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Анотація 
 

Збірка є п’ятою, додатковою частиною літературно-краєзнавчого проекту, присвя-

ченого публікації творчого доробку Вільяма Затьори, дослідженню його життєвого 

шляху й самобутнього мистецького світу.  

Збірка «Неосяжність» починається стислими біографічними даними про поета, 

містить 51 поезію Вільяма Затьори, які розділені на такі чотири тематичні цикли: 

1) «Далека дорога» (пейзажна лірика) – 11 поезій;  

2) «Неосяжність» (інтимна лірика) – 15 поезій;  

3) «Честь землі» (громадянська і філософська лірика) – 22 поезії;  

4) «В преддверии лета» – російськомовні вірші – 3 поезії.  

Вірші запропонованих циклів писалися переважно протягом останніх років життя 

педагога і поета, але тільки зараз стають доступними широкому загалу. Свого часу за 

свою художню правду автор зазнав цькування з боку радянської компартійної влади. 

Про ці утиски написав у своїх спогадах молодший брат поета художник Юрій Затьора. 

Вони подані в першій книзі цього проекту. 

Завдяки віршам збірки читачі старшого віку згадають пережиті ними складні роки 

двадцятого століття. Для молоді ж громадянська, політична поезія Вільяма Затьори мо-

же стати відвертим художнім свідченням драматичної сторінки історії України, бороть-

би патріотів за незалежність. 

У кінці книги подані дві останні статті про Вільяма Затьору та про його творчу 

спадщину на мові есперанто. 

Видання стане в пригоді учням, студентам, аспірантам, учителям, працівникам 

культури, широкому читацькому загалу. Книга адресована усім шанувальникам худож-

нього слова, краєзнавцям, патріотам рідної землі.  
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Віхи біографії митця і педагога Вільяма Затьори 
 

Втілилася душа Вільяма Васильовича в нашому вимірі в родині вчителя Василя Михайло-

вича Затьори (16.09.1906 – 30.10.1994) та колгоспниці Ірини Дмитрівни Затьори (25.12.1915 – 

04.11.2010). Сталося це 28 січня 1939 року в селі Ордо-Василівка – старовинному козацькому селі 

в Україні, яке розташоване в Софіївському районі Дніпропетровської області. 

Закінчивши Комиш-Зорянську середню школу у Куйбишевському районі Запорізької обл., 

В. Затьора з 01.09.1956 по 29.03.1961 навчався в Кишинівському сільськогосподарському інституті 

на агрономічному факультеті. Пропрацювавши кілька місяців (08.04.1961 – 03.11.1961) у Вишнев-

ському радгоспі в Гагаузії (неподалік від м. Комрат) на півдні Молдови, пішов учителювати в по-

чаткову школу міста Казаклії (Молдова). Паралельно вступив на заочне відділення Тирасполь-

ського педагогічного інституту. Отримав після його закінчення диплом учителя хімії та біології. 

Улітку родина переїздить до Бердянська. Вільям Васильович викладає хімію по черзі в 

таких бердянських школах: у 8-річній школі № 13 (21.08.1963 – 03.09.1965); у середній школі № 16 

(03.09.1967 – 25.08.1967); у середній школі № 5 (25.08.1967 – 22.06.1968). 

На 02.12.1967 припадає одруження з Любов’ю Іванівною Котовенко (народилася 25 лис-

топада 1945 в смт Куйбишево, нині Більмак Запорізької області).  

З 23.06.1968 по 02.12.1968 В. В. Затьора працює викладачем хімії Бердянського технікуму 

виноградарства і виноробства (БТВіВ). 

Через ускладнення стосунків між СРСР і Китаєм була оголошена додаткова мобілізація. 

В. В. Затьора мав звання лейтенанта запасу, оскільки в Кишинівському інституті пройшов 

навчання на військовій кафедрі, тож був теж «поставлений під прапори». Служив у прикордонних 

військах на березі Японського моря начальником клубу селища Посьєт (02.12.1968 – 22.12.1970). 

Майже на початок служби припадає поява на світ першого сина, Юрія – 25 грудня 1968 року 

(м. Бердянськ). Другий син – Владислав, – народиться 16 червня 1974 року (м. Бердянськ). 

Після проходження служби В. В. Затьора повертається в БТВіВ. Спочатку він викладав 

спеціальні дисципліни (22.12.1970 – 02.09.1985), потім був на посаді вихователя гуртожитку цього 

ж технікуму (02.09.1985 – 25.08.1993). Причину такого переведення можна дізнатися зі спогадів 

брата поета – Юрія Затьори. 

З 1979 по 1996 рік 

В. Затьора керував створе-

ним ним гуртком мови ес-

перанто в Бердянському 

Центрі дитячо-юнацької 

творчості (ЦДЮТ).  

В останні роки 

роботи в БТВіВ (25.08.1993 

– 01.09.2001) знову працю-

вав викладачем, намагаю-

чись вести свої заняття ук-

раїнською мовою – на від-

міну від решти викладачів, 

які спілкувалися тільки ро-

сійською мовою зі своїми 

колегами й студентами. 

За свідченнями брата 

і дружини Вільяма Васильовича, сім останніх років його життя припадають на боротьбу з важкою 

хворобою – раком. 08 вересня 2001 року В. В. Затьора помер у місті Бердянську на шістдесят 

третьому році життя. 

 

(Укладено Андрієм Будугаєм, учнем Вільяма Васильовича Затьори у Бердянському технікумі 

виноградарства і виноробства, засновником групи «Творче Приазов’я» на сайті «Фейсбук», учителем 

української та болгарської словесності, поетом-аматором) 
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Вільям Васильович Затьора 

 

Далека дорога 
 

(Цикл пейзажної лірики) 
 

 

 Квітневий ранок  
 

Нічним дощем омита 

Проснулася земля, 

Освіжені ланіти  

Промінню підставля. 
 

Вдягли врочисті шати 

Дерева у садах – 

І вітерець крилатий 

Чаруюче запах. 
 

Виспівують старанно 

Пташки свої пісні. 

А красені-тюльпани 

Привіти шлють весні. 
 

І диха гіркувато 

Ще зовсім юний лист. 

По небу, ніби вата, 

Хмаринки розпливлись.   
 

     10.05.1995, ср. 

 

 

 

Ніч у травні 
 

Темінь, пагорб чорніє стіною 

У вінку деревних верховіть. 

Там, на маківці, в небо стрілою 

Шпиль каплиці між гіллям стремить. 
 

Як скульптури, незрушні дерева 

Аж допоки заграє зоря. 

Малахітова зелень травнева 

У застиглім вогні ліхтаря. 
 

Тепло пахнуть бузок і спірея, 

Юний лист гіркотою струмить… 

Я бреду по безлюдній алеї, 

І чомусь мені серце щемить: 
 

Все в цій ночі до болю знайоме – 

Аромати, і тиша, й пітьма. 

Все в ній точно, як тридцять літ тому, 

Тільки юності більше нема. 
 

        24.05.1995, ср. 

      Червень 
 

Котиться червень полем і садом, 

Лине зеленим простором левад, 

Грозами ниви ладен стрясати, 

Теплими зливами сіяти рад. 
 

Місяць квітчають рози розкішні, 

І хоч нема яскравіших принад, 

Запах дощу і стиглої вишні 

Все ж пересилює їх аромат. 
 

Тиша північна, ранні тумани, 

В полудень небо високе, ясне… 

Червню чарівний, червню духмяний, 

Не поспішай покидати мене. 
 

       22.06.1995, чт. 

 

 

 

 Літо в резерві 
 

При дорозі кленочки 

В небо тягнуть долоні. 

Мерехтять їх листочки 

На небесному лоні. 
 

Буйні квіти і трави, 

І широке роздолля, 

Лине вітер ласкавий 

В теплих пахощах поля. 
 

Мчаться валкою тіні 

Від хмаринок пухнатих. 

Мерехтять в далечіні 

Рідні ниви і хати. 
 

Вже кінчається червень – 

Місяць зелені й цвіту. 

Але є ще в резерві 

Це чаруюче літо. 
 

Буде сонце і море, 

Будуть стрічі-вітання. 

Все минеться не скоро, 

І ця мить не остання. 
 

     25-26.06.1997, ср.-чт. 
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     Маківка літа 
 

Ох, як же спекотно удень… 

Сонце тепла для землі не шкодує – 

Палить вгорі, як гігантський мартен. 

Тільки й зітхнеш, коли вітер подує. 
 

Вечір настане, запалить зорю – 

Промінь заграє на стінах і лицях. 

Світло і темінь виходять на прю, 

Перемагає ж пітьма – чарівниця 
 

Ніч же, як мати, обійме теплом, 

Навіть листом в темноті не шерхнувши, 

Мовчки накриє нечутним крилом,  

Ніби дитя до грудей пригорнувши. 
 

Ранком іскристим подме вітерець – 

І принесе запах юності з поля. 

Світло і темінь знов стануть на герць, 

Тільки вже світлу сприятиме доля. 
 

Маківка літа – й пів року нема. 

Не уповільнити днів, не спинити. 

Старість підходить до нас крадькома: 

Що намічав – не устигнеш здійснити. 
 

16.07.1995, нд. 

 

 

 
Петрів батіг 

 

Петрів батіг – трава степів, 

Степів, якими мною ходжено немало. 

Я чую в ньому тихий спів 

Про давні дні,  

      коли тут предки воювали, 
 

Коли сохою пласт землі 

Здіймали вперто,  

       щоб зерно укинуть в неї. 

І на її суворім тлі 

Жили, вмирали  

       і єдналися з землею. 
 

Тому мені цей синій цвіт – 

Не просто зілля,  

       що на вітрі гнеться й скаче, 

Він манить так у товщу літ, 

Що я історію землі своєї бачу. 
 

22.07.1995, сб. 

Серпнева ніч 
 

Серпнева ніч. В ній цвіркуни цвірчать, 

Фіалками духмяніють простори. 

Як діаманти, сяють-мерехтять 

Вгорі зірки, планети й метеори. 
 

Та метеори гаснуть нальоту, 

Десь у нічній пірнаючи безодні. 

Сузір’я ж дивляться до низу в пустоту, 

Такі відчужені, далекі і холодні. 
 

Їх батько знав і міг для нас вести 

Про зорі оповідь і довгу, і цікаву. 

Вони ж дивились любо з висоти, 

Вечірню пересиливши заграву. 
 

Тепер нам ніколи назвать їх імена, 

Вказать їх шлях в небесному безмежжі. 

Лиш дорогий нам голос долина 

До пам’яті з сузірної мережі. 
 

Нас зв’язує така тоненька нить, 

Підтримана зірок жалобним хором! 

Людське життя у всесвіті летить, 

Летить, горить і сяє метеором. 
 

03.08.1995, чт. 

 

 

 
 Вересень у Приазов’ї 
 

В цнотливій блакиті 

Лілові хмаринки пливуть. 

На південь до літа 

Їм вересень вказує путь. 
 

Недавно зелений, 

Сад вдяг різнобарвний наряд. 

На схилах південних 

Налився-достиг виноград. 
 

Співають дівчата, 

Збираючи грона важкі. 

Їх пісні звучати, 

Аж поки посиплять сніжки. 
 

І тиша, і спокій, 

Лиш трактор десь в полі гуде. 

Упевненим кроком 

Просторами осінь іде. 
 

  Вересень 1978 – 3-4.05.1995, ср.-чт. 
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      Ранок жовтня 
 

Ранок жовтня. Тихо, свіжо, гулко, 

Як в басейн порожній, лине звук. 

Хтось іде в сусідньому провулку –  

Ніби поруч цокає каблук. 
 

Не здригне листом ошатна крона, 

Не стріпнеться крильми верховіть. 

Глибочінь зловісну і бездонну 

Тишина та вранішня таїть. 
 

Ось на брость, що звисла на дорогу, 

Опустилась горлиця спочить. 

Мотоцикл зашемрів із-за рогу, 

Прострочив – і знову все мовчить. 
 

У саду, що став напівпрозорим, 

Лавку в листі видно здалека. 

На траві вигадливим узором 

У разок листочок до листка. 
 

А над морем висне хмуре небо. 

Сонцю лик закрила хмар гряда. 

Та його усмішка променева 

Все ж крізь сивий кужіль прогляда 
 

І на воду падає стовпами, 

Виблиски малюючи на ній… 

Отвір чайки крилами-серпами 

Ріжуть у завісі повстяній… 
 

Ранок жовтня. Тихо, гулко, свіжо. 

А повітря – збудливий напій. 

Попереду стужа люта, хижа, 

Але зараз – мир і супокій.  
 

03.10.1998, сб. 

 Осінній світ  
 

Осіннє різнобарв’я  

    по місту розпливлося 

Поміж дахів і вулиць – 

    до самої води. 

Не чути тут міського  

    дзвінкого стоголосся, 

Лиш прілий запах листя  

    доноситься сюди. 
 

Рябіє гладь блакитна  

    бердянської затоки. 

На обрії за нею  

    коса лежить разком. 

Такий то світ далекий,  

    такий то світ широкий, 

Така у груди свіжість  

    вривається струмком! 
 

Хмаринки – повні хури –  

    завмерли на дорозі, 

Дрібніють з далиною,  

    попутника ждучи. 

«Куди?» – спита їх вітер.  

     «Куди?» – спита їх осінь. 

«Туди, куди зникають  

    з курликанням ключі!.» 
 

        29.09.1997, пн. 

 

 

 

Далека дорога 
 

Далека дорога відкрилася пта́хам 

Ясною блакиттю між пухом хмарин. 

Змарнілі дерева схилились над шляхом 

І слухають осені стомлений плин. 
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Вільям Затьора 
 

Неосяжність 
 

(Цикл інтимної лірики) 
 

 

    Щастя кохання 
 

 Любові Іванівні Затьорі 
 

Ми щасливі з тобою, бо дружба у нас, 

Хоча доля тріпала те щастя не раз. 

Хай нам ниву життя білий сніг замете – 

Наше щастя крізь саван його проросте. 
 

Хай тяжка наша путь, хай нам свище в лице, 

Ми у дружбі й коханні не зважим на це. 

Наші чисті чуття ми будь що збережем, 

Їх ніхто не уб’є ні вогнем, ні ножем. 
 

Ми в любові нащадків щасливих зростим, 

Іншим долю зігріємо щастям своїм. 

І коли наша путь добіжить до кінця, 

В землю ляжуть щасливими наші серця. 
 

м. Бердянськ, 15.10.1995, нд. 
 

 
 

Звернення до батька 
 

Василю Михайловичу Затьорі 
 

Ти, тату, нас покинув, пішов у дальній світ. 

А я все жду, що стріну тебе біля воріт. 
 

Ти вправно, без утоми в своїм дворі трудивсь. 

Тепер в новому домі навічно поселивсь. 
 

Лежиш ти на погості в відчуженні своїм. 

Ніхто до тебе в гості у той не прийде дім. 
 

Промчаться дні і роки, зітруть твої сліди. 

Але живі ми доки із нами ти завжди. 
 

      м. Бердянськ, 04.05.1995, чт. 

 
 
 

 Дальній вокзал 
 

   Любові Іванівні Затьорі 
 

Ходім на той вокзал, 

Де з юнню ми розстались. 

Заблуканих овець 

Ще, може, жде вона, 

Не зна ж бо наша юнь: 

На нас чатує старість – 

На обліку її вже наші імена. 

А там, у тім краю, 

Світ пройнятий весною, 

І зелень при шляху, 

Як дар з-під Божих ніг, 

І ангельська блакить 

Вгорі над головою, 

І в радужній ясі 

Хмаринок білий сніг. 

Та нам туди, в той край, 

Повернення немає. 

На дальній той вокзал 

Не ходять поїзди. 

Теплом останніх днів  

Нас осінь обіймає. 
 

Дні нашої весни погасли назавжди. 

Цвіт нашої весни зів’янув назавжди. 
 

       м. Бердянськ, 04.02.1996, нд. 
 
 
 

    Не квап ти літ своїх 
 

Любові Іванівні Затьорі 
 

Знайома вулиця – стежки-стежиноньки, 

Солодка музика десь над селом. 

В вечірнім присмерку твоя хустинонька 

Біліє здалеку легким крилом. 
 

Ходім над річкою та по-під вербами, 

Щоб мовчки слухати биття сердець. 

Засвітять зіроньки ясними зернами, 

Нестиме пахощі нам вітерець. 
 

Весна закінчиться – нової ждатимеш. 

Нам разом з веснами цвісти й цвісти. 

Не квап ти літ своїх, бо разом з датами 

Твій цвіт тускнітиме й погаснеш ти. 
 

Хоч знов горітиме у сяйві-золоті 

Вся рідна царина в осінню мить, 

Та не повернеться вже наша молодість, 

Як нині серденько не защемить. 
 

         26.04.1996, пт. 
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      Зійдіть до мене 
 

Синам Юрію та Владиславу 
 

Переглядаючи фотоальбоми 

Ті, що колись я старанно складав, 

Бачу я личка, до болю знайомі, – 

Личка синів, котрім душу віддав. 
 

Вранішнім сяйвом і цвітом ромену 

Ви залишились назавжди десь там. 

Все ж я прошу, щоб зійшли ви до мене, 

Не доказав бо я казочки вам. 
 

Виросли ви, стали зовсім чужими. 

Слово батьків, як пустий вітерець, 

Чомусь тепер, пролітаючи мимо, 

Геть не торкається ваших сердець. 
 

Нині життя і тяжке, і нужденне. 

І хоч між нами не стерти межу, 

Все ж я прошу, щоб зійшли ви до мене 

Я вам про правду життя розкажу. 
 

Роки юнацькі, круті і безладні – 

Взнали ви травку, вино і тюрму. 

Тут же, на фото, малі, безпорадні. 

Досвід життєвий – де взятись йому? 
 

Вас течія закрутила шалена. 

Я ж скоро в інші краї відлечу. 

Тому й прошу, щоб зійшли ви до мене – 

Я вас по-справжньому жити навчу. 
 

     03-04.08.1995, чт.-пт. 

 

 

 

Все у ваших руках 
 

Синам Юрію та Владиславу 
 

Назавжди́, назавжди́ 

Відлетіло вже ваше дитинство. 

Назавжди, назавжди 

З материнських ви вирвались рук. 

Підросли і тому 

В домі рідному стало вам тісно – 

Наступила пора 

Сподівань, і тривог, і розлук. 
 

Не спинить часу плин – 

То ж і юність вже ваша позаду. 

Назавжди, назавжди, 

А у вас ні кола, ні двора 

І немає в житті 

Ні мети, ні просвітку, ні ладу. 

Ви до низу мчитесь –  

І даремно чекати добра. 
 

О синочки мої, 

Зупиніться у вашім падінні, 

Ухопіться за брость, 

Що над прірвою низько звиса. 

Є ще змога ввійти 

В існування, достойне людини. 

Все у ваших руках: 

Доля, радість і справжня краса. 
 

Полишіть ви оте 

Животіння своє очманіле, 

Богу слізно скажіть 

Про гаряче своє каяття. 

Я ж, дійшовши кінця 

Того шляху, що доля судила, 

Без тривоги за вас 

Відійду назавжди в небуття. 
 

 15.07.1997, вт. – 21.09.1997, нд. 

 

 

 
 

      Трагедія 
 

Синам Юрію та Владиславу 
 

Там за вікном серпнева ніч, 

Що пахне, пестить і цвірчить, 

І сіє зоряним дощем, 

І ллється в душу  

Теплим сном. 

Душа ж не спить  

Від денних гроз, 

Вогнем вирує і кричить, 

Бо всю трагедію життя 

Пізнав я серцем і умом. 
 

Який же сенс ще жить мені, 

По світу білому брести, 

Коли усе, що будував, 

Перетворилося в руїну? 

Навіщо я караюсь так, 

За що цей хрест мені нести? 

Синочки гинучі мої, 

Вкажіть мені мою вину! 
 

   08-09.08.1995, вт.-ср.  
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 Далина́ між нами 
 

Синам Юрію та Владиславу 
 

Доля нас розвела, розділила, розкидала. 

Не чекали, сини, ми ніколи того. 

Та за що ж вона нас  

Покарала чи просто зобидила, 

Що роками не бачим одне́ одного́? 
 

Обіцяли ви скоро в свій дім повернутися – 

Чом вас держить так довго чужа сторона? 

Як я хочу, синочки, до вас пригорнутися, 

Та між нами холодна така далина. 
 

     м. Бердянськ, 05.11.1998, чт. 

 
 
 

Вертайтесь додому 
 

Синам Юрію та Владиславу 
 

Так, певне, судилось, що наші два сина 

Далеко від нас на дорогах курних. 

Якими б ділами не повнилась днина, 

Із нами постійно тривога про них. 

 

Нам нині лиш Бог є порада й утіха. 

Ми Господа просим синів берегти, 

Як стане до них підкрадатися лихо, 

Правицю над ними свою простягти. 

 

Ми Господа просим дать розуму й сили 

Синам, щоб їх доля добріша була, 

Щоб в душах синівських вона не згасила 

Любов до землі, що життя їм дала. 

 

Сини, я пишу вам в надії, що скоро 

Ви прийдете знову на рідний поріг, 

Батькам, усвідомивши завдане горе, 

Попросити Бога простити за гріх. 

 

Вам може в тій далі відрада й роздолля 

І зовсім не манить у наші краї, 

Та як би у вас не складалася доля, 

Вертайтесь додому, синочки мої! 

 

Хоч вас і пригріла далека країна, 

Але чужина вона є чужина. 

Занесені вітром, немов дві билини, 

Завжди пам’ятайте: вітчизна одна. 

Не так у тім краї вирує колосся, 

Сумніше співають в гаях солов’ї, 

І як би привільно вам там не жилося, 

Вертайтесь додому, синочки мої! 
 

Чи бачите ви, линуть роки невпинно, 

І що прогайнуєш, не вернеш тоді. 

На вас ми чекаєм, забуто провини. 

Усе ще поправно, поки молоді. 
 

Життя не просте, в нім жорстокі закони. 

Назад путь складна, та здолайте її. 

Які б не зустрілись на ній перепони, 

Вертайтесь додому, синочки мої! 
 

    25.121997, чт. – 30.12.1997, вт. 

 

 

 

Вам ще жити 
 

Синам Юрію та Владиславу 
 

Знаю, тяжко, синочки, 

Вам нині і тому 

Я кричу вам: рятуйтесь, не гаючи час! 

Я молю вас, сини,  

Зупиніться на спуску крутому, 

Докладіть усіх сил,  

Що лишились у вас. 

 

Ви ж мужчини – і вам розірвать свої пута, 

Адже дух чоловічий і сила – у славі століть. 

Поборіть у собі смертоносну жагу до отрути, 

Крізь стіну рятівного терпіння пройдіть. 

 

Подолайте в душі ви  

Найглибші провали, 

Поки промінь надії  

Над обрієм вашим не згас, 

Бо невже ми для того, сини,  

Вас ростили й кохали, 

Щоб у землю покласти ще юними вас? 

 

Хоч життя в нас поки-що далеко не свято, 

Але ж гляньте, як радісно  

Барвами даль мерехтить. 

Вам ще жить-процвітать,  

Своє щастя людське будувати 

І, продовживши рід наш,  

Нащадків ростить. 
 

    м. Бердянськ, 11.08.1995, пт. 
 



17 

 

 
 

 

 

 



18 

 

Чекання 
 

Дзвінок біля входу уперто мовчить, 

А серце в тривозі волає-кричить. 

І думи гнітючі й лякаючі сни, 

Чому не з’являються любі сини? 
 

Синочки мої! Синочки мої! 

Чи ми дождемось вас, синочки мої? 
 

Зготовим для вас ми найкращій обід, 

Збереться вітать вас, орлята, весь рід. 

Чому ж забарились, що стримує вас? 

Додому вернутись давно уже час. 
 

Синочки мої… 
 

Чи вас затягнула отрута ота, 

Що сили останні з вас любі сота, 

Чи може бандитів численних юрба 

Останню копійку у вас загріба? 
 

Синочки мої… 
 

   м. Бердянськ, 18.12.1996, ср.  

 

 

 

Неосяжність  
 

Крізь дим наркотичний  

Прорвалась синівська любов, 

Палке каяття, усвідомлення власного краху. 

Занадто ти гли́боко в нетрі туману зайшов – 

Й нема вже, синочку, немає назад тобі шляху. 
 

Ти плачеш, дитино. Не зміряти сліз гіркоту. 

І поруч з тобою ні рідних, ні друзів немає. 

Хвилини летять і дзьобають тебе нальоту. 

Холодна безвихідь, мій любий, тебе поглинає. 
 

У дальніх краях загубилися рідні сліди, 

І дні твої, знаю я, лічені – лічені, сину. 

А я не прийду, бо не знаю коли і куди, 

До стигнучих губ, щоб припасти в останню хвилину. 
 

Устань, повернися у сонцем осіяні дні, 

Коли тебе доля іще не спіткала жорстока. 

Скажи у відвертості щирій, як батько мені, 

Чи можна тебе вберегти від фатального кроку. 
 

Поплач, мій рідненький, і Господа Бога проси 

Простити за те, що колись допустив легковажність. 

Можливо зустрінемось десь в післясмертні часи 

Й осягнем з тобою ми горя цього неосяжність. 
 

    м. Бердянськ, 31.12.1996, вт. – 01.01.1997, ср. 

Грізна доля 
 

Брату Борису А. 
 

Брате мій, розвела 

По землі нас колись не війна, 

Розвела назавжди  

Грізна доля безправно-кріпацька. 

Напливала вона,  

Наче хвиля холодна й мутна. 

Тож розлука до нас 

Надійшла не зненацька. 
 

Вже війни не було, 

Та по світу гуляли вітри, 

Що нам розбрат несли. 

Ми під сталінським ігом страждали. 

У великій сім’ї, 

В котрій згода була до пори, 

Через вічну нужду 

Почалися скандали… 
 

Десь в далекім краю 

Ти зростав, дорослішав, мужнів. 

І не мати твоя – 

Власть совєтська у тім винувата. 

Скромне щастя своє 

Зводив сам ти, як міг, як умів, 

Своїх діток ростив, 

Зустрічав свої свята. 
 

Різні долі у нас. 

Наші роки пішли вже на схил  

І навряд чи колись 

Нам удасться з тобою зустрітись. 

Пронесуться літа – 

І над спокоєм наших могил 

Будуть, братику мій, 

Навіть різні сузір’я іскритись.  
 

  17.08.1995, чт. – 10.09.1995, нд. 

 
 

 

 Молю звести путі 
 

З надією в душі 

Щодня молю я Бога 

Звести в кінці кінців 

Мою і вашу путь, 

Щоб хоч в останню мить 

Свого життя земного 

Я б міг, синочки, вас 

До серця пригорнуть. 
 

02.12.1997, вт. 
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Стали дорослими  
 

Як яса золотиста, 

Відсіяло дитинство, 

Відлетіло дитинство, 

Як мрія, як дим. 
 

Заспокійлива казка, 

Ніжна мамина ласка 

Залишились назавжди 

Позаду у нім. 

Від жорстоких реалій, 

Від розлук і печалей 

Не втекти, не вернутись 

В притишок його, 
 

У наївність дитинства, 

У прихист материнства… 

Ви дорослими стали 

Й не чекайте того. 
 

  м. Бердянськ, 02.01.1998, пт. 
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Вільям Затьора 
 

Честь землі 
 

(Цикл громадянської і філософської лірики) 
 

         Син Божий 
 

Ти ходив по землі поміж грішних землян, 

Ти учив їх добру, роз’ясняв Божу волю, 

Розкривав їм Закон, Божий намір і план, 

Щоб простив їх Господь на святому Престолі. 
 

Вони ж Божий Закон не хотіли прийнять, 

Розп’яли на хресті Тебе, Любий Ісусе. 

Насміхалася з Тебе вся розбещена рать, 

Захлебнувшись в диявольськім дусі. 
 

І помер Ти у муках на тому хресті, 

Всі гріхи від людей перебравши на себе, 

Та не був то кінець у Твоєму житті – 

Ти воскрес в третій день і вознісся на небо. 
 

Ми говоримо нині: «Христос Наш воскрес!» 

Наше серце від того радіє, 

Ти так пильно на землю глядиш із небес 

І даруєш всім людям надію. 
 

     м. Бердянськ, 29.03.1997, сб. 
 
 

 

  У застиглому світі 
 

Коли в музей художній потрапляю, 

Я поринаю в інший світ і час. 

Творці картин, мене благословляє 

Та дивина, що надихала вас. 

Дивлюсь на неї вашими очима 

І проникаюсь вашим почуттям, 

І все що вами бачене, любиме, 

Стає моїм набутком і життям. 

Проникну я крізь твердь полотен ваших 

В поля і села, в хати і двори, 

Я на застіллі вип’ю з тими чашу, 

Хто там пирує з давньої пори. 

Я битим шляхом в далеч помандрую 

Туди, куди козак конем летить. 

Я одягну важку залізну збрую, 

Щоб з земляком вітчизну захистить. 

Змочу я ноги у барвистих росах, 

Злечу у хмари, у блакитну вись, 

Пройду по стежках межи трав і сосон, 

Що вашим пензлем створені колись. 
 

     м. Бердянськ, 28.05.1995, нд. 

         Честь землі 
 

Цей благодатний милий край 

У добрий час став Батьківщиною моєю. 

І долі вдячний я за те, 

Що, вибираючи, потрафила мені. 
 

Я українець з прабатьків. 

І я горджусь цією славною землею, 

І відсіч гідну я даю, 

Коли слова на неї ки́дають брудні. 
 

Вона ж, як мати, захистить, 

Якщо на мене ворог ринеться зі сказом, 

Пригорне кожного із нас, 

Коли не зможем приховать душевний щем. 
 

Чому ж заступниця моя 

Всіма зневажена і знехтувана разом? 

Стоїть при битому шляху, 

Як сирота, з жебрацьким клу́нком за плечем, 
 

Хоч на обійсті на її 

Плодів гора й зерно у за́сіках найкраще. 

Але є потолоч, котра 

Щораз те збіжжя у нору́ собі гребе. 
 

О земле, матінко моя, 

Твої сини ми, твої діти непутящі, 

Раз у наругу даємо, 

Раз неспроможні ми відсто́яти тебе. 
 

Твоє розкрадено добро, 

А то й відібране за шулерським законом, 

І мову ніжну і дзвінку 

Твою потоптано чужинським каблуком, 
 

І душу чисту, як кришталь, 

Твою спаплюжено під прапором червоним. 

Майбутнє зрубано твоє 

Лихим Чорнобильским нуклідним тесаком. 
 

Але скажіте, земляки, 

Чи гоже матір нам лишать напризволяще? 

Ми ж не позбавлені сердець. 

Чи скін, чи розквіт – то невже нам все одно? 
 

Так захистімо ж нашу честь 

(Хіба і справді ми такі вже непутящі?) 

І честь землі, де живемо, 

Якій буть матір’ю нам долею дано! 
 

     м. Бердянськ, 21-22.07.1995, пт.-сб. 
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    Давні пісні 
 

Я пам’ятаю пісні, 

Що патефоном крутили. 

Їх не забути мені, 

Не розлюбить до могили. 

«Оля любила ріку…» – 

Чую з-під голки тонкої. 

Скільки тих Оль на віку, 

Та не було вже такої! 

Хвиля минулих сумлінь 

Піснею нам промовляє. 

Боже, яка далечінь 

Нас від тих днів відділяє! 

Їх не догнать, не вернуть – 

Я й не тужу, не ридаю. 

Щоб старину пом’януть, 

Пісню свою я складаю. 
 

          03-04.08.1995, чт.-пт. 

 

 

 

   Будь світла і весела 
 

Анжелі Леонідівні Олешко 
 

Ро́ки, ніби пта́хи, поне́слись за обрій, 

Та не варт за ними плакати-тужить. 

Коли слід лишаєш за собою добрий –  

Значить і надалі будеш в юні жить. 
 

Стільки вже тобою цінних справ звершилось! 

Хоч всього бувало на твоїй путі. 

Хай же довгі ро́ки, що прожить лишилось, 

Будуть наймиліші ро́ки у житті! 
 

Хай тебе знегоди обминуть, Анжело, 

Доля тобі щастя сипле з повних жмень. 

Будь, як день травневий, світла і весела 

І цвіти так буйно, як травневий день. 
 

     м. Бердянськ, 1986 р. 

 

 

 

    Будь сердечна і чуйна 
 

        Марії Марківні Рибас 
 

Щоб час не здавався занадто жорстоким, 

Невпинним, холодним, бездушним і злим, 

Маріє, Маріє, не вір своїм ро́кам, 

Вважай – ти ровесниця учням своїм. 

Ти будь, як вони, безтурботна й безпечна 

І ліку не знай ти ні ро́кам, ні дням, 

Але на відміну від них будь сердечна, 

Будь чуйна і будь невситима знанням. 
 

Маріє, Маріє, хай обрій світліє 

І щастя твоє хай не матиме меж. 

Маріє, Маріє, здійсняться хай мрії, 

Які ти ще з юності в серці несеш. 
 

   м. Бердянськ, лютий 1987 року. 

 

 

 

 Щасливий кінець 
 

      Онучці Ганнусі 
 

Йшли ми якось на горо́д 

Та й попали жабі в рот. 

Тож вона нас так жувала, 

Навіть спати не лягала, 

Ніби жуйне заняття́ – 

Головна мета життя. 
 

Та побачивши лелеку –  

Найстрашнішу небезпеку, – 

Припинила зло творить, 

Жуйку виплюнула вмить. 

Обійшлось отак без крові, 

Тому ми живі й здорові. 
 

  м. Бердянськ, 18.05.1995, чт. 

 

 

 

Грань життя 
 

Ми в уяві своїй 

Божі сили створили навколо, 

Потойбічне життя, 

Щоб надія давала тепло. 

Умремо ж у свій час – 

І немов не було нас ніколи, 

Як до з’яви на світ,  

До народження нас не було. 
 

А, можливо, і є 

Божий дух, Божі ласки і сили. 

І за гранню життя 

Нас чекають десь інші світи – 

Те не знає ніхто, 

Бо ніхто не піднявся з могили, 

Щоб відкрити нам зір, 

Щоби правду до нас донести. 
 

28.04.1996, нд. 
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   Ранок над Краскіним 
 

Їхали з Посьєта ми рано, на світанку, 

Радіо несло в ефір сумний мотив.  

Сопки в далині дрімали у серпанку, 

Та водій-солдат бадьоро руль крутив. 
 

Озером туман розплився по долині, 

А село-міраж над озером спливло. 

З димарів димок стовпами в гору плинув – 

Отаким уперше я бачив це село.   
 

І була у нього назва українська, 

Бо сюди швиргнула доля земляків. 

Та велось у нас тоді все по-чужинськи – 

Іншої дали, як чин якийсь звелів. 
 

Краскіним з тих пір село завжди те зветься, 

А стару забули назву земляки. 

У народів інших рідне бережеться: 

Назва, мова, звичай. В нас же – навпаки. 
 

Земляки, чому такі ми вже байдужі 

І коли себе ми станем шанувать? 

Чи таки ми справді розумом недужі, 

Чи таку намову нам прийшлось прийнять? 
 

02.05.1995, вт. 
 

 

 

    Розлука  
 

Ю. Антоненкові  
 

Засмучено мовчать 

Синочок твій і донечка 

На серці їх пітьма 

На серці їх пітьма. 
 

Для тебе ж у вікно 

Весняне світить сонечко – 

Не знає ж бо воно, 

Що там тебе нема. 
 

Чому ж покинув світ 

Так передчасно, друже мій? 

Розлука назавжди, 

Немов примарний сон. 
 

Твій дім для мене став 

Холодний і відчужений, 

Із нього більш мені 

Не дзвонить телефон. 
 

В природі й у верхах 

Не мало вже змінилося, 

Та з телека й газет 

Не знаєш ти подій, 
 

Адже до них тобі 

Дожити не судилося: 

Віддав себе сповна 

Вітчизні ти своїй. 
 

Якщо в посмертний час 

Після роботи плідної 

З тобою, друже мій, 

Зустрінемося знов, 
 

Я донесу тобі 

Землі твоєї рідної 

На мові прабатьків 

Подяку і любов. 
 

01.04.1996, пн. – 23.02.1997, нд. 

 
 

 

 Ти не все віддала 
 

Наташі Пелипконич 
 

Твоя путь на землі 

Надто рано скінчилась, 

Рано день твій погас,  

Рано сонце зайшло. 
 

А тобі молодій, 

Так ще жити хотілось, 

Діток рідних кохать, 

Дарувать їм тепло. 
 

Та не все віддала, 

Ти не все їм сказала, 

На майбутнє не встигла 

Напуття їм дать. 
 

Ми тебе проведем 

Аж до того вокзалу, 

Із якого назад 

Нам тебе не діждать. 
 

Подивись навкруги – 

Вже весна наступає, 

Пробивається брость, 

І біжать ручаї. 
 

Та для тебе – лиш сон 

Без кінця і без краю, 

Бо ж навіки закрилися 

Очі твої. 
 

  18.03.1997, вт. – 10.05.1997, сб. 
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   Осінь – пора гаряча 
 

Сяє день осінній за вікном, 

Вітерець шумить листом строкатим. 

Даль дріма, повита сивим сном, 

А вгорі хмарини, ніби з вати. 
 

Осінь тихо бродить по сте́пу, 

По курних шляхах і мерхлих травах – 

Збурить тік, поторсає копу, 

По садах промчиться, по заплавах. 
 

І кругом дивується вона: 

Де трудар? Куди поділись люди? 

Мор скосив, чи їх змела війна, 

Що земля покинута усюди? 
 

Під вітрами гине урожай, 

Загустіли ниви бур’янами… 

Чи ж в одній душі теплиться жаль 

І тривога: що ж то буде з нами? 
 

Де ж то ви поділись, хазяйни, 

Що збирали в засік до зернини, 

Що орали й чистили лани 

Так, що не побачиш бур’янини? 
 

Певне все давно перевелось, 

Ленінським млином перемололось… 

Не торкнути словом цим когось… 

Як в пустелі мій лунає голос. 
 

Але що в нас буде на обід? 

Що дамо майбутнім поколінням? 

Чи на тім кінчається наш рід 

З отаким старанням і сумлінням? 
 

Схаменіться, прошу, земляки! 

Адже Бог нам дав таке багатство, 

Що його нам стало б на віки, 

Лиш того б уміло домагаться. 
 

Чорнозем родючий і масний, 

Здатний всю Європу годувати. 

Урожай поживний і рясний 

Міг би він щороку нам давати. 
 

А які скарби-то із глибин – 

Газ і нафта, рідкісні метали! 

Якби взятись всім нам, як один – 

В лідерах би світу швидко стали. 
 

Але ж ми не будем тоді ми, 

Якщо дружно так, по-діловому – 

Не такими створені людьми, 

Щоб для гурту пнутись до утоми. 

Тягнемо, що є, у власний дім 

І не бачим дальше за корита. 

Є сьогодні – й добре! А по тім? 

День прийдешній ситістю закрито. 
 

Ми віднесемо до ворогів 

Тих, котрі у чимсь не згодні з нами, 

Хто інакше думати посмів, 

Ніж колись дозволено панами. 
 

Ми глухі, якщо якась біда 

В хату завітає до сусіда. 

Віддамо й вітчизну без стида 

Першому пройдисвіту в обиду. 
 

Та погляньте, люди, як живе 

Та ж таки Європа! Ще не пізно. 

Киньмо наше скніння вікове 

Й нумо працювати для вітчизни! 
 

А поки-що гине плід землі, 

І ніхто не оре і не сіє. 

Всі – на торг, дорослі і малі – 

Хто за ріг, хто в Польщу, хто в Росію. 
 

І мандрує осінь залюбки 

Степом обезлюднілим, безкрайнім. 

І докором нам її деньки, 

Сповнені щедротним літнім сяйвом. 
 

      29-30.09.1989, пт.-сб. 

 

 
 

    Так хочеться спати 
 

Зелений моріжок і сонце ласкаве. 

Тихенько шепочуть клени кучеряві. 

Шепочуть, як пісню, і сон наганяють – 

І вже в його хвилях думки поринають. 
 

Так хочеться спати – повіки пудові – 

І я засинаю дитям на півслові. 

Та цур тому сну: мене справи чекають, 

Самі не вершаться, стоять, не зникають. 
 

Бо їм не збагнути, що значить утома. 

І кожна з тих справ і нагальна й вагома. 

Я сон відганяю все знову і знову, 

А листя шепоче, шумить калинове… 
 

Шумить колискову те листя лапате – 

І хочеться спати, так хочеться спати! 
 

     06.05.1993, чт. – 04.05.1995, чт. 
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У руслі бездушшя 
 

Минулося щастя, живу я з печаллю. 

Вже стільки поразок прийшлося пізнать! 

І щось дороге з кожним роком втрачаю – 

Не можу утримать, схопить, наздогнать. 
 

Життя – що суцільні знегоди, загрози. 

І годі просвітку від нього вже ждать. 

На серці тягар. Ледве стримую сльози… 

Ніхто тобі руку не може подать. 
 

Ми, люди, у русло бездушшя попали. 

Живем чим – нікому те знать не кортить. 

Якщо тобі тяжко, якщо ти в опалі, 

Ніхто не підтримає, не захистить. 
 

А скільки навколо голодних, змарнілих, 

Приречених тяжко до скону страждать! 

І як би хотів, та не маючи сили, 

Не можу і я комусь руку подать. 
 

    08.08.1998, сб. – 03.10.1998, сб. 

 

 
 

 Між смертю і буттям 
 

На лікарнянім тапчані 

Лежу між смертю і буттям, 

Дивлюсь, як зайчик на стіні 

Мені всміхається дитям. 
 

А за вікном, а за вікном 

Стоять високі дерева, 

І у кватирку теплим сном 

Вітрець весняний повіва. 
 

А за вікном, а за вікном 

Буя просторий білий світ, 

Незрілим піниться вином, 

Кипінням радості й обід. 
 

Хтось розганяє власну лінь 

На старті рівної путі. 

А хтось зліта у височінь 

На крилах успіху в житті. 
 

А я хитаюсь на межі. 

Куди схилюсь – вже все одно. 

Обличчя рідні і чужі 

Перед очима, як в кіно. 
 

     05.03.1998, чт. 

  Між смертю та життям 
 

Які то запахи доносяться в вікно! 

Полів далеких, щедрих урожаєм, 

Долин, немов безкрає полотно, 

Що пишністю і барвами вражає, 
 

Гаїв, що в спеку при́хисток дають; 

Озер прозорих із дзеркальним плесом; 

Трас, що по них мурашками снують 

Тепер, все більш, «Пежо» та «Мерседеси»; 
 

Дворів, що затишком спокушують своїм 

І давніх днів, що не вернутись їм… 

А я колодою в постелі все лежу, 

Між смертю та життям освоївши межу, 

І не встаю, хоч бий мене, хоч ріж. 

Якби вже жить, то жить, а вмерти, то скоріш! 
 

    м. Бердянськ, 21.07.1995, пт. 

 
 
 

  Лиш одне я прошу 
 

Що дасть завтрашній день? 

Що в дарунок він нині припас? 

Чим зустріне мене? 

Чим порадує серце старече? 

Не чекаю добра 

В цей жалю не сприймаючий час. 

Знаю, звалиться він 

Черговим камуфлетом на плечі. 
 

Та хіба не зазнав, 

Та хіба не зазнав я біди? 

Стільки виніс її, 

Що на гурт цілий вистачить може. 

Так події ідуть, 

Що просвітку від долі не жди. 

На розправу її 

Наді мною життя моє схоже. 
 

Дню прийдешній, новий, 

Не молю я від тебе й на гріш. 

Ні багатства мені 

Ані слави гучної не треба. 

Лиш одне я прошу: 

Хоч промінчик надії залиш, 

Що в ряду, де стоїш, 

Є такі, що добріші від тебе. 

Лиш одне я прошу… 

Є добріші від тебе. 
 

    02-05.09.1995, ср.-сб. 
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   Старість 
 

Вже весна розцвітає 

Гомінка і зелена,  

В небо пісня злітає, 

Та вона не для мене. 
 

Гучно музика грає, 

Майоріють знамена. 

Світле море безкрає, 

Та воно не для мене. 
 

Старість, стогін, і болі, 

І прокляття щоденне –  

Це тепер моя доля, 

Саме це все для мене. 
 

    06.04.1997, нд. 

 
 

  Дев’ятнадцятий автобус 
 

Цей автобус не підходить: 

Він іде до АКЗ, 

Цей – до Берди, цей до Лісок, цей до чогось. 

Дев’ятнадцятий автобус 

Вас на цвинтар довезе, 

Не забудьте: дев’ятнадцятий автобус! 
 

А на цвинтарі тім людно – 

Ціле місто навкруги, 

І знайомих там зустрінете чимало. 

Тільки вчора з кращім другом 

Говорили про борги, 

А сьогодні вже між нас його не стало. 
 

Провести корисно дуже 

Ви тут можете свій час, 

І земля прийняти завжди вас готова. 

Ви повідайте знайомим, 

Що нового є у вас, 

Та від них ви не почуєте ні слова.  
 

Дев’ятнадцятий автобус 

На зупинці жде мене, 

Щоб провідав я могилу свого тата. 

Тільки доля мимо нього 

В іншім напрямку жене, 

Бо сім’ю потрібно чимось годувати. 
 

Підожди мене, мій тату, 

І за все мені прости. 

Я провідаю тебе обов’язково. 

Тільки треба щось додому 

Терміново принести, 

Бо без харчу не прожити, чесне слово! 
 

       06.08.1995, нд. 

       Щастя кохання 
 

                (варіант) 
 

Ми щасливі з тобою, бо дружба у нас, 

Хоча доля тріпала те щастя не раз! 

Хай нам ниву життя білий сніг замете – 

Наше щастя крізь саван його проросте. 

Хай тяжка наша путь, хай нам свище в лице, 

Ми у дружбі й коханні не зважим на це. 

Наші чисті чуття ми будь що збережем, 

Їх ніхто не уб’є ні вогнем, ні ножем.  

Від гріха захистим нашу душу і плоть. 

Нам і смерть не страшна, адже з нами Господь. 

Ми в любові нащадків щасливих зростим, 

Іншим долю зігріємо щастям своїм. 

І коли наша путь добіжить до кінця, 

В землю ляжуть щасливими наші серця. 

 

 
    Я кохатиму юнь 
 

Ще біліють сніги, 
Та вже пахне так мило весною. 
То вітри-посланці 
Нам доносять від неї привіт. 
Скільки весен таких 
У блакиті спливло наді мною, 
Скільки з ними тепер, 
Вже позаду залишено літ! 

 

Пронеслися вони, 
Відшуміли літа невблаганно. 
Чому ж серце моє 
Ще чогось сподівається-жде? 
Чом сумує воно 
І болить, як зіяюча рана? 
Хто загоїть її, 
Хто до неї бальзам прикладе? 

 

Полечу в дальній край, 
Полечу за літами швидкими 
І у тому краю 
Відшукаю я юність свою. 
До її світлих стін 
Припаду я устами своїми, 
З її теплих долонь 
Життєдайного трунку поп’ю. 

 

Хай біліють сніги 
І спливають весною покірно, 
І збігають літа, 
І жене їх нехай буревій – 
Я ж кохатиму юнь 
І служитиму службу їй вірну, 
Берегтиму її і до скону залишусь у ній. 

 

    23.02.1996, пт. – 02.01.1998, пт. 
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   Про святі слова 
 

Вже близько край путі моєї… 

Який я слід на ній лишив? – 

Не запалив зорі над нею, 

Але скажу, що чесно жив. 
 

Не раз спіткнувся на дорозі, 

Не раз я долю проклинав. 

Хоч світ змінить я був не в змозі, 

Зробив немало добрих справ. 
 

Запізно я прийшов до Бога 

З марксистсько-ленінської мли. 

Ми ж не по-людському без нього 

Під комуністами жили. 

Я грішний був, де правду діти? 

Вживав було круте слівце, 

Ждучи плодів, топтав я квіти. 

Прости, Господь, мене за це. 
 

Тепер я Біблію тримаю 

В тремтяче-стомлених руках, 

Бо смисл буття знайти я маю 

На заповітних сторінках. 
 

Можливо я умру сьогодні, 

Не дочитавши книгу книг – 

Слова святі, слова Господні 

Ви покладіть мені до ніг. 
 

   м. Бердянськ, 20.11.1996, ср. 
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Вильям Затёра 

 

В преддверии лета 
 

(Цикл російськомовних віршів) 
 
 

В преддверии лета 
 

Весны уходят за порог 

Последние недели. 

Картофель, чина и горох 

Цветной наряд недели. 
 

Хлебами пахнет и травой, 

Пшеница колосится. 

Бегут вдоль стёжки полевой 

Ручьи цветного ситца. 
 

Ромашки дружно в такт ветрам 

Головками качают, 

А цвет акаций по дворам 

Усладу источает. 
 

Но вот какая-то вокруг 

Настала перемена. 

Она, непонятая вдруг, 

Произошла мгновенно. 
 

Сгустились в небе облака – 

И туча набежала, 

И тут уснувшая река 

От ветра задрожала. 
 

И зашептали камыши 

Тревожно и прилежно. 

Лишь гуси в тронутой тиши 

Остались безмятежны. 
 

Вот капли тёплого дождя 

На речке заплясали, 

И, шлёпнув в пыль, звеня-гудя, 

В ручьи сливаться стали. 
 

 1971 – 01.05.1995, пн. 
 
 

 

Когда уходит юность 
 

От больших мечтаний ты ушла, 

От невзгод житейских ты устала. 

Разве же ты этого ждала́? 

Разве же об этом ты мечтала? 
 

В крепкие объятия забот 

Ты заключена уже навечно. 

Мелких дел ничтожный хоровод 

Колесом кружи́тся бесконечно. 
 

Не твоей душе твоя судьба, 

Не для хрупких рук твоих работа, 

Но теперь ты кроткая раба, 

И не ждёшь уж больше ничего ты. 
 

Целый день прикована к станку – 

Где уж там высокие стремленья! – 

Как котёнок, брошенный в реку, 

Ты без сил несёшься по теченью. 
 

Мчишься ты к автобусу с толпой, 

Выйдя за ворота заводские. 

Взяв дитя из садика с собой, 

Делаешь покупки кой-какие. 
 

Вечером стоишь ты у плиты, 

Убираешь, моешь и стираешь. 

Выходные редко видишь ты, 

Но зато от скук не умираешь. 
 

От больших мечтаний ты ушла, 

От невзгод житейских ты устала. 

Разве же ты этого ждала? 

Разве же об этом ты мечтала? 
 

1971 – 1995. 
 
 

 

Не забудь! 
 

Надежде Смаковской 
 

Уходят годы тесной чередой. 

Ряды друзей тихонечко редеют. 

И всё же оставайся молодой 

Хотя бы сердцем – пусть виски седеют. 
 

Ты оставляй печали позади. 

В борьбе за счастье будь всегда упрямой. 

На лучшее надейся ты и жди, 

Надеждой, ведь, назвали папа с мамой. 
 

Господь благословит твой дальний путь, 

Поможет, коль устанешь ты где- либо 

Лишь верь Ему душой и не забудь 

Сказать за всё добро Ему спасибо!.. 
 

23.01.1997, чт. 
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Останні публікації про Вільяма Затьору та його твори 
 

Стаття у збірнику: Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні: лінгвістичний, 

правовий та психолого-педагогічний аспекти: Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції (27-28 березня 2020 р.). – Біла Церква: Білоцерківський НАУ, 2020. – 122 . – С. 18-23. 
 

 

Ольга Дмитрівна Будугай, 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов 

Білоцерківського національного аграрного університету 

(м. Біла Церква, Україна). 

 

Поетика віршів Вільяма Затьори мовою есперанто 

(на матеріалі перекладів його ліричного циклу «Gepatra lando»  

 зі збірки «Звернуся до слова») 
 

 

До циклу віршів «Gepatra lando» бердян-

ського поета Вільяма Затьори (28.01.1939 – 

08.09.2001) увійшли 11 творів на мові еспе-

ранто зі збірки «Звернуся до слова». Підряд-

кові переклади до цих поезій здійснили су-
часні українські знавці есперанто Віктор 

Анатолійович Вільха (м. Одеса – м. Львів), 

Костянтин Володимирович Дем’яненко 

(м. Бердянськ) та молодший син автора Вла-

дислав Вільямович Затьора (м. Бердянськ).  

Завдяки цим перекладам сучасні читачі 

тепер мають змогу ближче познайомитися з 

доробком самобутнього українського поета, 

усвідомити аксіологічні акценти та художню 
красу лірики Вільяма Затьори. 

Літературознавець і соратник Вільяма За-

тьори у боротьбі за становлення й утвер-

дження незалежності в Україні професор 

Ганна Токмань слушно наголосила: «Про 

життя, переконання, любов розповідають 

вірші, такі ж щирі, без жодної ноти фальші, 

як і його вчинки. Його вірші мають стрижень, 

чітку систему цінностей і критику антицін-

ностей, беззастережну і категоричну» [7, 
с. 18].  

Життєвий шлях і творчі здобутки митця 

освітлювали також А. Будугай, О. Будугай, 

Л. Затьора, Ю. Затьора, Л. Заяц, О. Змієв-

ський, А. Олешко, Т. Підус, А. Попова, 

О. Сухий, О. Чайка та ін. Вони свідчили, що в 

душі цієї людини органічно поєдналися кіль-

ка вимірів. Це був ніжний романтик, палкий 

природолюб і водночас принциповий борець 
за правду, свідомий український патріот. 

Відлуння цих поетових вимірів відчутне й на 

сторінках його лірики. 

Цикл «Gepatra lando» починають дві пое-

зії, присвячені феномену есперанто і тим, хто 

плекає цю самобутню мову. У вірші «Al 

Esperanto» («До мови есперанто») ліричний 
герой дякує долі за те, що вела його шляхом, 

на якому він зустрів колись мову есперанто 

для радості. Ця мова «кожного Божого дня» 

стала йому другом, порадником, заспокоюва-

чем у біді: «Amiko mia, konsilanto, / Trank-

viliganto en la plag» [5, с. 48].  

У вірші «Al kvindenkjariĝo de «EPĈ» 

(«На п’ятдесятиріччя «EPĈ») автор вітає 

улюблений журнал есперантистів з 50-річчям 
і зичить йому і далі радувати читачів. Він 

добирає щедрі епітети для друга любителів 

есперанто: «Agrabla estas ĝi por lego, / 

Enhavoriĉa kaj belega, / Herold’ rapida kaj 

laŭtvoĉa, / Plejatendata gast’ «EPĈ» («Приєм-

ний він для читання, / Багатий на зміст і 

прекрасний, / Вісник швидкий і гучноголосий 

/ Якнайочікуваніший гість» [5, с. 48].  

«EPĈ» – це китайське періодичне видання 

мовою есперанто «El Popola Ĉinio» («Із 
народного Китаю»). Свого часу в ньому був 

опублікований один із віршів В. Затьори.  

Своє захоплення мовою есперанто педа-

гог і поет передавав своїм учням і студентам. 

На заняттях гуртка есперанто, який діяв у 

Бердянському будинку піонерів (нині 

ЦДЮТ) його керівник Вільям Васильович За-

тьора прояснював, що термін «есперанто» 

означає «той, хто сподівається». Штучну мо-
ву есперанто винайшов і запропонував для 

активної комунікації своїм послідовникам 
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польський лікар-поліглот Людовик Лазар 

Заменгоф. Завершив він своє творіння у 1887 

році. Він жив в Одесі в одному з будинків на 

уславленій Дерибасівській вулиці.  

Андрій Будугай, дослідник творчої спад-

щини В.Затьори, у статті «Листівки на еспе-

ранто» пише про особисте спілкування з 
поетом, своїм колишнім викладачем хімії та 

плодівництва Бердянського виноградарного 

технікуму. Автор статті веде мову про зарод-

ження цього захоплення: «Вільям Васильо-

вич нам розповів, що есперанто його просто 

накрило з головою саме тоді, коли до рук по-

трапив словник з цієї мови. У кінці словника 

на кількох сторінках були викладені «Шіст-

надцять правил», в яких описувалася грама-
тика есперанто. Ці правила сформулював за-

сновник есперанто. Накрила і підкупила ця 

мова своєю простотою й універсальністю 

правил, які біолог, за його словами, «просто 

проковтнув за півгодини». Того дня армія ес-

перантистів збільшилася на ще одного само-

відданого бійця-волонтера...» [2, с. 5]. 

Окрім творів про мову есперанто цикл 

«Gepatra lando» містить також поезії про 
красу рідної природи, мотиви яких ідейно пе-

регукуються або плавно зливаються з твора-

ми про долю рідного народу. Поетові вда-

ються пейзажні замальовки різних місяців 

року. Описуючи зимовий пейзаж, автор ужи-

ває у творі «Tag’ februara» («Лютневий 

день») епітети: «Tago sunplena, frosta, grizha-

ra...» («Сонячний, морозний, сивий день...»); 

«Tago belega, kvieta kaj klara – / Neripetebla 
tag’ februara» («Гарний день, тихий та ясний – 

/ Неповторний лютневий день»). Природа 

жива, але малорухома. Зовнішній рух відсут-

ній, але відчутна внутрішня цілісність. Дере-

ва біля моря «стоять та мовчать, наче нама-

льовані, /Наче наповнені важкими думками» 

[5, с. 51]. 

Мажорними мотивами й світлими мікро-

образами наповнені вірші про теплу весняну 
днину. У творі «Dezirata gast’» (Бажаний 

гість») ліричний герой радіє, що земля «ски-

дає льодяний одяг», «підіймається сонце, 

прояснюється світовий простір, / Душа відчу-

ває: настає весна, / найбажаніший і найдо-

рожчий гість» [5, с. 49]. У серці героя народ-

жується радісна пісня як вітання з любої 

серцю юності.  

Бажаний гість-весна постає у різних 

іпостасях. Так, пору цвітіння на рідній землі 

автор оспівує у поезії «Ĉeazova stepo» («При-

азовський степ»): «Сонце щедро розливає 

тепло / На кам’янистий степ півдня». [5, 

с. 49]. Починаючи з квітня, «наш степ пишно 

цвіте», «солодко, п’янко духмяніють / Миг-

даль, тюльпани і чебрець». Твір художньо 
увиразнюють зорові, слухові, дотикові обра-

зи. Читач відчує дотик і звук грайливого сте-

пового вітру, твердість каменю під ногами, а 

його око буде милувати пишне цвітіння пів-

денного степу навесні. 

Літню пору на лоні мальовничого «сон-

ного» і «безтурботного» озера зображено в 

поезії «En somerzenito» («У зеніті літа»). Ав-

тор удався до прийомів строфічної анафори, 
ряду порівнянь, епітетів. Тричі він починає 

строфу однаковим рядком: «Altas ĉirkaŭ lago 

scirpa muro» («Височить навколо озера очере-

тяна стіна») [5, с. 49].  

Анафора ніби підтверджує сталість ху-

дожньо описаної ситуації. Завмерлу водну 

поверхню-гладь автор порівнює зі скляною 

дорогою. Листя очерету нагадує «мечі в сер-

панку». Мирний спокій увиразнено образами 
«гордих птахів» лебедів, які граційно пли-

вуть. Вони спокійні, але трохи динаміки цьо-

му пейзажу додають широкі кола на воді, які 

поспішають урізнобіч від цих красивих ство-

рінь. Далі автор показує, як цей пейзаж гар-

монійно доповнює небесна блакить. Твір за-

кінчується філософським висновком: «Oni 

diros: Kia ĉi novaĵo – / Scirpoj, cignoj, akva 

ebenaĵo? / Sed en simpla terbeleco tia / 
Entenatas la saĝeco Dia» («Скажуть, що то за 

новина – /Очерет, лебеді, водяна гладь? / Але 

в усій повсякденності тій / Присутня мудрість 

Божа») [5, с. 49]. Отже, поет і філософ тут 

злилися воєдино. 

Вірш «Krono de l’ monato» («Вінець 

місяця») оспівує вересневий день – «теплий і 

тихий». Добрий вересень ніжно торкається 

кожного листка, «фарбує його пістрявою ак-
вареллю» [5, с. 50]. Мовчазний ліричний ге-

рой милується побаченим, вдихає аромат 

осені. Раптом чує «distan sonon, / Sorantan 

sonon de l’ pasinta jun’» («невиразний відда-

лений звук, / Що підіймається, звук минулої 

юності»). Пейзажні мотиви щільно переплі-

таються в цьому творі з ностальгійно-філо-

софськими.  

Філософськими нотами сповнений алего-
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ричний вірш «Antaŭ sunsubiro» («Перед 

заходом сонця»). У цьому творі Вільяма За-

тьори йдеться не про час доби, а про люд-

ський вік. Ліричний герой просить: «Ne hastu 

vi al mi, maljun’: / Ankoraŭ ami mi ne ĉesis. / 

Kaj ne subiru mia sun’: / Ne ĉion fari mi 

sukcesis» («Не поспішай до мене, старість: / Я 
ще не перестав любити. / І не заходь, моє 

сонце: / Не все я встиг зробити») [5, с. 48].  

Герой просить у долі часу, щоб і далі 

любити найрідніших людей і доробити все, 

про що він мріяв. Поет розкриває моральні 

цінності, які сам сповідує у житті. Аналізу-

ючи твори цього митця, Г. Токмань пише: 

«Дуже зворушливі вірші родинної тематики: 

думки і почуття, у них висловлені, настільки 
універсальні, що сприймаються як заповіт 

усім українцям, як щось найсокровенніше, 

найголовніше». [7, с. 20]. 

Ряд поезій на есперанто сповнені мінор-

ного звучання. Це твори Вільяма Затьори, у 

яких він порушує теми складної політичної та 

економічної ситуації в Україні в епоху суво-

рих 1990-тих років. Автор не стояв осторонь 

боротьби за незалежність. Він боронив укра-
їнську мову і словом, і конкретними справа-

ми разом з однодумцями-просвітянами. І свій 

біль за те, що не мова титульної нації панує в 

країні, він теж виливав у гіркі поетичні ряд-

ки.  

У вірші «Nia tempo» («Наш час») поет 

показує причину складного стану речей у 

країні. Він звертається безпосередньо до неї: 

«Ukrainio, vin krimuloj regas, / Senhonte kaj 
libere vin rabegas, / Ĉar kiam vi ricevis la 

liberon, / Vi ĉe la reg’ ne metis filojn verajn» 

(«Україно, тобою правлять злочинці, / Безсо-

ромно та вільно тебе обкрадають, / Бо коли 

дістала ти свободу, / Ти на правління не по-

ставила справжніх синів») [5, с. 50].  

Автору болять негаразди епохи: бідність 

працюючих, яким не виплачують зарплату, 

безвихідь літніх людей, яким бракує коштів 
на хліб і ліки, молодь, яка замість навчання 

змушена йти заробляти гроші на базарах. Гір-

кі наслідки сумнозвісних 1990-тих років на-

щадки переборюють і в нашу драматичну до-

бу.  

Про ще дві суспільні біди – алкоголізм та 

ріст злочинності – пише автор у творі «Tri 

cerkoj» («Три труни»). Він не тільки передає 

стан душі героя, але й розкриває трагічний 

сюжет. Тому цей вірш нагадує ліро-епічний 

твір, він має баладну тональність. Початок 

вірша лунає бадьоро, бо перед читачем по-

стає ідилія люблячих людей: батька, матері, 

сина: «Були комфорт і тепло в цьому будин-

ку. / Кожен в ньому був наповнений радістю і 

щастям, / Кожен мріяв і любив, і вірив у 
правду, / Вірив і довіряв до цього проклятого 

вечора» [5, с. 52]. Що ж трапилося того 

«проклятого» вечора? 

Далі перед читачем постає трагедія: бать-

ка й сина збиває на машині п’яний водій. 

Убита горем жінка біжить на вулицю, бо 

люди сказали їй про це горе. Але «на вулиці 

її зустріли брутальні п'яниці. / Спіймали її і 

мучили. / Вони глузували з її сліз і прохань, / 
Наче виховували цих негідників дикі звірі». 

Жінка загинула, осиротів і став безлюдним 

будинок.  

Автор не згладжує гострі кути проблеми, 

він звинувачує п’янство як велике суспільне 

зло і причину людських страждань. Тому 

вірш закінчується риторичним запитанням: 

«Стоять три труни. У холодному напівмороці 

моргу – / Вони в очікуванні вічної підземної 
квартири. / Хто за ними в сердечній гіркоті 

заплаче, / З тяжким риданням цю сім’ю зга-

дає?» [5, с. 52]. Вільям Затьора уболівав за 

долю країни, за майбутнє дітей. Хотів убе-

регти молоде покоління від шкідливих зви-

чок. 

Назву ліричному циклу дала поезія «Ge-

patra lando» («Батьківщина). У ній ліричний 

герой простує стежкою дитинства у рідному 
краю. Вірш сповнений дорогими серцю 

автора спогадами про дитинство і юні роки 

на березі річки, у рідному степу. Він пише: 

«Ця земля – свята / Для мого розуму, мого 

серця / З дорогою, що йде вдалину, / З влас-

тивим тільки їй запахом, / З білими хатами і 

зеленими полями, / З туманом, що стелиться / 

Змійкою серед трав, / Річечкою з холодною 

водою» [5, с. 50].  
Мотиви краси природи тісно поєднані тут 

із мотивами любові до рідної землі. У кінці 

твору додається легка нотка жалю за моло-

дістю і надії на зустріч з нею: «Я в емоціях 

поспішаю / Крізь квапливі роки, ніби вітер. / 

Можливо, я зустріну десь / Мою юність на 

мить». Г. Токмань підкреслила: «Вільям Ва-

сильович побачив весну в Україні, він був 

одним з її творців. Його життя було світлим, 
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вірші щирими, справи добрими. Ми, його 

соратники, друзі по Товариству української 

мови, шануємо пам’ять вірного і сміливого 

українця, громадського активіста, людини, 

яка потверджує: Бердянськ – це місто патрі-

отів, готових виборювати й боронити свою 

Батьківщину [7, с. 21].  
Отже, у дослідженому циклі лірики про-

стежуємо наскрізний провідний мотив любо-

ві до своєї землі, її природи і неповторної 

мови. Поета бентежить стан культури й рі-

вень духовності у своїй країні, складна доля 

українського інтелігента, людини вразливої і 

вдумливої. Важливу роль відіграють мотиви 

ностальгії за втраченою золотою порою 

юності, коли молода поетова сила вирувала і 
було зроблено багато хороших справ для 

Батьківщини. 
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Андрій Олександрович Будугай, Юрій Васильович Затьора 
(м. Біла Церква, м. Бердянськ) 
 

Воєнні та повоєнні роки уродженця Дніпропетровщини  

Вільяма Васильовича Затьори, проведені на станції  

Царекостянтинівка Запорізької області 
 

 

Друга світова війна в історії народів 

планети взагалі та в житті кожної української 
родини зокрема залишила настільки відчут-

ний слід, що його буде досліджувати і пере-

усвідомлювати ще не одне покоління. Істо-

рики Людмила Кормич, Володимир Багаць-

кий підкреслили: «Роль України у Другій сві-

товій війні, – це була роль специфічної ре-

активної сили в мілітарній та економічній 

упряжці сталінського тоталітаризму, а сама 

війна, її страхітливий досвід мав служити для 
переплавлення мільйонів громадян України в 

горнилі «єдиної радянської спільності лю-

дей» [8, с. 361]. 

Дорослому населенню окупованих нацис-

тами країн було нелегко перемогти ворога, 

зупинити агресію. Була й ще одна проблема – 

не допустити загальної погибелі людства від 

ядерної зброї, що проявила свою смертельну 

потужність саме в той грізний період. Для ма-
лолітніх дітей того часу вижити в умовах 

війни було дуже непростим завданням.  

У яких саме умовах вони зростали? На це 

запитання намагаються дати відповідь діячі 

Німецько-українського наукового Об’єднан-

ня імені Юрія Бойка-Блохина (ФРН) під 

орудою Президента цієї організації Дарини 

Блохин. Разом із німецькими активістами ук-

раїнські дослідники теж діють у річищі за-
пропонованого НУНО історико-краєзнавчого 

проекту під назвою «Книга пам’яті: імена за-

мість номерів. Українці – жертви німецьких 

концентраційних таборів. Діти війни». Акту-

альність таких пошуків безперечна.  

Свідчення поколінь, які пережили Другу 

світову війну, стають важливим джерелом 

для аналізу тодішньої історичної ситуації у 

світі. Мета розвідки – знайти й узагальнити 
конкретний фактичний матеріал про життя 

представника покоління дітей війни Вільяма 

Затьори, простежити основні віхи його життя 
і зіставити особливості його власної долі з 

долею його українських ровесників.  

Нам пощастило особисто знати непересіч-

ного бердянця Вільяма Васильовича Затьору і 

спілкуватися з ним у місті Бердянську Запо-

різької області. Але про ранні роки життя 

цього чоловіка детальніше стало відомо від 

його молодшого брата Юрія Васильовича 

Затьори.  
Художник і краєзнавець Юрій Затьора по-

ділився перлиною свого домашнього архіву – 

написаною спершу російською мовою істори-

ко-біографічною повістю про Вільяма Васи-

льовича «Я став старшим мого старшого бра-

та». Перекладену Андрієм Будугаєм на ук-

раїнську мову й відредаговану цю повість 

Юрія Затьори можна прочитати в електрон-

ному варіанті у виданні «Затьора В.В. Літе-
ратурно-краєзнавчий проект. Книга 1. Звер-

нуся до слова: Спогади про Вільяма Затьору; 

Поезії Вільяма Затьори» [5, с. 22-29]. 

Документальними джерелами нашої стат-

ті стали праці істориків, а також результати 

спілкування з дружиною Вільяма Васильо-

вича, його синами, братом, колегами, близь-

кими. У процесі розкриття теми прислужили-

ся спогади таких родичів і земляків Вільяма 
Затьори: Ольги Будугай, Олега Дадаєва-

Чайки, Владислава Затьори, Любові Затьори, 

Юрія Затьори, Олександра Змієвського, Ан-

жели Олешко, Тетяни Підус, Олексія Сухого, 

Ганни Токмань та ін. 

Нами зібрано й укладено стислу біо-

графію Вільяма Затьори. Наводимо основні 

віхи його життя: «Втілилася душа Вільяма 

Васильовича в нашому вимірі в родині вчите-
ля Василя Михайловича Затьори (16.09.1906 
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– 30.10.1994) та колгоспниці Ірини Дмитрів-

ни Затьори (25.12.1915 – 04.11.2010). Сталося 

це 28 січня 1939 року в селі Ордо-Василівка – 

старовинному козацькому селі в Україні, яке 

розташоване в Софіївському районі Дніпро-

петровської області. 

Закінчивши Комиш-Зорянську середню 
школу у Куйбишевському районі Запорізької 

обл., В. Затьора з 01.09.1956 по 29.03.1961 

навчався в Кишинівському сільськогосподар-

ському інституті на агрономічному факуль-

теті. Пропрацювавши кілька місяців 

(08.04.1961 – 03.11.1961) у Вишневському 

радгоспі в Гагаузії (неподалік від м. Комрат) 

на півдні Молдови, пішов учителювати в 

початкову школу міста Казаклії (Молдова). 
Паралельно вступив на заочне відділення Ти-

распольського педагогічного інституту. От-

римав після його закінчення диплом учителя 

хімії та біології. 

Улітку родина переїздить до Бердянська. 

Вільям Васильович викладає хімію по черзі в 

таких бердянських школах: у 8-річній школі 

№ 13 (21.08.1963 – 03.09.1965); у середній 

школі № 16 (03.09.1967 – 25.08.1967); у се-
редній школі № 5 (25.08.1967 – 22.06.1968). 

На 02.12.1967 припадає одруження з 

Любов’ю Іванівною Котовенко (народилася 

25 листопада 1945 в смт Куйбишево, нині 

Більмак Запорізької області). З 23.06.1968 по 

02.12.1968 В. В. Затьора працює викладачем 

хімії Бердянського технікуму виноградарства 

і виноробства (БТВіВ). 

Через ускладнення стосунків між СРСР і 
Китаєм була оголошена додаткова мобілі-

зація. В. В. Затьора мав звання лейтенанта 

запасу, оскільки в Кишинівському інституті 

пройшов навчання на військовій кафедрі, тож 

був теж «поставлений під прапори». Служив 

у прикордонних військах на березі Япон-

ського моря начальником клубу селища По-

сьєт (02.12.1968 – 22.12.1970). 

Майже на початок служби припадає поя-
ва на світ першого сина, Юрія – 25 грудня 

1968 року (м. Бердянськ). Другий син – Вла-

дислав, – народиться 16 червня 1974 року (м. 

Бердянськ). Після проходження служби В. В. 

Затьора повертається в БТВіВ.  

Спочатку він викладав спеціальні дис-

ципліни (22.12.1970 – 02.09.1985), потім був 

на посаді вихователя гуртожитку цього ж 

технікуму (02.09.1985 – 25.08.1993). Причину 

такого переведення можна дізнатися зі 

спогадів брата поета – Юрія Затьори. 

З 1979 по 1996 рік за сумісництвом 

керував гуртком мови есперанто в Бердян-

ському Центрі дитячо-юнацької творчості 

(ЦДЮТ). Цей гурток був створений ним 

самим. Заняття розробляв дуже творчі та 
цікаві. У мистецькому доробку В. Затьори є й 

11 віршів, написаних мовою есперанто. Вони 

(з підрядковими перекладами) були зібрані у 

збірці поезій «Звернуся до слова» у циклі 

«Gepatra lando» (5, с. 48-52). 

В останні роки роботи в БТВіВ 

(25.08.1993 – 01.09.2001) знову працював 

викладачем, намагаючись вести свої заняття 

українською мовою – на відміну від решти 
викладачів, які спілкувалися тільки росій-

ською мовою зі своїми колегами й студен-

тами. За свідченнями брата і дружини Вілья-

ма Васильовича, сім останніх років його жит-

тя припадають на боротьбу з важкою хворо-

бою – раком. 08 вересня 2001 року В. В. За-

тьора помер у місті Бердянську на шістдесят 

третьому році життя» [6, с. 4]. 

Нижче наводимо в нашій статті яскраві 
моменти зі спогадів Юрія Затьори «Недопи-

сана сторінка війни» [7]. Ці записи ілю-

струють життя його родини в роки окупації, 

випробування українських дітей війни. Юрій 

Васильович пише щиро й намагається не 

забути важливі деталі, але часу пройшло ба-

гато, тому він зауважує: «Деякі прогалини 

залишилися і в мене в оповіді: не збирався 

описувати війну, яку, на щастя, не бачив, 
тому і не уточнював, коли це було можливо. 

Але стало шкода того, що вже ніхто не згадає 

і час остаточно зітре пам’ять про ті трагічні 

дні і про те, як виживали в окупації. Це події 

війни, які відбувалися спочатку у Дніпро-

петровській, а потім у Запорізькій областях. 

 […] Тривожне літо сорок першого тільки 

починалося. Всі думали про війну, але вголос 

говорити про це боялися. Мама не вірила 
Пакту про ненапад (як і багато років по тому 

Програмі компартії про побудову комунізму), 

а батько запевняв у зворотному. Він тоді 

працював в школі села Ордо-Василівки на 

Дніпропетровщині. Це на правому березі 

Дніпра. 

У батька починалася відпустка, але через 

кілька днів грянула війна. Люди розуміли, що 

вона не буде на чужій території, як запевняли 
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«вожді», і відчували: накочується щось 

страшне, безжальне, до сих пір небачене сво-

єю жорстокістю. Попереду нас чекали вели-

чезні втрати. 

Мирне населення мобілізували на будів-

ництво оборонних споруд, які так і не зна-

добилися – німці їх просто обійшли. На 
станції Апостолове мої батьки потрапили під 

перше бомбардування. Величезна кількість 

убитих і поранених, всюди кров, шматки 

людських тіл висять на деревах. Їхати нікуди: 

пошкоджено шлях. Незабаром з’явилися 

мародери ... 

Для евакуації на дві вчительські сім’ї да-

ли підводу і пару коней. Моєму старшому 

братові Вільяму тоді виповнилося два з 
половиною роки. В іншій родині – двоє дітей 

(при чому одна дитина – грудна). Всього – 

четверо дорослих і троє дітей. Чи багато 

речей поміститься на одну підводу? Майже 

все залишили під нагляд сусідів, адже їхали 

«ненадовго». А ті, незабаром, щось продали, 

решту перетягли до себе.  

Біженців німці обстрілювали з літаків. На 

під’їзді до Дніпра почалося те, про що яс-
краво описав Іван Стаднюк у своїй книзі 

«Війна». Якісь підозрілі люди, іноді у формі, 

збивали з вірного напрямку, сіяли паніку, 

запевняли, що мости підірвані і потрібно 

їхати зовсім в інший бік. Наша сім’я і родина 

колеги батька вирішили не звертати і мали 

рацію – міст ще був цілий. 

Не без труднощів перебравшись на лівий 

берег, зупинилися перепочити і дати відпочи-
нок коням, наляканим обстрілами. Тільки 

розташувалися, як розпочався черговий наліт 

на переправу. Зовсім поруч вдарили зенітки, 

та так раптово і потужно, що жінка, що 

годувала дитину, впала з підводи. Зенітники 

так спритно замаскувалися, що якби не наліт, 

то наші біженці і не знали б, що збиралися 

ночувати поруч з ними. 

Багато хто просто тікав від війни. На 
сході ніхто не чекав такої маси людей. Війна 

наздоганяла. Батьки пересіли на товарняк, що 

рухався в бік Дон¬басу. Доїхали на гальмів-

ному майданчику, умовивши супроводжую-

чого дозволити їм доїхати до станції Царе-

костянтинівки, де жили бабуся Таїсія та дід 

Мефодій. Будинок діда стояв на крутому 

березі великого ставка. Вишневий сад, кущі 

аґрусу, двір обсаджений жерделями (дикими 

абрикосами). У дворі плита, де готували їжу 

влітку, льох, покритий червоною черепицею 

у вигляді куреня. Неподалік водокачка, що 

забезпечувала паровози водою. 

Вузлову станцію Царекостянтинівку бом-

били дедалі частіше. Щоб не потрапити під 

осколки, дід зі знанням справи спорудив 
окоп. Він воював на Першій світовій, «окоп-

ній війні». Ночами діяв суворий наказ світло-

маскування. Промені потужних прожекторів 

ловили і супроводжували літаки, а зенітники 

виконували свою роботу. Одна батарея мас-

кувалася прямо в нашому вишневому саду, 

інша стояла на відстані приблизно півтори 

сотні метрів від будинку діда, на схилі сухої 

балки.  
Одного разу, почувши гул літаків серед 

ночі, хтось дав світлові сигнали в чистому 

полі. Точно туди і скинули бомби. Добрий 

десяток років після війни великі конусо-

подібні ями нагадували ті дні.  

[…] Станція поспіхом евакуювалася, в 

повітрі стояв запах гару, вітер розносив якісь 

папери і великі шматки сажі осідали на зем-

лю. А потім пролунали жахливі вибухи єм-
ностей із пальним – підірвали нафтобазу. 

Спочатку піднялися в повітря кришки баків, 

як із величезних каструль, потім повалив дим 

і високе чорно-червоне полум’я злетіло в 

небо. Танковий прорив німців під Мелітопо-

лем на початку жовтня 1941 року завершив 

оточення 18-тої армії під командуванням ге-

нерал-лейтенанта Андрія Смирнова. 

Незабаром у балці, що тяглася з заходу на 
схід і де недавно стояла зенітна батарея, з’я-

вилася німецька розвідка – чоловік тридцять 

у камуфляжній формі, обвішані бойовим спо-

рядженням. Просувалися крадькома, приги-

наючись, тримаючи автомати напоготові. За 

собою ж тягнули зв’язок, розмотуючи котуш-

ку телефонного шнура. 

На другий день через залізничний переїзд 

із заходу поповзли танки. Це ті, що прорвали 
фронт біля Оріхова. Побачивши танки, члени 

нашої родини сховалися в окоп. Проте німці 

помітили людей, що ховаються. Один танк 

повернув з колони прямо на подвір’я і почав 

прасувати окоп. «Це було так страшно», – 

згадувала мама. Чи то дідів окоп виявився на-

дійним, то чи німець хотів тільки «пожарту-

вати», але всі залишилися живі. 

А зовсім недалеко, в більмацькому лісі, 
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без зв’язку та централізованого командуван-

ня спливали кров’ю заблоковані частини. У 

цей час між селами Водяним і Попівкою 

штаб армії разом з командувачем відчайдуш-

но намагалися вирватися з оточення. Але й 

одні, й інші були приречені.  

З лісу до найближчих хат було менше кі-
лометра. Поранені повзли в надії на допо-

могу. Ризикуючи, жінки ховали їх по гори-

щах і комірках, перев’язували рани бинтами з 

розірваних простирадл, змінюючи закривав-

лені і приклеєні до плоті. У ранах, отриманих 

багато днів тому, вже завелися черви. 

Бинти прали і висушували потайки, рани 

промивали самогоном. Йод і зеленка були 

далеко не в кожного. Через кілька днів, хто 
вже міг – піднімався, з іще незагоєними ра-

нами, ночами йшли в надії врятуватися. Тяж-

копоранені залишалися надовго. З кожного 

двору приносили якусь їжу. 

Прямо в полі жінки побачили солдатика, 

злегка присипаного землею, з-під якою стир-

чали на білий світ його кирзові чоботи. Зібра-

лися перепоховати його по-людськи. Прий-

шли на те місце, а його вже, мабуть, бойові 
товариші перенесли на край лісосмуги і на 

могильний горбок поклали каску. Поки живі 

були ці сміливі жінки – доглядали за моги-

лою, а потім її сліди загубилися, заросло все 

чагарником. Я пам’ятаю це місце дуже при-

близно. 

До хат тяглися не тільки поранені сол-

дати, але приходили і коні. Деякі були зовсім 

безнадійні, з висячими кишками, плакали, 
стоячи під вікнами в очікуванні допомоги. 

Одного разу забрів прекрасний бойовий кінь 

із сідлом. Дід Мефодій його напоїв, нагоду-

вав і прив’язав до візка, але вночі його 

вкрали. 

На станцію зайшли німецькі піхотні час-

тини. На відміну від наших – усі солдати 

були на машинах або бронетранспортерах. 

Чисті, голені, ситі і веселі. За перші місяці 
війни вони вже вивчили кілька наших слів. 

У наш двір заскакували німці: «Мамка, 

яйки!» Бабуся поклала в каску одному, тут же 

з’явився інший, поклала й іншому. Потім 

пішли один за іншим і без дозволу забрали 

все, що залишалося. Виловили курей, а тих, 

що не змогли зловити – постріляли. Потім 

прийшли і забрали бичка. Тягнули-тягнули 

його, а він пручався. Знесилившись, солдати 

застрелили його вже на греблі ставка. Двір 

спорожнів і не тільки у бабусі. 

Голодних, брудних, зарослих, замордова-

них у нерівних боях, де моралізованих уже не 

воїнів, а величезний натовп чоловіків у формі 

в жовтні сорок першого полонили в лісі. Су-

цільну масу в сірих шинелях гнали колоною 
не в табір військовополонених, а в загородку 

з колючого дроту – як худобу. 

Німці і не збиралися нікого годувати. На-

ші люди просили нечисленних охоронців доз-

волу дати поїсти полоненим. Ті дозволяли 

тільки кидати через дріт. І без того прини-

жені солдати піднімали прямо з землі хліб, 

варену картоплю і буряк, печені гарбузи. Но-

сила їжу і мама. Знайомих або близьких мож-
на було викупити за кілька десятків яєць, 

якщо домовишся з вартовим. 

Пересування величезних людських мас, 

нервове напруження призвело до того, що 

різко збільшилася кількість хворих. Мила не 

було. Його намагалися варити в домашніх 

умовах, але потрібний для цього каустик був 

великим дефіцитом. Завелася короста, яку 

при відсутності медикаментів лікували мід-
ним купоросом. По домівках пішли команди 

в пошуках прихованих бійців і євреїв. Чо-

ловіків теж кудись забирали. У дворі багато-

квартирного будинку, одного із тих, хто не 

встигли втекти, заховали в купі цегли, зверху 

посадили дітей. Жінки зі страхом спосте-

рігали за людьми в чужій формі. Ті із жінок, 

хто були молодшими, вбралися у щось старе, 

вигоріле, обличчя мазали сажею. 
Знайшли одну єврейську родину – одразу 

розстріляли. Пізніше знайшли їхнього сина-

підлітка на ім’я Віля. Його хтось видав. Мама 

здогадувалася, хто це зробив, і називала мені 

прізвище. Але вже забулося. Хлопчик плакав, 

просив не розстрілювати, цілував німцеві 

чоботи. Розстріляли ... 

[…] Окупували наш край і румунські 

війська. Ветерани війни відзначали, що вояки 
вони були абиякі. До того ж вони були наба-

гато гірше озброєні, ніж німці і постачання у 

них було значно слабшим. Їх часто викривали 

в крадіжці. Головна їжа у них – мамалига. Її 

часто варили. 

Мама розповідала про такий епізод з жит-

тя румунського підрозділу: 

– Вишикували солдат в присутності ру-

мунських офіцерів. Мабуть, хтось прови-
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нився, а карали всіх. Швидше за все, сержант 

стояв з палицею і до нього по черзі підбігали 

солдати, нахилялися, закинувши поділ ши-

нелі на спину. І він з усього розмаху бив по 

м’якому місцю. Солдат, який отримав свою 

«порцію», бігом ставав у шеренгу. На його 

місце підбігав наступний. І так весь підроз-
діл. 

А ось це відбувалося вже влітку сорок 

другого, коли люди вже трохи звикли до но-

вого режиму. Тоді ще у великому і глибокому 

ставку купалися німецькі солдати біля самої 

водокачки, а разом ними – і деякі наші моло-

дички. Ті розважалися, поки їхні чоловіки 

воювали десь на фронті. Були й такі. 

Якось раз незвично летів літак. Це ні-
мецькі льотчики намагалися дотягнути до 

аеродрому на пошкодженому бомбардуваль-

нику. Проте в околицях станції літак роз-

бився. Жителі бігали подивитися. Представ-

ники нової влади з озброєною охороною при-

везли чорні труни і урочисто поховали за-

гиблих льотчиків. Кожного – в окрему мо-

гилу. Наші ж своїх ховали без трун і в брат-

ських могилах. Ніхто не витирав ні кров, ні 
бруд з облич убитих солдатів. Клали в кілька 

штабелів, а зверху накривали плащ-наметами 

і засипали землею. 

Щоб вижити, дід Мефодій працював на 

водокачці. Німецький технік був за старшого, 

дід – у його підпорядкуванні. Особливих пе-

решкод у спілкуванні не було: в Першу сві-

тову «з германцем», після контузії, дід потра-

пив у полон і служив у хазяїна, тому на по-
бутовому рівні розумів німецьку мову і знав 

сотні три слів. Пам’ятав і про строгий ні-

мецький порядок. 

Бабуся з мамою пішли працювати в кол-

госп в сусідньому селі. За роботу німці пла-

тили, а не ставили палички («трудодні»), як 

за радянської влади. 

Майже стерлася з пам’яті розповідь мами 

про те, як вона проводжала батька на фронт. 
Вона довго-довго йшла з ним поруч, а потім 

також довго дивилася йому вслід. Твердо ві-

рила, що він повернеться. Одного разу їй 

приснився сон, що брат Іван та мій тато по-

вернуться з війни, але тільки після поранен-

ня. У тата або зовсім не буде ноги, або отри-

має поранення в ногу. Так і сталося! По-

вернулися обидва. Дядя Ваня був поранений 

у руку. Тато повернувся на милицях, але, на 

щастя, з обома ногами.  

Коли фронт відкотився далеко на захід, на 

землі і в землі залишилася величезна кіль-

кість зброї і боєприпасів. Дід продовжував 

працювати на залізниці. Йому дали ділянку 

під город. Дід ішов за плужком, а тягнули 

плуг мама з бабусею, раз у раз виорюючи 
якесь залізо війни. Боялися підірватися.  

Зате хлопці цього не боялися і часто за це 

розплачувалися власним життям. Одного 

разу двоє хлопців пасли корів у тій самій 

балочці, де в сорок першому стояла зенітна 

батарея, а трохи пізніше, крадучись, рухалася 

німецька розвідка. Розвели багаття і заради 

забави кинули в нього, швидше за все, міну.  

Після цього одного збирали по шматоч-
ках, а другий хлопчина отримав смертельне 

поранення в живіт. Білий, як крейда, встиг 

забігти до бабусі на подвір’я за допомогою. 

Поклали його на ковдру, але до станції не 

встигли донесли – помер у дорозі. 

Коли я вже пішов у перший клас, його 

мама в день загибелі сина вранці спеціально 

зустрічала нас із братом, коли ми йшли до 

школи. Вона давала нам пиріжки пом’янути. 
Чому вона так на нас дивилася, поки ми їли, я 

зрозумів уже через багато років… 

За партою зі мною сидів хлопчик без 

руки. А позбувся руки він так. Грілися біля 

багаття старші хлопці, знайдену міну кинули 

у вогонь і розбіглися. Один з підривників за-

був забрати в укриття свого братика. Рвонуло 

і братику осколком по плече зрізало праву 

руку. Найнещадніша війна і після свого за-
кінчення продовжувала ще не один рік зби-

рати свої жертви!.. 

Коли я підріс, теж зацікавився зброєю, 

але задовольнявся вже жалю гідними залиш-

ками – найнебезпечніше на той час встигли 

зібрати. Часто траплялися каски і стріляні 

гільзи, рідше – стволи гвинтівок і автоматів, 

кулеметні диски і заіржавілі затвори, зрідка – 

бойові патрони. Мама часто розповідала про 
випадок з хлопчиками в балці і дуже просила 

мене нічого не чіпати з вибухонебезпечного. 

Дитяча пам’ять зберегла окремі фрагменти 

історій, що сталися з моїми земляками в роки 

війни. 

Був уже п’ятдесят п’ятий рік. У дворі 

будинку обхідника шляхів, що стояв біля са-

мої залізниці, сиділа доросла бритоголова 

дівчина і безглуздо дивилася на навколишній 
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світ. Від бабусі дізнався трагічну долю цієї 

дівчини. Коли під час війни батьки зранку 

йшли на роботу, вдома залишалася одна 

п’ятирічна дочка. Під вікнами стояло безліч 

потягів, що йшли в одну сторону – на схід. 

Раптовий і небачений своєю руйнівною си-

лою наліт авіації на станцію став для дитини 
таким стресом, що дівчинка, яку не було ко-

му взяти на руки і заспокоїти, втратила не 

тільки мову, але й розум. З тих пір вона 

тільки посміхалася тим, хто намагався з нею 

заговорити. 

У нашої сусідки, Христини Іванівни, до 

війни було чотири дочки і три сини. Двоє 

старших синів не повернулися з війни. Трьох 

дочок погнали в Німеччину на примусові ро-
боти. При матері залишалися лише малолітня 

дочка і зовсім малий Миколка. Якось до них 

у хату зайшов німець. Увійшовши в хату, він 

насамперед перевірив, чи немає партизан під 

ліжком. Сів за стіл поїсти. Сім’я, сидячи в 

кутку, голодними очима спостерігала за його 

трапезою. Маленький Микола, ще не маючи 

почуття страху, підійшов до столу.  

Добрий німець пригостив його цукер-
ками. Вони більше нагадували ґудзики, тому 

і не зацікавили хлопчика. А ось апельсини, 

що лежали на десерт, зникли зі столу – Ми-

кола якимось чином примудрився їх з’їсти. 

Не знаю, можливо, німець виходив. Помі-

тивши пропажу, він розлютився: наставля-

ючи карабін, клацав затвором. Великих зу-

силь коштувало Христині Іванівні захистити 

сина і сім’ю. 
Непроханий гість пішов, забувши на спи-

нці стільця кулеметну стрічку. Кілька днів до 

неї боялися торкатися, чекали, що за нею 

повернуться. Тільки через тиждень Христина 

Іванівна винесла і повісила її на вишню. 

Боялася звинувачення у приховуванні парти-

зан. Коли вона зникла, навіть не помітили. 

Після війни на братських могилах з’яви-

лися цементні пам’ятники, пофарбовані сріб-
лястою фарбою, змінивши простенькі зірки. 

А німецькі могили безжально зрівняли із 

землею», – зазначає Юрій Затьора у матеріалі 

«Недописана сторінка війни» [7]. 

Повість Юрія Затьори «Я став старшим 

мого старшого брата» стала важливою час-

тиною літературно-краєзнавчого проекту, 

присвяченого публікації творчого доробку 

Вільяма Затьори, дослідженню його жит-

тєвого шляху й самобутнього мистецького 

світу. Збірка «Звернуся до слова» містить дві 

частини: 1) спогади рідних, друзів, колег про 

бердянського педагога, природознавця, гро-

мадського діяча, поета Вільяма Затьору; 

2) лірика Вільяма Затьори.  

У першій частині читач має змогу ді-
знатися про життєвий і творчий шлях митця, 

його тверду життєву позицію патріота, ак-

тивного члена Товариства української мови 

імені Т. Шевченка «Просвіта», Народного 

Руху. Друга частина книги містить 37 поезій 

Вільяма Затьори, які розділені на такі тема-

тичні цикли: «Просто́ри України» – грома-

дянські вірші – 27 поезій; «Звернуся до сло-

ва» – поезії про рідну мову – 4 поезії; «Ge-
patra lando» («Батьківщина») – вірші на мові 

есперанто – 11 поезій. 

Говорячи про конкретно цю збірку, зазна-

чимо, що в її розділі «Спогади про Вільяма 

Затьору» містяться не лише спогади кількох 

краян про нього. Викладач технікуму Анжела 

Олешко згадує роки спільної праці, змальо-

вує художній світ лірики бердянського поета. 

Спогадами про земляка ділиться й бердянець 
Олексій Федосійович Сухий.  

Цікаво й фахово пише про свого одно-

думця знана в Україні активістка Товариства 

української мови імені Т. Шевченка «Про-

світа», учасниця подій Майдану під час Ре-

волюції Гідності, професор педагогіки, літе-

ратурознавець Ганна Леонідівна Токмань. 

Вона аналізує творчий доробок Вільяма За-

тьори, наголошує: «Прекрасний педагог і 
агроном, він начебто поєднав ті дві іпостасі, 

які століттями берегли український дух – 

землеробів і інтелігенції. Любив землю і все, 

що на ній проізростало, читав, думав, прий-

мав те, що осмислено, в серце і жив за його 

законами. Не зраджував, не лякався, не від-

ступав. А як розповів Юрій Васильович, у 

СРСР був гнаний, зазнав і зради начебто 

щирих українців (редакція видання, куди на-
діслав власні вірші, переслала їх в Бердянське 

КДБ), і «роз’яснювальної» бесіди в КДБ, і 

відчуження вчорашніх начебто товаришів. 

Був вірний собі та Україні. Україна була в 

серці, тому відступити від неї означало б 

зрадити себе» [5, с. 18]. 

У другому розділі своєї книги «Майдан: 

сторінка живої історії» проф. Ганна Токмань 

висловлює слова вдячності просвітянам Берд-
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янська, таким, як Вільям Затьора: «Дорогі мої 

колеги, бердянське вчительство! Для вас ук-

раїнська мова була не просто засобом за-

робітку, ні, ви жили з нею одним життям – 

любили її і страждали разом з нею. Моя стар-

ша колега Ада Хасап влучно сказала: «Ми 

стоїмо на самому краєчку України, якщо ми 
впадемо, вони підуть по нас» [13, с. 6].  

Ганна Токмань також додає: «Наприкінці 

1980-тих україністи самотужки (переважно в 

ЗМІ) знаходили матеріали про заборонених 

раніше письменників, розповідали про них у 

класах, проводили літературні вечори, стави-

ли п’єси, розігрували народні свята – ми 

готові були відроджувати на Півдні живу 

українську мову, прагнули всією душею до 
того, щоб наші учні її полюбили, відчули 

рідною» [13, с. 6-7].  

Того ж прагнув і Вільям Затьора, який у 

технікумі першим почав вести викладання 

спецдисциплін українською мовою [5, с. 6]. 

Любов до мови він передав у ряді поезій. Яс-

кравим прикладом є вірш-катрен «Мова пра-

батьків», написаний 15.01.1995: «Поки топчу 

я ряст, поки я ще існую, / Я прагну обігріть 
теплом свого єства / Цю мову прабатьків, яку 

я так шаную, / Ці звуки чарівні, святі її сло-

ва» [6, с. 13]. 

Перу Вільяма Затьори належать високо-

художні зразки пейзажної лірики, дуже щи-

рий і відвертий митець і в своїй грома-

дянській ліриці. Його хвилюють проблеми 

політичного життя, екологічні проблеми та 

ін. Ось як він передає пригнічений духовний 
стан української інтелігенції у складні 1990-ті 

роки. Наводимо рядки громадянської поезії 

«Тяжкі дев’яності», написані 27.10.1993: 

«Лишилось грошей на одну хлібину. / 

Коли платню дадуть – нам невідомо!.. / Хоч 

надягай через плече торбину / Проси́ть по-

дачки для сім’ї, для дому. / Інакше голод, зу-

би на поли́цю. / Хоч на крадіж іди, хоч на 

грабунок, / Бо ж нас грабують «дяді» тов-
столиці – / Ті, що раніш пишались на трибу-

нах / І обіцяли світлу будущину. / Самі ж в 

раю жили, розкошували, / Тепер, не крию-

чись, грабують Батьківщину, / Народ тер-

плячий мій доводячи до шалу. / Тим «дядям» 

не цікаво зовсім нині, / Як тягнем від зар-

плати до зарплати. / Чим більше стогне рідна 

Україна, / Тим їм вільготніше в хоромах та 

палатах. / Стаю по хліб я в чергу довжелезну, 

/ На їхній харч стараюсь не дивитись, / 

Ламаю голову: як ця купюра щезне, / З чим 

зможу до сім’ї тоді з’явитись? / Дадуть плат-

ню, а що робити з нею, / Коли в комерції си-

дить павук гребущий? / І вистачить мені 
платні тієї / Як і тепер, на хліб лише насущ-

ний. / Доношую останні черевики, / А в домі 

палива на пів зими – не більше. / Так 

хочеться лягти й заснуть навіки: / Тоді було б 

ситніше і тепліше. / Я маю два дипломи ін-

ститутські, / Наук багато різних я засвоїв. / 

Чому ж страждаю від порядків проститут-

ських, / Хоч злочину ніякого не скоїв?» [6, с. 

21-22]. 
Дитина війни гостро сприймає все, що 

відбувається в Україні і в світі. Багато віршів 

присвячені й аналізу наслідків війни. Історик 

Василь Остафійчук підкреслив, що «війна – 

неприродний стан людини, і ніякі цілі не мо-

жуть виправдати жертв, які неминуче несе 

будь-яка війна. І проти неї треба боротися 

тоді, коли вона ще не почалася. Недарма го-

ворять, що пожежу легше попередити, ніж 
погасити. Усі ми маємо добре усвідомити, що 

мир – це не просто стан, коли немає війни. 

Мир – це терпимість і злагода, взаємна пова-

га і співпраця, ненасильство у відносинах між 

людьми, державами і народами» [12, с. 315].  

 

Висновки. В умовах окупації України на-

цистами діти війни багато постраждали мо-

рально, оскільки пережили ряд драматичних і 
трагічних подій, важких для вразливої дитя-

чої психіки. Вони дуже постраждали фізично 

від недоїдання, холоду, злигоднів та важкої 

праці. Їм раніше, ніж таким же одноліткам 

мирних десятиліть, довелося ставати дорос-

лими, приймати на себе тягар відбудови усьо-

го господарства, зруйнованого лихоліттям. 

Однак багатьох дітей війни ці випробування 

міцно загартували для майбутнього протисто-
яння антигуманним проявам тоталітарного 

режиму в суспільстві. Це простежується й на 

прикладі життя мислителя, поета, свідомого 

просвітянина Вільяма Затьори. У політиці й 

мистецтві діти війни стали основою непо-

кірного й самобутнього покоління шістде-

сятників. 
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