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Мій край клекоче у пожарі…

Чи ж можу буть байдужим я?

Сталева каска, очі, очі карі –

Такою, пісне, будь моя!

Прослав свій край, лети до неба, 

Де кулеметів огнепад,

Щоб не сказав ніхто про тебе,

Що не спала ти під грім гармат…

В.Сосюра «Слово багнетом сія»



Звертаючись до теми Другої світової війни, можна на перший 
погляд стверджувати, що вже все начебто сказано, все вивчено, все 
доведено. Але... ХХI століття до сьогодні нараховує чи не 
найбільше білих плям у дослідженні тих чи інших історичних
подій. Не виняток й українська література…



У листі до своєї дружини від 4 червня
1942 року Олександр Довженко  
пише: «Я буду писати про страждання, 
і героїзм, і трагедію свого народу». 
Українські письменники не могли 
стояти осторонь, коли загарбники
напали на нашу землю. І кров, і сльози
народу закарбувались в слові, яке 
кликало до бою, вселяло віру й надію
у перемогу над ворогом.



Письменники-фронтовики

Михайло Стельмах

Олександр 
Довженко

Микола 
Бажан

Андрій 
Малишко



Маки пам’яті. Як народжувалася
традиція

• Одну з легенд про мак обробив Михайло Стельмах: "…Ординці
воїна скришили, на землю впало тіло біле і, наче зерно, проросло, 
а влітку маком зацвіло…" Як з’ясувалося потім, ми потрапили в 
якесь неймовірне сплетіння архетипів. Мак має снодійні
властивості. Сон – це смерть. Смерть – це забуття. І так символ 
забуття перетворився на символ пам’яті.

• Дизайн розроблено за ініціативи Українського інституту
національної пам'яті та Національної телекомпанії України. 
Автором символу є харківський дизайнер Сергій Мішакін. 
Графічне зображення є своєрідною алюзією: з одного боку воно
уособлює квітку маку, з другого – кривавий слід від кулі. Поруч із
квіткою розміщено дати початку і закінчення Другої світової війни
– 1939–1945 – та гасло “Пам’ятаємо. Перемагаємо”.



Записи у «Щоденнику» О. Довженка

• 06.03.1942

• Найстрашнішим під час відступу Червоної Армії був плач жінок. 
Плакала Україна… Дівчата — краса землі нашої. З невимовним
сумом дивились вони нам услід. Білі обличчя їхні і білі губи сухі, 
як у ангелів-архистратигів.

• Завмирали серця дівочі у німій тузі, і світ плив у їх очах від
передчуття наруги, ґвалтувань, сорому і… вагітності од ворогів.



Війна у спогадах Олеся 
Гончара

• Спогади увійшли у перший том тритомника «Олесь Гончар.
Щоденники».

• Перший запис датований червнем 1943 року: «Через три
дні буде два роки, як почалася війна. Два роки, а скільки
страждань, скільки мук та поневірянь для народів! Чи буде
коли оцінено все безглуздя й злочинство цієї бойні!.. Вся
країна корчиться в судомах, мов шматований заживо звіром
живий організм. Людина з усіма її думами й почуттями
топчеться важким чоботом солдата, а сам солдат
розчавлений фізично й морально вмирає, не знаючи за
що…».



«Я утверждаюсь..» Павло Тичина

Я єсть народ, якого Правди сила

ніким звойована ще не була.

Яка біда мене, яка чума косила! —

а сила знову розцвіла.

Щоб жить — ні в кого права не питаюсь.

Щоб жить — я всі кайдани розірву.

Я стверджуюсь, я утверждаюсь,

бо я живу..



Письменники-
партизани

Василь Земляк

Юрій Збанацький

Микола 
Вороний



Василь Земляк (Вацлав)

• Учасник Другої Світової війни. 18-річним юнаком він разом зі
своїми товаришами став на шлях боротьби з німецько-
нацистськими загарбниками. В лютому-березні 1942 року група в 
складі Вацека, Корнюка, Моркеса розпочали диверсійні акти на 
території Самгородоцького району. У травні цього ж року на 
дорозі між Махнівкою і Калинівкою, між станціями Миколаївка та 
Голендри пустили під укіс ворожий ешелон. Улітку 1943 року на 
Юзефо-Миколаївському цукровому заводі створено підпільну
групу. В її складі і продовжував боротьбу



«Не оминула гірка доля й мене,— згадує
Збанацький,— хоч і не дійшло до тюряги, але морально 
вдарило оглушливо, мало не смертельно”.

Юрій Збанацький учасник Другої світової війни з 1941 по 1945 
роки. У 1944–1945 роках перебував на військовій службі в 
Українському штабі партизанського руху (УШПР). 



Письменники, що загинули на війні

Олена Теліга Олег Ольжич



Письменники, що загинули на війні

Олена Теліга: "Життя - це боротьба, а 

боротьба - це справжнє життя"

22 лютого Телігу було розстріляно в 

Бабиному Яру. В камері, де вона 

перебувала перед розстрілом, знайшли

напис, зроблений її рукою: "Тут сиділа і 

звідти йде на розстріл Олена Теліга". 

Зверху було викарбувано стилізований

під меч тризуб.



Захочеш – і будеш.. Олег Ольжич

• 25 травня його арештовують на приватній квартирі у Львові. Після
кількох допитів у місцевому ґестапо відправляють до Берліна. 
Звідти – до концтабору Заксенгаузен. Садять у камеру №14 у 
спеціальному бункері. Приковують ланцюгами. Можна зробити
лише чотири кроки в один бік і чотири – в другий.

• З ув'язненими лідерами ОУН, які сиділи в концтаборі, німці вели 
політичні переговори. Олега натомість жорстоко катують. 
Останній допит відбувається 9 червня 1944-го. Уночі
непритомного Ольжича приносять до камери. Наступного ранку 
наглядачі бачать, що арештант – мертвий. О 19.45 його тіло
відправляють до крематорію.



Проблемне запитання

- А що таке війна у вашому розумінні? 

- Що ви здобули для себе в пізнавальному плані для розвитку
власних умінь та навичок?



Домашнє завдання

Напиши твір-роздум на тему: 

«Людина на війні -
це воля. Є воля - є 
людина! Нема волі
- нема людини!»

Фото конспектів присилати 
на електронну адресу 
irinanikolaevna1977@ukr.net

mailto:irinanikolaevna1977@ukr.net



