступалися

по кількості танків (майже у 3,3 ра!

зи) та бойових літаків (в 1,6 рази).

Але загальна перевага була на ко!

ристь Німеччини у 1,2 рази. Крім

того, висунуті до західних кордонів

СРСР німецькі дивізії були повністю

укомплектовані за штатами воєн!

ного часу (14–16 тис. чоловік в пі!

хотних дивізіях). В цей же час ра!

дянські стрілкові з’єднання зустріли

війну з великим некомплектом осо!

бового складу та бойової техніки.

Наприклад, переважна частина

стрілецьких дивізій за умов штатної

чисельності 14,5 тис. чоловік фак!

тично мала за списком від 5–6 тис.

до 8–9 тис. чоловік. 

Фашистська Німеччина та її союз!

ники до 22 червня 1941 року здій!

снили у повному об’ємі стратегічне

розгортання своїх угруповань

військ та їх оперативне розміщення

біля західних кордонів СРСР.

Напад Німеччини застав радян!

ські збройні сили під час їх страте!

гічного розгортання, коли всі від!

повідні заходи було розпочато, але

до початку війни не завершено. З 75

стрілецьких дивізій Північно!Захід!

ного, Західного і Південного фрон!

тів (колишні Прибалтійський, За!

хідний та Київський особливі воєн!

ні округи), війська яких прийняли

на себе з перших днів війни удари

головних угруповань військ про!

тивника — груп армій «Північ»,

«Центр» і «Південь», більш ніж тре!

тина знаходилася у русі, здій!

снюючи марші до нових місць дис!

локації або до районів зосереджен!

ня, 20 дивізій потребували доуком!

плектування від 25 до 50 відсотків. Із

16 механізованих корпусів, що вхо!

дили до складу цих фронтів, 13 зна!

ходилися у стадії доукомплектуван!

ня особовим складом, озброєнням

та бойовою технікою. 

Доукомплектування потребувала

авіація фронтів і армій. В ній не вис!

тачало не лише нових літаків, а й

льотного складу, персоналу обслу!

говування, аеродромів базування.

Боєздатність Червоної Армії че!

рез низку об’єктивних та суб’єк!

тивних причин по багатьох пара!

метрах виявилася нижчою за боєз!

датність вермахту та стала факто!

ром, що обумовив невдачі і

поразки угруповань Радянських

Збройних Сил у війні з Німеччи!

ною в 1941 році та, частково, в

1942 році.

АКТУАЛЬНО

Çà ðîêè â³éíè í³ìöÿìè áóëî çíèùåíî

á³ëüø í³æ 7,4 ìëí ÷îëîâ³ê, 

â òîìó ÷èñë³ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè —

áëèçüêî 3,3 ìëí 



Неймовірними зусиллями, масо!

вим героїзмом та відвагою воїнів

Червоної Армії та Військово!Мор!

ського Флоту, напруженою та са!

мовідданою працею радянських

людей було досягнуто перелому у

війні від важких невдач в перші ро!

ки війни до повного розгрому фа!

шистської Німеччини.

Найбільш важкими для Радян!

ського Союзу наслідками війни

стали людські втрати — військо!

вослужбовців та цивільного насе!

лення, що склали 26,6 млн чоловік. 

Число втрат народів СРСР у дру!

гій світовій війні значно переви!

щує сумарну кількість людських

втрат під час Першої світової та

громадянської війн.

Війна, що була розпочата гітле!

рівцями проти СРСР, була війною

на знищення цілих народів та, в

першу чергу, слов’янських: росій!

ського, українського, білоруського.

Цивільне населення масово розс!

трілювалося нацистами, гинуло в

таборах смерті, знищувалося із

застосуванням газу «циклон». Була

налагоджена промислова утиліза!

ція мільйонів знищених людей. 

Ці страшні події на території Ук!

раїни, Білорусії, Росії розглядалися

як необхідна «акція» з метою ви!

вільнення території від «неповно!

цінних людей» для німецьких ко!

лоністів. В 1941 році вважалося за

норму відправлення німецькими

вояками додому фотознімків із

зображенням участі у стратах мир!

них людей. Браві німецькі чолові!

ки показували своїм дружинам

«нелегку працю» для майбутнього

облаштування власного маєтку.

В одному з пунктів «пам’ятки ні!

мецького солдата» було записано:

«У тебе немає серця і нервів, на вій!

ні вони не потрібні. Знищ в собі

жалість та співчуття, вбивай кож!

ного руського, не зупиняйся, якщо

перед тобою старий або жінка, дів!

чинка або хлопчик. Вбивай, цим

самим врятуєш себе від загибелі,

забезпечиш майбутнє своєї роди!

ни та славу навіки».

Варварське знищення цивільно!

го населення у відповідності з гіт!

лерівським планом «Ост» проводи!

лось в усіх окупованих республіках

СРСР. Всього цілеспрямовано було

знищено більш ніж 7,4 млн чоловік,

в тому числі на території Росій!

ської федерації — 1,8 млн (з них 15

тис. дітей), на території України —

близько 3,3 млн (з них 75 тис. ді!

тей), на території Білорусії — більш

ніж 1,5 млн (з них 78,6 тис. дітей). 

За роки окупації на територію

Німеччини було примусово виве!

зено близько 5,3 млн чоловік, з них

приблизно 2,2 млн загинуло. Лише

з території України було вивезено

2,4 млн чоловік. Причинами над!

мірно високої смертності серед

«остарбайтерів» (працездатні лю!

ди у віці 16–45 років) була катор!

жна праця, погане харчування і

жорстокі покарання.

Крім загиблих на роботах у Ні!

меччині «остарбайтеров» на оку!

пованих німецькими, румунськи!

ми, угорськими та фінськими фа!

шистами радянських територіях

через виснажливу працю, хроніч!

ний голод, а також хвороби за

умов відсутності елементарної ме!

дичної допомоги, завчасно помер!

ло 4,1 млн чоловік.

Всього за роки війни кількість за!

гиблих цивільних громадян в ре!

зультаті німецько!фашистської

окупації склала 13,7 млн чоловік,

тобто більше половини всіх люд!

ських втрат Радянського Союзу.

Крім втрат, пов’язаних з фашист!

ським терором, жорстокими умо!

вами окупаційного режиму та ви!

везенням радянських людей на

примусову працю, цивільне насе!

лення СРСР понесло великі втрати

від бойових дій противника у

прифронтових районах та блокад!

них містах. Десятками тисяч гину!

ли люди від бомбардувань Севас!

тополя і Одеси, Керчі та Новоро!

сійська, Смоленська та Тули, Хар!

кова, Мінська і Мурманська,

Ленінграда і Сталінграда. 

Втрати збройних сил СРСР за

роки війни склали приблизно 8,7

млн військовослужбовців, в тому

числі етнічних росіян — 5,8, укра!

їнців — 1,4, білорусів — 0,3 млн. 

З України на фронтах Великої

Вітчизняної війни воювало 7 млн

чоловік різної національності, по!

ловина з яких загинула, а з тих, хто

повернувся додому, кожний другий

через поранення був інвалідом. За

часів окупації території України за!

гинуло більш ніж 5,2 млн цивільних

осіб та військовополонених. Було

зруйновано більше 700 міст та на!

селених пунктів, 28 тисяч сіл, пов!

ністю або частково було знищено

16150 промислових підприємств,

27725 колгоспів, 873 радгоспи.

Внесок українського народу в

Перемогу можна визначити нас!

тупними цифрами: 2,5 млн воїнів!

українців було нагороджено орде!

нами і медалями СРСР, з 11635 Ге!

роїв Радянського Союзу — 2072 ук!

Ö³íà Âåëèêî¿ Ïåðåìîãè äëÿ íàðîä³â

ÑÐÑÐ êîøòóâàëà 26,6 ì³ëüéîí³â

ëþäñüêèõ æèòò³â. ² ÿêáè âîíè,

à òî÷í³øå — ìè, íå ïåðåìîãëè,

êàðòà ªâðîïè áóëà á ³íøîþ. 
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раїнці; серед 115 двічі Героїв Ра!

дянського Союзу — 32 сини Украї!

ни, один з трьох тричі Героїв Ра!

дянського Союзу — льотчик з міста

Шостка Іван Кожедуб.

Масового та народного характеру

на території України набула підпіль!

на та партизанська боротьба з воро!

гом. До початку 1944 року в окупо!

ваній Україні діяло 31 партизанське

з’єднання, більше 250 окремих заго!

нів і диверсійних груп, які об’єдну!

вали понад 500 тис. партизан, 103

тис. підпільників та 1,4 млн учасни!

ків народного супротиву. Народні

месники знищили 465 тис. гітлерів!

ських солдат і офіцерів, підірвали

4958 ешелонів з живою силою і вій!

ськовою технікою, боєприпасами

та пальним, знищили 1565 танків і

машин, 211 літаків, 1469 мостів. Для

боротьби з партизанами і підпіль!

никами німецьке командування бу!

ло змушено тримати у своєму тилу

до 10 дивізій та 30 окремих поліцей!

ських батальйонів.

Вагомий внесок у загальну пере!

могу над ворогом внесли робітни!

ки та інженери евакуйованих до

тилу українських підприємств, які

вже навесні 1942 року давали

фронту оборонну продукцію.

У 1942 році почалося звільнення

радянської землі, захопленої про!

тивником, а у 1943 році радянські

війська приступили до масового

вигнання німецько!фашистських

загарбників з окупованої ними те!

риторії. Під час звільнення терито!

рій союзних республік СРСР заги!

нуло: громадян Російської РФСР (з

Кримом) приблизно 1,9 млн чол.,

Української РСР — майже 1 млн

чол., Білоруської РСР — більше 0,2

млн чол., Молдавська РСР втратила

19 тис. чол.

Весною 1944 року радянські

Збройні Сили, не очікуючи від!

криття 2!го фронту, почали безпо!

середнє звільнення європейських

народів від німецько!фашистської

тиранії. Воїни!визволителі при!

несли їм свободу, заплативши за це

життям: під час звільнення Польщі

загинуло більше 600 тис. воїнів, Че!

хословаччини — 140 тис., Угорщи!

ни — 140 тис., Німеччини — 102

тис., Румунії — 69 тис., Австрії — 26

тис., Югославії — 8 тис. тощо. 

Радянсько!німецький фронт був

найбільш напруженим по веденню

бойових дій протягом всієї Другої

світової війни. З 1418 днів його іс!

нування 1320 днів (93%) тривали

широкомасштабні операції за

участю великих угруповань військ

з обох сторін. На радянсько!ні!

мецькому фронті фашистська Ні!

меччина зазнала найбільших втрат

у дивізіях та бригадах. Вони склали

508 розрахункових дивізій, в той

час, коли на Західному і Південно!

му театрах воєнних дій ці втрати

складали 179 дивізій. Перед радян!

ськими військами капітулювали 87

дивізій і 8 бригад, перед військами

союзників по антигітлерівській ко!

аліції — США, Англії і Франції — 46

дивізій і 9 бригад. Фактично на ра!

дянсько!німецькому фронті було

розгромлено, знищено, взято в по!

лон, примушено до капітуляції

майже три чверті (приблизно 72%)

збройних сил Німеччини, більше

60% з’єднань армій її союзників.

Ціна Великої Перемоги для на!

родів СРСР — 26,6 млн людських

життів. Для чого були такі жертви?

Відповідь — для нашого сьогоден!

ня. Кардинально іншим міг стати

світ, якби 65 років тому вони, а точ!

ніше — ми, не перемогли. Іншою

була б Німеччина, іншою була б

карта Європи й світу. 

В далекому 1945 році створюва!

лося майбутнє людства. Демокра!

тична Німеччина, держава Ізраїль,

амбіційний Китай, могутні США,

Європейський Союз, незалежна

Україна — все це «діти» перемож!

ного травня 1945 року.

В Україні проживає приблизно

240 тис. учасників бойових дій Ве!

ликої Вітчизняної війни. Ветера!

ни!фронтовики гідні уваги та вша!

нування з боку суспільства та дер!

жави. Сьогодні вони потребують

всебічної соціальної допомоги,

будучи не в змозі самостійно дола!

ти проблеми економічного харак!

теру та медичного забезпечення.

Напередодні 65!ї річниці Перемо!

ги у Великій Вітчизняній війні

1941–1945 років в Україні визна!

чено завдання місцевим органам

виконавчої влади та місцевого са!

моврядування організувати та

провести низку заходів з метою

поліпшення соціального захисту

ветеранів війни та членів сімей за!

гиблих.

Нам є що пам’ятати і чим пиша!

тися. Щороку 9 травня несуть квіти

до Вічного вогню в Москві, Києві,

Мінську... Час не зменшує цей по!

тік: діти, онуки, правнуки, праправ!

нуки несуть квіти на згадку подви!

гу Переможців, на підтвердження

своєї історичної приналежності до

Перемоги. Це закріплено на гене!

тичному рівні. Це не може зникну!

ти в часі. Це не може бути знище!

но. Нам є що пам’ятати, нам є кого

пам’ятати. Наші народи пов’язані

великим минулим, наші народи

мають велике майбутнє. 

Âàëåíòèí ÔÅÄ²×ÅÂ

АКТУАЛЬНО

Ùîá â³ääàòè øàíó ïîäâèãó

Ïåðåìîæö³â ùîðîêó 9 òðàâíÿ òèñÿ÷³

ëþäåé íåñóòü êâ³òè äî Â³÷íîãî âîãíþ

â Ìîñêâ³, Êèºâ³, Ì³íñüêó. 
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— Ваше Високопреосвященс�
тво, що для Православної цер�
кви означає дата 9 Травня?
Якого історичного, морально�
го та духовного наповнення
набуває вона для християн,
вірних УПЦ?

— Передусім, ця знаменна дата

для нас завжди була, є й буде свідоц!

твом величі православного духу на!

шого народу — народу–переможця.

Українці, росіяни та білоруси (а са!

ме навколо них, немов навколо яд!

ра, гуртувалися інші нації та народ!

ності Радянського Союзу) принесли

величезну жертву, захищаючи

людство та його історію. Саме їхній

менталітет, цінності та традиції,

просякнуті православною вірою (й

у цьому особливість цих трьох на!

родів, яку яскраво підтвердила доба

воєнних випробувань), формували

дух усіх національностей. Підкрес!

люю, не ідеологія, а саме православ!

ний спадок у ментальності народу

був по!справжньому дієвим та зна!

чущим. І це було дивом, адже ні для

кого не секрет, що після революції і

аж до 1943!го року церква була в го!

нінні, її хотіли відкрито знищити —

і духовно, і фізично. І ось агресія на!

цистської Німеччини (що, до речі,

стало несподіванкою й для самих

фашистів) відкрила усьому світу те,

що, попри відхід від віри батьків

значної частини радянських людей,

Православ’я таємно жило у серцях

багатьох. 

Велика Вітчизняна війна має

надзвичайно виразну духовну

символіку. Ворог немов би сам під!

писав собі вирок, напавши на нас

22 червня 1941 року — у день Всіх

святих. Церква земна тоді об’єдна!

лася з Церквою небесною у молит!

ві перед престолом Божим про

спасіння землі Руської. Першою,

хто закликав до відсічі агресору,

була не влада, а церква. Одразу ж,

як стало відомо про віроломне

вторгнення ворога, Місцеблюсти!

тель Патріаршого Престолу мит!

рополит Сергій (Старогород!

ський) звернувся з посланням до

«Пастирів та вірних Христової

Православної Церкви», проголо!

сивши про благословення Небес!

ної церкви на всенародний подвиг.

Текст закінчувався словами: «Гос!

подь нам дарує перемогу». Народ

кинувся до ще діючих храмів, де

стали служити особливий моле!

бень. Цей молебень правили ще в

1812 році під час нашестя полчищ

Наполеона. А незабаром світ почув

величну та грізну у своїй непоруш!

ній вірі у перемогу пісню «Священ!

на війна», яка стала гімном народу

в Велику Вітчизняну.

АКТУАЛЬНО

««««ППППееееррррееееммммооооггггаааа    уууу    ВВВВееееллллииииккккіііійййй
ВВВВіііі ттттччччииииззззнннняяяянннніііійййй    ввввііііййййнннніііі
єєєє ссссввввііііддддччччеееенннннннняяяямммм    ввввееееллллииииччччіііі
ппппррррааааввввооооссссллллааааввввннннооооггггоооо
дддд уууу хххх уууу »»»»

Голова Синодального відділу УПЦ
по взаємодії зі Збройними Силами
та іншими військовими
формуваннями України архієпископ
Львівський і Галицький АВГУСТИН:

Òåìà Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè íåðîçðèâíî
ïîâ’ÿçàíà ç Ïðàâîñëàâíîþ öåðêâîþ, ³ ÷èì äàë³
ó ÷àñ³ â³ääàëÿþòüñÿ â³ä íàñ ïîä³¿ 1941–1945
ðîê³â, òèì ÷àñò³øå ïåðåä êîæíèì ç íàñ ïîñòà-
þòü òàê³ çàïèòàííÿ: â ÷îìó äóõîâí³ âèòîêè Âå-
ëèêî¿ Ïåðåìîãè? ßêó ðîëü â³ä³ãðàëà öåðêâà ï³ä
÷àñ â³éíè? Ó ïîøóêàõ â³äïîâ³ä³ íà ö³ çàïèòàííÿ
êîðåñïîíäåíò íàøîãî ÷àñîïèñó çâåðíóâñÿ äî
ãîëîâè Ðàäè ç ïèòàíü äóøïàñòèðñüêî¿ îï³êè
ïðè Ì³í³ñòåðñòâ³ îáîðîíè Óêðà¿íè, ãîëîâè Ñè-
íîäàëüíîãî â³ää³ëó Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿
Öåðêâè ïî âçàºìîä³¿ ç³ Çáðîéíèìè Ñèëàìè òà
³íøèìè â³éñüêîâèìè ôîðìóâàííÿìè Óêðà¿íè
àðõ³ºïèñêîïà Ëüâ³âñüêîãî ³ Ãàëèöüêîãî Àâãóñ-
òèíà (Ìàðêåâè÷à). 



Знаємо з історії, що у 1943 році

Сталін уперше прийняв делегацію

Православної церкви і дав дозвіл

скликати Помісний собор, бо теж

розумів, що Церква у визволенні

країни відіграє аж ніяк не другоряд!

ну роль. Тоді ж як Верховний Голо!

внокомандувач він звернувся до

слухачів по радіо, назвавши їх усіх

братами та сестрами. З тієї пори

настало полегшення для Церкви. 

І, нарешті, День Перемоги. Це був

всенародний підйом, водночас, й у

зверненнях до Бога. Молилися за

тих, хто поклав своє життя за сво!

боду та майбутнє, визволив людс!

тво від фашистського полону.

У 1945 році день Світлого Христо!

вого Воскресіння, Великдень, спів!

пав з днем пам’яті великомученика

та переможця Георгія — 6 травня.

У ніч з вівторка на середу Світлої

седмиці (тиждень після Великод!

ня) Німеччина підписала Акт про

беззастережну капітуляцію. Таким

чином, довгоочікувана Перемога

з’єдналася з радістю Світлої седми!

ці. 24 червня на Червоній площі

відбувся Парад Перемоги. І треба ж

так, щоб Жуков, який як полково!

дець став символом Перемоги,

приймав парад на білому коні.

І ім’я його — Георгій! Це не випад!

ково, адже загалом у світі випадко!

востей не буває. Це — духовний

знак. Звичайно, можна згадати, що

Жуков був бездушним та жорсто!

ким, однак, зізнаймося, гріхом не

обділений жоден зі смертних. 

Після війни (знаю з розповідей

батька!священика) вирував якийсь

надзвичайний позитивний духов!

ний сплеск. Лунали по селах пісні,

справлялися весілля, хрестини.

Хоч у кожну домівку не повернули!

ся батько чи син або брат — кожна

родина заплатила високу ціну за

Велику Перемогу, — було надзви!

чайне духовне піднесення, радісне

сприйняття життя. Дуже високою

була прихильність до Церкви. 

— Таким чином, як сказано в
історичних книгах Святого
Письма, за моральну дикість,
злочини проти народу Божого
настає неминуча кара, а за по�
каяння та звернення до Бога —
помилування та процвітання.
У роки війни наш народ, від�
чувши глибоку скорботу, став
ближчим до Бога. Однак були
й ті, хто обрав зраду. 

— Проблема колабораціонізму у

нас ніколи не була визначальною.

Так, різного роду видання наводять

цифри, різноманітні факти про

перебіжчиків. Однак я з твердістю

можу сказати: православний народ

ніколи не був зрадником. Приклад:

Вітчизняна війна 1812 року, де яск!

раво проявився менталітет прос!

того люду. Вони йшли у партизани,

організовували спротив, знищува!

ли продути харчування, аби агре!

сор не отримав жодної допомоги.

А те, що у 1941–1942 роках дехто

пішов у поліцаї, то це, зрештою, бу!

ло спровоковано комуністичним

режимом, який нав’язував безбож!

жя. Тоді нерідко висловлювалися

такі переконання: «Ось, кляті біль!

шовики! Німці нам допоможуть

звільнитися від вас!» Це був само!

обман, але, в принципі, така моти!

вація зрозуміла. Хоча особисто я її

не поділяю. Доказ тому — родини

моїх батьків, які теж постраждали

від безбожної влади, але ні хто ні з

близьких, ні з далеких моїх роди!

чів не перейшов на бік фашистів.

По батьківській лінії дід загинув на

фронті, захищаючи рідну землю, а

по матері — на діда прийшла похо!

ронка, однак він все ж повернувся

додому. Дядько загинув у перші дні

війни під Гродно — був прикор!

донником. Батько й інший дядько

підлітками допомагали ковпаків!

цям. Село Глушковичі Гомельської

області, де я народився, значиться

на карті у музеї Хатині, як таке, що

було знищене до тла. Моя матір з

тіткою разом з іншими односель!

чанами втекли до лісу й дивом вря!

тувалися. Щастя, що село потім від!

родилося. Але ж скільки таких сіл,

що так і не повстали з попелища…

Однак, попри все горе, страждання

та смерть, наш народ не зламався.

Воював не за комуністичний ре!

жим, а за рідну землю. 

Останніми роками прозвучало

багато звинувачень проти Сталіна,

зокрема у тому, що було пролито

море крові. Це так. Але у мене ко!

роткий аргумент: де ви бачили на!

род, який ось так мужньо і свідомо

був готовий жертвувати своїм жит!

тям заради перемоги? Кажуть, їх

примушували. Звичайно, було й та!

ке. Але скільки зафіксовано фактів,

коли люди самовіддано й жертовно

клали своє життя за Батьківщину.

Тому те, що написано Різуном під

псевдонімом Суворова, видатного

героя!полководця, — кощунство і

неправда. Чому б йому не підписа!

тися Власовим чи Гебельсом? 

— Однак, була ще й еміграція.
В перші дні війни не тільки бі�
логвардійські офіцери, але й ар�
хієреї вітали в своїх статтях по�
хід вермахту на Схід. Деякі з них
вважали Третій рейх меншим

ЕКСКЛЮЗИВ

Âåëèêà Â³ò÷èçíÿíà ìàº äóõîâíó

ñèìâîë³êó: âîðîã íåìîâ áè ñàì

ï³äïèñàâ ñîá³ âèðîê, íàïàâøè íà íàñ

22 ÷åðâíÿ — ó äåíü Âñ³õ ñâÿòèõ. 
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злом, ніж комуністичний ре�
жим, і сподівалися на пробуд�
ження духовних сил народу…

— Зауважте, ви правильно вказа!

ли, що це було в перші дні війни.

А ще слід додати, що то були поо!

динокі випадки. Загалом, ні свяще!

ники, ні колишні царські офіцери,

дворяни не були на боці фашистів.

Тверду відповідь тим, хто споку!

сився колабораціонізмом, дав ге!

нерал Денікін, який свого часу

очолював білий рух. Ось його сло!

ва: «Мені хотілося б сказати — не

тим, хто продався, з ними говори!

ти нема про що, — а тим, хто щиро

помиляється, збираючись в похід

на Україну разом з Гітлером: якщо

Гітлер вирішив іти, він обійдеться

без вашої допомоги...». 

А ще не варто забувати: від гро!

мадянської війни тоді минуло ли!

ше близько 20 років… Ось ми від

1991 року також прожили майже

20 років, однак від радянських

штампів відійшли не так уже й да!

леко. Тим паче, білогвардійці... А ін!

тервал той самий... 

Отож, ще раз зауважу: Перемога

стала можливою завдяки величі

православного духу. І навіть не зва!

жаючи на репресії та чистки, вчи!

нені сталінським режимом, народ

був на боці Червоної армії. До цьо!

го кликав дух, який формувався не

з декларацій чи пропагандист!

ських акцій, а виростав з раннього

дитинства у батьківській хаті.

Нещодавно у прокат вийшов

фільм Володимира Хотиненка

«Піп». Там є цікавий епізод. Свяще!

ник, смиренна, любляча ближніх

людина, відмовляється відспівува!

ти поліцаїв, яких вбили червоні

партизани. На запитання: «Чому?»,

відповідає коротко: «Це — зрадни!

ки, іуди». Я думаю, що це відголосок

живої історії, яка мала місце в Біло!

русі. Тільки реальна історія була

більш драматична. У фільмі не бу!

ло німців поруч, на священика

просто не донесли родичі загиб!

лих поліцаїв. А ось реальність: пра!

вославний священик у Білорусі,

який також відмовився відспівува!

ти поліцая, тому що той зрадив

свій народ, сказав це у присутності

німців. І його розстріляли… 

— За канонами цей священ�
нослужитель міг провести бо�
гослужебний чин, адже хрис�
тияни моляться й за ворогів
своїх, однак не зробив цього.
Чому? 

— Це був його особистий мо!

ральний вибір. Думаю, я вчинив би

так само. Церкві не треба було зо!

рієнтовуватися. Церква завжди з

народом, незалежно від того, у ду!

ховній прірві він чи на піднесенні.

Отож, коли прийшло випробуван!

ня війною, народ довірився церкві,

повірив в її авторитет і Сталін.

У тилу священик разом з головою

селищної ради та головою колгос!

пу були поставлені «на бронь». Так

ось, коли з представниками влади

все зрозуміло, то зі священиком —

ні. Це знак того, що навіть атеїзм,

який боровся з церквою, вважав її

за опіум, який заважав радянським

людям йти до комунізму, програв.

І коли сталася біда, Церкву прикли!

кали. І її вплив визнано. Зокрема,

встановлено, що звернення мит!

рополита Сергія до духовенства та

всіх вірних Православної церкви

вважати зрадником, іудою того,

хто буде підтримувати фашистів,

знайшло широкий відгук у серцях

та душах людей. Здавалося б, за!

силля більшовизму, натиск кому!

ністичної ідеології, але ж, попри

все, авторитет церкви залишався. 

— Відомі факти, що церква
допомагала фронту не тільки
молитовно, але й матеріально.
Однак, фактично, на той час
релігійні громади були розіг�
нані, а священики належали
далеко не до заможних верств
населення…

— Так, церква дбала про захисни!

ків Батьківщини. Мені розповідали

дуже зворушливі випадки. Навіть

після того, як у людей «доброволь!

но!принудительно» забирали все,

що можна забрати, потім йшов ще й

священик (не за вказівкою, за влас!

ною ініціативою), і люди віддавали

останнє, те, що зберігали як релік!

вію або ж, щоб не вмерти з голоду.

Це ще одна ілюстрація, коли віра

підтверджувалася справами. Уявіть,

були й цигани, й злидарі, й сім’ї, що

бачили багато горя. І ось священик

звертається в цих важких умовах —

браття і сестри, пожертвуйте на

фронт. І жертвували! Часто церкві

довіряли більше, аніж офіційним ус!

тановам. Таким чином, з’явилися ес!

кадрилья Олександра Невського та

танкова колона Димитрія Донсько!

го. Церковні громади всіляко нада!

вали допомогу нашим воїнам у кон!

центраційних таборах, відправляли

посилки з теплими речами на

фронт. Багато хто з офіцерів та сол!

датів, отримуючи ці передачі, згаду!

вали знайомі з дитинства молитви.

Точно відомо із розсекреченого ос!

таннім часом Всесоюзного перепи!

су населення 1937 року, що більше

половини жителів (57%) визначали

себе як віруючі. В трагічні роки вій!

ни не тільки солдати, але й генерали

діючої армії згадували богослужін!

ня, які відвідували в дитинстві, звер!

талися до Бога. Віруючі православні

були навіть у ставці Верховного Го!

ловнокомандуючого . За свідченням

очевидців, маршал Борис Шапош!

ников носив образ святителя Мико!

лая і щоденно молився. Він не при!

ховував своїх релігійних переко!

нань, часто говорив зі Сталіним, ба!

гато його порад було прийнято.

Саме за його рекомендацією на змі!

ну йому начальником Генштабу був

призначений Олександр Василев!

ський, колишній штабс!капітан ім!

ператорської армії, випускник ду!

ховної академії, син священика і

дочки псаломщика. Збереглась мо!

литва прославленого командар!

ма — захисника Сталінграда Василя

Чуйкова, написана його рукою.

Можна назвати й інші імена…

Ìàðøàë Æóêîâ âîçèâ ³ç ñîáîþ

íà ôðîíò ³êîíó, çàêëàäàþ÷è 

¿¿ ï³ä äàõ ñâîãî àâòî.
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— Є свідоцтва, що й сам Геор�
гій Жуков возив із собою на
фронт ікону…

— Так, це правда. Є свідчення, що

інколи він закладав її під дах свого

«газика». Вона служила йому ду!

ховною охороною. Згодом мар!

шал особисто у знак подяки та

вшанування передав київському

Володимирському собору велику

Ікону Божої Матері. Про це мені

розказував батько!священик, яко!

му, у свою чергу, про цей знаковий

факт переповів знайомий служи!

тель собору — фронтовик. А ще я

знаю випадок, коли селяни напи!

сали Жукову листа про те, що під

час окупації німці познімали й по!

вивозили дзвони з церкви. І ось у

відповідь на це Георгій Жуков

прислав їм цілий контейнер з

дзвонами. Це також факт! 

— Історія зберігає чимало
свідчень небесного заступниц�
тва Руської землі від ворогів.
Чи можна говорити про такі
факти під час Великої Вітчиз�
няної війни?

— Вірно зазначив у своєму воєн!

ному щоденнику католицький свя!

щеник Альдо Дель Монте: знехту!

ваний Бог чинив своє правосуддя.

Росіяни спокутували свої відступ!

ництва, німці — свої, а італійці —

свої. Але цей капелан прозрів і за!

писав, що з часом союзники!німці

з їх ідеологією, основаною на зві!

риному інстинкті, почали викли!

кати у нього більший страх, аніж

ворог, який ставав все зрозумілі!

ший у своєму прагненні відстояти

рідну землю. Дозволю собі проци!

тувати ще один епізод його записів.

Оскільки ці рядки написані вірую!

чою людиною, їх можна вважати

цілком достовірними. Йдеться про

битву за Москву. Принагідно нага!

даю, що розпочалася вона 5 грудня.

А 6!го, коли Церква святкувала

пам’ять святого благовірного вели!

кого князя Олександра Невського,

під ударами наших військ загарб!

ники почали панічно відступати.

Так ось що пише капелан, який слу!

жив в італійській армії, союзній

німцям: «…Якось вночі, під час від!

новлення бойових дій, коли маши!

ни повинні були ринутися в остан!

ню атаку на місто, німецькі части!

ни здригнулися від жаху. Несподі!

ваний стрибок температури

перетворив траси на льодове без!

доріжжя, прибив до мерзлої землі і

людей, і танки. Усвідомивши це,

німці відчули розгубленість, що

межувала з жахом; вживалися від!

чайдушні, нелюдські зусилля, аби

продовжити рух. Все марно… У від!

повідь — тиша: колеса не крутяться.

…Хіба не видно руки Божої у тому,

як несподівано і безповоротно від!

мовили машини перед лицем таєм!

них сил природи? І чому люди не

вміють прозрівати цей лик Бога,

який величаво йде на крилах бурі?».

Це свідчення Божої милості до

нашого народу. А ще — відповідь

тим, хто хоче принизити подвиг

наших солдатів під Москвою, пояс!

нюючи поразку німців «несподіва!

ними» морозами. Перемогу здобу!

ли люди, яким допоміг Бог! І випад!

ків небесного заступництва багато.

Зокрема, збережені свідоцтва

фронтовиків про явлення Божої

Матері під час оборони Сталінгра!

да, в ході битви на Курській дузі…

Рейх з його фактично новітньою

окультною релігією, який нес!

тримно прагнув світового пану!

вання, потерпів повний крах! 

— І на завершення. Як Ви ста�
витеся до спроб переоцінки ха�
рактеру війни, її підсумків, які
зокрема робляться і в Україні?

— Реальність різного ставлення

до війни на заході та сході України

сприймаю як трагедію. Для мене —

герої Ватутін, Ковпак, Кожедуб. Як

разом з ними можна шанувати

Бандеру? На Заході кажуть, що ра!

дянські воїни були окупантами…

Ця позиція недопустима. Дохо!

дить до того, що виникають ініціа!

тиви щодо ліквідації пам’ятників

та меморіалів воїнам!визволите!

лям… Куди веде такий шлях? До

безпам’ятства! Водночас, постає

питання: на яких іменах, з огляду

на історичну відмінність між захо!

дом та сходом нашої країни, вихо!

вувати підростаюче покоління?

Впевнений: тут не можна брати

сумнівні імена регіонального мас!

штабу, які по!різному оцінюються

і у нас, і за межами країни. Імена

героїв мають бути абсолютно ав!

торитетними. Олександр Нев!

ський, Федір Ушаков — ось безза!

перечні авторитети у наших сусі!

дів — росіян. Аби нам досягти по!

розуміння з цього важливого

питання, слід пройти через про!

дуктивний діалог. А до цього кож!

ній із його сторін слід подивитися

на власні темні плями історії. Тоб!

то шлях до примирення лежить

через покаяння.

Áåñ³äó â³â Ðóñëàí ÒÊÀ×ÓÊ

Êîëè í³ìö³ ðèíóëèñÿ â àòàêó

íà Ìîñêâó, ñòðèáîê òåìïåðàòóðè

ïðèáèâ äî ìåðçëî¿ çåìë³ ³ ëþäåé,

³ òàíêè. Öå áóëî ñâ³ä÷åííÿ Áîæî¿

ìèëîñò³ äî íàøîãî íàðîäó.
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нннн аааа мммм аааа гггг аааа вввв сссс яяяя     пппп ееее рррр ееее кккк рррр ииии тттт ииии     ЛЛЛЛ аааа дддд оооо зззз ьььь кккк уууу     «««« ДДДД оооо рррр оооо гггг уууу     жжжж ииии тттт тттт яяяя »»»»     дддд оооо     ЛЛЛЛ ееее нннн іііі нннн гггг рррр аааа дддд аааа
1111 8888     гггг рррр уууу дддд нннн яяяя ....     РРРР аааа дддд яяяя нннн сссс ьььь кккк іііі     вввв іііі йййй сссс ьььь кккк аааа     вввв сссс тттт уууу пппп ииии лллл ииии     нннн аааа     уууу кккк рррр аааа їїїї нннн сссс ьььь кккк уууу     зззз ееее мммм лллл юююю ;;;;     
1111 6666 шшшш аааа     гггг вввв аааа рррр дддд іііі йййй сссс ьььь кккк аааа     аааа рррр мммм іііі яяяя     гггг ееее нннн ееее рррр аааа лллл аааа     ВВВВ ....     ІІІІ ....     КККК уууу зззз нннн єєєє цццц оооо вввв аааа     зззз вввв іііі лллл ьььь нннн ииии лллл аааа     
сссс ....     ПППП іііі вввв нннн ееее вввв кккк уууу     ММММ ееее лллл оооо вввв сссс ьььь кккк оооо гггг оооо     рррр аааа йййй оооо нннн уууу     ЛЛЛЛ уууу гггг аааа нннн сссс ьььь кккк оооо їїїї     оооо бббб лллл аааа сссс тттт іііі
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Äîðîãèå êîë-

ëåãè, äðóçüÿ!

Ðåäêîëëåãèÿ

«Êðàñíîé çâåç-

äû» ñ áîëüøèì

èíòåðåñîì âîñ-

ïðèíÿëà âàøå

ïðåäëîæåíèå î

ñîâìåñòíîé àê-

öèè, ïîñâÿùåí-

íîé 65-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû.

Ïðåêðàñíàÿ èäåÿ! 

Êîìó, êàê íå íàøèì äâóì ïå÷àò-

íûì îðãàíàì, âíåñòè äîñòîéíûé

âêëàä â ïðîöåññ âîññòàíîâëåíèÿ èí-

òåíñèâíûõ ðîññèéñêî-óêðàèíñêèõ

ñâÿçåé, êîòîðûå â íåäàâíåì ïðî-

øëîì îòðàæàëè ñîáîé íå÷òî àáñî-

ëþòíî íåðàçäåëüíîå. 

Êîìó, êàê íå âîåííîé îáùåñòâåí-

íîñòè, íå âåòåðàíàì áðàòñêèõ àðìèé,

íå ôðîíòîâèêàì, ïðèëîæèòü ñîâìå-

ñòíûå óñèëèÿ äëÿ îçäîðîâëåíèÿ òîé

àòìîñôåðû ñëàâÿíñêîãî áðàòñòâà,

êîòîðàÿ âñåãäà îòëè÷àëà íàøå îá-

ùåå äâèæåíèå ê ïîñòàâëåííûì öå-

ëÿì. È êîòîðàÿ (÷òî, ìîæåò áûòü,

ãëàâíåå âñåãî) îòâå÷àëà èñòèííûì, à

íå ïðèäóìàííûì êåì-òî, èíòåðåñàì

ðóññêîãî è óêðàèíñêîãî íàðîäîâ. Òî

åñòü, ïî ñóòè, îäíîãî íàðîäà, îáðåò-

øåãî íàöèîíàëüíóþ èäåíòè÷íîñòü íà

ïðîñòîðàõ îò Ïðóòà è Äíåñòðà äî

Âîëãè. 

Âàøà èíèöèàòèâà ïðîñòà è ïðî-

çðà÷íà. Òåì è ïîäêóïàåò. Âåòåðàíàì

åñòü ÷òî âñïîìíèòü è î ÷åì ðàññêà-

çàòü íà ñòðàíèöàõ íàøèõ èçäàíèé â

ýòè âîëíóþùèå äíè. Êîíå÷íî, æàëü,

÷òî ìû íå íà÷àëè ýòó ðàáîòó ðàíüøå.

Îäíàêî, âñå åùå ìîæíî íàâåðñòàòü.

Ïóñòü 9 Ìàÿ ñòàíåò õîðîøèì èíôîð-

ìàöèîííûì ïîâîäîì äëÿ ýòîãî.

Â êîíöå êîíöîâ, ýòî è â ñàìîì äåëå

ïîâîä äëÿ íà÷àëà áëàãîðîäíîé ðàáî-

òû. Ìû ñ âàìè îáÿçàòåëüíî ïðåóñïå-

åì â íåé, ó÷èòûâàÿ è òî, ÷òî íà ïîëè-

òè÷åñêîì óðîâíå ñåé÷àñ ïðîèñõîäèò

äîëãîæäàííîå ñáëèæåíèå. 

Ñ äðóæåñêèì ïðèâåòîì 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû 

«Êðàñíàÿ çâåçäà» 

ïîëêîâíèê Íèêîëàé ÅÔÈÌÎÂ
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«ÊÐÀÑÍÀß ÇÂÅÇÄÀ», öåíòðàëü-

íûé îðãàí Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äî 1992 ãî-

äà — ÌÎ ÑÑÑÐ). Èçäàåòñÿ ñ 1 ÿíâàðÿ

1924 ãîäà â Ìîñêâå. Âûõîäèò 5 ðàç

â íåäåëþ. 

Ïîäãîòîâêà ê ñîçäàíèþ öåíòðàëü-

íîé âîåííîé ãàçåòû ðàçâåðíóëàñü

îñåíüþ 1923 ãîäà. Â íîÿáðå ÐÂÑ

ÑÑÑÐ óòâåðäèë íàçâàíèå — «Êðàñíàÿ

çâåçäà», à 8 äåêàáðÿ — ñîñòàâ ïåð-

âîé ðåäêîëëåãèè. Â íåå âîøëè

Â.À. Àíòîíîâ-Îâñååíêî, íà êîòîðîãî

âîçëàãàëîñü ôàêòè÷åñêîå ðóêîâîä-

ñòâî ãàçåòîé, À.Ñ. Áóáíîâ, Ñ.Ñ. Êàìå-

íåâ, Â. Ï. Ïîëîíñêèé è ß. À. ßêîâëåâ. 

Ãàçåòà îòêëèêàëàñü íà âñå íîâîå,

ïðîãðåññèâíîå, çàñëóæèâàþùåå

âíèìàíèÿ àðìåéñêîé îáùåñòâåííî-

ñòè. Èíòåðåñ ó ÷èòàòåëåé âûçûâàëè

ñòàòüè Ì. Â. Ôðóíçå, Ì. Í. Òóõà÷åâ-

ñêîãî, Ð. Ï. Ýéäåìàíà. Ñ «Êðàñíîé

çâåçäîé» àêòèâíî ñîòðóäíè÷àëè

Ê. Å. Âîðîøèëîâ, Ñ. Ì. Áóäåííûé,

Á. Ì. Øàïîøíèêîâ, Ï. Å. Äûáåíêî è

äðóãèå âîåííûå äåÿòåëè.

Â 30-õ ãîäàõ ãàçåòà íàöåëèâàëà

âîåííûå êàäðû íà îâëàäåíèå áîåâîé

òåõíèêîé è íîâûì îðóæèåì, ñëîæíû-

ìè ôîðìàìè áîÿ è îïåðàöèé. Â óñëî-

âèÿõ íàðàñòàþùåé âîåííîé óãðîçû

àíàëèçèðîâàëà õîä âîåííûõ äåéñòâèé

â Èñïàíèè, ðàññêàçûâàëà î ñîáûòèÿõ

â ðàéîíå îçåðà Õàñàí, ðåêè Õàëõèí-

Ãîë, î áîÿõ íà Êàðåëüñêîì ïåðåøåéêå,

øèðîêî îñâåùàëà êðóïíûå òàêòè÷åñ-

êèå ó÷åíèÿ, ïðîâîäèâøèåñÿ îñåíüþ

1940 â ðÿäå âîåííûõ îêðóãîâ. 

Ñ ïåðâûõ äíåé Âåëèêîé Îòå÷åñò-

âåííîé âîéíû «Êðàñíàÿ çâåçäà» ïðî-

ïàãàíäèðîâàëà ìàññîâûé ãåðîèçì

çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà íà ôðîíòå è â

òûëó. Êàæäûì èç ñâîèõ 1200 íîìå-

ðîâ, âûøåäøèõ â âîåííîå âðåìÿ, îíà

ñòàðàëàñü âñåëèòü â âîèíîâ óâåðåí-

íîñòü â ïîáåäå íàä âðàãîì, ïîäíÿòü

èõ áîåâîé äóõ, âäîõíîâèòü íà ïîäâèãè.

Êîððåñïîíäåíòû ãàçåòû ïîñòîÿííî

íàõîäèëèñü â ìåñòàõ ðåøàþùèõ ñî-

áûòèé. 17 èç íèõ, âûïîëíÿÿ ðåäàêöè-

îííûå çàäàíèÿ, ïîãèáëè. Êîððåñïîí-

äåíò ãàçåòû ïî Ñðåäíåàçèàòñêîìó

âîåííîìó îêðóãó Ï. Ä. Íàçàðåíêî, ïå-

ðåøåäøèé íà êîìàíäíóþ ðàáîòó,

ñòàë Ãåðîåì Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.

Â «Êðàñíîé çâåçäå» âîåííûõ ëåò

ðàáîòàëè âèäíûå ïèñàòåëè: Ì. À. Øî-

ëîõîâ, À. Í. Òîëñòîé, Â. Â. Âèøíåâ-

ñêèé, È. Ã. Ýðèíáóðã, Ê. Ì. Ñèìîíîâ,

Ï. À. Ïàâëåíêî, Â. Ë. Âàñèëåâñêàÿ è

äðóãèå. 

Ïðîïàãàíäó îïûòà Âåëèêîé Îòå÷å-

ñòâåííîé âîéíû, ãåðîè÷åñêèå òðàäè-

öèè àðìèè è ôëîòà «Êðàñíàÿ çâåç-

äà» ïðîäîëæàëà è â ïîñëåâîåííîå

âðåìÿ. Â ãàçåòå íàøëè îòðàæåíèå

ïðîáëåìû âîåííîãî ñòðîèòåëüñòâà â

ýïîõó êîðåííûõ ïåðåìåí â âîåííîì

äåëå, îñíàùåíèÿ âîéñê è ñèë ôëîòà

ðàêåòíî-ÿäåðíûì îðóæèåì, îñâîå-

íèÿ êîñìîñà. 

Â 90-õ ãîäàõ ãàçåòà îñîáîå âíèìà-

íèå óäåëÿëà ñòàíîâëåíèþ Âîîðóæåí-

íûõ Ñèë Ðîññèè, ïðîáëåìàì âîåííîé

äîêòðèíû ãîñóäàðñòâà, êîìïëåêòîâà-

íèÿ àðìèè è ôëîòà, ñîöèàëüíîé çà-

ùèòû âîåííîñëóæàùèõ. Ïóáëèêóþòñÿ

ìàòåðèàëû î äåÿòåëüíîñòè ðîññèé-

ñêèõ âîèíîâ â ðàéîíàõ ëîêàëüíûõ

êîíôëèêòîâ, î ïðîáëåìàõ ñîõðàíåíèÿ

ïîòåíöèàëà îòå÷åñòâåííîãî âîåííî-

ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãàçåòà ðàñ-

ñ÷èòàíà íà øèðîêèé êðóã ÷èòàòåëåé.

Íà åå ñòðàíèöàõ îñâåùàþòñÿ âíóò-

ðåííèå è ìåæäóíàðîäíûå âîåííî-

ïîëèòè÷åñêèå è ñîáñòâåííî âîåííûå

âîïðîñû, äàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î ðàç-

íîîáðàçíûõ ñîáûòèÿõ â ñòðàíå è çà

ðóáåæîì, íàõîäÿò îòðàæåíèå àêòó-

àëüíûå ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ àðìèè è

ôëîòà, ïðîèñõîäÿùèå èçìåíåíèÿ â

èõ ñòðîèòåëüñòâå, óïðàâëåíèè, âî-

îðóæåíèè, ñïîñîáàõ âåäåíèÿ áîåâûõ

äåéñòâèé, îðãàíèçàöèè ó÷åáíîãî

ïðîöåññà â ñîîòâåòñòâèè ñ èçìåíÿ-

þùèìèñÿ òðåáîâàíèÿìè ê ïîäãîòîâ-

êå âîåííîñëóæàùèõ, áîåâîé ãîòîâ-

íîñòè ïîäðàçäåëåíèé, ÷àñòåé è êî-

ðàáëåé. Àâòîðàìè â ãàçåòå âûñòóïà-

þò âèäíûå ãîñóäàðñòâåííûå è

âîåííûå äåÿòåëè, ó÷åíûå, êîíñòðóê-

òîðû âîåííîé òåõíèêè è îðóæèÿ, âû-

ñîêîêëàññíûå ñïåöèàëèñòû, êîìàí-

äèðû ïåðåäîâûõ ÷àñòåé è ïîäðàçäå-

ëåíèé.

«Êðàñíàÿ çâåçäà» íàãðàæäåíà îðäå-

íàìè Êðàñíîé Çâåçäû (1933), Êðàñ-

íîãî Çíàìåíè (1945), Ëåíèíà (1965),

Îêòÿáðüñêîé Ðåâîëþöèè (1974).
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Отличительная черта фронтовой

почты последних лет — в этом го!

ду это проявляется особенно за!

метно — состоит в том, что вете!

ранские семьи все больше делятся

с редакцией, а, следовательно, и с

читателями «Красной звезды» са!

мым дорогим, что их связывает со

старшим поколением, — письма!

ми, полученными с фронта. Обыч!

но присылают ксерокопии. А вот

живущая ныне в Москве Татьяна

Сергеевна Иванькова принесла

подлинники — четыре десятка

солдатских треугольников, кон!

вертов, открыток, отправленных с

фронта ее отцом Сергеем Андрее!

вичем. От них, пожелтевших, с вы!

цветшими от времени строками,

исходит запах войны. И на самом

деле: письма, пропахшие порохом.

Ксерокопия таких чувств не вызы!

вает: вроде бы те же слова, тот же

почерк, но...

Среди принесенных гостьей до!

кументов была и насыщенная бы!

товыми подробностями — сегодня

так не пишут — автобиография.

Тоже подлинник. Датирована маем

1958 года. Достаточно нескольких

фрагментов из нее, чтобы предста!

вить нашего героя и время, в кото!

ром он рос: «Родился в 1908 году в

семье крестьянина бедняка�бат�

рака Иванькова Андрея Васильеви�

ча в деревне Ковелино ныне Орлов�

ской области Дмитровского райо�

на... После революции наша семья,

состоявшая из отца, матери, ба�

бушки и нас, пятерых детей, полу�

чила восемь наделов земли — по

одному на человека. В 1919 году

пожар уничтожает нашу хату

вместе со всем имуществом.

Начались суровые годы для на�

шей осиротелой семьи. Отец уст�

раивает меня, 12�летнего маль�

чика, у нас в деревне пастухом.

Вначале пасу телят, затем коров.

В 1924 и 1925 годах батрачу у за�

житочного крестьянина Лобеева

Стефана Стефановича. В 1925

году поступил в Дмитровскую

сельскохозяйственную школу...

Осенью 1929 года получил диплом

и был зачислен младшим ассис�

тентом Людиновского опытного

поля... В январе 1933 года поступил

на работу агрономом в Нерусов�

скую МТС... В марте 1936 года пе�

реехал на Кубань, где был назначен

агрономом�инспектором Брюхо�

вецкой межрайконторы по опре�

делению урожайности...

...12 сентября 1941 года был мо!

билизован на фронт...»

Отсюда!то и берет начало роман

в письмах, который всю войну ста!

рательно пишет любимой жене

Клавдии вначале красноармеец,

затем сержант, а позже офицер

Сергей Иваньков. Нетрудно пред!

ставить, каково ему, сеятелю, чело!

веку самой мирной профессии, от!

цу четырех детей, младшему из ко!

торых не было и года, оставить

семью и уйти в пугающую неизве!

стность, вероятность вернуться

откуда была ничтожной.

«Здравствуйте, любимые мои, го�

лубушка Клавочка и голубятки —

детки Эрочка, Милочка, Лидочка и

сыночек Алик!» — так обычно начи!

наются все письма Сергея Андрее!

вича родным. В перечне детских

имен нет Татьяны — той, что при!

несла отцовские письма в редак!

цию: она родилась после войны.

И еще одна фраза, которая при!

сутствует во всех «допобедных»

письмах: «Я пока жив и здоров».

«Пока жив» — каково было читать

эти строки жене и старшим детям,

которые понимали: когда отец это

писал, было — «пока жив», а сей!

час... Бессонными были ночи у

««««ГГГГООООЛЛЛЛУУУУББББУУУУШШШШККККАААА    ММММООООЯЯЯЯ,,,,     ККККЛЛЛЛААААВВВВООООЧЧЧЧККККАААА,,,,

ГГГГООООЛЛЛЛУУУУББББЯЯЯЯТТТТККККИИИИ    ————    ДДДДЕЕЕЕТТТТККККИИИИ.... .... ....»»»»
или «Белое солнце пустыни — 2»: послесловие к письмам с фронта
красноармейца Сергея Иванькова к его любимой жене Клавдии

Êàê âñåãäà ïåðåä Äíåì Ïîáåäû, â ðåäàêöèîí-
íîé ïî÷òå ïðåîáëàäàþò ïèñüìà î âîéíå, î òåõ,
êòî çàùèùàë íàøó çåìëþ. Êîíå÷íî, ñ ãîäàìè
ñîêðàùàåòñÿ ÷èñëî ïèñåì îò ñàìèõ ïîáåäèòå-
ëåé, íî âñå àêòèâíåå âñòóïàþò â ïåðåïèñêó ñ
ðåäàêöèåé èõ ïîòîìêè. Òåì ñàìûì äåòè, âíó-
êè, ïðàâíóêè ïîäõâàòûâàþò ýñòàôåòó ïîêîëå-
íèé, íå äàþò åé âûïàñòü èç ñëàáåþùèõ ðóê
âåòåðàíîâ. Îäíè èç íèõ ðàññêàçûâàþò î âåð-
íóâøèõñÿ ñ âîéíû îòöàõ, äåäàõ, ïðàäåäàõ,
äðóãèå, êîìó íå òàê ïîâåçëî, ïðîñÿò ïîìî÷ü
óçíàòü î ñóäüáå èëè ìåñòå ïîñëåäíåãî ïðèþòà
ñâîèõ áëèçêèõ, ïðîïàâøèõ áåç âåñòè.
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женщины, ждущей мужа!солдата с

войны, после его писем: «Мы сей�

час в резерве. От передовой в 5–6

км. Эти последние два дня варва�

ры�фашисты бьют по нам непре�

рывно. Вот и сейчас загремело все

вокруг. Дальнобойные орудия с обе�

их сторон снарядов не жалеют.

Фрицы сопротивляются жесто�

ко, пытаясь удержать занимае�

мые позиции. Но им это не удаст�

ся». Как бы оптимистично не зву!

чала эта последняя фраза, покоя в

семью принести она не могла. Не!

трудно представить, какого, с виду

незаметного, героизма, какой си!

лы воли требовали такие строки от

женщины, на долю которой испы!

таний выпало и без того достаточ!

но. Но днем она и виду не должна

была подать, как заливает подушку

слезами по ночам.

Из недавней публикации «Крас!

ной звезды» о Маршале Советско!

го Союза С.К. Тимошенко узнаем,

чем завершилась осуществленная

им во главе войск Юго!Западного

направления контрнаступатель!

ная операция под Ростовом!на!

Дону: «29 ноября 1941 года немцы

оставили город, бросая оружие,

пушки, танки, боеприпасы. Войска

под командованием маршала Ти!

мошенко освободили первый со!

ветский город в той войне».

А в 6 часов утра 30 ноября, еще

не остывший от боя, пишет об

этом событии домой участник ос!

вобождения Ростова, командир

расчета 45!мм противотанковой

пушки 1175!го стрелкового полка

347!й стрелковой дивизии Сергей

Иваньков: «Вчера у нас был особен�

но радостный день: мы возврати�

ли Ростов. Коричневый зверь дей�

ствительно вооружен до зубов.

Сейчас мы его преследуем в на�

правлении Таганрога. Дни наступ�

ления выдались для нас очень тя�

желыми, особенно предшество�

вавшие ему трое суток, которые

мы провели на исходной позиции в

мерзлых, покрытых льдом окопах

на берегу Дона. Мы находились на

волосок от смерти, попав в окру�

жение, и вышли из него под смер�

тоносным огнем. В боях за осво�

бождение Ростова наша батарея

потеряла 25 человек — половину

личного состава.

Зато как нас встречали мест�

ные жители! Нам несли все, что

было в доме. Угощали мягким хле�

бом, пышками, картошкой в мас�

ле, горячим борщом, вином, саха�

ром, папиросами, консервами, хо�

лодной донской водичкой.

Враг пробыл в Ростове всего 9

дней, но какие издевательства

творили эти звери. По словам жи�

телей, они насиловали девушек,

вешали людей на столбах, отби�

рали все».

Противотанкистов — и, прежде

всего, «сорокапяточников» — не!

спроста называли смертниками.

Расчеты 45!мм пушек из!за малого

калибра своих орудий вели поеди!

нок с танками противника, подпу!

ская их на предельно малую дис!

танцию. Но первый же выстрел де!

маскирует позицию. Если промах!

нулся или снаряд срикошетил —

ответный немецкий снаряд будет

бить по этой позиции: «Позавчера

я перенес большое горе — из наших

рядов убыли два боевых товарища.

Мой командир, старший лейте�

нант, навсегда, а мой отличный

наводчик — надолго. Очень жаль

товарищей. Родные погибших все�

гда просят писать. Ведь я был с их

мужьями, отцами, сыновьями в

последние минуты жизни. А близ�

ким дорога каждая подробность.

Знала бы ты, Клавочка, как тяже�

ло отвечать на такие письма».

Но случались и светлые дни: «22

марта 1942 г. Сегодня у меня

вдвойне радостный день: моему

горячо любимому сыночку Алику

исполняется два годика. Пред�

ставляю, как вы отметили его

двухлетие».

Какой же была вторая радость

Сергея Андреевича? Не всем в на!

ше время это понятно, но что бы

сегодня ни говорили об армей!

ских политорганах, парторганиза!

циях, отрицать их роль в поддер!

жании высокого морального духа

войск — значило бы не говорить

правду. О чем!то малозначитель!

ном вряд ли стал писать домой

солдат!агроном: «Мне сегодня ко�

миссар дивизии вручил кандидат�

скую карточку, и я дал обещание

оправдать оказанное мне высокое

доверие». И тут же, через неделю:

«1 апреля1942 г. Работаю коман�

диром орудия и одновременно вы�

полняю обязанности заместите�

ля политрука батареи. Вчера мне

предложили подать заявление в

члены ВКП(б). На днях стану чле�

ном партии». 

В письме, отправленном год спу!

стя, 21 марта 1943 года, никакой

политики. И о войне — больше ра!

достного: «Какой счастливый для

меня день! Счастье мое невозмож�

но выразить словами. Наконец

впервые за последние восемь меся�

цев я получил от тебя письмо, ко�

торое ты написала 16 февраля.

На нашу полевую почту оно при�

шло 28 февраля. К нам в подразде�

ление прибыло только сегодня.

Это потому, что мы сейчас не си�

дим на месте. Это не то, что бы�

ло в прошлом году во время оборо�

ны. Теперь наступаем на фашис�

тов�гадов. Наступаем стреми�

тельно и успешно.

Соколочка моя, Клавочка! Поце�

луй от меня детей и скажи им,

что я такой же, как и был. Одет и

обут я тепло и прилично. Бывают

иногда трудности, которые на

войне не обойдешь и не объедешь.

Но именно через трудности осо�

знаешь, как прекрасна жизнь, за

«Íàøëèñü ãèòëåðîâñêèå ôàíàòèêè,

êîòîðûå èç-çà óãëà óáèëè íàøåãî

îôèöåðà è ñåðæàíòà. Íå ñòðàøíî

ëè: ïðîéòè âñþ âîéíó è ïîãèáíóòü

îò ðóêè êàêèõ-òî ïîäîíêîâ?»
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которую стоит бороться с та�

ким озверелым, лютым и ковар�

ным врагом.

Погода сейчас здесь дурная — хо�

лод, ветер. Но, как писал поэт

Тютчев, «зима недаром злится —

прошла ее пора, весна в окно сту�

чится и гонит со двора». Поведе�

ние противника напоминает это

временное межсезонье. Но как бы

он ни огрызался, как бы ни цеплял�

ся за каждый метр, крах его неиз�

бежен».

Война войной, но мыслями сол!

дат всегда дома: как они там? «27

июня 1944 г. Здравствуй, любимая

доченька Эрочка! Рад, что вы с

Милочкой имеете хорошие успехи

в учебе. Жаль мне вас, доченька,

что тяжело вам сейчас с питани�

ем. Одна надежда, что скоро но�

вый урожай. Пока мое письмо по�

лучите, поспеют огурчики, кар�

тофель, а там пойдет и кукуруз�

ка молодая».

Еще большими «непоседами»,

чем в 1943!м, младший лейтенант

Иваньков и его однополчане стали

в 1945!м. Все реже удается напи!

сать письмо в один прием. За неко!

торые письма он принимался по

два!три раза с перерывами в не!

сколько дней. По их настроению

чувствуется приближение побед!

ной весны: «13 марта 1945 г. Я по�

ка жив и здоров, за исключением

небольшой неприятности с ногой.

Скоро, возможно, кончится война,

и тогда подлечимся. В том, что

останусь жив, не сомневаюсь».

Настрой на жизнь чувствуется и

в строках, где он, сельский житель,

передает свою боль при виде бро!

шенных крестьянами!немцами

усадеб, беспризорных стад домаш!

него скота, кур, гусей: «О, как они

жили! А теперь, словно обезумев�

шие, бегут, бросая все на произвол

судьбы. Многие не смогли далеко

убежать и возвращаются обрат�

но. Думали, что русские солдаты

будут издеваться над ними, как

издевались их душегубы над наши�

ми женщинами, стариками и де�

тьми. Мирных жителей мы не

трогаем. Воюем только против

вооруженных немцев, которые

еще яростно сопротивляются.

Хотя, признаться, особой жалос�

ти не испытываю и к невоору�

женным. Злоба порой клокочет, но

наши законы и наше воспитание

не позволяют нам излить нашу

злобу. Эта злоба должна изли�

ваться на поле боя, а не среди мир�

ных жителей».

Не парадокс ли: при виде не выдо!

еной, с разбухшим выменем коро!

вы, сердце кровью обливается, а вот

ее хозяина — дай только бы волю...

Но существует жесткий не только

юридический, но и нравственный

ограничитель, не дающий разыг!

раться мстительным чувствам.

А вот еще одни строки, изливаю!

щие тоску по земле: «Пишу тебе

под разрывы снарядов и мин с «ма�

лой земли» за Одером. Десять дней

назад выпало счастье заняться

делами по своей профессии. За 2

дня засеяли 16 га яровыми, полови�

ну из них — ячменем, 2 га — люцер�

ной, 6 га — вико�овсяной смесью.

Сейчас мы отвоевываем новые

площади, а следом за нами поля

засевают другие. За это дело взя�

лась вся армия. Так что мы воюем

и одновременно занимаемся обще�

ственно полезным, созидатель�

ным трудом».

Как сказал поэт: «ПОСЛЕДНИЙ

бой — он трудный самый». У офи!

цера Иванькова строки, может, и

не столь емкие, но они покоряют

своей документальностью, досто!

верностью в передаче чувств. По!

следние дни апреля и первые дни

мая советским воинам, штурмо!

вавшим Берлин было, конечно, не

до писем. Писать Сергей Андрее!

вич начал с 5 мая. Писал чуть ли не

каждый день: «Благодарю за позд�

равление с 1 Мая. Это был послед�

ний и самый тяжелый день боев за

Берлин. На 8.00 2 мая был назна�

чен заключительный штурм фа�

шистского логова. Мы, артилле�

ристы, приготовились к двухчасо�

вой буре. Тысячи орудий и миноме�

тов замерли в готовности

обрушить на головы врага смер�

тоносный смерч огня и металла.

Предвидя это, в 7,30 над крепос�

тями перед фронтом наступле�

ния нашего соединения немцы вы�

бросили белые флаги с красными

крестами. Наши послали туда

парламентеров, которые вскоре

водрузили над крепостями совет�

ские красные флаги.

Крепости капитулировали, но

справа и слева шли сильные бои до

14.00, а затем все стихло, воцари�

лась тишина, и мы маршем про�

шли по павшему к нашим ногам

Берлину. Улицы полны народом, в

каждом окне белый флаг. Сколько

потребовалось простыней! Но на�

шлись гитлеровские фанатики,

которые из�за угла убили нашего

офицера и сержанта. Не страшно

ли: пройти всю войну и после ка�

питуляции погибнуть от руки ка�

ких�то подонков?»

Читая письмо солдата от 12 мая,

чувствуем: Сергей Андреевич на!

конец!то позволил себе рассла!

биться и облегченно выдохнуть из

себя все, что копилось в нем все

четыре долгих года войны: «Позд�

равляю вас с окончанием войны, с

нашей победой. Сообщаю, что я из

этой бойни вышел живым, здоро�

вым и невредимым. Свое обещание

закончить войну с проклятым

немцем и с победой вернуться до�

мой выполнил. Сейчас у меня одна

мысль: как бы скорее встретить�

ся с вами и обнять любимых своих

деток и нашу перенесшую столь�

ко горя маму, любимую мою Кла�

вочку. Поцелуйте ее за меня креп�

ко�прекрепко».

Âèòàëèé ÑÊÐÈÆÀËÈÍ 

«Êðàñíàÿ çâåçäà».

«Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ îêîí÷àíèåì

âîéíû... Ñåé÷àñ îäíà ìûñëü: ñêîðåå

âñòðåòèòüñÿ ñ âàìè è îáíÿòü ñâîèõ

äåòîê è íàøó ìàìó, ìîþ Êëàâî÷êó».
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Такий, сповнений символами, за!

чин «Плацдарму» — нового роману

визнаного майстра української

прози Юрія Мушкетика. З його

творів постає історія і сучасність

України, як влучно підмітив Дмит!

ро Павличко, — «Ця переболена

великим серцем українська слава і

ганьба хохлів!малоросів. Ця нас!

троєна на перемогу нашої націо!

нальної ідеї сама українська мова, її

лад і воскресаюча в чесності та

безложному багатстві лексика».

Роман «Плацдарм» кількаплано!

вий, має три сюжетні лінії — з часів

козаччини, Великої Вітчизняної

війни і сучасного періоду.

Та все ж найбільшою за обсягом

та смисловим навантаженням час!

тиною твору Юрія Мушкетика є та,

яка відтворює події Великої

Вітчизняної війни. Вони відроджу!

ються у пам’яті вісімдесятитрьох!

літнього Родіона Чепіги. Потягну!

ло його у наші дні поглянути на ті

дніпровські схили, де колись вою!

вав, звільняючи українські землі від

німецьких окупантів. Тут він прий!

няв бойове хрещення, здолав пер!

ший страх, здобув досвід військо!

вого зв’язківця, зазнав справжньо!

го кохання…

Психологи стверджують, що

людська пам’ять найдовше й най!

стійкіше зберігає найбільш враз!

ливе, що відбулося з людиною у

межових чи стресових ситуаціях.

Може, тому колишній фронтовик,

ледь ступивши на ту землю, перш

за все пригадує перші втрати своїх

товаришів, втрати, як пізніше з’ясу!

валося, безглузді, яких можна було

уникнути. Це яскраво показано у

такій батальній картині твору: «То

були пекельні, жахливі атаки — та!

ких Чепіга не бачив більше до кін!

ця війни. Траншею заповнила рота

солдатів, вони сиділи на дні, їли ка!

шу, яку принесли від польових ку!

хонь, гомоніли між собою, гомоні!

ли якось так, по!цивільному, по!

сільському — Родіон зрозумів, що

це хлопці з недавно звільнених те!

риторій, року народження десь

двадцять четвертого, п’ятого, шос!

того, і першого, як і він, мобілізації

вони ще не підлягали. Вони сиділи

там до ночі, а вночі погнали їх в

атаку; поміж горбами, по долині,

текла річечка, вона була заболоче!

на, рота дійшла до неї й загрузла в

болоті, німці ж палили небо раке!

тами — було світло, як у день, і ко!

сили їх кулеметами, як косар траву.

АКТУАЛЬНО

«Ó êîæíîãî ç íàñ º ñâ³é ïëàöäàðì. Öå ì³ñöå, äå
ñòî¿òü ÷è áîäàé ñòîÿëà õàòà, â ÿê³é òè íàðî-
äèâñÿ, â ÿê³é òîá³ ð³çàëè ïóïà, ³ ç-ï³ä ñòð³õè
ÿêî¿ òè, ãîëóáå, âèïóðõíóâ ó øèðîêèé ñâ³ò. Òîé
ïëàöäàðì ³íîä³ çâè÷àéíèé, íå âñëàâëåíèé, õî÷
³ äîðîãèé òîá³, à ³íîä³ íà íüîìó ñõîäÿòüñÿ äóì-
êè é ïàì’ÿòü íàðîäó, â³í ðÿñíî ïîëèòèé êðîâ’þ ³
º ìîâáè ñèìâîëîì éîãî íåçíèùåííîñò³. Òàì
ñëàâà ïðîðîñòàº ìîâáè ç-ï³ä çåìë³ íåïîãàñ-
íîþ ïàì’ÿòòþ, íàä íåþ çàâæäè ãîðèòü íàéÿñ-
í³øà çîðÿ ³ ðîñòóòü íà í³é íàéÿñêðàâ³ø³ êâ³òè
òà íàéæèâó÷³ø³ äåðåâà. ² ÿêùî çðóáàþòü òó
âåðáó ÷è âèøíþ, âîíà çíîâó ïðîðîñòàº îä êî-
ðåíÿ, õî÷ áè ùî ðîáèëè âîðîãè. Îãëÿíüñÿ, áðà-
òå: îí — ïðàäàâí³ Òðèï³ëëÿ, Õîðòèöÿ, Õîëîäíèé
ßð, Òðàõòåìèð³â. Òî — òâîÿ Áàòüê³âùèíà».

ППППЛЛЛЛААААЦЦЦЦДДДДААААРРРРММММ
ННННААААШШШШООООЇЇЇЇ     ППППААААММММ’’’’ЯЯЯЯТТТТ ІІІІ

Пам’ять про Велику Вітчизняну
війну є духовно6історичним
надбанням нашого народу.
Такою є основна квінтесенція
нового роману Юрія Мушкетика 



Пульсували трасуючими кулями

кулемети, червоні пунктири летіли

в повітря, перехрещувалися, шма!

гали по болоту. Й наче з пекла била

й била з горба гармата, а дістати її

було нічим. І рвалися міни, знося!

чи купини, розбризкуючи багно і

втрамбовуючи в болото людські ті!

ла у куфайках, цивільних піджач!

ках, кожушках. На ніч підморози!

ло, одежина обмерзла, й навіть ті,

живі, які вилізли з болота, були ску!

ті кригою і холодом. Хто ж вилізав

на купину — падав, бабрався в бо!

лотинні й там же затихав. Поране!

них лізли підбирати санітари й са!

мі навічно вкипали в цю землю,

вдень болото й земля біля болота

сіріли німими горбочками».

Наступної ночі на це ж болото

пригнали іншу роту, потім ще од!

ну, — вони розділили участь пер!

шої. Ветеран німо докоряє: адже

завідомо було зрозуміло, що зав!

дання неможливо було викона!

ти — німецьких гармат, які стояли

на високому горбі, не можна було

знешкодити. Та, коли доповіли

комполку про такі великі втрати

людей, той сказав: «Изменников не

жаль». Це так жорстоко й неспра!

ведливо сказано про тих, по суті,

дітей, яких у сорок першому році

покинули, а тепер бездушно зни!

щили! Оглядаючи ті місця, фрон!

товик гірко констатує: мали би бу!

ти обеліски, могили, але немає —

нічого немає.

Юрій Мушкетик у такий худож!

ній спосіб досліджує причину того,

чому німцям вдалося так швидко

зайняти величезну територію, дій!

ти аж до Москви й Сталінграда. Ад!

же, як доказують сучасні російські

науковці, дослідники подій

1941–1945 років, зокрема доктор

філософських наук, директор Цен!

тру вивчення Росії Російського уні!

верситету дружби народів І.Чубайс:

«Від початку й до кінця Великої Віт!

чизняної війни — значна кількісна

перевага і в особовому складі, і в

застосуванні техніки була на боці

Червоної армії. Наприклад, лише за

один 1942 рік російська промисло!

вість виробила танків більше, ніж

Німеччина за період із вересня

1939 року до квітня 1945 року. До

червня 1941 року в західних вій!

ськових округах СРСР базувалося

247 дивізій. Їхній склад більше ніж

на півмільйона осіб перевищував

кількість тих, хто стояв на іншому

березі Бугу та Пруту. При цьому

Сталін мав величезний мобіліза!

ційний резерв, який ставився під

рушницю за один тиждень. Черво!

на армія зберігала перевагу в осо!

бовому складі й у 41!му, і 42!му, і 43!

му, і 44!му, і переможному 45!му»

(І. Чубайс. Велика Вітчизняна: коли

ми позбудемося хибних міфів? //

«Дзеркало тижня», 2008, 21 червня).

Може тому так легковажили люд!

ськими життями і тоді, коли відда!

вали наказ: «Форсувати Дніпро зі

сходу». Вжахнулися командири ба!

тальйонів і полків, адже вони розу!

міли, що не можна здолати широку

й глибоку ріку без проведеної роз!

відки, достатньої кількості понто!

нів, коли тилові частини відстава!

ли на сотні кілометрів. Але всі зна!

ли, що так наказав Сталін — здобу!

ти Київ до 7 листопада «любой

ценой».

І тепер, по 65 роках, Родіон Кін!

дратович, здається, бачить до най!

менших подробиць, як він та його

товариші долали ріку на нашвид!

коруч збитих хистких плотах, на

бочках з!під пального, полишено!

го на лівому березі, на набитих со!

ломою плащ!наметах… Вже пізні!

ше, по війні, історики підтвердять,

що двадцять тисяч заходило у воду,

а виходило на протилежному бе!

резі три тисячі. Така правда, про

яку в нас раніше не писали.

Зате вона виринає тепер, у спога!

дах центрального персонажу ро!

ману «Плацдарм». Він згадує, як в

останній день перед форсуванням

Дніпра вони стояли в лісі. Наказа!

но було зброю тримати при собі,

нікуди не відходити. У Родіона, як і

у всіх, кого мобілізували з їхнього

села і сусідніх сіл, була іранська

гвинтівка — незграбна, велика, ви!

ща за трьохлінійку, ще й з багне!

том!ножем, який, примкнутий до

гвинтівки, стирчав вище пілотки,

але все ж!таки це була зброя справ!

жня. Та коли він «десь під обід від!

вихнувся вбік праворуч, подиви!

тись, чи немає там кого!небудь із

земляків, з їхнього села, там були

якісь незнайомі хлопці, також мо!

лоді, з чорними гвинтівками. Ті

гвинтівки вельми здивували Родіо!

на, він придивився й побачив, що

вони… дерев’яні. Так, дерев’яні, заб!

рані зі шкіл. Вони були нестеменно

справжні: ложі, затвори, приціли,

тільки все те — дерев’яне. І ось те!

пер перед Родіоном рота озброєна

такими гвинтівками…». Вже тоді ге!

рой задумується: пройшли з боями

більше двохсот кілометрів і він сам

бачив могутні радянські танки

«КВ», «Т!34», важкі гармати і нові!

сінькі автомати «ППШ» у солдатів,

а тут ось… Коли ж їм, з дерев’яними

гвинтівками, вдавалося добратися

до протилежного берега, німці з

горбка косили їх з кулемета.

Юрій Мушкетик досить майстер!

но використав можливості ретро!

спекції, щоб читач не відчував кон!

трастних переходів у часових ви!

ЛІТЕРАТУРНИЙ ДЕСАНТ

Âæå ï³çí³øå, ïî â³éí³, ³ñòîðèêè

ï³äòâåðäÿòü: äâàäöÿòü òèñÿ÷ á³éö³â

çàõîäèëî â âîäó, à íà ïðîòèëåæíîìó

áåðåç³ âèõîäèëî ëèøå òðè òèñÿ÷³. 
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мірах, однією з яких є схожість

життєвих доль запорізького козака

Кирила Чепіги — центрального

персонажа історичної частини

твору і Родіона.

Добре навчений, досвідчений во!

їн, справжній лицар, Кирило зму!

шений був зі своєю сотнею брати

участь у поході царської армії на

Крим. Боляче вразив його наказ

про те, щоб козаки виступали пер!

шими. Скільки їх там загинуло, ніх!

то не рахував… Однак сталося так,

що Кирилові довелося врятувати

самого командувача армією, якого

під час несподіваного нападу тата!

рів підступно полишили охоронці.

Чим же згодом віддячив своєму ря!

тівникові фельдмаршал? Він звелів

написати на нього перепускний і

охоронний ордер і вручити ме!

даль, а від себе особисто дав папе!

рового рубля. Кирило Чепіга поди!

вувався такій скупості фельдмар!

шала, проте охоронний ордер піз!

ніше не раз ставав йому в пригоді.

Щось схоже довелося пережити

нащадкові Кирила Чепіги — Родіо!

ну. Під час німецької контратаки,

рятуючись, він натрапив на пора!

неного в ногу смершівця, старшого

лейтенанта Орлова. Той попросив

Родіона не покидати його, допо!

могти: «Поможи, солдат. Я тебе до

ордена представлю. В партію прий!

му… У мене там і золотця трохи є».

Родіон рятує його, на собі вино!

сить у безпечне місце. Проте, коли

згодом вдалося дістатися лівого бе!

рега Дніпра, то замість обіцяних

нагород смершівець наказав за!

арештувати Чепігу. Судив трибунал,

ніхто Родіона не слухав, все було

вирішено наперед: «За дезертирс!

тво — в штрафну роту», з якою воїн

пройшов найстрашніше пекло.

Однак навіть у тому пеклі біль!

шість із тих, хто туди потрапляв,

зберігали найкращі моральні якос!

ті. Вони підтримували один одно!

го, жартували, ділилися останнім.

До кращих картин твору, які від!

творює розбурхана пам’ять вете!

рана війни, належить, зокрема, та,

в якій показано дитину на війні…

Так Родіон, який повертався із зав!

дання, на порозі залишеної школи!

шпиталю побачив хлопчика років

дев’яти!десяти у куценькому під!

жачку з торбиною за плечима.

Стомленому воїнові, який підсів до

нього, дитина розповіла свою мо!

торошну історію. Німці всіх людей

вигнали з села, мама встигла пок!

ласти до торби хлібину й почепи!

ти її йому за спину. Вони йшли од

обіду до вечора, а потім налетіли

літаки, почали кидати бомби, мама

й сестра побігли в кущі, кликали

його, а він злякався й побіг униз по

дорозі у напрямку до свого села.

Ночував у лісі під деревом, а потім

прийшов сюди. Закінчивши свою

оповідь, він Родіона, дорослого чо!

ловіка, ні про що не просив, а сам

запропонував: «Дядю, ви хочете

хліба, так візьміть», — і дивився

чисто — чисто та злякано. Родіон

повагався, а тоді розв’язав кавник і

вони з’їли окраєць, сидячи на схо!

дах».

Поступово читач роману «Плац!

дарм» переконується, що голов!

ним образом твору є сама пам’ять.

Вона немов розсуває темряву і епі!

зод за епізодом виявляє події та

людей, з якими на важких дорогах

війни доля звела Родіона Чепігу.

Можна з упевненістю стверджува!

ти, що три епізодичні постаті ро!

ману «Плацдарм» вдало доповнять

широку галерею образів жінок на

війні.

Одна з них — тітка Уляна. Це во!

на, проста селянка на власному

човні, якого не хотіла віддавати ні!

кому, по кілька разів за ніч перево!

зила з одного берега Дніпра на ін!

ший озброєння, провіант, ліки,

бійців, поранених. Щомиті на неї

чатувала смерть, а вона, ніким не

мобілізована, з власної волі допо!

магала воїнам. Ось що зберегла

пам’ять ветерана: «Родіон плив (у

човні) і почувався маленьким у цій

глупій ночі, самотнім, загубленим,

якби не тітка Уляна, то й зовсім

знищеним». Адже саме завдяки їй

Родіонові вдалося прокласти

зв’язок з одного берега на інший,

та добратися пізніше у безпечне

місце…

Прийшовши у місця, де колись

воював, Родіон Кіндратович серед

зарослів верб і бур’янів побачив

похилену хатину, а біля неї — стару

жінку. У ній він упізнав Докію, у вій!

ну молоду і вродливу, в яку він пал!

ко закохався. Знову тут у творі

свою «роль» відіграє пам’ять: «До!

кія, взаємини з нею у цім воєннім

часі, у цій жахливій безвиході Роді!

онові мовби засвітили щось, мовби

відкрився крайок неба. Життя Ро!

діона до війни було безрадісним.

Над ним постійно висіла якась тінь

батьківських нещасть, сільських

злиднів. Жив, тільки покладаючись

на себе, на свої руки. А тут ніби під!

тримував хтось, мовби затуляв од

біди, од небезпеки, і йому легше

дихалося, легше ходилося по зем!

лі».

Як же ця дівчина опинилася на

плацдармі? В її рідній хаті зробили

шпиталь, а Докії пропонували пої!

хати в тил, проте вона відмовилась.

Залишилася при шпиталі, догляда!

ла за пораненими, допомагала хі!

рургові. Коли не було бинтів, вона

прала використані, готувала вої!

нам їжу, рвала вишні й варила по!

раненим компот, щоб швидше оду!

жували. Ветеран згадує: коли вже

не стало ліків, щоб якось полегши!

ти пораненим страждання, Докія,

ризикуючи потрапити під німець!

ку кулю, ходила збирати траву чис!

тотіл й прикладала її до ран…

Докія не впізнала у Родіонові

свого коханого, а він не захотів їй

відкритися… Тільки розповіла: «…у

війну, після того, як нас визволили,

мене були забрали на Донбас на

три роки, мовляв, відробляй окупа!

АКТУАЛЬНО

Êîëè âæå íå áóëî ë³ê³â, Äîê³ÿ,

ðèçèêóþ÷è ïîòðàïèòè ï³ä í³ìåöüêó

êóëþ, õîäèëà çáèðàòè òðàâó ÷èñòîò³ë

é ïðèêëàäàëà ¿¿ äî ðàí á³éö³â…
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цію, спокутуй. А я спокутую увесь

вік, — каже стражденна, — і не

знаю за що». Бо пізніше гарувала в

колгоспі, п’ятдесят корів доїла ру!

ками. За це їй присвоїли звання Ге!

роя Соціалістичної Праці, тепер з

цього сміються, бо дають тільки

дев’яносто гривень добавки до

пенсії. Так коротає свій вік колиш!

ня трудівниця війни.

Мати Тетяна є епізодичною пос!

таттю у творі, але визначальною у

житті центрального героя. Рідна

сестра його матері, після арешту

батьків Родіона нібито за троць!

кізм, взяла малого на виховання. За

фахом вчителька, жінка була суво!

ра, але справедлива й мудра. Вчила

його жити. «З самого початку втов!

кмачила, що він не повинен нічого

розповідати про себе, що його

батьки померли в голодні часи, а

він тинявся по базарах, поки його

випадково не знайшла тітка. Каза!

ла, що він живе у щасливій країні,

вчила любити вождів, а коли деякі з

них почали зникати зі сторінок

підручників — не задавати «дур!

них» запитань».

Кажуть, у війни не жіноче облич!

чя. Це так, але без участі у війні їх —

жертовних, скромних, терплячих і

мужніх, перемога була б досягнута

ціною ще більших втрат, — до цієї

думки підводить читача твір Юрія

Мушкетика.

Та все ж найбільшою удачею ро!

ману «Плацдарм» став образ ко!

лишнього фронтовика Родіона Че!

піги. Це художньо правдива і пере!

конливо виписана постать україн!

ського воїна. Він не безликий

солдат із кількамільйонної армії, а

конкретний представник прадав!

нього народу. Як пише автор: «ріс

мовчкуватим, замкнутим, ріс Ро!

бінзоном серед велелюддя, не звик

ні до кого підлаштовуватися, від

когось залежати. Великий, темний

лицем, Родіон здавався неповорот!

ким — насправді робив усе не пос!

пішливо, але справно, до ладу.

І тільки за власним бажанням».

Читач поступово переконується,

що на війні Родіон Чепіга завжди

опинявся там, де найважче. Часто

сам напрошувався виконати зав!

дання, як це було, наприклад, коли

він самотужки взявся налагодити

зв’язок із командним пунктом,

шлях до якого з усіх боків прострі!

лювався. У штрафній роті він так і

не підкорився кримінальнику. Піс!

ля важкого поранення знову пере!

буває на фронті до самого кінця

війни.

У мирні вже дні фронтовик зга!

дає, що за усю війну здобув усього

дві медалі: «За отвагу» і «За победу

над Германией», другу давали всім,

а першу не могли не дати: привели

вони втрьох язика — штабного ма!

йора з портфелем документів, ду!

же важливих; комполку — орден

Леніна, комбату — Бойового Пра!

пора, ротному — Красной Звезды,

а їм, усім трьом, — по медалі. Але

Родіон Кіндратович вважає, що

найвищу нагороду отримав від Бо!

га — повернувся з війни живим.

У мирний час Родіон Чепіга за!

лишився вірним собі — ні під кого

не підлаштовувся, не мирився з

неправдою, несправедливістю. То!

му й зараз, на схилі своїх літ, він за!

суджує все потворне, нелюдське і

вороже, яке принесли в українські

реалії новітні скоробагатьки. Ко!

лишній фронтовик не може бути

байдужим до їхнього зухвальства,

бажання захопити якомога більше

земель, навіть у державних запо!

відниках, святих місцях, де колись,

у козацькі часи, були монастирі,

кладовища. «Тут, під кам’яними

хрестами, — читаємо в романі, —

які стояли, неначе поспішали ку!

дись один за одним, лежали запо!

рожці, тут Сагайдачний думав

свою скрушну думу, тут Наливайко

на камінному хресті гострив свою

шаблю, тут падали у сільських під!

жаках і куфайках Родіонові одно!

полчани». Врешті ветеран жорсто!

кої війни вступає у нерівний поє!

динок із бандитами і гине на тому

ж плацдармі, де міг колись загину!

ти від німецьких куль…

Можливо, літературні критики,

та й сам автор роману «Плацдарм»,

не поставлять його в один ряд з та!

кими творами Юрія Мушкетика, як

«Останній острів», «Обвал», «Біла

тінь», «Яса», «На брата брат», «Геть!

манський скарб», «Смерть Сокра!

та». Адже на тлі величезної літера!

тури про Велику Вітчизняну війну

написати твір, який би вразив но!

ваторством, усе важче й важче.

Проте письменник знайшов своє!

рідний ракурс — ним стала

пам’ять. Вона у романі є рушієм

сюжету і ключем ідеї, бо підводить

читача утвердитись у думці бути

вірним пам’яті тих, хто здобув пе!

ремогу у найбільшій з воєн ХХ

століття, плекати цю пам’ять. Адже

саме пам’ять про Велику Вітчизня!

ну війну є духовно!історичним

надбанням нашого народу, вона

відтворює підвалини його само!

достатності й самобутності, є точ!

кою відліку майбутнього.

Êëàâä³ÿ ÏÀÍÀÑÞÊ, 

êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê

É íà÷å ç ïåêëà áèëà ç ãîðáà

ãàðìàòà. ² ðâàëèñÿ ì³íè,

ðîçáðèçêóþ÷è áàãíî ³ âòðàìáîâóþ÷è

â áîëîòî ëþäñüê³ ò³ëà ó êóôàéêàõ,

öèâ³ëüíèõ ï³äæà÷êàõ, êîæóøêàõ...
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Êè¿âñüêà íàñòóïàëüíà îïåðàö³ÿ 

(3–13 ëèñòîïàäà 1943 ð.)

Операція військ 1!го Українсько!

го фронту (генерал армії Ватутін

М. Ф.) — частина битви за Дніпро. В

її результаті звільнено Київ і в його

районі на правому березі Дніпра

створено стратегічний плацдарм

глибиною до 150 км. Радянські вій!

ська розгромили 12 піхотних, 2

танкові та 1 моторизовану дивізії

ворога, знищили та захопили

близько 1200 гармат і мінометів,

600 танків і штурмових гармат, 90

літаків, близько 2 тис. автомобілів. 

Æèòîìèðñüêî-Áåðäè÷³âñüêà

îïåðàö³ÿ 

(24 ãðóäíÿ 1943 ð. — 14 ñ³÷íÿ 1944 ð.)

Наступальна операція військ 

1!го Українського фронту (гене!

рал армії Ватутін М. Ф.) — частина

стратегічного наступу радянських

військ на Правобережній Україні у

1943–1944 рр. 

В ході наступу радянські війська

просунулися територією шири!

ною 700 км на 80–200 км в глиби!

ну, майже повністю звільнили Ки!

ївську і Житомирську області, де!

кілька районів Вінницької і Рівнен!

ської областей, розгромили 6

ворожих дивізій. 

Ê³ðîâîãðàäñüêà îïåðàö³ÿ 

(1-16 ñ³÷íÿ 1944 ð.)

Наступальна операція військ 

2!го Українського фронту (гене!

рал армії Конєв І. С.) — частина

стратегічного наступу радянських

військ на Правобережній Україні у

1943–1944 рр. 

Військами фронту було розгром!

лене кіровоградське угруповання

ворога, радянська армія просуну!

лася на захід на 40–50 км. 

Êîðñóíü-Øåâ÷åíê³âñüêà

îïåðàö³ÿ 

(24 ñ³÷íÿ — 17 ëþòîãî 1944 ð.)

Наступальна операція військ 

1!го і 2!го Українських фронтів

(генерал армії Ватутін М. Ф., гене!

рал армії Конєв І. С.) проведена з

метою знищення корсунь!шевчен!

ківського угруповання ворога, час!

тина стратегічного наступу радян!

ських військ на Правобережній Ук!

раїні у 1943–1944 рр. 

У «котлі» під Корсунем!Шевчен!

ківським до ранку 17 лютого ото!

чені частини вермахту були зни!

щені. На полі битви ворог втратив

55 тис. вбитими, понад 18 тис. ні!

мецьких вояків здалися в полон. 

Í³êîïîëüñüêî-Êðèâîð³çüêà

îïåðàö³ÿ 

(30 ñ³÷íÿ — 29 ëþòîãî 1944 ð.)

Наступальна операція військ 

3!го і 4!го Українських фронтів

(генерал армії Малиновський Р.Я.,

генерал армії Толбухін Ф.І.).

В запеклих боях радянські вій!

ська розгромили 12 дивізій воро!

га, зокрема 3 танкові і 1 моторизо!

вану, були створені сприятливі

умови для звільнення Криму і нас!

АКТУАЛЬНО

Ç 20 æîâòíÿ 1943 ðîêó Âîðîíåçüêèé, Ñòåïî-
âèé, Ï³âäåííî-Çàõ³äíèé ³ Ï³âäåííèé ôðîíòè
áóëè ïåðåéìåíîâàí³ â³äïîâ³äíî â 1-é, 2-é,
3–é òà 4-é Óêðà¿íñüê³ ôðîíòè. Â³ä äí³ïðîâ-
ñüêîãî Ïðàâîáåðåææÿ äî Â³äíÿ, Ïðàãè òà Áåð-
ë³íó ïðîë³ã áîéîâèé øëÿõ ôðîíò³â, ÿê³ óâ³éøëè
â ³ñòîð³þ, ãîðäî ³ìåíóþ÷èñü Óêðà¿íñüê³…

ВВВВІІІІДДДД    ДДДДННННІІІІППППРРРРАААА

ДДДДОООО    ЕЕЕЕЛЛЛЛЬЬЬЬББББИИИИ



тупу у миколаївсько!одеському

напрямку. 

Óìàíñüêî-Áîòîøàíñüêà îïåðàö³ÿ

(5 áåðåçíÿ — 17 êâ³òíÿ 1944 ð.)

Наступальна операція військ 

2!го Українського фронту (Мар!

шал Радянського Союзу Конєв І. С.) 

В ході операції була розгромлена

8!ма армія, а також частково 1!ша

танкова армія вермахту, розчлено!

ваний фронт групи армій «Пів!

день», 10 дивізій ворога втратили

50–75% особового складу і майже

все важке озброєння. Війська 2!го

Українського просунулися вперед

на 200–250 км, звільнили значну

територію Правобережної Украї!

ни і Молдавії, вийшли в північно!

східні райони Румунії. В умовах

весняного паводку і бездоріжжя

війська послідовно, з ходу, форсу!

вали 6 річок — Гірський Тікич, Пів!

денний Буг, Дністер, Реут, Прут, Се!

рет, звільнили міста Умань, Вап!

нярку, Первомай, Ботошани та

інші.

Áåðåçíåãóâàòî-Ñí³ãóð³âñüêà

îïåðàö³ÿ 

(6-18 áåðåçíÿ 1944 ð.)

Наступальна операція військ 

3!го Українського фронту (гене!

рал армії Малиновський Р.Я.).

Операція полягала у наступі в

Миколаївсько!Одеському напрям!

ку з метою розгрому противника

між річками Інгулець та Південний

Буг. Після запеклих боїв радян!

ським військам вдалося розділити

фронт оборони німецьких військ,

водночас зайнявши позиції пів!

денніше села Снігурівка, щоб запо!

бігти відступові головних сил во!

рога. Опинившись у районі Берез!

негувате — Снігурівка під загрозою

оточення, противник залишив

значну частину бойової техніки і

прорвався за Південний Буг у нап!

рямку Миколаєва.

За 13 днів боїв війська 3!го Укра!

їнського фронту просунулися в

полосі шириною близько 200 км

на глибину до 140 км. 

Îäåñüêà îïåðàö³ÿ 

(26 áåðåçíÿ -14 êâ³òíÿ 1944 ð.)

Наступальна операція військ 3!го

Українського фронту (генерал ар!

мії Малиновський Р. Я.) за підтрим!

ки сил Чорноморського флоту. 

В результаті операції війська

фронту у взаємодії з 2!м Україн!

ським фронтом (Маршал Радян!

ського Союзу Конєв І. С.) завдали

значних втрат 6!й німецькій і 3!й

румунській арміям, звільнили Ми!

колаївську і Одеську області, знач!

ну частину Молдавії.

Êðèìñüêà îïåðàö³ÿ 

(8 êâ³òíÿ -12 òðàâíÿ 1944 ð.)

Наступальна операція військ 

4!го Українського фронту (гене!

рал армії Толбухін Ф. І.) і Окремої

Приморської армії, проведена у

взаємодії з Чорноморським фло!

том і Азовською військовою фло!

тилією з метою звільнення Криму. 

Операція завершилася повним

розгромом 17!ї німецької армії. Її

втрати тільки на суходолі склали

100 тис. чол., зокрема, в полон зда!

лося 61 580 вояків вермахту та йо!

го сателітів. 126 радянських воїнів

були удостоєні звання Героя Радян!

ського Союзу. 

Ëüâ³âñüêî-Ñàíäîìèðñüêà

îïåðàö³ÿ 

(13 ëèïíÿ — 29 ñåðïíÿ 1944 ð.)

Стратегічна наступальна опера!

ція, проведена військами 1!го Ук!

раїнського фронту (Маршал Ра!

дянського Союзу Конєв І. С.).

В результаті операції було роз!

громлено групу армій «Північна

Україна» (з 56 дивізій розгромлені

32 і знищені 8), разом із військами

4!го Українського фронту (гене!

рал!полковник Петров І.Ю.) части!

ни та з’єднання 1!го Українського

звільнили західні області України,

а у взаємодії з 1!м Білоруським —

південно!східні райони Польщі,

захопили на західному березі Віс!

ли потужний плацдарм. 

160 бійців та командирів 1!го Ук!

раїнського фронту були удостоєні

звання Героя Радянського Союзу, в

їх числі і сам командувач фронтом. 

ßñüêî-Êèøèí³âñüêà îïåðàö³ÿ

(20-29 ñåðïíÿ 1944 ð.)

Стратегічна наступальна опера!

ція військ 2!го і 3!го Українських

фронтів (генерал армії Малинов!

ський Р.Я., генерал армії Толбухін

Ф.І.) проведена у взаємодії з Чор!

номорським флотом і Дунайською

військовою флотилією. 

В результаті наступу радянські

війська розгромили групу армій

«Південна Україна», знищили 22

ворожі дивізії, розбили майже всі

румунські дивізії, що перебували

на фронті, захопили 208,6 тис. по!

лонених (в їх числі 25 генералів).

Ñõ³äíî-Êàðïàòñüêà îïåðàö³ÿ 

(8 âåðåñíÿ — 28 æîâòíÿ 1944 ð.)

Стратегічна наступальна операція

військ 1!го і 4!го Українських фрон!

тів (маршал Радянського Союзу Ко!

нєв І. С., генерал!полковник, а з 26

жовтня — генерал армії Пет!

ров І. Ю.), проведена з метою роз!

грому німецьких військ у Східних

Карпатах і надання допомоги націо!

нальному повстанню в Словаччині. 

СКРИЖАЛІ ІСТОРІЇ

Çà ìóæí³ñòü ³ ãåðî¿çì â õîä³

Ëüâ³âñüêî-Ñàíäîìèðñüêî¿ îïåðàö³¿

160 á³éö³â áóëè óäîñòîºí³ çâàííÿ

Ãåðîÿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó.



В ході операції було розгромле!

но 5 і знищено 1 ворожу дивізії, за!

хоплено 31 360 полонених, 912

гармат і мінометів, 40 танків і

штурмових гармат. Ворог змуше!

ний був перекинути в Карпати з ін!

ших ділянок фронту 15 дивізій. Ра!

дянські війська завершили видво!

рення ворога із західних областей

України, звільнили Закарпатську

Україну і частину Східної Словач!

чини.

Êàðïàòñüêî-Äóêë³íñüêà îïåðàö³ÿ

(8 âåðåñíÿ — 28 æîâòíÿ 1944 ð.)

Наступальна операція військ лі!

вого крила 1!го і частини сил 4!го

Українських фронтів була части!

ною стратегічної Східно!Карпат!

ська операції. Ворог втратив 52

тис. чол. убитими та пораненими,

837 гармат і мінометів, 185 танків і

штурмових гармат, іншу бойову

техніку. 

Êàðïàòñüêî-Óæãîðîäñüêà

îïåðàö³ÿ 

(9 âåðåñíÿ — 28 æîâòíÿ 1944 ð.)

Наступальна операція військ 

4!го Українського фронту прово!

дилася як складова частина страте!

гічної Східно!Карпатської опера!

ції. В запеклих боях війська фрон!

ту завдали важких втрат частині

військ 1!ї танкової армії вермахту,

розгромили 1!шу угорську армію,

звільнили Закарпатську Україну і

частину Словаччини, що забезпе!

чило розвиток наступу на буда!

пештському напрямку. 

Áºëãðàäñüêà îïåðàö³ÿ 

(28 âåðåñíÿ — 20 æîâòíÿ 1944 ð.)

Наступальна операція військ 

3!го Українського фронту (мар!

шал Радянського Союзу Толбу!

хін Ф. І.), Народної визвольної ар!

мії Югославії та військ Вітчизняно!

го фронту Болгарії.

В ході операції була розгромлена

армійська група «Сербія». Це поз!

бавило німецько!фашистське ко!

мандування можливості відводити

на північ зручними комунікаціями

уздовж рік Південна Морава і Мо!

рава свої війська із групи армій «Е».

Звільнення Сербії, включно з Бєл!

градом, забезпечило сприятливі

умови для дій південного флангу

угруповання радянських військ,

що наступали в будапештському

напрямку.

Äåáðåöåíñüêà îïåðàö³ÿ 

(6–28 æîâòíÿ 1944 ð.)

Наступальна операція військ 

2!го Українського фронту (Мар!

шал Радянського Союзу Малинов!

ський Р. Я.) була проведена на те!

риторії Угорщини і Румунії. В ре!

зультаті напружених боїв, в ході

яких був відбитий контрудар

трьох армійських і одного танко!

вого корпусів ворога, в районі

Н’їредьхазі, війська фронту

завдали важкої поразки групі ар!

мій «Південь» і до 28 жовтня просу!

нулись вперед від 130 до 275 км, за!

хопили на Тисі, південніше м.

Сольнок, великий оперативний

плацдарм і створили сприятливі

умови для розгрому ворога в райо!

ні Будапешта. Було розбито 10 із 32

ворожих дивізій, взято в полон

більше 42 тис. чол., знищено та за!

хоплено більше 1 тис. танків і

штурмових гармат, 2330 гармат і

мінометів, 800 літаків люфтваффе. 

Íèæíüîñ³ëåçüêà îïåðàö³ÿ 

(6–10 æîâòíÿ 1944 ð.)

Наступальна операція військ 

1!го Українського фронту (Мар!

шал Радянського Союзу Конєв І. С.).

В результаті операції війська 1!го

Українського фронту, прорвавши

оборону противника в 250!км сму!

зі, завдали серйозної поразки 4!й

танковій і 17!й польовій арміям

вермахту, просунувшись правим

крилом більше ніж на 100 км, ово!

лоділи Нижньою Сілезією — важ!

ливим військово!промисловим ра!

йоном Німеччини. 

Áóäàïåøòñüêà îïåðàö³ÿ 

(29 æîâòíÿ 1944 ð. — 

13 ëþòîãî 1945 ð.)

Стратегічна наступальна опера!

ція військ 2!го і частини сил 3!го

Українських фронтів (Маршал Ра!

дянського Союзу Малиновський

Р.Я., Маршал Радянського Союзу

Толбухін Ф.І.). З 27 грудня 1944 р. по

13 лютого 1945 р. бої за Будапешт

вела спеціально створена Буда!

пештська група військ (3!й стрі!

лецький корпус, 9!та артилерійська

бригада зі складу 2!го Українського

фронту, командувач групи — гене!

рал!лейтенант Афонін І. М., потім —

генерал!лейтенант Манагаров І. М.)

за участі угорських добровольців.

Бої завершилися ліквідацією 188

тис. ворожих військ і звільненням

Будапешта. 

Â³ñëî-Îäåðñüêà îïåðàö³ÿ 

(12 ñ³÷íÿ — 3 ëþòîãî 1945 ð.)

Стратегічна наступальна опера!

ція військ 1!го Білоруського і 1!го

Українського фронтів (Маршал Ра!

дянського Союзу Конєв І. С.), про!

ведена за підтримки військ лівого

крила 2!го Білоруського і правого

крила 4!го Українського фронтів

(генерал армії Петров І.Ю.).

В результаті операції радянські

війська за участю 1!ї армії Війська

Польського і польських партиза!

Êðèìñüêà îïåðàö³ÿ çàâåðøèëàñÿ

ïîâíèì ðîçãðîìîì 17-¿ í³ìåöüêî¿

àðì³¿. Â ïîëîí çäàëîñÿ 

61 580 âîÿê³â âåðìàõòó.
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нів звільнили західні і південні ра!

йони Польщі, зокрема Варшаву, і

вийшли на територію фашист!

ської Німеччини, розгромили 25 і

повністю знищили 35 ворожих ди!

візій, захопили 147,4 тис. полоне!

них, близько 14 тис. гармат і міно!

метів, майже 1,4 тис. танків і штур!

мових гармат. 

Çàõ³äíî-Êàðïàòñüêà îïåðàö³ÿ 

(12 ñ³÷íÿ -18 ëþòîãî 1945 ð.)

Стратегічна наступальна опера!

ція військ 4!го (генерал армії Пет!

ров І.Ю.) і основних сил 2!го Укра!

їнських фронтів (Маршал Радян!

ського Союзу Малиновський Р.Я.). 

Військами фронтів звільнено

більшу частину території Словач!

чини і південні райони Польщі.

Вийшовши в районах верхньої те!

чії Вісли, війська 4!го Українсько!

го сприяли розгрому військами 

1!го Українського фронту угрупо!

вання в Сілезії. Були створені умо!

ви для подальшого наступу з ме!

тою оволодіння Моравсько!Ос!

травським промисловим райо!

ном. Розгромлені 17 ворожих

дивізій і 1 бригада. Німці втратили

велику кількість солдатів і офіце!

рів, близько 2300 гармат і міноме!

тів, 320 танків і штурмових гармат,

65 літаків. 

Áàëàòîíñüêà îáîðîííà îïåðàö³ÿ

(1-15 áåðåçíÿ 1945 ð.)

Оборонна операція військ 3!го

Українського фронту (Маршал Ра!

дянського Союзу Толбухін Ф.І.).

Проводилася за участю 1!ї Болгар!

ської та 3!ї Югославської армій в

районі озера Балатон (Угорщина)

з метою відсічі контрнаступу ні!

мецьких військ. Ворог зосередив

31 дивізію (в т. ч. 11 танкових), 5

бойових груп, моторизовану бри!

гаду, 4 бригади штурмових гармат

групи армій «Південь» (генерал пі!

хоти О. Вєлєр) і армійський корпус

групи армій «Е». Війська 3!го Укра!

їнського фронту переважали воро!

га в артилерії в 1,2 рази, але посту!

палися йому в танках і САУ в 2,1 ра!

зи. По піхоті та авіації сили були

приблизно рівними. 

В результаті 10!денних кровоп!

ролитних боїв противнику ціною

великих втрат (більше 40 тис. чол.

убитими та пораненими, близько

500 танків і штурмових гармат, 300

гармат і мінометів, 200 літаків вда!

лося вклинитися в оборону радян!

ських військ південніше озера Вє!

лєнце лише на 12 км, а західніше

каналу Шарвіз — до 30 км. На допо!

міжних напрямках — на 6–8 км.

Широкий маневр резервами і ар!

тилерією, стійкість радянських

частин звели нанівець зусилля во!

рога. 15 березня німецький наступ

припинився, а вже наступного дня

радянські війська почали Віден!

ську операцію. 

Ìîðàâñüêî-Îñòðàâñüêà îïåðàö³ÿ

(10 áåðåçíÿ — 5 òðàâíÿ 1945 ð.)

Наступальна операція військ 

4!го Українського фронту (гене!

рал армії Петров І.Ю., з 26 берез!

ня — генерал армії Єрьоменко А.І.)

проведена з метою розгрому ар!

мійської групи «Хейнріци» (з 22

березня — 1!а танкова армія) і ово!

лодіння Моравсько!Остравським

промисловим районом. 

В ході операції війська фронту

завдали ворогу поразки і досягли

мети. Водночас були створені пе!

редумови для подальшого наступу

в центральну частину Чехословач!

чини.

Â³äåíñüêà îïåðàö³ÿ 

(16 áåðåçíÿ -15 êâ³òíÿ 1945 ð.)

Стратегічна наступальна опера!

ція військ 3!го і лівого крила 2!го

Українських фронтів (Маршал Ра!

дянського Союзу Толбухін Ф.І.,

Маршал Радянського Союзу Мали!

новський Р.Я.). Мала за мету завер!

шення розгрому німецько!фа!

шистських військ в західній Угор!

щині і звільнення столиці Авс!

трії — Відня. 

Війська фронтів розгромили 32

дивізії ворога, взяли в полон понад

130 тис. ворожих солдатів і офіце!

рів, захопили і знищили більше

1300 танків і штурмових гармат,

2250 польових гармат іншу бойову

техніку. 

Áðàòèñëàâñüêî-Áðíîâñüêà îïå-

ðàö³ÿ 

(25 áåðåçíÿ — 5 òðàâíÿ 1945 ð.)

Наступальна операція військ 

2!го Українського фронту (Мар!

шал Радянського Союзу Малинов!

ський Р.Я.) проведена задля роз!

грому угруповання ворога в районі

Братислави, Брно і завершення

звільнення Словаччини. Війська 

2!го Українського фронту прой!

шли з боями 200 км і розгромили 9

ворожих дивізій. Спільні удари

військ 2!го і 3!го Українських

фронтів (останній проводив Ві!

денську операцію) привели до кра!

ху всього південного флангу ні!

мецько!фашистських військ. 

Áåðë³íñüêà îïåðàö³ÿ 

(16 êâ³òíÿ — 8 òðàâíÿ 1945 ð.)

Завершальна стратегічна насту!

пальна операція, проведена суміс!

но військами 1!го і 2!го Білорусь!

ких та 1!го Українського фронтів

(Маршал Радянського Союзу Ко!

нєв І. С.).

Більше 600 учасників Берлін!

ської операції стали Героями Ра!

дянського Союзу, а 13 воїнів було

нагороджено другою медаллю «Зо!

лота Зірка» Героя Радянського Со!

юзу. 

АКТУАЛЬНО

Ñï³ëüí³ óäàðè â³éñüê 2-ãî ³ 3-ãî

Óêðà¿íñüêèõ ôðîíò³â ïðèçâåëè äî

êðàõó âñüîãî ï³âäåííîãî ôëàíãó

í³ìåöüêî-ôàøèñòñüêèõ â³éñüê. 
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Ãàçåòà Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû

Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü «Âî ñëàâó

Ðîäèíû» îñíîâàíà 22 èþíÿ 1921

ãîäà. Èìåííî â ýòîò äåíü âûøåë

ïåðâûé íîìåð «Êðàñíîàðìåéñêîé

ïðàâäû» — îðãàíà Ðåââîåíñîâåòà

Çàïàäíîãî ôðîíòà. Âûõîäÿ â Ñìî-

ëåíñêå, «Êðàñíîàðìåéñêàÿ ïðàâ-

äà» ïîääåðæèâàëà òåñíûå ñâÿçè ñ

ìåñòíûìè ëèòåðàòîðàìè. Â 1925

ãîäó â íåé áûëî íàïå÷àòàíî ñòè-

õîòâîðåíèå Ìèõàèëà Èñàêîâñêîãî

«Ó íàñ â äåðåâíå». Â 1926-1927

ãîäàõ çäåñü íà÷èíàåò ïå÷àòàòüñÿ

Àëåêñàíäð Òâàðäîâñêèé. Àêòèâíî

ñîòðóäíè÷àë ñ ðåäàêöèåé ñëóæèâ-

øèé òîãäà â îäíîé èç âîèíñêèõ

÷àñòåé Êîíäðàò Êðàïèâà — âïîñ-

ëåäñòâèè âèäíûé áåëîðóññêèé ïè-

ñàòåëü.

22 èþíÿ 1941 ã. áûë âûïóùåí ýêñòðåííûé íîìåð «Êðàñíîàðìåéñêîé

ïðàâäû», èçâåñòèâøèé î âåðîëîìíîì íàïàäåíèè ôàøèñòîâ íà ÑÑÑÐ. 24

èþíÿ, ïîñëå ìàññèðîâàííîãî íàëåòà âðàæåñêîé àâèàöèè íà Ìèíñê, ðåäàê-

öèÿ ïåðåøëà â ñïåöïîåçä.

×åðåç íåñêîëüêî äíåé îí ïîïàë ïîä áîìáåæêó è ñãîðåë. Ëèøèâøèñü ïî-

ëèãðàôè÷åñêîé áàçû, ãàçåòà íå ïðåêðàòèëà ðàáîòó — îíà ïå÷àòàëàñü â Ìî-

ãèëåâå è Ñìîëåíñêå, íà ñòàíöèè Êàñíÿ ïîä Âÿçüìîé. Òîëüêî 29 èþëÿ ðåäàê-

öèÿ ïîëó÷èëà íîâûé ïîåçä.

Â 1942–1943 ãîäàõ «Êðàñíîàðìåéñêàÿ ïðàâäà», êðîìå ðóññêîãî, âûõî-

äèëà íà óçáåêñêîì, òóðêìåíñêîì, òàäæèêñêîì è êàçàõñêîì ÿçûêàõ. Çäåñü

ðàáîòàëè èçâåñòíûå ñîâåòñêèå ïèñàòåëè Àëåêñàíäð Òâàðäîâñêèé, Àëåêñåé

Ñóðêîâ, Âàäèì Êîæåâíèêîâ, Åâãåíèé Âîðîáüåâ, Ìèõàñü Ëûíüêîâ, õóäîæíèê

Îðåñò Âåðåéñêèé. Ñ 1942 ãîäà è äî êîíöà âîéíû íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû «ïðî-

ïèñàëñÿ» Âàñèëèé Òåðêèí — ãëàâíûé ãåðîé îäíîèìåííîé ïîýìû Àëåêñàíäðà

Òâàðäîâñêîãî.

Ïàìÿòíûì ñîáûòèåì äëÿ ðåäàêöèîííîãî êîëëåêòèâà ñòàëî âðó÷åíèå Áîå-

âîãî Çíàìåíè è íàãðàæäåíèå ãàçåòû îðäåíîì Êðàñíîé Çâåçäû (Óêàç Ïðå-

çèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 22 ôåâðàëÿ 1968 ã.).

Îñîáàÿ ñòðàíèöà â áèîãðàôèè ãàçåòû — ýòî ó÷àñòèå âîåííûõ æóðíàëèñòîâ

â ìàíåâðàõ è ó÷åíèÿõ, ïðîõîäèâøèõ íà òåððèòîðèè Áåëîðóññêîãî âîåííîãî

îêðóãà: «Äíåïð», «Íåìàí», «Äâèíà», «Áåðåçèíà», «Çàïàä-81» è äð. 

Ñ îáðåòåíèåì Áåëàðóñüþ íåçàâèñèìîñòè è ñîçäàíèåì íàöèîíàëüíûõ Âî-

îðóæåííûõ Ñèë «Âî ñëàâó Ðîäèíû» ñòàëà ïå÷àòíûì îðãàíîì Ìèíèñòåðñòâà

îáîðîíû Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü. 28 èþëÿ 2005 ãîäà â ñâÿçè ñ ïåðåõîäîì íà

íîâûé øòàò íàçâàíèå ïå÷àòíîãî îðãàíà èçìåíåíî íà Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷-

ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ îðäåíà Êðàñíîé Çâåçäû ãàçåòû «Áåëîðóññêàÿ âîåííàÿ

ãàçåòà. Âî ñëàâó Ðîäèíû».

Â 2008 ãîäó ïî èòîãàì IV Íàöèîíàëüíîãî êîíêóðñà ïå÷àòíûõ ñðåäñòâ

ìàññîâîé èíôîðìàöèè «Çîëîòàÿ Ëèòåðà» â íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ îòðàñ-

ëåâàÿ ãàçåòà» «Áåëîðóññêàÿ âîåííàÿ ãàçåòà» ïîëó÷èëà äèïëîì ïîáåäè-

òåëÿ.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð ïå÷àòíûõ ÑÌÈ — çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà âî-

åííîãî èíôîðìàöèîííîãî àãåíòñòâà «Âàÿð» 

ïîäïîëêîâíèê Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâ

http://vsr.mil.by

…24 èþíÿ 1945 ãîäà
â Ìîñêâå ñ óòðà ëèë
äîæäü. Íî ïàñìóðíàÿ
ïîãîäà íå èñïîðòèëà
íè ëåéòåíàíòó Èâàíó
Íîâîêðåùåííîìó, íè
äðóãèì ó÷àñòíèêàì
Ïàðàäà Ïîáåäû òîð-
æåñòâåííîãî íàñòðîå-
íèÿ. Ñðåäè âûñòðîèâ-
øèõñÿ âäîëü ñòåí
Êðåìëÿ ïàðàäíûõ êî-
ëîí áûëè è ëåò÷èêè 
3-ãî Áåëîðóññêîãî
ôðîíòà. Òîðæåñòâåí-
íûì ìàðøåì îíè ïðè-
áëèæàëèñü ê òðèáóíå
Ìàâçîëåÿ, ãäå ñðåäè
ðóêîâîäèòåëåé ñòðàíû
âåëè÷åñòâåííî ñòîÿëà
ôèãóðà Ãåíåðàëèññè-
ìóñà Ñòàëèíà. Âîò
ïðîøëè «ñåâåðÿíå»,
çàòåì «ïðèáàëòû»…
Âðÿä ëè âîæäü ñìîã
çàìåòèòü â ëèíåéíî-
äèàãîíàëüíîé êîëîíå
ëåò÷èêîâ ãîðÿùèå
ãëàçà ëåéòåíàíòà Íî-
âîêðåùåííîãî. Øàã çà
øàãîì ñòðîåâûì — è
ïî÷òè ïîëóêèëîìåòðî-
âàÿ Êðàñíàÿ ïëîùàäü
ïðîéäåíà! Çàòåì âîç-
âðàùåíèå â îñòî÷åð-
òåâøèå çà ìåñÿö òðå-
íèðîâîê, íî ñòàâøèå
ïî÷òè äîìîì êàçàðìû.
È, êàê ïîñëåäíèé
øòðèõ âîéíû, — 100
ãðàììîâ âîäêè çà Ïî-
áåäó. È äîìîé…
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Иван Гордеевич Новокрещен!

ный — штурман от Бога. И это не!

смотря на то, что, ломая все стерео!

типы и судьбоносные течения, как

он сам утверждает, в авиацию по!

пал случайно. Ведь родился он в

Днепропетровской области, в рай!

онном центре Котовка в тяжелое

время — в 1922 году. Закончил 10

классов средней школы. Но в ар!

мию призван не был, несмотря на

то, что слали тогда повестки без ис!

ключения всем, кому исполнилось

18 лет. Лишь в декабре 1940 года

Ивана вызвал котовский военком и

предложил учиться в Харьковском

авиационном училище штурманов.

Вот тут!то судьба и сделала первый

неожиданный поворот…

Военный штурман. Что это за

профессия, Иван Гордеевич пред!

ставлял тогда очень смутно. Хотя

как человек своего времени и до!

статочно образованный, он читал

книгу о героической эпопее челю!

скинцев и их спасении летчиками.

Да и газеты тогда об авиации писа!

ли часто, самолетовождение было

в большом почете. Поэтому Иван

Новокрещенный, не раздумывая,

направился в Харьков.

— Война, — вспоминает Иван

Гордеевич. — Наши войска отсту!

пали. Нужно было готовиться за!

щищать страну. Признаться, не бы!

ло времени задумываться, ту ли я

выбрал профессию. Мы учились, а

в остальное время копали вокруг

города окопы. Курсантов готовили

по ускоренной программе. А тут

командование войсками фронта

решило бросить личный состав

училища на оборону Харькова. Но

об этом узнал Сталин, по его при!

казу нас стали готовить к переводу

в Ташкент — нужны были резервы

и авиационные кадры для будущих

сражений.

***

— В Кировабаде, куда я был

направлен после учебы, в нашем

полку техники почти не было, а в

учебной эскадрилье переучивали

летать на «американцах», — рас!

сказывает фронтовик. — Но в мар!

те 1943 года нашу часть передис!

лоцировали в Тамбов, там стоял

авиаполк, летчики которого также

летали на «американцах». Только у

них личный состав, как оказалось,

был укомплектован полностью, а

самолетов вообще … не было. И тут

приняли неожиданное решение:

бомбардировщики оставить там!

бовцам, а нас отправить в распоря!

жение штаба ВВС. Так я на неделю

оказался в Москве.

Здесь Новокрещенного ожидал

еще один поворот в судьбе. Более

чем годовое переучивание на деле

оказалось напрасным: следующим

было его назначение в 17!й ночной

бомбардировочный полк на… По!2.

Что такое По!2? Это одномотор!

ный биплан, самый примитивный

самолет того времени. Вся его кон!

струкция — металлическая рама да

фанерная обшивка. Экипаж — лет!

чик и штурман. Производить для

фронта такие машины было очень

просто. Днем отыскать тихоход!

ный По!2 в небе весьма сложно, а

ночью вообще невозможно.

Неудивительно, что, выполнив за

два года ровно 400 боевых выле!

тов, лейтенант Иван Новокрещен!

ный ни разу не был сбит против!

ником. А под огонь и зенитной ар!

тиллерии, и стрелкового оружия, и

немецких истребителей он попа!

дал не раз. Судьба… Хотя Иван Гор!

деевич припомнил один случай,

который в его летной биографии

действительно мог стать роко!

вым…

— …Новый год и на войне празд!

ник, — рассказывал он. — 31 декаб!

ря весь летный состав собрался

встретить 1944!й в столовой. Зада!

ний для полка не было. Пришли,

только сели за стол — и тут прибе!

гает посыльный: мне и старшему

лейтенанту Базовкину в штабе по!

ставили задание слетать на развед!

ККККРРРРЕЕЕЕЩЩЩЩЕЕЕЕННННЫЫЫЫЙЙЙЙ    ННННЕЕЕЕББББООООММММ
К участнику Парада Победы в Москве лейтенанту Ивану Новокрещенному
Всевышний был милостив — сотни вылетов и ни одной царапины
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ку аэродрома Болбасово, что под

Оршей, и выяснить, сколько там

базируется немецких самолетов.

Загрузили мы шесть осветитель!

ных бомб САБ!15. Взлетели. Подо!

шли к линии фронта на высоте

примерно 800 метров, чтобы шаль!

ные пули от стрелкового оружия

не задели. Обошли севернее Орши

и зашли на Болбасово с запада на

высоте почти 1800 метров. И ви!

дим, что немцы!то новогодней но!

чью летают! С аэродрома их истре!

бители то взлетают, то садятся. Ба!

зовкин убирает газ — нас не слыш!

но, двигатель работает на малых

оборотах. А вдобавок их летающая

авиация нас вообще заглушает.

…Немцы спохватились только

тогда, когда По!2 вывесил над аэ!

родромом по линии стоянок все

шесть осветительных бомб. Нача!

ли бить из пулеметов по бомбам,

ловить советский бомбардиров!

щик лучом прожектора. Вся раз!

ведка заняла несколько минут —

примерно 60 самолетов высвети!

лись, как на ладони. А когда По!2

развернулся, чтобы снова идти на

запад (шли на запад, потому что в

случае, если собьют, оставалась воз!

можность попасть к партизанам, а

не на немецкие позиции — Прим.

авт.), противник открыл огонь из

скорострельных автоматических

зенитных пушек «Эрликон».

— Вижу, как линии трассеров

идут прямо на нас, — говорит Но!

вокрещенный. — Вот!вот затронут

плоскости. Но Базовкин резко ки!

дает самолет вниз — насколько

возможно. Прожектористы нас

потеряли, так мы и вышли из!под

огня. Набираем снова высоту до

тысячи метров и по северной сто!

роне направляемся на нашу терри!

торию. Вроде обошлось. Вдруг не!

ожиданно с левой стороны, где

крыло и хвостовое оперение, ми!

мо снова проходят две горящие

трассы — нас атаковал немецкий

истребитель. Тут уж пришлось ны!

рять к самой земле. Благо на фоне

лесистой местности в темноте раз!

личить нас было практически не!

возможно. И фриц нас потерял!

Экипаж вернулся на аэродром

далеко за полночь. Когда пришли в

столовую, никого из однополчан

там уже не было — наутро многим

предстояло идти в бой. А встретив!

шие Новый год в воздушном разве!

дрейде и чудом оставшиеся в жи!

вых Базовкин и Новокрещенный

смогли, наконец, отметить его на

земле.

***

До конца войны летал на ПО!2, у

которого были преимущества:

скрытность, незаметность достав!

ки немалого бомбового груза, воз!

можность осуществить аварийную

посадку на любой дороге. Именно

поэтому По!2 часто использовался

при свободной охоте в воздухе,

особенно в ночное время. Ведь

именно тогда противник прово!

дил основные мероприятия по пе!

редислокации войск, маскировке

техники. Несколько таких вылетов

в составе экипажа провел и воен!

ный штурман Новокрещенный. Об

одном из них, наиболее удачном,

даже писала фронтовая газета.

— В начале 1945 года, когда стоя!

ли в Восточной Пруссии, вылетели

в один из ночных рейдов по бли!

жайшим тылам противника. Загру!

зились по полной, — вспоминает

Иван Гордеевич. — Кроме осколоч!

ных и фугасных бомб, взял пару

осветительных: так что если что!

то заприметилось, на месте реша!

ли — бомбить или не бомбить. И

вот летим. Вдруг вижу какие!то не!

опознанные строения — длинные

сараи. На карте их почему!то нет.

Ага… Заходим вдоль них и сбрасы!

ваем бомбы. Потом пожалел, что

шли низко: взрывной волной наш

самолет тряхнуло как соломин!

ку — еле успели унести ноги. За

спиной те сараи вспыхнули ог!

ромным заревом. Представьте се!

бе: его даже видели с нашего аэро!

дрома, который находился кило!

метров за 40 от этого места. Как

выяснилось позже, немцы там

складировали фронтовые запасы

топлива...

Свой последний боевой вылет во

время войны уже в должности

штурмана звена Новокрещенный

осуществил 8 мая 1945 года. Рядо!

вую задачу — произвести авиараз!

ведку устья реки Вислы — он полу!

чил с примечанием «бомб не

брать». Старший лейтенант Мель!

ник и лейтенант Новокрещенный

взлетели, сделали с воздуха не!

сколько кадров, а по дороге обрат!

но не знали, как приземлиться:

там, где стояли советские назем!

ные части, в небо очередями лете!

ли трассирующие пули. Приземли!

лись и сразу к техникам: да что слу!

чилось? А те, радостные, в ответ:

все, война!то закончилась…

***

Вот такой обыденной и, в то же

время, очень опасной осталась

война в памяти ветерана. Сегодня

вспомнить детали каждого из бое!

вых вылетов уже просто невоз!

можно. Но очевидно, что за каж!

дым из пяти орденов Новокрещен!

ного — орденом Красной Звезды,

тремя орденами Отечественной

войны II степени и орденом Оте!

чественной войны I степени —

стоят самые реальные боевые за!

слуги.

Иван Гордеевич, как написано на

одном из памятных послевоенных

снимков, участвовал в Орловской,

Смоленской, Оршанско!Витеб!

ской, Минской, Вильно!Каунас!

ской, 1!й и 2!й Восточно!Прусских

операциях, взятии Кенигсберга и

порта Пиллау. Что интересно, сре!

ди летчиков его на том снимке

нет — он как раз готовился к Пара!

ду Победы. Целый месяц в составе

парадных «коробок» тренировался

на летнем солнцепеке. А 24 июня с

утра вдруг пошел дождь…

Èãîðü ÊÀÍÄÐÀËÜ

АКТУАЛЬНО

Âûïîëíèâ çà äâà ãîäà 400 áîåâûõ

âûëåòîâ, ëåéòåíàíò Íîâîêðåùåííûé

íè ðàçó íå áûë ñáèò ïðîòèâíèêîì,

à âîò ïîä åãî îãîíü ïîïàäàë íå ðàç. 
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ëþäñòâîì â³äçíà÷àòèìå 65-òó ð³÷íèöþ Ïåðåìîãè
íàä ôàøèçìîì. Àäæå íåìàº òàêî¿ ðîäèíè, ÿêà á íå
ïîñòðàæäàëà â ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. 

Íà äîëþ âîºííîãî ïîêîë³ííÿ âèïàëî íåéìîâ³ðíî
æîðñòîêå âèïðîáóâàííÿ, ïðîòå âîíî ã³äíî âèòðèìà-
ëî éîãî. Êîæåí ç òèõ, êîìó äîâåëîñÿ ïðîéòè ÷åðåç
âàæê³ âèïðîáóâàííÿ, ëþáèâ ñâîþ Áàòüê³âùèíó ïî-
ñâîºìó ³ áîðîâñÿ çà ¿¿ ùàñëèâå ìàéáóòíº ÿê ì³ã: õòî
íà ôðîíò³, õòî â òèëó — íà ï³äïðèºìñòâàõ ³ â ãîñïî-
äàðñòâàõ, õòî â ïàðòèçàíñüêèõ çàãîíàõ. Ö³ ëþäè
çàñëóæèëè íà òå, ùîá ïàì’ÿòü ïðî íèõ çàëèøèëàñÿ
ó â³êàõ. 

ßê âäÿ÷í³ íàùàäêè, ñïîâ³äóþ÷è õðèñòèÿíñüêó ìî-
ðàëü, áàæàþ÷è Ëþáîâ³ ³ Çëàãîäè â ñóñï³ëüñòâ³, ç ìå-
òîþ óâ³÷íåííÿ ïàì’ÿò³ ïðî íàøèõ áàòüê³â ³ ìàòåð³â,
ä³ä³â òà áàáóñü, ÿê³ ãåðî¿÷íî âèíåñëè íà ñîá³ âåñü òÿ-
ãàð â³éíè, ÷ëåíè Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè ôîòîõóäîæíè-
ê³â Óêðà¿íè çàïî÷àòêîâóþòü ïðîâåäåííÿ àêö³¿ äî 9
Òðàâíÿ 2010 ðîêó ï³ä íàçâîþ

«Мить Історії»
Öÿ àêö³ÿ º îäí³ºþ ³ç ñêëàäîâèõ ôîòîïðîåêòó «Áà-

áèíå ë³òî», ìåòîþ ÿêîãî º âèñâ³òëåííÿ ïðîáëåì
ëþäåé ïîõèëîãî â³êó, ï³äíÿòòÿ ¿õ îïòèì³çìó ³ â³ðè ó
âëàñí³ ñèëè. 

Çâåðòàºìîñÿ äî ïðîôåñ³éíèõ ôîòîõóäîæíèê³â ³ äî
ôîòîàìàòîð³â âñ³õ êðà¿í ñâ³òó, äî êîæíîãî, õòî òðè-
ìàº ôîòîàïàðàò ó ðóêàõ, íåçàëåæíî â³ä òîãî, äå Âè
çíàõîäèòåñü: ÿêùî Âàì íå áàéäóæà äîëÿ íàøèõ âå-
òåðàí³â, ÿêùî ó Âàñ º ìîæëèâ³ñòü òà áàæàííÿ, — 

çðîá³òü äî 9 Òðàâíÿ õî÷à á îäíå ôîòî çà

ó÷àñòþ âåòåðàíà

òà çàâàíòàæòå éîãî íà ñàéò Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè
ôîòîõóäîæíèê³â Óêðà¿íè www.photospilka.com ó
ðîçä³ë «Êîíêóðñè ñàéòó» ó ôîòîêîíêóðñ «Ìèòü ²ñòî-
ð³¿». 

Òåõí³÷í³ âèìîãè: ðîçì³ð ôàéë³â äî 300 Êá, ìàêñè-
ìàëüíå çàâàíòàæåííÿ îäíèì àâòîðîì — äâà ñþæå-
òè ïðîòÿãîì äîáè.

Áàæàíî ñóïðîâîäæóâàòè ôîòî ðîçøèðåíèì ï³ä-
ïèñîì ÷è êîìåíòàðåì ïðî îñîáó ÷è ïîä³þ, çîáðàæå-
íó íà ôîòî. Ïðîõàííÿ çàâàíòàæóâàòè íå ò³ëüêè ñó-
÷àñí³ ôîòîçîáðàæåííÿ, à é àðõ³âí³ ôîòîãðàô³¿ ïåð³-
îäó áîéîâèõ ä³é òà ç ñ³ìåéíèõ àëüáîì³â ï³ñëÿâîºííèõ
ðîê³â.

Ñòâîðåíà ãàëåðåÿ äîïîìîæå âåòåðàíàì ðîçøóêà-
òè îäíîïîë÷àí-ïîáðàòèì³â ³ ðîäè÷³â, ç ÿêèìè ¿õ ðîç-
ëó÷èëî ëèõîë³òòÿ â³éíè.

Ïðîõàííÿ äî âñ³õ ôîòîãðàô³â, ÿê³ çàâàíòàæóâàòè-
ìóòü ôîòî íà êîíêóðñ «Ìèòü ²ñòîð³¿»: îáîâ’ÿçêîâî
âêàçóéòå ñâîþ åëåêòðîííó àäðåñó äëÿ òîãî, ùîá
çîáðàæåí³ íà Âàøèõ ðîáîòàõ ëþäè ìàëè ìîæëèâ³ñòü
çàìîâèòè ôàéëè Âàøèõ ðîá³ò. Ó âèïàäêó íåìîæëè-
âîñò³ âñòàíîâëåííÿ àâòîðñòâà, ïðîõàííÿ âêàçóâàòè
êîíòàêòí³ äàí³ âëàñíèêà ôîòî.

Êîíêóðñ òðèâàº âêëþ÷íî äî 1 ÷åðâíÿ 2010 ðîêó. 
Ìåöåíàòîì ìîæå âèñòóïèòè áóäü-õòî ç ïàðòíåð³â

ïðîåêòó, à òàêîæ ³íø³ îðãàí³çàö³¿, ï³äïðèºìñòâà, ïðè-
âàòí³ îñîáè. 

Êðàù³ ðîáîòè áóäóòü ðåêîìåíäîâàí³ äî ï³äñóìêî-
âî¿ âèñòàâêè «Áàáèíå ë³òî» äî Ì³æíàðîäíîãî äíÿ
ëþäåé ïîõèëîãî â³êó 1 æîâòíÿ 2010 ðîêó â ñïåö³-
àëüíîìó ðîçä³ë³ «Âåòåðàíè â³éíè».

Êîíòàêòè: òåë./ôàêñ (044)454.19.93, pho-

tospilka@ukr.net
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Герой Радянського Союзу генерал!

майор у відставці Микола Сергійо!

вич Сищиков народився у рік двох

російських революцій — 1917!й.

Семирічку закінчив у 1933 році.

Здібного учня керівництво школи

порекомендувало для вступу до пе!

дагогічного училища. Микола склав

вступні іспити, був зарахований,

але після першого дня занять зрозу!

мів: це — не його стихія... Повернув!

ся в село, а незабаром, закінчивши

ФЗУ, влаштувався токарем: робив

деталі для авіаційних моторів М!17,

а потім — більш потужних М!100.

Але ось... У Рибінську з’явилася авіа!

ція. Хлопець вступає до аероклубу, а,

після закінчення курсів мотористів,

був прийнятий туди на роботу. Спо!

чатку — техніком, згодом — стар!

шим техніком, а потім працював

начальником технічної служби ае!

роклубу. Але цього Миколі було не!

достатньо. Його, як і сотні тисяч мо!

лодих людей, надихало небо. Прой!

шовши курс і відлітавши необхід!

ний мінімум на По!2, він звернувся

до свого начальника:

— Відпустіть в училище!..

У відповідь почув про те, наскіль!

ки кваліфікованим фахівцем є, а

також про те, куди йому варто йти...

І він пішов... До рибінського вій!

ськового комісара. Наступного дня

в аероклуб прийшла повістка:

справи здати й прибути в Сталін!

градське військове авіаційне учи!

лище льотчиків.

Цей набір першокурсників мав

первісну льотну підготовку. Усі

курсанти закінчили аероклуби, пі!

лотували По!2 і не мали потреби у

викладанні азів пілотування. Налі!

тавши стільки, скільки, на жаль, ни!

нішньому поколінню льотчиків не

снилося і за 4 роки навчання, вже в

сороковому, тобто, через два роки,

випуск сталінських соколів полетів

на Далекий Схід. Частина — у Мон!

голію, а частина — у Забайкалля.

Молодший лейтенант Сищиков з

товаришами потрапив у 32!й ви!

нищувальний авіаполк.

У стройовій частині йшла нас!

тільки напружена бойова підготов!

ка, що молоді льотчики відразу зас!

воїли дві головні істини. По!перше,

це було вже далеко не училище, а

по!друге... у морозному повітрі яв!

но відчувався запах близької війни. 

Ось що сьогодні згадує 92!річ!

ний ветеран:

— На початку 1941 року коман!

дування нашого полку постарало!

ся відправити в чергову відпустку

якнайбільше льотчиків, інженерів і

техніків. Уже наприкінці лютого

відпустки припинилися. Приїж!

джаючи від родин з України, Біло!

русії і європейської частини Росії,

відпускники розповідали товари!

шам по службі про те, що всі заліз!

ниці забиті ешелонами з бойовою

технікою, а війська західних окру!

гів посилено займаються бойовою

підготовкою. Далі — більше. 6 квіт!

ня полк перелетів на запасний ае!

родром. Перший льотний день, ко!

мандир полку вишикував особо!

вий склад і визначає завдання на

польоти. І раптом — команда:

«Кругом!» Ми повертаємося і бачи!

мо: залізницею, що проходила не!

далеко від льотного поля, йде еше!

лон із танками і літаками. «Усі ви

знаєте, — говорить командир пол!

ку, — в нашому регіоні немає заво!

дів. Виходить, що це техніка стро!

йових частин, що перекидаються

на Захід. Чи потрібно вам поясню!

вати навіщо і говорити про важли!

вість нашої сьогоднішньої підго!

товки?» Останньою краплею, що

відмела всі недомовленості, була

репліка, кинута наприкінці нав!

чань, 12 квітня, комісаром полку,

учасником боїв на Халхін!Голі, зас!

луженим льотчиком, Героєм Мон!

голії майором Юдаєвим: «Ось, від!

літаю сьогодні, і в Москву. Склада!

тиму вступні іспити в академії іме!

ні Леніна, а то почнеться в червні

війна і що мені, до кінця війни че!

кати?!»

12 червня 1941 року декількох

молодих льотчиків, і серед них мо!

лодшого лейтенанта Сищикова,

викликали в штаб полку:

— Терміново відбути в розпоряд!

ження командира 250!го важко!

бомбардувального полку!

Поїхали на станцію Сахандо. Там

новоприбулих зустрів начальник

штабу полку майор Турчин, май!

бутній світило військової науки і

генерал:

— Із прибуттям, товариші льот!

чики! Відразу ввожу вас у курс

справи: полк готується до великих

навчань з перельотом на Захід.

ППППООООВВВВІІІІССССТТТТЬЬЬЬ    

ППППРРРРОООО    ССССППППРРРРААААВВВВЖЖЖЖННННЬЬЬЬООООГГГГОООО

ББББООООММММББББААААРРРРДДДДУУУУВВВВААААЛЛЛЛЬЬЬЬННННИИИИККККАААА
Ìèêîëà Ñèùèêîâ ïî÷àâ ñâîþ ëüîòíó êàð’ºðó ÿê
ëüîò÷èê-âèíèùóâà÷, çàâåðøèâ — ÿê ëüîò÷èê-
òðàíñïîðòíèê. Àëå áîéîâèé äîñâ³ä, îòðèìàíèé ó
ñîòíÿõ áîéîâèõ âèëüîò³â, ñëàâó ³ Çîëîòó Ç³ðêó
éîìó ïðèíåñëà ñàìå ñëóæáà â Àâ³àö³¿ äàëåêî¿ ä³¿.
Çà øòóðâàëîì ë³òàêà â³í ïðîâ³â, ÿêùî íå ñòîì-
ëþâàòè ÷èòà÷à öèôðàìè, ó ö³ëîìó ê³ëüêà ðîê³â.
Ê³ëüêà âîãíåííèõ ðîê³â ç³ ñâî¿õ ïîíàä 90…



Практичне перенавчання — на хо!

ду, під час перельоту...

21 червня полк мав полетіти. Але

розвідник погоди повернувся з

невтішною звісткою: Яблуневий

хребет закритий туманом. Розсіяв!

ся він уже тоді, коли горіли міста й

села України і Білорусії. 23 числа

49 машин полку двома ешелонами

вилетіли на фронт. Протягом лип!

ня вчорашні льотчики!винищувачі

завершували перенавчання на по!

мічників командирів кораблів важ!

кої бомбардувальної авіації, а вже 3

серпня — перший виліт. Повезли

до міста Сталіне бензин для літаків

Іл!4. До Донбасу підходили німець!

кі танки, а бомбардувальники спа!

лили склад з пальним для літаків.

А вже наступного дня «працюва!

ли» на переправі через Дон. Зану!

рювали в червоні від крові донські

води німецьких солдатів, їхні тан!

ки і машини з пушками.

62!га важкобомбардувальна ди!

візія, у яку влився полк, знаходила!

ся в Резерві Верховного Головно!

командування. Нелегко було літати

бомберам. Нерідко було так, що,

відбомбившись, повертаються на

аеродром, а там на них уже чека!

ють полуторки з пораненими. Ле!

тять з ними в Саратов. Поки пора!

нених вивантажують і везуть у гос!

піталь, екіпаж обідає і вилітає на!

зад. Біля опівночі приземляються

на аеродромі базування, короткий

сон, а в 4 ранку — знову на бойове

завдання.

Ніч — бомбити, а вдень — вози!

ти... Ось такими і були бойові будні

екіпажів Авіації далекої дії. Літати

на Лі!2 було куди комфортніше,

ніж на старому ТБ!3 з відкритою

кабіною, де в холоднечу люди пе!

ретворювалися в бурульки... 

У березні 1942 року була створе!

на Авіація далекої дії на чолі з гене!

ралом Д.А.Головановим. Він зробив

її могутнім ударним кулаком. Якщо

війну ми почали, маючи лише 6

полків ТБ!3 і кілька полків далеких

бомбардувальників, то вже до 1943

року літаковий парк АДД нарахо!

вував 500 машин. 

Тривали військові будні... Полку

ставилося бойове завдання, визна!

чалася ціль для бомбардування.

Першим на неї йшов один із най!

підготовленіших екіпажів полку —

екіпаж старшого лейтенанта

М. Сищикова. Він завжди безпо!

милково виходив на ціль, скидав

на неї запалювальні бомби, по!

тім — «підвішував» освітлювальні,

САБи, і вже потім скидав на ціль

весь бомбовий вантаж, що іноді

своєю бойовою вагою досягав пів!

тори тисячі кілограмів. Відбомбив!

шись, ішов убік, а полк тим часом

заходив на ціль. Як тільки від свого

смертоносного вантажу звільнявся

останній бомбардувальник, Мико!

ла знову робив захід на ціль, фо!

тографуючи результати бомбоме!

тання полку. З результатами об’єк!

тивного контролю він повертався

на аеродром базування.

— Скільки не літав, — усміхається

старий льотчик, — жодного разу

до мого екіпажу не було претензій

із приводу погрішностей під час

виведення на ціль чи фотографу!

вання результатів бойової роботи...

Це аж ніяк не бравада, а чиста

правда. Недарма у березні 1943 ро!

ку командир корабля і його штур!

ман були визнані гідними вищої

урядової нагороди — звання Героя

Радянського Союзу.

А через півроку літак Героя було

збито... Перед вильотом на бом!

бардування залізничної станції

Джанкой, 29 вересня 1943 року,

Микола Сергійович тим самим,

незрозумілим і недослідженим фа!

хівцями шостим почуттям, відчу!

вав: сьогодні буде останній виліт...

Відбомбившись по станції, льот!

чик зробив звичний захід для фо!

тографування і тут його літак був

уражений ворожим винищувачем.

На підльоті до озера Сиваш коман!

дир наказав екіпажу катапультува!

тися. Приземлилися хто де. Коман!

дир — на воду Сиваша...

Напившись солоної води, 26!річ!

ний льотчик вибрався на берег і пі!

шов у нічну невідомість. Незаба!

ром напоровся на німецький пат!

руль. У нічній темряві, в мокрому

реглані, він мало походив на ста!

лінського сокола, тому німці пові!

рили йому, коли на питання: «Хто

такий?» Микола відповів: «Селянин.

Йду із села на станцію...»

Пішов далі. У темряві набрів на

ворожу зенітну батарею, що ще

кілька годин тому вела по ньому

шквальний, але безуспішний во!

гонь. На щастя, помічений не був, і

встиг піти геть з позиції.

Проте Миколі ставало все гірше.

Незадовго до цього фатального

вильоту він занедужав. Перед ви!

льотом температура стрибнула до

39 градусів. І ось застуда брала

своє, тим більше — після купання в

Сиваші і нічного вояжу. Льотчик

валився з ніг, тому кукурудзяне по!

ле, до краю якого він вийшов на

світанку, було дуже доречним. Жар

посилювався. Микола приліг у ку!

курудзі і забувся тривожним сном.

Але за кілька годин прокинувся і

побачив над собою жінок. Росій!

ські селянки з прилеглого села

збирали кукурудзу і наткнулися на

льотчика. Їхні сини переодягли

пілота і пообіцяли відправити зі

знайомим машиністом ближче до

лінії фронту. Але, на лихо, про зби!

того льотчика дізнався управляю!

чий і попросту здав його німцям.

А далі були два довгих роки по!

лону... Спочатку його тримали в ко!

мендатурі Джанкоя, потім перевез!

ли в Кривий Ріг. До речі, ще в Кри!

му командир корабля з гіркотою

довідався, що потрапили в лапи во!

рога і члени його екіпажу. Принай!

мні, борттехнік Краснов і штурман

ВАШ ВИХІД, МАЕСТРО!

«Âèñòîÿëè ìè çàâäÿêè äðóæá³

íàðîä³â!» — ãîâîðèòü Ãåðîé,

äèâëÿ÷èñü íà ôîòî îäíîïîë÷àí.
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Панич. Останньому він врятував

життя, видавши єврея Панича за

татарина. Оскільки в Криму було

багато татар, німці повірили...

В Кривому Розі німці відокреми!

ли льотчиків від основної маси вій!

ськовополонених і повезли в Бер!

лін. Правда, не довезли. На півшля!

ху, у Лодзі, їх вивантажили з ешело!

ну і відвели в місцевий офлаг —

табір для військовополонених!

офіцерів. Потягнулися довгі місяці

табірного життя...

В полоні над льотчиками не зну!

щалися: у біснуватого фюрера бу!

ли далекоглядні плани на їхній ра!

хунок. Продовжуючи підсилати в

барак льотчиків агітаторів з РОА —

так званої російської визвольної

армії, німці не розраховували на

те, що еліта Червоної Армії, сталін!

ські соколи, перейдуть на їхню

сторону. Вони розуміли: в ідеоло!

гічному плані тут прогалин немає.

Але!.. Гітлер усе ще залишався про!

жектером, думаючи, що йому вдас!

ться справитися з більшовицькою

Росією. А після цього він планував

завойовницький похід у Китай та

Індію. Ось коли розраховував фю!

рер на полонених радянських

льотчиків. Адже своїх людських ре!

сурсів прогнилому Тисячолітньо!

му Рейху вже давно не вистачало,

надія покладалася на найманців, і,

в першу чергу, на професіоналів

Червоної Армії. Це аж ніяк не буде

зрадництвом, міркували нацист!

ські аналітики, адже Країни Рад на

той час уже не буде...

Але соколи трималися. Якщо се!

ред колишніх червоноармійців,

хоч рідко, але все!таки знаходили!

ся зрадники і слабкі духом пере!

біжчики, то серед льотчиків Мико!

ла Сергійович таких не зустрічав. 

До речі, про те, що він Герой Ра!

дянського Союзу, адміністрації та!

бору не було відомо. Сталося так,

що указ про його нагородження

було підписано, а от Золоту Зірку

Герою вручити не встигли (забіга!

ючи вперед, скажу: вручили медаль

після війни). Ордени Червоного

Прапора і Червоної Зірки після

прибуття в табір німці спочатку ві!

дібрали, а потім повернули, і нас!

тупні півтора року полону льотчик

носив їх у кишені.

Знущатися не знущалися, але го!

дували жахливо... Так, щоб вистача!

ло для підтримки в організмі вій!

ськовополоненого життя. Миска

баланди з брукви та хліб — кілог!

рамовий буханець сирого як глина

хліба на чотирьох, а раз у тиж!

день — на п’ятьох...

Коли партію військовополоне!

них перевозили з України в Поль!

щу, кільком вдалося втекти з потяга.

Робили підкопи, намагаючись втек!

ти, і в таборі. Миколі зручної нагоди

не випадало. Хоча вже на початку

сорок п’ятого, коли лінія фронту

наближалася до Лодзі, а полонених

погнали в Чехію, радянські бомбар!

дувальники «відпрацювали» по до!

розі неподалік від колони полоне!

них, які зробили спробу втечі. Ра!

зом із групою товаришів біг і він.

Німці почали стріляти і покосили

юрбу втікачів свинцевим вогнем.

Поранених добили, а решту знову

зігнали в колону і погнали далі. Але

через якийсь час керівники табір!

ного підпілля, серед яких був і Ми!

кола Сергійович, передали по коло!

ні: бути готовими до нової втечі.

Вибравши момент, коли охорона

відволіклася на червонозоряні літа!

ки, що наближалися до дороги, по!

лонені рвонули в різні боки. Втік!

ши, зібралися разом і почали про!

биратися до лінії фронту. До своїх

вийшли вже у Братиславі. Отут і зус!

тріли довгоочікувану Перемогу.

З Братислави потенційних зрад!

ників Батьківщини, якими вважали

за часів Сталіна колишніх полоне!

них, СМЕРШівці повезли у Москву.

Після довгих допитів Героя Радян!

ського Союзу М. Сищикова напра!

вили на час перевірки до запасно!

го авіаполку, що базувався в Уфі. І

лише за кілька місяців його повер!

нули в рідний полк, що перелетів

на той час у Вінницю.

У 1950 році Микола Сергійович

одружився. У Сищикових народи!

лися дві дочки. Старша, Лідія, живе

зараз у Санкт!Петербурзі, а молод!

ша, Ірина, з батьком у Вінниці.

У місті, почесним громадянином

якого він, до речі, є.

У відставку підполковник М. Си!

щиков вийшов у Тарту. Там коман!

дир ескадрильї літав на Ту!4. Літав

по всій країні, часто — на північ

Радянського Союзу. Уже зараз, піс!

ля 90 років, шістнадцятигодинні

перельоти на чотиримоторному

літаку позначилися на слуху, а ра!

ніше здоров’ю Миколи Сергійови!

ча міг заздрити будь!хто... Але гене!

рал!майор у відставці М. Сищиков

завжди бадьорий, енергійний та

життєрадісний. 

— Сищиков — є Сищиков, — за!

хоплено кажуть ті, хто знає сивого

Героя — його нащадки і продовжу!

вачі славної льотної справи.

Îëåêñ³é ÒÐÈÃÓÁ,

Ôîòî ç àðõ³âó Ì.ÑÈÙÈÊÎÂÀ

Çà ðîêè ñëóæáè ëüîò÷èê Ñèùèêîâ

îñâî¿â ë³òàêè äåâ’ÿòè (!)

ìîäèô³êàö³é, íàë³òàâøè 

íà íèõ áëèçüêî 5 òèñÿ÷ ãîäèí.
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Перемога над німецько!фашист!

ськими військами на радянсько!ні!

мецькому фронті, звільнення Укра!

їни мали величезне міжнародне

значення. Уряди США і Великобри!

танії в червні 1944 р. оголосили та!

ки про відкриття другого фронту

для боротьби з фашизмом. Напри!

кінці 1944 р. вийшли з фашист!

ського блоку й оголосили війну Ні!

меччині Фінляндія, Румунія, Угор!

щина, Болгарія. У лютому 1945 р.

Ялтинська конференція за участю

керівників трьох союзних дер!

жав — СРСР, США й Великої

Британії намітила план остаточно!

го розгрому гітлерівської Німеччи!

ни, виробила умови її беззастереж!

ної капітуляції й обговорила пи!

тання завершення війни з Японією.

Величезне значення має той

факт, що саме радянський народ, і

в його складі народ України, зро!

били найбільший внесок у цю пе!

ремогу. Саме тут, на українсько!ра!

дянсько!німецькому фронті, зок!

рема на чотирьох Українських

фронтах, у Великій Вітчизняній

війні радянського народу були

розгромлені головні сили вермах!

ту. Саме тут втрати гітлерівської

армії були в чотири рази більши!

ми, ніж на всіх інших, разом узя!

тих, фронтах, де воювала Німеч!

чина.

Але сьогодні, у зв’язку з намаган!

ням відновлення фашизму в бага!

тьох країнах, особливо в Україні,

треба частіше замислюватися, на!

самперед молоді, над питанням:

що чекало людство, якби не було

Перемоги над нацистською Німеч!

чиною і її сателітами?

Тільки враховуючи сказане,

можна говорити і про ціну нашої

Перемоги над фашизмом. Утрати,

насамперед людські, непоправні.

Але кидати тінь на значення Пере!

моги у Великій Вітчизняній війні, а,

тим більше, обвинувачувати в та!

ких наших утратах не фашист!

ського агресора, а тодішню радян!

ську військову верхівку, як це тепер

роблять українські фальсифікато!

ри історії, — просте блюзнірство,

підлість.

Дуже важливо пам’ятати і те, що

вирішальну роль у Перемозі зігра!

ли єдність фронту і тилу, високий

моральний дух армії і всього наро!

ду, що були обумовлені характе!

ром соціально!економічного ладу,

усім гуманним образом радян!

ського життя на основі соціальної

рівності, високим патріотизмом

людей, розумінням справедливості

нашої війни проти агресора. На

жаль, зараз наш народ позбавле!

ний усіх цих факторів, що пород!

жують справжній патріотизм. Капі!

талізм породжує псевдопатріо!

тизм, розкладає свідомість народу.

З історії Великої Вітчизняної вій!

ни треба не забувати і ще одного

уроку — уроку колабораціонізму.

Народи тих країн, що воювали

проти фашистського блоку, і на!

віть громадськість країн!агресорів,

Нюрнберзький Міжнародний вій!

ськовий трибунал та й уся післяво!

єнна історія (як і узагалі всесвітня

історія) засудили співробітництво

з агресором, як зраду. 

І ще один урок: ніколи не слід за!

бувати про геополітичне положен!

ня України. Уся вітчизняна історія

України й особливо Друга світова і

Велика Вітчизняна війни, перекон!

ливо довели, що геополітичне по!

ложення України, яка знаходиться

в центрі Європи, робить її об’єктом

інтересу потенційних агресорів.

Звідси висновок: треба залишатися

позаблоковою державою, бути ак!

тивним учасником усіх заходів ко!

лективної безпеки — і ООН, і Євро!

пейського Союзу, і СНД.

І головне, не забувати про су!

сідство з Росією, про економічну,

історичну, мовну, культурну, де!

мографічну близькість українців і

росіян, про наше слов’янське по!

ходження. Це зобов’язує вирішу!

вати усі внутрішні і зовнішні

проблеми України шляхом най!

тісніших дружніх зв’язків демок!

ратичної незалежної України з

незалежною демократичною Ро!

сією. На жаль, з цим не бажають

миритися націоналістичні сили в

Україні. І саме це є проблемою, що

вимагає свого рішення у світлі

уроків Другої світової і Великої

Вітчизняної воєн.

Þð³é ØÈËÎÂÖÅÂ, äîêòîð ³ñòîðè÷íèõ

íàóê, ó÷àñíèê Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè

Íà æàëü, ÷èìàëî íîâ³òí³õ ðîá³ò ç ³ñòîð³¿ Âåëèêî¿
Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè 1941–1945 ðîê³â â óêðà¿í-
ñüê³é îô³ö³éí³é ³ñòîð³îãðàô³¿ ñïðÿìîâàí³ íà òå,
ùîá î÷îðíèòè Ïåðåìîãó íàä ôàøèçìîì. Ãî-
ëîâíèì ï³äñóìêîì Ïåðåìîãè â òðàâí³ 1945 ð.
áóâ ìèð! Óñòàíîâëåííÿ ìèðó íà Çåìë³ ï³ñëÿ
ñòðàøíî¿ êðèâàâî¿ áîéí³, ÿêî¿ äî ò³º¿ ïîðè í³êîëè
íå çíàëî ëþäñòâî. Âàæëèâî òå, ùî öÿ ïåðåìîãà
çàâåðøèëàñÿ íå ïðîñòî ï³äïèñàííÿì ìèðó, à
ïîâíèì â³éñüêîâèì, åêîíîì³÷íèì, ïîë³òè÷íèì,
³äåéíèì ³ îðãàí³çàö³éíèì ðîçãðîìîì ôàøèçìó.

ППППЕЕЕЕРРРРЕЕЕЕММММООООГГГГАААА    ННННААААДДДД    ФФФФААААШШШШИИИИЗЗЗЗММММООООММММ....

ППППІІІІДДДДССССУУУУММММККККИИИИ    ЙЙЙЙ    УУУУРРРРООООККККИИИИ    ВВВВІІІІЙЙЙЙННННИИИИ
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Майбутній легендарний «глашатай

миру» Юрій Левітан (справжнє

прізвище Беркович) народився 2

жовтня 1914 року в древньому міс!

ті Володимирі, на березі ріки

Клязьми.

Йшла перша світова війна. Бать!

ко працював в артілі кравцем, мати

займалася домашнім господарс!

твом. Від свого рідного дядька Юра

перейняв любов до книг, театру і

співу. Коли юнак співав, гучний го!

лос його було чутно здалеку й су!

сідські хлопчаки прозвали його за

це «трубою».

З благословення батьків, за нап!

равленням, восени 1931 року він

виїхав до Москви вступати до кі!

нотехнікуму, але не пройшов від!

бір приймальної комісії. Почувши

відмову, вирішив повернутися до!

дому. Однак наступного дня йому

на очі попалося оголошення про

прийом до групи радіодикторів.

На чолі комісії за столом сидів ві!

домий московський артист Ва!

силь Качалов. Комісію не збенте!

жили вік Юрка, його спортивні

штани і футболка. Усе вирішив

високо поставлений чіткий і гуч!

ний голос хлопця. Незважаючи

на величезний конкурс, Юрія

прийняли до групи стажистів Ра!

діокомітету Москви з підготовки

дикторів.

Нарешті настав день, коли під

час нічного технічного ефіру йому

довірили прочитати повідомлення

з газети «Правда».

Сталося так, що в цей час біля

приймача був сам генеральний

секретар Йосип Сталін: радіо в йо!

го кабінеті не вимикалося. Почув!

ши голос Юрія Борисовича, він за!

жадав, щоб доповідь на ХVII

партз’їзді (1934) читав «диктор,

который только что передавал

статьи». Вранці у студію доставили

запечатаний пакет з промовою

генсека. З почуттям повної відпові!

дальності за довіру й доручену

справу Левітан упевнено, без єди!

ної запинки й помилки, передав

увесь текст виступу. З цього дня

юнак став головним диктором Ра!

дянського Союзу, а керівництво

строго попередило Левітана: з цьо!

го часу воно повинно завжди зна!

ти його місцезнаходження. 

Почалися передачі диктора, в

яких він повідомляв про папанів!

ців, будівництво Дніпрогесу, про

польоти в США екіпажів Валерія

Чкалова і Михайла Громова. Леві!

тана було визнано найталановиті!

шим співробітником студії. Він

продовжував відточувати свою

майстерність, доводити дикцію до

досконалості. Читав написане й

«догори ногами» для вироблення

уваги й бездоганної вимови.

22 червня 1941 року... Автор цих

рядків, будучи дванадцятирічним

хлопчиком, добре пам’ятає, як на

центральній Нікітській площі міс!

та Воронежа зібралася величезна

юрба людей. Усі як один спрямува!

ли свій погляд на дах будівлі, де

знаходився великий чорний роз!

труб!репродуктор. Була 12!та го!

дина дня тривожного й уже воєн!

ного часу.

***

Йшли запеклі кровопролитні бої

від Баренцова до Чорного морів.

Головний диктор країни віщав на

увесь світ: «Говорит Москва. Пере!

даем последние известия... Сегод!

ня, 22 ноября, по всему Западному

фронту советские войска вели

жестокие бои с переменным успе!

хом...» Німці рвалися до Москви.

Болісним і трагічним фактом був

відступ радянських військ, втрата

все більших територій країни. І то!

ді було видано гіркий і суворий на!

каз Народного Комісара оборони

№ 227 з назвою у три коротких

слова: «Ни шагу назад!».

Восени 1941 року Левітана ева!

куювали у Свердловськ. Вести пе!

редачі зі столиці в цей час стало

технічно неможливо: підмосковні

радіовежі були демонтовані, адже

були вони гарними орієнтирами

для німецьких бомбардувальників.

У Свердловську Левітан жив у бара!

ці в умовах повної таємності. Ін!

формація для випусків надходила

телефоном, сигнал ретранслював!

Потужність його голосу
дорівнювала цілій дивізії

ФФФФЕЕЕЕННННООООММММЕЕЕЕНННН    ЛЛЛЛЕЕЕЕВВВВІІІІ ТТТТААААННННАААА

Þð³é Ëåâ³òàí... Â³í áóâ çìóøåíèé ïðîâåñòè ÷àñ-
òèíó æèòòÿ «çà êàäðîì» — áàãàòîì³ëüéîííà àó-
äèòîð³ÿ ðàä³îñëóõà÷³â íå çíàëà éîãî â îáëè÷÷ÿ,
àëå ãîëîñ éîãî áóâ çíàéîìèé êîæíîìó ãðîìà-
äÿíèíîâ³ êðà¿íè. ßê ó âîºíí³, òàê ³ ó ïîâîºíí³
ðîêè Ëåâ³òàí ïî÷èíàâ ñâ³é âèñòóï ó ïðÿìîìó
åô³ð³ ñëîâàìè: «Ãîâîðèò Ìîñêâà! Ðàáîòàþò âñå
ðàäèîñòàíöèè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà! Îò Ñîâåòñêî-
ãî Èíôîðìáþðî!» Éîãî âèñòóïè áóëè ñèëüíèìè,
æàãó÷èìè, ìîá³ë³çóþ÷èìè óñ³õ íà áîðîòüáó ç
ôàøèñòàìè ÿê íà ôðîíò³, òàê ³ â òèëó.
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ся радіостанціями по всій країні,

що заважало фашистам зафіксува!

ти радіовузол. 

І ось нарешті країна почула: «...

после тяжелых продолжительных

боев, отбив второе генеральное

наступление врага на Москву и по!

бедив силы противника, советские

войска перешли в решительное

контрнаступление одновременно

на Калининском, Западном и Юго!

Западном фронтах...».

Саме в роки Великої Вітчизняної

війни Левітан закликав воїнів, спів!

вітчизників до самовідданості й

патріотизму, до стійкості й муж!

ності, мобілізуючи усіх на розгром

фашистів. Маршал Рокосовський

вважав, що голос Левітана був рів!

носильним цілій дивізії. Він дорів!

нював потужним розривам бомб,

безперервній артилерійській ка!

нонаді, що знищує ворога. Левітан

говорив з ентузіазмом і впевненіс!

тю в перемогу. Виступи головного

диктора країни мали гіпнотичний

вплив на слухачів.

Невипадково відомство рейхмі!

ністра Йозефа Геббельса, головно!

го пропагандиста Німеччини, ба!

чило серйозну небезпеку в радіо!

передачах Левітана. За його голову

була оголошена винагорода в 250

тисяч марок. А Гітлер оголосив

диктора особистим ворогом но!

мер один і обіцяв повісити його,

тільки!но війська вермахту увій!

дуть до Москви. 

Враховуючи погрози фашистів,

оберігали Левітана на державному

рівні. Його постійно супроводжу!

вала охорона, а через пресу запус!

калася дезінформація про його

зовнішність, щоб ніхто не знав, як

виглядає ця людина насправді.

Його голос!заклик був чутний і в

партизанських загонах, з’єднан!

нях, що боролися в тилу ворога. Ці

радіопередачі таємно, з великим

ризиком ловили на чудом зібраних

приймачах в концтаборах Володи!

мир!Волинського, Дарниці, Бухен!

вальда, Освенцима. Радіопередачі

Левітана від імені Совінформбюро

силою слів своїх кували перемогу. І

після війни передачі Левітана були

невід’ємною частиною радянсько!

го життя, його голос накладався на

документальні кадри кінохроніки,

що висвітлюють початок війни, Па!

рад Перемоги, і, звичайно, перший

у світі політ Гагаріна в космос.

Юрій Борисович одружився в

1938 році, проте через 11 років

спільного життя дружина його за!

лишила. Цікаво, що потім, під час

зустрічі у компаніях, він представ!

ляв її як свою... двоюрідну сестру і

зберіг з нею дружні стосунки до

самої смерті. Останні роки Левітан

жив разом з дочкою Наталею і те!

щею Фаїною Львівною на вулиці

Горького. Жив у невеликій двокім!

натній квартирі із зарплатою до

400 рублів на місяць, не маючи біль!

ше ніяких доходів. Позичав гроші

тим, хто попросить, і ніколи не на!

гадував про їхнє повернення. Допо!

магав співробітникам ліками, вирі!

шував їхні квартирні проблеми.

Одного разу Левітан згадав про

свій унікальний голос. Якось, стоя!

чи в черзі у магазині, він попросив

зважити йому кілограм ковбаси,

хоча відпускали тільки по півкіло.

Черга захвилювалася: «Хто це там

говорить?» І знаменитий диктор

відповів своїм коронним голосом:

«Говорит Москва!».

Завжди був у піднятому настрої,

доброзичливий і люб’язний із жур!

налістами, монтажерами і звукоо!

ператорами. Тільки один раз його

бачили пониклим і сумним, і то ли!

ше в колі близьких. Справа в тому,

що на початку 70!х років з ЦК

КПРС прийшла директива — прис!

воїти звання Героя Соціалістичної

Праці кращому працівникові Все!

союзного радіо. Ну хто міг його от!

римати, крім Левітана? Він вірив у

те, що удостоїться нагороди. Але це

звання одержав... голова Держтеле!

радіо СРСР Лапін. Для колективу це

була повна несподіванка. 

Наприкінці життя, після інсульту,

він працював мало, писав свої ме!

муари. Заздрісники вважали, що

«великий диктор» закінчився. Але

це була неправда. Левітан продов!

жував читати урядові заяви, вів ре!

портажі з Красної площі, Кремлів!

ського Палацу з’їздів, брав участь в

озвучуванні фільмів. В 1978!1983

рр. читав тексти в телепередачі

«Минута молчания».

В 1976 році було вирішено орга!

нізувати радіопередачі для ветера!

нів. В ЦК і в керівництві телерадіо!

компанії обговорювалися канди!

датури кращих акторів для участі у

проведенні цього заходу. Серед

них були Михайло Ульянов, Кири!

ло Лавров, Василь Лановий. Але

після всіх обговорень була затвер!

джена кандидатура Юрія Левіта!

на — так вирішив генсек Леонід

Брежнєв. 

Юрію Левітану, першому серед

дикторів, присвоїли звання народ!

ного артиста СРСР (1980), він був

нагороджений орденами Знак По!

шани, Трудового Червоного Пра!

пора, медалями країни. Під час вій!

ни не велися записи інформації,

переданої Левітаном по радіо, за

якими можна було простежити

фронтові події і весь хід Вітчизня!

ної війни, але після її закінчення це

було зроблено.

З нагоди 40!ї річниці звільнення

Орла й Бєлгорода Левітан виїхав до

Курська для підготовки спецвипус!

ку. Перед цим він скаржився друзям

на болі в серці, але поїздку не від!

клав: «Подводить людей не могу. Ме!

ня там ждут!» На полі під Прохорів!

кою (у селі Безсонівка), де відбулася

знаменита Курська битва, йому ста!

ло погано. 4 серпня 1983 року Леві!

тан помер від серцевого нападу.

З великими почестями легендарно!

го диктора поховали в Москві на

Новодєвічьєму кладовищі…

Ëåâ ÊÓÄÐßÂÖÅÂ

Ã³òëåð îãîëîñèâ Ëåâ³òàíà îñîáèñòèì

«âîðîãîì íîìåð îäèí» ³ îá³öÿâ

ïîâ³ñèòè éîãî, ÿê ò³ëüêè â³éñüêà

âåðìàõòó óâ³éäóòü äî Ìîñêâè.
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Проте мало хто знає автора без!

смертного маршу. Син батрака,

круглий сирота з 9 років, Василь

Агапкін прожив нелегке, але довге і

щасливе життя.

Майбутній композитор, дири!

гент військового оркестру та ка!

пельмейстер В. Агапкін починав

військову службу в 1894 р. вихо!

ванцем!корнетистом 308!го Цар!

ського піхотного батальйону в

Астрахані, а закінчив полковни!

ком, диригентом одного з кращих

військових творчих колективів —

Зразкового оркестру Міністерства

державної безпеки СРСР.

Свій шедевр він створив у 1912 р.

в Тамбові, відгукнувшись біллю у

серці на далекі балканські події. У

той час волелюбні слов’янські на!

роди вирішили звільнитися від от!

томанського поневолення.

Розпочалася народно!визвольна

війна слов’ян проти іга османів. Ро!

сійський народ не був байдужим

до цієї трагедії. З усіх міст Росії ви!

їжджали добровольці, загони сес!

тер милосердя для допомоги пов!

сталим братським народам. 

Душа молодого музиканта

В. Агапкіна не змогла не відгукну!

тися на цей біль, вона переживала,

творила і створювала не по стан!

дартах музичних канонів, присвя!

тивши свій марш слов’янським

жінкам, що виїжджали на фронт чи

проводжали близьких.

Марш, створений композитором,

складався з двох частин, основою

мелодії став заспів і приспів старої

солдатської пісні часів Російсько!

японської війни 1904–1905 рр.

Свої нотні нариси В. Агапкін вирі!

шив відвезти до Сімферополя —

там жив і працював відомий в му!

зичних колах композитор і но!

товидавник військовий капельмей!

стер Литовського 51!го піхотного

полку Яків Богорад. Разом вони

придумали назву маршу — «Про!

щание славянки». Незабаром Бого!

рад надрукував в сімферопольській

друкарні сотню екземплярів нот.

На обкладинці цього видання були

зображені молода жінка, яка про!

щається з воїном, Балканські гори

вдалині, загін солдат. І напис: «Про!

щание славянки» — новітній марш

до подій на Балканах. Присвячуєть!

ся усім слов’янським жінкам. Твір

Агапкіна.»

Музика була написана для вій!

ськового духового оркестру. Тек!

сти з’явилися пізніше. Мелодія

маршу поєднує в собі віру в май!

бутню перемогу та усвідомлення

неминучих втрат від боїв. У назві

маршу відображено одне з важких

випробувань, що випадають на

долю жінок — проводжати своїх

чоловіків на війну та вірити у їх по!

вернення. 

Завдяки тому, що київська фірма

грамзапису «Екстрафон» влітку

1915 р. випустила грамофонну

платівку із записом цього маршу,

або Що стоїть за історією невмирущого маршу

««««ППППРРРРООООЩЩЩЩААААННННИИИИЕЕЕЕ     ССССЛЛЛЛААААВВВВЯЯЯЯННННККККИИИИ»»»» ::::

іііі     ббббіііілллльььь,,,,     іііі     ссссллллььььооооззззииии,,,,     іііі     ллллююююббббоооовввв

Ó â³íîê ñëàâè â³ò÷èçíÿíî¿ òà ñâ³òîâî¿ ìóçè÷íî¿
êóëüòóðè íåïîâòîðíîþ ñòð³÷êîþ óïë³òàºòüñÿ
ìàðø «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè».
Éîãî ìåëîä³ÿ ä³éñíî çíàéîìà áàãàòüîì, õî÷
ñë³â ìàðøó ìàéæå í³õòî íå çíàº. Öþ ìóçèêó
ëþáèòü íàðîä, âîíà ïîòð³áíà éîìó, òîìó í³êîëè
íå ñòàð³º. Â ðîêè ïîòðÿñ³íü, â áóäí³ ³ â ñâÿòà,
âîíà íåçì³ííî ñëóæèòü ëþäÿì, òîìó ùî ïðî-
íèçàíà ãëèáîêèì ïî÷óòòÿì ïàòð³îòèçìó ³ ëþ-
áîâ³ äî Â³ò÷èçíè. 
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він швидко став відомим та попу!

лярним в країні. Його почали ви!

конувати військові оркестри в кра!

їнах Європи і, навіть, Америки. 

Під цю музику йшли полки на

фронт Першої світової війни. Вона

звучала на перонах вокзалів, з яких

відправляли солдатів на війну, а

пізніше мелодія маршу піднімала

бойовий дух воїнів Великої Вітчиз!

няної.

Під час Першої світової війни на

цю музику була покладена пісня

добровольців «Вспоили вы нас и

вскормили…», яка дійшла і до

наших часів. 

В роки громадянської війни

з’явилася пісня студентського ба!

тальйону у армії добровольців, Си!

бірський марш — марш Сибірської

народної армії, потім армії адміра!

ла О. Колчака. Один з текстів стосу!

ється Дроздовської дивізії. «Через

вал Перекопский шагая, позабыв!

ши былые беды, в дни весеннего

светлого мая потянулись на север

дрозды». Можливо, в 1920 р. саме

вона була гімном Першого полку

Дроздовської дивізії.

В роки громадянської війни

марш виконувався в походах, на

відпочинку як білогвардійськими

частинами, так і червоноармійця!

ми, правда, тексти пісень були пря!

мо протилежні. Вірші, складені бі!

логвардійцями, виражали скорбо!

ту за зруйновану і втрачену Росій!

ську імперію. А слова, написані для

Червоної Армії, кликали на смер!

тний бій з білою армією, згадуючи

Троцького. Враховуючи це, в 30!ті

роки минулого століття марш тим!

часово був заборонений Радян!

ською владою та виключений з ре!

пертуарів військових оркестрів.

На параді, який пройшов на

Красній площі 7 листопада 1941 р.,

зведеним військовим оркестром

диригував Василь Агапкін. Після іс!

торичного параду бійці прямо з

бруківки площі йшли на фронт. Чи

звучав марш «Прощание славянки»

під час параду–питання супереч!

не. Музиканти оркестру під час

зустрічей з курсантами військово!

диригентського факультету ствер!

джували, що марш звучав. Маршал

С. Будьонний також підтверджував

у своїх мемуарах, що марш викону!

вався. В книзі В. Соколова «Про!

щание славянки» (Москва, «Совет!

ский композитор», 1987) гово!

риться: «…Зведений оркестр грав

«Прощание славянки». Патріотич!

на мелодія маршу була співзвучна

думкам та почуттям воїнів і кож!

ний забрав у свою пам’ять з Крас!

ної площі її високий душевний

настрій, натхненний порив…

В 1947–1955 рр. В. Агапкін керу!

вав Показовим оркестром МДБ

СРСР. В останні роки життя компо!

зитор часто хворів. Помер В. Агап!

кін 29 жовтня 1964 р. Похований у

Москві на Ваганьківському кладо!

вищі. На його могилі — скромний

пам’ятник!стела, на якому вирізь!

блено ноти — перші такти маршу

«Прощание славянки».

У кінці 60!х років на цю музику

було написано чимало варіантів

текстів різними авторами. Ось

один з них: 

Ýòîò ìàðø íå ñìîëêàë íà ïåððîíàõ,

Êîãäà âðàã çàñëîíÿë ãîðèçîíò.

Ñ íèì îòöîâ íàøèõ â äûìíûõ âàãîíàõ

Ïîåçäà óâîçèëè íà ôðîíò.

Îí Ìîñêâó îòñòîÿë â ñîðîê ïåðâîì,

Â ñîðîê ïÿòîì — øàãàë íà Áåðëèí,

Îí ñ ñîëäàòîì ïðîø¸ë äî Ïîáåäû

Ïî äîðîãàì íåë¸ãêèõ ãîäèí.

В програмі Ансамблю пісні і тан!

цю ім. Олександрова марш «Про!

щание славянки» виконувався на

слова Федотова. Сьогодні, в кінце!

вому варіанті, чуємо марш на слова

Мингальова. 

В Україні під звуки маршу «Про!

щание славянки» відправляються

потяги з новобранцями.

Мелодія маршу знайома бага!

тьом, хоч слів майже ніхто не знає.

Цю музику любить народ, вона

потрібна йому і тому ніколи не

старіє. В роки потрясінь, в будні і в

свята, вона незмінно служить лю!

дям, тому що пронизана глибоким

почуттям патріотизму і любові до

Вітчизни. 

В наш час важко собі уявити

свято, проводи новобранців до

армії чи просто виступи духових

оркестрів без такої до болю зна!

йомої мелодії маршу, яка вже

майже століття зігріває наші

серця.

Ëåâ ÊÓÄÐßÂÖÅÂ

АКТУАЛЬНО

Â íàçâ³ ìàðøó â³äîáðàæåíî îäíå ç

âèïðîáóâàíü, ÿêå âèïàäàº íà äîëþ

æ³íîê — ïðîâîäæàòè ñâî¿õ ÷îëîâ³ê³â

íà â³éíó òà â³ðèòè ó ¿õ ïîâåðíåííÿ. 

Ëåâ Îëåêñ³éîâè÷ Êóäðÿâöåâ íàðîäèâñÿ 4 ñåðïíÿ 1929 ð.

â ì. Ê³ðñàíîâå Òàìáîâñüêî¿ îáëàñò³, Ðîñ³ÿ. Ï³ñëÿ çàê³í÷åí-

íÿ ñåðåäíüî¿ øêîëè âñòóïèâ äî Âèùîãî ×åðâîíîïðàïîð-

íîãî ó÷èëèùà áåðåãîâî¿ àðòèëåð³¿ ÂÌÔ â Ðèç³. Ñëóæèâ

îô³öåðîì íà Áàëò³éñüêîìó ôëîò³. Ï³ä ÷àñ ñëóæáè áðàâ

ó÷àñòü â 11 ñâÿòêîâèõ ïàðàäàõ. Íàãîðîäæåíèé 12 äåð-

æàâíèìè â³äçíàêàìè Óêðà¿íè ³ Ðîñ³¿. 

Ó 1982 ðîö³ ïåðå¿õàâ äî Êèºâà, äå ïðàöþâàâ ó êîíñ-

òðóêòîðñüêîìó áþðî «Áóäïëàñò³ê», à ïîò³ì ó Ãîëîâíîìó

óïðàâë³íí³ «Êè¿âïðîåêò» íà ïîñàäàõ êåð³âíèêà ñåêòîðà ³

êåð³âíèêà ãðóïè. Ìàº ïîíàä 1400 òåõí³÷íèõ ³ íàóêîâî-ïîïóëÿðíèõ ïðàöü,

îïóáë³êîâàíèõ â Óêðà¿í³ ³ Ðîñ³¿. Àâòîð 8 êíèã ç àðõ³òåêòóðè, ³ñòîð³¿ ³ êóëüòóðè Êè-

ºâà ³ Óêðà¿íè.
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За всю історію існування СРСР вій!

ськове звання «Маршал Радянсько!

го Союзу» було присвоєно 41 раз.

При цьому 8 воєначальників стали

маршалами ще до початку Великої

Вітчизняної війни (до 1941 року

троє з них були розстріляні —

М. Тухачевський, О. Єгоров, В. Блю!

хер). Двадцяти чотирьом офіце!

рам вище звання було присвоєно

уже після війни, серед них 3 укра!

їнських воєначальника (О. Єрьо!

менко, К. Москаленко — у 1955 ро!

ці, П. Кошовий — у 1968).

Таким чином, на червень 1941

року з 5 Маршалів Радянського Со!

юзу 2 було українцями — маршали

С. Тимошенко і Г. Кулик.

З 9 маршалів, відзначених вищим

військовим званням саме в роки

Великої Вітчизняної, у славній пле!

яді був і українець — маршал Роді!

он Якович Малиновський (звання

присвоєно 10 вересня 1944 р.).

Двічі Герой Ра!

дянського Сою!

зу маршал Се�
мен Костянти�
нович Тимо�
шенко Велику

Вітчизняну вій!

ну зустрів на по!

саді народного

комісара оборо!

ни СРСР, на якій і перебував до лип!

ня 1941 року.

На плечах цього маршала — вип!

робування першого року Великої

Вітчизняної війни, невдачі, катас!

трофи й безмежний героїзм під!

леглих військ.

За цим — командування війська!

ми Західного фронту, Смоленська

битва липня–вересня сорок пер!

шого, керівництво обороною Киє!

ва у вересні 41!го у якості головно!

командувача військами Південно!

Західного напрямку, організація

виходу з оточення угруповання

Південно!Західного фронту. За

ним — керівництво Харківською

операцією, в результаті якої велике

угруповання Червоної Армії зазна!

ло нищівної поразки (у результаті

оточення під Харковом потрапило

в полон більше 200 тисяч солдат і

офіцерів Червоної Армії.).

В 1942 Тимошенко був призна!

чений командувачем Сталінград!

ським фронтом, пізніше — Північ!

но!Західним. З березня 1943 і до

кінця війни — представник Ставки

Верховного Головнокомандування. 

У р о д ж е н е ц ь

Полтавщини Ге!

рой Радянського

Союзу Григо�
рій Іванович
Кулик у перші ж

дні Великої Віт!

чизняної війни

був відправле!

ний на Західний

фронт. У вересні 1941 р. прийняв

командування 54!ю окремою армі!

єю, що обороняла Ленінград. Один

з керівників оборони Керчі й Та!

манського півострова в 1941 році.

16 лютого 1942 був засуджений за

обвинуваченням у здачі Керчі й

Ростова, позбавлений нагород і

понижений у званні до генерал!

майора. У ролі командувача армі!

єю брав участь у Бєлгородсько!

Харківській стратегічній насту!

пальній операції серпня 1943 року.

Однак довго керувати бойовими

діями йому не довелося — вже у ве!

ресні він був відсторонений від ко!

мандування армією й працював у

Наркоматі оборони. 

Після війни Г. Кулик був призна!

чений заступником командувача

військами Приволзького військо!

вого округу. 11 січня 1947 р. був за!

арештований і у серпні 1950 розс!

тріляний разом з генералами

В.Гордовим і Ф.Рибальченком за

обвинуваченням «в організації

змовницької групи для боротьби з

Радянською владою». Був позбав!

лений звання Героя, і лише у 1957

посмертно відновлений у званні

Маршала Радянського Союзу.

Успішною виявилася бойова бі!

ографія двічі Героя Радянського

Союзу, кавалера ордена Перемоги,

Народного Ге!

роя Югославії,

уродженця Оде!

си маршала Ра!

дянського Сою!

зу Родіона Яко�
вича Малинов�
ського. 

Із серпня 1941

року Р. Малинов!

ССССООООЛЛЛЛДДДДААААТТТТИИИИ    ППППЕЕЕЕРРРРЕЕЕЕММММООООГГГГИИИИ::::
від маршала до рядового

Ó ïåðåääåíü á5-¿ ð³÷íèö³ Âåëèêî¿ Ïåðåìîãè
Óêðà¿íà çãàäóº òèõ, õòî ö³íîþ ñâîãî æèòòÿ çà-
õèñòèâ Ðàäÿíñüêèé Ñîþç ³ ïîíåâîëåíó ªâðîïó
â³ä ôàøèçìó. Çíîâó â³äêðèâàþòüñÿ àðõ³âè,
çë³òàº ïèë ç äîêóìåíò³â ò³º¿ ïîðè. Ìåòà ö³º¿
ñòàòò³ — çãàäàòè ñèí³â óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, ùî
ïîêëàëè æèòòÿ íà â³âòàð Ïåðåìîãè é íàãàäàòè
òèì, õòî çàáóâ, ÿêó âèñîêó ö³íó çàïëàòèëà Óê-
ðà¿íà çà òå, ùîá ó òðàâí³ ñîðîê ï’ÿòîãî â Ìîñ-
êâ³ ïðîëóíàâ ñàëþò Ïåðåìîãè.
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ський командував 6!ю армією, а в

грудні 1941 року був призначений

командувачем Південним фрон!

том.

У січні 1942 року Південний

фронт під його командуванням,

взаємодіючи з військами Півден!

но!Західного фронту, в ході Бар!

венківсько!Лозовської операції

відкинув німців від Харкова на 100

кілометрів. 

З березня 1943 року Р. Малинов!

ський командував військами Пів!

денно!Західного фронту (з жовтня

1943 року перейменованого у 3!й

Український фронт). На цій посаді

самостійно й у взаємодії з іншими

фронтами в період із серпня 1943

по квітень 1944 року провів Дон!

баську, Нижньодніпровську, Запо!

різьку, Нікопольсько!Криворізьку,

Одеську наступальні операції, в ре!

зультаті яких були звільнені Дон!

бас і вся Південна Україна. Своє

рідне місто — Одесу йому довелось

звільнити у квітні 1944 року. 

У травні 1944 року Р. Малинов!

ський був призначений команду!

вачем 2!м Українським фронтом,

що разом з 3!м Українським фрон!

том під командуванням Ф. Толбухі!

на продовжив наступ на південно!

му напрямку, розгромивши війська

німецької групи армій «Південна

Україна». 

Закінчивши Велику Вітчизняну

війну в Австрії й Чехословаччині,

Родіон Малиновський був переве!

дений на Далекий Схід, де в ході

радянсько!японської війни всту!

пив у командування Забайкаль!

ським фронтом. Фронт зовсім зне!

нацька для японського команду!

вання прорвався через пустелю

Гобі в центральну частину Мань!

чжурії, довершивши оточення й

повний розгром японських військ.

Малиновському за цю операцію

було присвоєно звання Героя Ра!

дянського Союзу.

Крім звання «Маршал Радянсько!

го Союзу» у період Великої Вітчиз!

няної війни було введено звання

«головний маршал артилерії», «го!

ловний маршал авіації», «маршал

артилерії», «маршал авіації», «мар!

шал бронетанкових військ».

Гідними високого військового

звання «маршал бронетанкових

військ» були визнані українські

полководці — герої!танкісти Яків

Миколайович Федоренко й Павло

Семенович Рибалко (усього зван!

ня маршала бронетанкових військ

присвоєно чотирьом радянським

воєначальникам). 

Першим радянським воєначаль!

ником, якому було присвоєне вій!

ськове звання

маршала броне!

танкових військ

(21 лютого 1944

року) був Яків
Миколайович
Федоренко. У

довоєнний пері!

од — начальник

автобронетан!

кових військ Київського Особли!

вого військового округу, началь!

ник Головного автобронетанково!

го управління Червоної армії.

З липня 1941 року — заступник

наркома оборони СРСР, з грудня

1942 року — командувач бронетан!

ковими й механізованими війська!

ми Червоної армії. Зробив у роки

війни великий внесок у розвиток і

вдосконалювання бронетанкових і

механізованих військ, їхнього зас!

тосування в ході воєнних дій. 

Двічі Герой Ра!

дянського Сою!

зу Павло Семе�
нович Рибал�
ко під час Вели!

кої Вітчизняної

війни просла!

вився як коман!

дувач 3!ї гвар!

дійської танко!

вої армії, брав участь у багатьох бо!

йових операціях, у тому числі в

наступальних операціях по звіль!

ненню Києва, Житомира, Проску!

рова, Львова, Берліна, Дрездена,

Праги.

Перший раз звання Героя Радян!

ського Союзу Павлу Рибалку було

присвоєно 17 листопада 1943 року

за успішне форсування Дніпра,

уміле керівництво армією в битві

під Курськом і Київській насту!

пальній операції.

У липні 1944 року розгорнулася

Львівсько!Сандомирська операція,

під час якої була з ходу форсована

ріка Сан. Загальновійськова армія

зробила пролом у обороні — вузь!

кий коридор шириною всього ли!

ше в 5–6 кілометрів, куди генерал

Рибалко ввів частини своєї 3!й

гвардійської танкової армії і це

дозволило далеко заглибитися у

тил супротивника. Під загрозою

оточення німці вивели війська зі

Львова, що дало можливість уник!

нути бомбардувань і вуличних бо!

їв, зберегти архітектуру древнього

міста.

Довгий час і львів’яни пам’ятали

про подвиг танкістів Павла Рибал!

ка, одна з вулиць міста була назва!

на його ім’ям. Але в 2001 році вули!

ця маршала Рибалка рішенням

Львівської міськради була перей!

менована у вулицю Симона Пет!

люри, а меморіальна дошка — де!

монтована. 

На відміну від львів’ян, пражани,

що зустрічали 9 травня 1945 року

російські танки килимом живих

квітів, свого визволителя не забули.

Маршал Павло Рибалко став по!

чесним городянином Праги, а йо!

го погруддя зайняло місце в Празь!

кому пантеоні.

Проте вулиця Рибалка є у Харко!

ві, місті, що зберегло вдячну

пам’ять про визволителя. А сама

столиця Слобожанщини залиши!

лася в серці генерал!лейтенанта

П. Рибалка й особистою жалобною

насічкою: його єдиний син, 17!літ!

ній лейтенант Вілен Рибалко, зго!

рів у танку в боях під Харковом на!

весні 1943 р.

***

З 26 полководців, відзначених

званням «генерал армії», п’ять от!

римали це звання ще до Великої

Вітчизняної, двоє — вже після неї.

Як і звання Маршала Радянського

Союзу, звання генерала армії не бу!

ло присвоєно жодному з початку

війни аж до січня 1943 року.

З дев’яти полководців, що завер!

шили війну в цьому званні, двоє

славних героїв — Іван Данилович

Черняхівський і Андрій Іванович

Єрьоменко — українці, а росіянин

за національністю генерал армії

Микола Федорович Ватутін, ко!

мандувач військами 1!го Україн!

ського фронту, гідний слави й

пам’яті в серцях кожного жителя

нашої держави, адже загинув, виз!

воляючи Україну, й похований у

самому центрі її столиці.

Уродженець Уманського повіту

Київської губернії (нині Черкась!

ка область Укра!

їни) двічі Герой

Радянського Со!

юзу Іван Дани�
лович Черня�
хівський закін!

чив Київську ар!

т и л е р і й с ь к у

школу у 1928

році.

ТВОЇ СИНИ, УКРАЇНО!
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Шлях від старшого лейтенанта

до генерала був пройдений ним за

п’ять років. За ці ж роки — від ко!

мандира дивізії до командувача

військами фронту. Із всіх команду!

вачів радянськими фронтами він

був наймолодшим за віком, так са!

мо, як і наймолодшим генералом

армії в РККА ( став ним у 38 років).

З липня 1942 року до квітня

1944 — командувач 60!ю армією,

що брала участь у Курській битві,

форсуванні рік Десна й Дніпро, у

Київській, Житомирсько!Берди!

чівській, Рівненсько!Луцькій,

Проскурівсько!Чернівецькій опе!

раціях. 

Саме за високі організаторські

здібності під час форсування Дніп!

ра й виявлений особистий героїзм

генерал!лейтенанту Черняхівсько!

му Івану Даниловичу 17 жовтня

1943 року присвоєно звання Героя

Радянського Союзу.

На відзначення перемог радян!

ських військ під командуванням

двічі Героя Радянського Союзу ге!

нерала Івана Даниловича Черня!

хівського пролунало 32 святкових

салюти. Тридцять третій салют

став салютом на його пам’ять — під

час звільнення Прибалтики 18 лю!

того 1945 року командувач фрон!

том загинув.

Проголосивши про відновлення

своєї незалежності, Литва зажадала

забрати з Вільнюса тіло Черняхів!

ського й пам’ятник на його честь.

Останки великого сина україн!

ського народу були перевезені в

Москву й віддані землі на Ново!

дєвічьєму кладовищі. І по!людськи,

це правильно, адже родина Івана

Даниловича проживає в Москві. 

Герой Радян!

ського Союзу лу!

ганчанин Анд�
рій Іванович
Єрьоменко вже

через 8 днів піс!

ля початку війни

керував Захід!

ним фронтом.

Попередній ко!

мандувач — генерал армії Д.Павлов

був відсторонений від командуван!

ня й розстріляний. 

У бойовій біографії А. Єрьомен!

ка — командування Південно!Схід!

ним (пізніше Сталінградським)

фронтом, Сталінградська битва,

керівництво військами Калінін!

ського й 4!го Українського фронту.

На цьому посту Єрьоменко провів

Моравсько!Остравську операцію, у

ході якої були звільнені Словаччи!

на й східні райони Чехії. Перемогу

його війська зустріли на східних

підступах до Праги. Дотепер його

ім’я носять вулиці чеських міст.

***

За роки Великої війни 11633

разів патріоти удостоювалися ви!

сокого звання Героя Радянського

Союзу. Серед них 2072 українці.

115 захисників Батьківщини удос!

тоювалися цього звання два й біль!

ше разів. Серед них 31 українець.

На кінець 1945 року з числа

трьох тричі Героїв Радянського Со!

юзу нев’янучою славою покрив се!

бе випускник Чугуївської військо!

вої авіаційної школи льотчиків ук!

раїнець Іван Микитович Коже�
дуб. До кінця війни гвардії майор

Кожедуб зробив

330 бойових ви!

льотів, у 120 по!

вітряних боях

збив 62 літаки

с у п р о т и в н и к а

(сюди не вхо!

дять 2 американ!

ських P!51, які

першими напа!

ли на нього навесні 1945 року та бу!

ли збиті під час нападу). Останній

свій бій, у якому збито 2 FW!190,

Іван Кожедуб провів у небі Берліна.

Він по праву вважається асом авіації

союзників, враховуючи і той факт,

що за всю війну жодного разу сам

не був збитий.

На батьківщині у селі Ображівка

на Сумщині встановлене бронзове

погруддя Героя. У місті Суми на

честь Івана Микитовича Кожедуба

встановлено пам’ятник, його іме!

нем названо парк. 

Уродженець Полтавщини льот!

чик!штурмовик

двічі Герой Ра!

дянського Сою!

зу Георгій Ти�
мофійович Бе�
реговий за ро!

ки війни зробив

186 бойових ви!

льотів. За геро!

їзм, мужність і

відвагу в 1944 році визнаний гід!

ним звання Героя Радянського Со!

юзу. Георгій Береговий був єдиним

радянським космонавтом, відзна!

ченим першою зіркою Героя за Ве!

лику Вітчизняну війну, а другою —

за політ у космос.

Протягом 27 років (1968–1995)

Береговий був найстаршим земля!

нином, що побував у космосі.

Лише нещодавно повернулося з

небуття ім’я черкащанина Івана
Григоровича Драченка, леген!

дарного льотчика!штурмовика,

одного з 4!х

повних кавале!

рів ордена Сла!

ви, відзначених

званням Героя

Радянського Со!

юзу, збитого у

серпні 1943 і,

непритомним,

захопленого у

полон. Побоями і катуванням льот!

чикові спотворили обличчя, виби!

ли зуб, він остаточно втратив пра!

ве око, ушкоджене ще в бою...

Потім — втеча з полону, госпі!

таль у Москві, тривале лікування.

Хворий довго благав лікарів й

зрештою «вибив» у них довідку та!

кого змісту: «Молодший лейтенант

Драченко І.Г. направляється у свою

частину для подальшого проход!

ження служби».

Останні 178 бойових вильотів на

літаку «Іл!2» здійснені на Берлін і

Прагу. Особисто збив п’ять літаків

супротивника й дев’ять спалив на

аеродромах, знищив десятки воро!

жих танків і бронетранспортерів,

багато іншої техніки й живої сили

супротивника.

Забутий і другий із четвірки Ге!

роїв Радянського Союзу — повних

кавалерів ордена Слави херсонець

Павло Христофорович Дубін�
да, який починав службу на крей!
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сері «Червона

Україна» Чорно!

морського фло!

ту, а після заги!

белі крейсера, з

листопада 1941

року — у 8!й

бригаді мор!

ської піхоти. Під

час оборони Севастополя був важ!

ко контужений, потрапив у полон,

втік. А далі — знову війна …

Військова історія знає унікаль!

ний факт триразово нагороджен!

ня під час Великої Вітчизняної вій!

ни двох радянських офіцерів орде!

ном Олександра Невського. І обид!

ва ці офіцера — українці:

підполковник, командир 536!го

винищувально!протитанкового

артилерійського полку (на момент

нагородження) Борисенко Іван

Григорович та підполковник, ко!

мандир 818!го артилерійського

полку 223!ї стрілецької дивізії Нев!

ський Микола Леонтійович. 

Корабель Військово!Морських

Сил України з гордістю носить ім’я

Героя Радянського Союзу, хар!

ків’янина, стар!

шого лейтенан!

та Костянтина
Ф е д о р о в и ч а
Ольшансько�
го, командира

б е р е з н е в о г о

Миколаївського

десанту 1944 ро!

ку. 

Зайнявши кілька будинків мико!

лаївського порту й пристосувавши

їх до оборони, загін радянських

воїнів дві доби до підходу своїх

військ вів бій, відбивши вісімнад!

цять запеклих атак супротивника.

Увечері 26 березня пролунала

остання радіограма героя: «Супро!

тивник атакує. Положення важке.

Прошу дати вогонь на мене. Оль!

шанський».

Старший лейтенант Костянтин

Ольшанський загинув смертю хо!

робрих у бою 27 березня 1944 ро!

ку. Указом Президії Верховної Ради

СРСР від 20 квітня 1945 року всі 55

моряків!десантників були визнані

гідними звання Героя Радянського

Союзу:

Ще один наш

с п і в в і т ч и з н и к

командир під!

водного човна

«С!13» капітан 3

рангу Олек�
сандр Івано�
вич Маринес�
ко назавжди за!

лишиться в істо!

рії як підводник №1. Саме його

човен потопив величезну німецьку

плавучу базу «Вільгельм Густлов»

водотоннажністю 25 484 тонни.

Це був найбільший військовий

транспорт, знищений у роки війни

радянськими підводниками.

Безпрецедентну атаку цього лай!

нера англійці ще у 1945 році не ви!

падково назвали «атакою століття».

На німецькому кораблі тоді пере!

бувало більше 6000 осіб. З них

близько 3700 були добре навчени!

ми членами екіпажів нових підвод!

них човнів третього рейха. Ура!

зивши ворога, човен А.Маринеска

віртуозно уник переслідування,

хоча й відчув удари 240 (!) глибин!

них бомб.

Звання Героя Радянського Союзу

відважному синові України було

присвоєно посмертно... у 1990 році.

Згадуючи українських героїв —

маршалів і генералів, простих сол!

датів, орденоносців і безвісті зник!

лих, ми також згадуємо про подвиг

мільйонів росіян, грузин, узбеків,

казахів, які визволяли Україну, всіх

тих, для кого по!

няття Батьків!

щина дійсно не

було порожнім. 

Не можна не

в к л о н и т и с я

подвигу поляка

генерала (зго!

дом маршала,

двічі Героя, кава!

лера двох орденів Перемоги)

Костянтина Костянтиновича
Рокоссовського, який з боями

відступав зі своїм корпусом від

містечка Броди до Житомира, зав!

даючи поразки ворогу в перші мі!

сяці війни. 

Як не згадати сина вірменського

народу двічі Героя Радянського Со!

юзу маршала Івана Христофоро�
вича Баграмя�
на — на початок

війни заступни!

ка начальника

штабу Київсько!

го Особливого

військового ок!

ругу, одного з ав!

торів Львівсько!

Чернівецької і

Київської оборонних операцій.

Не можна забути Героя Радян!

ського Союзу росіянина генерала

Никандра Євлампійовича Чи�
бисова, командувача Примор!

ською групою військ, одного з ке!

рівників героїч!

ної оборони

Одеси. У 1943

році він на чолі

38!ї армії мріяв

увірватися в Київ

з Лютізького

плацдарму, але з

політичних при!

чин був заміне!

ний українцем — генералом Кири!

лом Семеновичем Москаленком. 

Воєнні дії проти німецько!фа!

шистських окупантів під час Вели!

кої Вітчизняної війни йшли на те!

риторії України протягом сорока

місяців (з 22 червня 1941 р. до кін!

ця жовтня 1944 р.). У тій війні Ук!

раїна втратила близько 9 млн чо!

ловік. 2,3 млн українців були виве!

зені для примусових робіт у Німеч!

чину. Повністю або частково на

території УРСР було зруйновано

понад 700 мостів і 28 тис. сіл, без

даху над головою залишилися

близько 10 млн чоловік. 

На українській землі були зосе!

реджені головні сили вермахту —

від 57,1% до 76,7% загальної кіль!

кості дивізій. 

Нам варто пам’ятати цю крас!

номовну статистику, щоб молоде

покоління розуміло, які цінності

поклали на вівтар Перемоги міль!

йони наших співвітчизників від

маршала до рядового. 

Åäóàðä ËÈÒÂÈÍÅÍÊÎ

ТВОЇ СИНИ, УКРАЇНО!



52

Крім нього, я маю ще два «Кобзарі»,

які видавалися у 1943 і 1944 роках.

Із всієї колекції «Кобзарів», зібра!

ної мною, найбільше ціную саме ці

Шевченкові збірки. Тому, що вони

нагадують мені бійця, на долю яко!

го випали тяжкі випробовування

війни і якому вдалося вижити. Бій!

ця, що загинув у перший день вій!

ни у Бресті, що впав замертво на

широкому полі моєї Корсунь!Шев!

ченківщини або був смертельно

поранений в останній день війни у

Берліні. Це згадка про того бійця,

що, будучи тяжко пораненим, зно!

ву і знову піднімався в атаку, доки в

один із травневих днів наказу на

атаку вже не віддавалося. Ці

«Кобзарі» нагадують і стомленого

від війни бійця, який і тепер, через

десятиліття, згадує ті безжалісні

страшні роки, своїх окопних поб!

ратимів із Росії і Вірменії, Казах!

стану і Грузії, із Самарканду і Дон!

басу. Так, вони всі були його побра!

тимами.

Ось як, наприклад, про звільнен!

ня Шевченкових Моринець свого

часу написав Анатолій Самойленко:

Ðèäàëè Ìîðèíö³, ñòîãíàëà Óêðà¿íà, 

Çàëèòà êðîâ’þ, ïëàêàëà çåìëÿ, 

Øóêàëà âò³õó ïî õàòàõ ðó¿íà. 

² ñìåðòü ÷îðíèëà çðàíåí³ ïîëÿ.

Ñèâ³ëè ä³òè ï³ä ôàøèñòñüêèì äóëîì, 

Ñëüîçàì ³ ãîðþ íå áóëî ê³íöÿ. 

Ñòðàøíà â³éíà ãóëà ñìåðòåëüíèì ãó-

ëîì, 

Ùîäíÿ êîâòàëà äóø³ ³ ñåðöÿ.

Âìèðàëè ëþäè, îáðèâàëèñü äîë³, 

Êîíàëî ùàñòÿ â çàòèñêó ñóäîì, 

Âìèðàëè, òà íå ãíóëèñÿ òîïîë³ 

² ãîðäî âèñî÷³ëè íàä ñåëîì.

À ìèìî éøëè íàòîìëåí³ ñîëäàòè 

Â êîòåë, ï³ä Êîðñóíü, ó çàïåêëèé á³é 

Ñâî¿ì æèòòÿì òîïîë³ ðÿòóâàòè, 

Òàðàñ³â êðàé ³ ìèðíèé òðàâåíü ì³é.

Çåìëÿ ç òèõ ï³ð ï³ââ³êó âêîðîòèëà, 

Äàëà ìîðÿíàì ñò³ëüêè ñâ³òëèõ äîëü... 

Òà íå çàïàëà â ïàì’ÿò³ ìîãèëà 

Ï³ä øàòàìè âðÿòîâàíèõ òîïîëü.

«Кобзарю»–фронтовику присвя!

тив свій вірш «Дорога реліквія»

Іван Паліївець:

Ìåí³ ï³ñëÿ â³éíè êîìáàò 

Ïðèñëàâ ðåë³êâ³þ ñâÿùåííó — 

«Êîáçàð» Øåâ÷åíê³â... òîé, ùî áðàò 

×èòàâ çåí³òíèêàì ùîäåííî.

Íà í³ì àâòîãðàô áðàò ëèøèâ -

Êðîâ çàïåêëàñü ïîì³æ ðÿäê³â. 

Êîëè â³ä êóë³ ñóïîñòàòà 

Íà ñí³ãîâó óïàâ ïîñò³ëü...

Çàêëå÷àíó ìîãèëó áðàòà 

Âæå çàð³âíÿëà çàìåò³ëü.

Òè ïðàãíóâ, áðàòå, âèñîòè — 

Â äåðçàííÿ âèì³ðè íåçâè÷í³... 

Çáåð³ã òè Äàðíèöüê³ ìîñòè. 

Ùîá ìè çâåëè òåïåð êîñì³÷í³.

Òóëþ äî ñåðöÿ ð³äíèé äàð — 

Îáïàëåíèé â áîÿõ «Êîáçàð».

А ось ще рядки із вірша Миколи Ри!

бака «Нас заколисував Волосожар»:

Òðèìàþ÷è ïðîñòðåëåíèé «Êîáçàð», 

×èòàâ ðàäèñò íàòõíåííî: 

«Êàðè êàòàì, êàðè!» 

Íå äî÷èòàâ, áî ÷óºìî ç ï³òüìè 

Íàêàç: ïðèãîòóâàòèñü äî àòàêè! 

Íå ïðî÷èòàëè åï³ëîãó ìè 

Ìîãóòíüî¿ ïîåìè «Ãàéäàìàêè». 

«Êàòþø³» áèëè, ñâ³ò âèáóõàâ, ãóä³â, 

²øëè á³éö³ — â ïðîïàëåíèé îäåæ³ -

Çà äðóç³â ñìåðòü ³ çà ñèâèíè âä³â.

Çà õàòó ð³äíó â ïîëóì’¿ ïîæåæ³. 

² íå ïîì³ã ôàøèñòàì ¿õí³é áîã: 

Âñòàâàëè: ç ï³äíÿòèìè éøëè ðóêàìè... 

Òàê îñü — íîâèé ³ ñëàâíèé åï³ëîã, 

Ùî â áèòâ³ ö³é íàïèñàíèé áóâ íàìè!

Але у цього «Кобзаря» — щаслива

доля. Щаслива, як і у багатьох бій!

ців. Судячи з його зовнішнього виг!

ляду, він не був поранений, на ньо!

му нема крові, він не горів у вогні і

не тонув у воді. Так, у нього щасли!

ва доля і, насамперед, тому, що він

дожив до цього знаменного свята.

Доля книжки, як зазначав Павло

Тичина, доля взагалі кожного тво!

ру людського духу — не однакова.

І це ми бачимо на прикладі надзви!

чайного поширення «Кобзаря» Та!

раса Шевченка, який відразу після

виходу його у світ за свою силу ді!

ючу був розхватаний мільйонами

рук, притулений до серця, а потім

десятки разів перевиданий і допов!

нений, пішов у світ між люди.

Мільйони бійців не дожили до

дня Перемоги.

І в цей знаменний день ми схиля!

ємо голови над їх могилами, ми та!

кож віддаємо шану тим небагатьом

живим, які все!таки дочекались

цього свята. Давайте ж згадаємо та!

кож «незлим тихим словом» ще од!

них бійців!фронтовиків — «Кобза!

рів» Тараса Шевченка. Живіть віч!

но, «Кобзарі»!фронтовики! І якщо,

не дай Бог, прийде лиха година, зо!

віть, піднімайте і ведіть народ Укра!

їни боронити свою землю і волю!

Âîëîäèìèð ÏÎÐÒßÍÊÎ

Çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê êóëüòóðè Óêðà¿íè 

У переддень Великої перемоги в Києві
побачила світ унікальна брошура, яка є
фототипічним відтворенням примірника
«Кобзаря», виданого у 1942 (!) році

««АА  ммииммоо  ййшшллии  ннааттооммллеенніі  ссооллддааттии  
ВВ  ккооттеелл,,  ппіідд  ККооррссуунньь,,  уу  ззааппееккллиийй  ббіійй  

ССввооїїмм  жжииттттяямм  ттооппоолліі  рряяттууввааттии,,  
ТТаарраассіівв  ккрраайй  іі  ммииррнниийй  ттррааввеенньь  мміійй»»..



Здається, зовсім недавно було літо,

а вже й осінь... У повітрі — тиша.

Проїде вулицею принишклого се!

ла автомашина, чи десь винувато

прогуркоче трактор — і знову ти!

хо...

Стара Чайчиха порається на го!

роді з малим правнуком. Нараз під!

вела голову, прислухалася.. «Кур!

ли..., курли...» Сліпуватими очима

шукає в небі птахів...

— Та он же вони, бабусю, дивіть!

ся, — не втерпівши, сіпає за спідни!

цю хлопчак. — То журавлі, бабусю,

журавлі..?

У старої Чайчихи клубок підко!

тився до горла. Неквапливо витер!

ла руки об фартух... А в пам’яті

спливало давно забуте...

І згадалося Чайчисі весілля... Її ве!

сілля... І так ясно, ніби вчора оте все

було... І повний двір гостей, і трійко

коненят, що виділив колгосп для

весільного поїзда, і чоловіка сво!

го — Семена Чайку.

Згадалося, як обережно цілував

він її, коли гості кричали «Гірко!»...

І ота одна!одненька ніч... Коли він,

сп’янілий від кохання, шепотів, що

хоче трійко діток, двох хлопчиків і

дівчинку... І щоб спочатку були

хлопчики... Вона була б ладна на!

родити йому й десятьох, аби по!

вернувся з фронту... Та де там! 

Назавтра вулицею летів на зми!

леному коні голова колгоспу: «Вій!

на! Людоньки, війна»!..

Люди розійшлися, а вона так і за!

лишилась у білій сукні і з квітами в

косах за опустілим столом...

А потім прилетіла звістка: «Нема

Семена». Пропав безвісти. Пропав...

Так і народила своє Чайченя в ха!

ті біля печі. І назвала сина Семе!

ном — як батька...

— Що з вами, бабусю? — тягне за

руку малий правнук. — Вам зле?

! Та ні, онучку, то я з журавлями

прощалась... Може, назавше... Пора

вже, — зітхнула поволі...

— А куди вони летять, бабусю?

— В теплі краї, онучку!

— А що, у нас тепер буде холодно?

— Так, онучку, у нас буде осінь.

Журавлики на крилах тепло но!

сять...

Хлопченя зривається з місця і

м’ячиком скаче вслід за журавля!

ми... Чайчиха стривожено дивить!

ся йому вслід... Хоча б не впало, ма!

ле ж іще. Дивись, а вперте, як дід і

прадід... І боляче Чайчисі, і радіс!

но... А журавлів уже й не чути... І

тільки голос правнука за сусідньою

садибою:

— Зупиніться, журавлики!

— Журавлики!и...! 

Чайчиха знову береться до робо!

ти. А по запиленій зморшкуватій

щоці все котиться і котиться сльо!

за, лишаючи довгий вологий слід...

Îëåêñà ÊÐÈÂÎØÈÉ

ВВВВ     ММММ АААА ЕЕЕЕ     4444 3333 6666гггг оооо

Виктор ВЛАСЮК

— Õóòîð äîëæåí áûòü âçÿò

×åðåç ÷àñ — êðîâü èç íîñà!

Âûïîëíÿéòå, êîìáàò,

×òî, êàêèå âîïðîñû? -

Òåëåôîí çàìîë÷àë,

×òî-òî ùåëêíóëî â òðóáêå…

Áàòàëüîí íàñòóïàë

Òðåòüè òðóäíûå ñóòêè.

Â ñìåðòîíîñíîì îãíå

Ïîðåäåë îí äî ðîòû.

×òî æ, ñóäüáà íà âîéíå

Òàêîâà ó ïåõîòû!

Ñ÷åò ñåêóíäàì èäåò

Íà êðóæêå öèôåðáëàòà,

Âðåìÿ ì÷èòñÿ âïåðåä,

Ïîäãîíÿÿ êîìáàòà.

Íî ïðèêàç åñòü ïðèêàç,

Âûïîëíÿòü åãî íàäî,

Òóò è âåñü òåáå ñêàç,

À ôàøèñò — âîò îí, ðÿäîì

Îãðûçàåòñÿ çëî

Èç îêðàèííîé õàòû.

Êðåï÷å ñæàëè öåâüå

Ïàëüöû ó àâòîìàòà.

Â ðîñò ïîäíÿëñÿ êîìáàò

È ïî ýòîìó çíàêó

Çà ñîëäàòîì ñîëäàò

Óñòðåìèëèñü â àòàêó.

Õóòîð âñå æå áûë âçÿò,

À ïîä âå÷åð ðåáÿòà

Íà ïðèãîðêå ó õàò

Õîðîíèëè êîìáàòà.

Îí ëåæàë, êàê æèâîé,

Áóäòî ñïàë ïîñëå áîÿ,

Çàïëàòèâ çà ïîêîé

Ñàìîé âûñøåé öåíîþ.

Íà ëèöå ó íåãî 

Óäèâëåíüå çàñòûëî.

Äâàäöàòü òðè ëèøü âñåãî

Åìó òîëüêî è áûëî.

À âîêðóã ãèìí âåñíå

Ðàñïåâàëà ïðèðîäà.

Äî ïîáåäû â âîéíå

Îñòàâàëîñü äâà ãîäà...

ЧЧЧЧААААЄЄЄЄННННЯЯЯЯТТТТККККОООО
Моїй бабусі Уляні Василівні
Кривоший і всім солдатським
вдовам п р и с в я ч у ю .



Ïîëêîâíèê ó â³äñòàâö³ 

²âàí Êóçüìåíêî:

— Â Ïàðàä³ Ïåðåìîãè ìè éøëè ï³ñ-

ëÿ êîëîí Ôðîíò³â. ² â íàø³é ïàðàäí³é

«êîðîáö³» ìàéæå âñ³ áóëè ôðîíòîâè-

êàìè, òèìè, õòî íàáëèæàâ ñâ³òëå ñâÿ-

òî Ïåðåìîãè ó Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿí³é.

Çà äâà òèæí³ äî ïàðàäó â êàçàðìàõ

ó÷èëèùà ðîçì³ñòèëè â³éñüêîâèê³â 

3-ãî Óêðà¿íñüêîãî ôðîíòó, à íàñ,

êóðñàíò³â, ïåðåâåëè â íàìåòè. 

Ñàì Ïàðàä Ïåðåìîãè çãàäóþ ÿê ùîñü âåëèêå ³ íåéìî-

â³ðíå ó ìîºìó æèòò³. ² õî÷ âåñü ÷àñ éøîâ äîù, òî çàòèõà-

þ÷è, òî ðÿñí³øàþ÷è, ³ ìè âèìîêëè âñ³ äî íèòêè, óðî÷èñòî-

ãî íàñòðîþ â³í íàì íå ì³ã ç³ïñóâàòè, äîùó ìè ïðîñòî íå

ïîì³÷àëè. Íàø³ äóø³ ç³ãð³âàëà äóìêà, ùî ìè — ÷àñòèíà

Âåëèêîãî Íàðîäó Âåëèêî¿ Êðà¿íè, ÿêà ïåðåìîãëà ëþòîãî

âîðîãà. ² öåé íàðîä ëþáèòü ñâîþ Àðì³þ. Ç Êðàñíî¿ ïëîù³

ìè ñòðîºì éøëè äî ßðîñëàâñüêîãî âîêçàëó, îáàá³÷ äîðî-

ãè ñòîÿëè æ³íêè, ä³òè… Âîíè íàñ â³òàëè, ä³â÷àòà äàðóâàëè

êâ³òè, îá³éìàëè íàñ, ö³ëóâàëè… Öå íåïîâòîðíå â³ä÷óòòÿ…

éîãî ïîäàðóâàëà íàì Âåëèêà Ïåðåìîãà!

Ï³äïîëêîâíèê ó â³äñòàâö³ 

Ïàâëî Íàóìîâ:

— Ïîòðàïèòè äî ÷èñëà òèõ, õòî

ïðîéøîâ â ïàðàäíîìó ðîçðàõóíêó

Êðàñíîþ ïëîùåþ, ìåí³ ñóäèëîñÿ

òîìó, ùî ìàâ âèñîêèé çð³ñò, ïðèºì-

íó çîâí³øí³ñòü, ãàðíó ñòðîéîâó âèï-

ðàâêó ³ áóâ íàãîðîäæåíèé ê³ëüêîìà

áîéîâèìè îðäåíàìè ³ ìåäàëÿìè.

Êîëè â ÷àñòèíó íàä³éøëà òåëåãðàìà

ïðî â³äá³ð êàíäèäàò³â íà ïàðàä, ìå-

íå êîìàíäóâàííÿ çàïèñàëî îäíèì ç ïåðøèõ. Ïîò³ì áóëî

ê³ëüêà ñòàä³é â³äáîðó ó Êåí³ãñáåðç³, äå ôîðìóâàëèñÿ «êî-

ðîáêè» íàøîãî ôðîíòó. Äàë³ ùå äâà òèæí³ ðåïåòèö³é ó

Ìîñêâ³. Ïåðåä ñàìèì ïàðàäîì âèäàëè íîâåíüêó ôîðìó,

íà í³é ÿ âïåðøå çà âñþ â³éíó íàøèâ «ëè÷êè» ñòàðøîãî

ñåðæàíòà, àäæå íà ôðîíò³ ìè ¿õ íå íîñèëè.

Êðîêóþ÷è òîä³ Êðàñíîþ ïëîùåþ, çãàäóâàâ êîæåí äåíü

ö³º¿ â³éíè, âàæê³ çèìîâ³ íàâ÷àííÿ ó «êóëåìåòö³», ôðîíòîâ³

áóäí³, îáëè÷÷ÿ çàãèáëèõ òîâàðèø³â, ùî íå ä³éøëè äî Ïå-

ðåìîãè… À ùå íà äóø³ áóëî ñâ³òëî ³ ðàä³ñíî: «Ìè ïåðå-

ìîãëè!!! Ê³íåöü â³éí³!!! Ê³íåöü ñìåðò³!!!».
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24�го червня 1945�го року у
Москві в ознаменування пере�
моги над Німеччиною у Вели�
кій Вітчизняній війні відбувся
Парад Перемоги.
• Рішення про проведення Параду

Перемоги було прийняте Сталі!

ним 13!го травня після розгрому

останнього фашистського угру!

повання.

• Замовлення на пошиття парадної

форми для учасників Параду Пе!

ремоги (понад 10 тисяч комплек!

тів) було розміщене на всіх мос!

ковських швейних фабриках.

• Спеціально до параду на Красній

площі було збудовано Фонтан

Переможців, який по закінченні

параду демонтували.

• Маршал Жуков, який приймав

парад, і маршал Рокоссовський,

що ним командував, проїхали по

Красній площі на білому і воро!

ному конях. Сталін, разом з ін!

шим керівництвом країни, спос!

терігав за парадом з трибуни

Мавзолею Леніна.

• Всупереч поширеній думці, Пра!

пора Перемоги під час цього па!

раду на Красній площі не було.

• Парад Перемоги приймав не

Верховний Головнокомандувач

Сталін, а його заступник Жуков.

Ряд джерел стверджує: Сталін від!

мовився від цього, бо не достат!

ньо добре їздив верхи на коні.

• Кінь Жукова був терської породи

світло!сірої масті, мав кличку Ку!

мир, у Рокоссовського був чис!

токровний верховий рисак кара!

кової масті на кличку Полюс.

• В складі 1!го Білоруського

фронту окремою колоною йшли

представники Війська Поль!

ського.

• Для кожного полку оркестр ви!

конував особливий марш. Кожен

зведений полк йшов кількома па!

радними «коробками» і його чи!

сельність була понад тисячу чо!

ловік.

• Прапороносці з асистентами

несли по 36 Бойових Прапорів

найбільш уславлених в боях час!

тин кожного фронту. 

• Зведений полк ВМФ складався з

представників Північного, Бал!

тійського і Чорноморського

флотів, Дніпровської і Дунай!

ської флотилій.

• Марш полків завершувала коло!

на солдатів, що несли схиленими

200 прапорів і штандартів роз!

громлених німецьких військ. Ці

трофеї під барабанний дріб були

кинуті на поміст біля підніжжя

Мавзолею Леніна. Першим поле!

тів до ніг переможців особистий

штандарт Гітлера.

• Після проходження солдатів!пе!

реможців урочистим маршем

йшли частини Московського

гарнізону.

• Про Парад Перемоги знято од!

нойменний документальний

фільм. Це один з перших кольо!

рових фільмів у СРСР.

АКТУАЛЬНО

ППППААААРРРРААААДДДД    ППППЕЕЕЕРРРРЕЕЕЕММММООООГГГГИИИИ::::
дві години незабутнього феєричного видовища, на
яке вся країна із нетерпінням чекала 1418 днів і ночей

Парад Перемоги у спогадах його учасників 
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Дорогі наші діти, онуки і правнуки!

Ви народилися й виросли в мирний час. Вам важко повірити, що людське життя

обірвати так само просто, як вранішній сон. Про окопи і траншеї ви знаєте тільки

з кінофільмів та розповідей фронтовиків. Для вас війна — історія. Але від цієї іс&

торії не можна відрікатися. Бережіть пам’ять про ту війну і Перемогу над на&

цизмом та його посібниками 9 травня 1945 року. Її виборов багатонаціональний

радянський народ, невід’ємною частиною якого був і народ нашої України. Жодна з

країн не встояла перед фашистською навалою! А ми вистояли і перемогли. Ця пе&

ремога врятувала не тільки наш народ і нашу Батьківщину, а й світову цивіліза&

цію. Якби не було цієї Перемоги, не було б сьогодні ні держави України, ні україн&

ського народу як етносу.

Ми можемо прямо дивитися в очі вам, нашим дітям і онукам, розповідаючи про

війну проти фашистів. І нам є що сказати, тому що били ми ворога нещадно, до

перемоги, за змучений наш народ, за вас, наші рідні. Ворог не залишав нам вибору:

або стояти на смерть, захищаючи Вітчизну, або загинути чи стати рабами. Ми

вистояли, хоча було дуже важко. Більшість з тих хлопців і дівчат 18&річного віку,

що пішли на фронт в 1941 році, не повернулися звідти. Що б сьогодні не говорили

про той час, ми прожили своє життя чесно і гідно. Ідеї, які надихали нас на Пере&

могу, були величними: любов до рідної землі, почуття обов’язку перед Батьківщиною,

інтернаціоналізм і взаємодопомога братнім народам.

Тоді, 65 років тому, ми взяли на себе величезну відповідальність за долю країни,

долю людей, які живуть в ній, за їх майбутнє. Сьогодні ми передаємо цю відпові&

дальність вам, і хай це буде для вас не важким тягарем, а почесною справою. Висо&

ка честь — бути спадкоємцями Великої Перемоги і слави учасників Великої Віт&

чизняної війни. Ми віримо у вас, ми сподіваємося на вас, наші дорогі сини, дочки,

внуки і правнуки!

Шануйте ветеранів Великої Вітчизняної війни, прислухайтеся до їх правдивого

слова, відчуйте їх віру і біль, прагніть зрозуміти велике значення Перемоги, витоки

героїзму фронтовиків і самовідданість працівників військового тилу. Замисліться,

що було б з Батьківщиною, з вашими рідними і з вами, якби ми не вистояли в тій

жорстокій війні. 

Не допускайте наруги над вітчизняною історією, адже її фальсифікація руйнує

людину і суспільство. Не допускайте наруги над меморіалами та пам’ятниками

героям Великої Вітчизняної війни.

Менше хворітимуть наші серця, якщо ми будемо упевнені: наша Перемога в на&

дійних руках, ви беззавітно любите свою Батьківщину, готові за неї заплатити

найвищу ціну — своє життя! Хай пам’ять про священну народну війну стане

об’єднуючою силою для нашої країни.

Ми заповідаємо вам Пам’ять…

Комітет ветеранів війни України просить ветеранів&фронтовиків приєднатися

до цього звернення.

ЗЗввееррннеенннняя  

ввееттеерраанніівв  ВВееллииккооїї  ВВііттччииззнняяннооїї  ввііййннии  11994411&&11994455рррр..  

ддоо  ммооллооддіі  УУккррааїїннии



АКТУАЛЬНО








