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Друга світова війна усвідомлюється людством

як найкровопролитніша за всю його історію.

Кількість її жертв налічувала десятки мільйонів.

Лише в таборах смерті загинуло близько 11 мільйонів.

За цими сухими цифрами і фактами, які самі по

собі вражають нечуваним розмахом масового

знищення людей, стоять трагедії та непоправні

втрати, обірвані життєві шляхи й зруйновані долі,

знівечені тіла та розтоптані душі.



Німі обличчя на чорно-білих світлинах, обривки

листів, могили полеглих у боротьбі за свободу,

мільйони невинних людей, які не бажали нікому зла,

але покинули передчасно цей світ – дуже скоро у нас

залишиться тільки це, а справжнє обличчя Війни

розпливеться немов туман, забудеться, вислизне,

залишивши після себе лише почуття, потрібні для

того, щоб пам’ятати і шанувати пам’ять полеглих.

За допомогою літературних творів ми потрапляємо

до минулого, щоб на страшному досвіді Другої

світової війни застерегти людство від можливих

катастроф у майбутньому…



821.161.2

Б 14

Багряний І. Огненне коло : повість /

І. Багряний // Вибрані твори /

І. Багряний. – Київ : Книга, 2007. –

С. 222-325.

Погляди І. Багряного на світ і людину в

ньому були стимулом до згуртування й

активної участі молоді в процесі

національно-визвольних змагання

у воєнний і повоєнний час. Відданість

Батьківщині, пошук шляхів боротьби за її

майбутнє, мрії про державність України –

провідні мотиви повісті І. Багряного

«Огненне коло», що побачила світ

1953 року. Осмислюючи трагічні події

липня 1944 року під Бродами, письменник

першим у яскравій художній формі

зважився сказати правду про те, чого не

вміли і не сміли розповісти інші.



821.112.2

Б 43

Белль Г. Подорожній, коли ти

прийдеш у Спа… : оповідання /

Г. Белль // Твори : в 2 т. – Київ :

Дніпро, 1989. – Т. 1. – С. 627-634.

Головна проблема твору – «людина на

війні», людина звичайна, проста, рядова.

Белль ніби навмисне не дає своєму героєві

імені, позбавляє його виразних особистих

рис, підкреслюючи індивідуальний

характер образу. Оповідання пронизане

антивоєнним пафосом. У ньому йдеться

про заперечення не лише фашизму, а й

будь-якої війни.

Автор переконує, що війна не повинна

повторитися, людина народжується для

життя, а не для смерті; вона покликана

будувати, творити прекрасне, а не

руйнувати світ, в якому живе, оскільки,

руйнуючи довкілля, вона передусім

знищує саму себе, адже людина

відповідальна за долю світу.



821.161.3

Б 60

Биков В. Дожити до світанку :

повість / В. Биков // Повісті /

В. Биков. – Київ : Дніпро, 1978. – С.

75-203.

Вся творчість В. Бикова – це

страшний надривний біль війни. У своїх

творах автор змальовує локальні епізоди

воєнного лихоліття, долю маленької

людини. Більшість героїв прози

В. Бикова не чинять помпезних

подвигів. Письменник переважно

психологічно вмотивовує готовність

людини до великого і значного.

Так, у повісті «Дожити до світанку»

лейтенант Івановський, вирушивши

з групою бійців у тил ворога, зазнає

поразки в усьому: втрачає всю групу,

сам залишається тяжко пораненим,

розуміючи свою причетність, хоче

найшвидше помститися фашистам.



821.161.2-31

Б 61

Білик І. Яр : роман / І. Білик. –

Київ : Грамота, 2008. – 784 с. –

(Сер. «Бібліотека Шевченківського

комітету»).

Роман відомого українського

письменника розповідає про

найскладніші часи в історії

українського народу ХХ століття.

Автор проводить головного героя

через страхіття голодомору 1933 року,

масові репресії 1937 року, тюрму,

Верхньо-Колимський концтабір,

окупацію України фашистськими

загарбниками, приховану боротьбу з

окупантами в групі Української

Повстанської Армії, сприяння

комуністичному підпіллю та

партизанам, власні душевні муки.



821.161.1

Б 81

Бондарєв Ю. Батальйони просять вогню : повість /

Ю. Бондарєв ; [пер. з рос. Н. Орлової]. – Київ : Веселка,

1983. – 172 с.

Війна – явище складне, обставини можуть змінитися

надзвичайно швидко, і необхідно робити правильний вибір.

Особливо важко вирішувати долі інших людей, брати на себе

відповідальність: це багато в чому визначатиме майбутні долі

людей. Саме таку ситуацію показано в одній з ранніх повістей

Юрія Бондарєва «Батальйони просять вогню». Критики

назвали цей твір «трагедією в прозі», тому що мова йде про

просту і одночасно жорстоку реальність. Автор пише про

штурм Києва, очевидцем якого був. Батальйонам було

поставлено завдання захопити плацдарм для наступу, що і

було виконано. Тут, серед крові й смерті, людина просто,

непомітно робить звичайну і святу справу – захищає

Батьківщину. Відбиваючи шалені контратаки противника,

відстоюючи кожен метр землі, солдати і офіцери чекають

підтримки артилерії, сподіваються на швидкий підхід

головних сил. Але змінилася обстановка на цій ділянці фронту.

Дивізія повинна направити всі сили, всю вогневу

міць на інший плацдарм, де наступ визнано більш

перспективним. Така жорстока логіка війни.

Командирам батальйону переданий новий наказ:

триматися до останнього, відвернути на себе сили

противника, перешкодити їх передислокації.



821.161.1

В 19

Васильев Б. А зори здесь тихие… В списках

не значился : повести / Б. Васильев. – Киев :

Молодь, 1988. – 304 с.

Події повісті «А зорі тут тихі…» відбуваються в

травні 1942 року під Ленінградом (нині Санкт-

Петербург), що переживав блокаду. У ній все

пропущено через сприйняття самих героїв: п’яти

дівчат-зенітниць і старшини. Вони виконують наказ

зупинити диверсантів і йдуть у безсмертя.

Васильєву вдалося створити правдивий і

надзвичайно емоційний твір. Його герої не знають,

що їм готує доля, вони молоді, сповнені відваги і

рішучості зупинити ворога, і вони зупинили його –

але ціна перемоги стала для них непомірно високою.

Події повісті «У списках не зазначений»

починаються у червні 1941 року, коли

гітлерівська Німеччина зрадницьки, без

оголошення війни порушила кордони нашої

Батьківщини і почалася війна. Автор

правдиво відобразив у повісті одну з

героїчних сторінок війни – оборону

Брестської фортеці.



821.161.2

Г 65

Гончар О. Людина і зброя : роман

/ О. Гончар // Твори : в 7 т. – Київ,

1987. – Т. 4. – С. 6-318.

У четвертому томі одне із

центральних місць займає роман

«Людина і зброя». Роман став етапним

твором, принципово новим у

художньому осмисленні проблеми

«людина на війні». До цього в літературі

про війну фактично було заборонено

писати про її початковий період –

відступи і гіркі поразки. Не писали й

про військовополонених, їхні

страждання і героїзм.

Не заведено було об’єктивно

зображувати ворога таким, яким він

був, – сильним.

Цей роман можна назвати

автобіографічним. О. Гончар був тим

самим добровольцем-студбатівцем,

який на власні очі бачив те страшне

жахіття війни.



821.161.2

Г 96

Гусейнов Г. Одіссея Шкіпера та

Чугайстра : окупаційний роман /

Г. Гусейнов. – Київ : Ярославів Вал,

2015. – 416 с.

Нова книжка лауреата

Національної премії України ім. Т.

Шевченка, відомого українського

письменника Григорія Гусейнова

засвідчує відому істину, що жити

ізольовано від світу, охопленого

безжалісною, нещадною війною, не

вдається нікому. Це драматична, з

елементами фантастики історія двох

юнаків та собаки на ім’я Чугайстер,

що розгортається у степовому

українському місті в часи німецької

окупації.



821.161.2’06

Д 46

Дімаров А. Біль і гнів : роман / А. Дімаров ;

вступ. слово Г. Штоня. – Київ : Україна, 2004. –

928 с. – (Сер. «Бібліотека Шевченківського

комітету»).

У романі «Біль і гнів» А. Дімаров переконує, що

перемогу у війні здобув саме народ. Стверджує це

пристрасно, аргументовано, завершуючи свою

величну фреску окупаційного лихоліття епізодом, що

найвиразніше оголює полемічний нерв усієї епопеї.

Єдина на всю спалену Тарасівку жінка Ганна

Лавриненко відтягла з подвір’я мертвого німця,

намила картоплі, знайшла обгорілий шолом і мовчки

заходилася варити в нім нехитру селянську їжу. «Отой

шолом і привернув увагу військових. Військові в’їхали

у спалене село вантажною машиною: двоє в кабіні,

двоє у кузові, й одразу ж побачили Ганну, яка сиділа

застигло над вогнищем. Військові були з фронтової

газети, і один із них, наймолодший, аж шию витягнув,

бо вгледів, у чому варить Ганна картоплю. Він одразу

ж подумав, що неодмінно напише про цю жінку

і шолом, він складав уже подумки фрази, красиві й

гучні: про війну, про звитягу наших солдатів, про

безсмертя народу. А Ганна ні про що те не думала:

Ганна просто варила картоплю». У цьому «просто

варила картоплю» і є весь Дімаров – як мислитель і

як художник слова.



821.161.2

Д 58

Довженко О. Україна в огні : кіноповість /

О. Довженко // Кіноповісті. Оповідання. – Київ, 1986. –

С. 151-249.

Однією з найяскравіших, найбільш хвилюючих сторін

щедрого таланту Довженка є його твори про війну. Увесь

воєнний доробок письменника – це одна книга про народ,

про Батьківщину, про любов до своєї землі, про її трагедію.

Твори Довженка воєнного часу відобразили незламність і

глибокий драматизм цієї боротьби; героїзм і водночас

страшну трагедію народу.

Саме таким був авторський задум кіноповісті «Україна в

огні». Але, на жаль, сталося так, що повість була

розкритикована, засуджена та заборонена. Відомо що для

розгляду кіноповісті було скликано спеціальне засідання

політбюро ВКП(б), на якому твір було названо «платформою

вузького, обмеженого українського націоналізму, ворожого…

інтересам українського народу…». Дуже болюче сприйняв

цей вирок О. Довженко: «Невже любов до свого народу є

націоналізм? Чи націоналізм… у невмінні

художника стримати сльози, коли народу боляче?».

Автор, осмислюючи події, сміливо розкриває

героїчні й трагічні сторінки війни: відступ,

окупацію України, безмежну любов до

Батьківщини і таку ж безмежну ненависть до

окупантів.



821.161.2-3

З-14

Загребельний П. Дума про

невмирущого. День шостий. В-Ван :

повісті / П. Загребельний. – Харків :

Фоліо, 2003. – 398 с.

Повість «Дума про невмирущого»

розповідає про трагічну долю українського

юнака, яка стала символом гідності й

непереможності людського духу.

У шістнадцять років він добровольцем

пішов на фронт. Мріяв стати вченим, а

став солдатом, зустрівся віч-на-віч з

війною і не відступив, мужньо бився з

фашистами, захищаючи рідну землю,

батька й матір, свою кохану.

Тяжкопораненим він потрапив у полон –

та й там, у нелюдських умовах

концтаборів, не припиняв боротьби,

вмирав, повертався до життя і знову

вмирав, але не підкорювався…

До книги увійшли ще дві повісті про

війну: «День шостий» та «В-Ван».



821.133.1

К 18

Камю А. Чума : роман-притча ;

Посторонний : повесть / А. Камю ;

[пер. з фр.]. – Москва ; Харьков : АСТ ;

Фолио, 2003. – 336 с.

У романі-притчі «Чума» до вигаданого

автором міста приходить страшна

хвороба – чума. Але очільники міста,

приховуючи правду від людей, роблять

усіх мешканців приреченими

заручниками. Кожен вдумливий читач

легко знаходить схожість ситуації в

романі з трагічними подіями у Франції за

часів фашистської окупації.

«Чума» – це книга про тих, хто не

підкоряється, а не про тих, хто здався,

книга про сенс існування, який

відшукується серед абсурдної реальності.



821.161.1

Н 48

Некрасов В. В окопах Сталинграда :

повесть / В. Некрасов. – Москва :

Художественная литература, 1990. –

319 с.

Цей твір визнано одним із кращих творів

про війну. Свого часу він був опублікований

і навіть став популярним, але він же і став

причиною опали автора, яка

закамуфльовано триває і досі. Чому? Перш

за все тому, що Віктор Некрасов спробував

описати війну без штампів соцреалізму. Тут

немає надривних патетичних монологів про

Батьківщину, фальшивих ідеологем. Є

кошмар Сталінградської м’ясорубки. І є

розповідь про те, як жили в цьому кошмарі

люди. Жили страшним, тривожним, але

людським, не заідеологізованим життям і не

читали твори Сталіна. Вони хотіли, перш за

все, жити. А з погляду російської

ідеологічної машини – це смертельний

гріх. За нього, власне, і було покарано

Віктора Некрасова.



821.161.2-31

П 16

Пантюк С. Війна і ми : роман /

С. Пантюк. – Київ : Ярославів Вал,

2012. – 168 с. – (Сер. «Червоне та

червоне»).

«Війна і ми» – це філософський

роман-сповідь. Це плетиво спогадів,

відчаю і перемог. Війна справді живе

в кожному з нас. Вся історія людства

зіткана з воєн. І всі вони неодмінно

на користь комусь, але людство за

всю свою історію так і не зрозуміло,

що життя, яке втрачається на війні

одне – і воно безцінне.



821.161.2-31

С 34

Сидорук В. Жорна : роман / В. Сидорук.

– Одеса : Астропринт, 2011. – 200 с.

Роман Валентини Сидорук є одним із

рідкісних художніх творів, які присвячені

Одещині. Авторка розгортає широке мистецьке

полотно людського життя, горя і радощів.

Авторка вміло і талановито змальовує

характери людей, аналізує їхню поведінку

в умовах більшовицької диктатури, яку не

сприймає більшість селян і рибалок, хоча

мусить терпіти, підкорятися.

Коли влітку 1941 року більшовицьку

диктатуру змінила інша – фашистсько-

румунська, – міняються й люди: дехто починає

прислужувати загарбникам, інші боронять

свою батьківщину, борються з ворогом.

Багато цікавого і повчального знайде

читач на сторінках роману, вчитиметься

розрізняти, де правда, а де кривда…
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Тютюнник Г. Климко : повість /

Григір Тютюник // Повісті : в 2 кн. –

Київ : Молодь, 1985. – С. 78-123.

Сюжетна канва повісті нескладна –

залишившись сиротою після загибелі

дядька, головний герой Климко мандрує до

Слов’янська, повертається із дорогоцінною

сіллю, але гине майже на порозі дому.

Мужність, внутрішня потреба допомогти

слабшому, душевна чистота, життєстійкість

– риси характеру Климка. Загибель

хлопчика була спричинена турботою про

чужу людину: він бачив, як втікав

незнайомець, а за ним гналися фашистські

поліцаї. Климко врятував чужу людину

ціною власного життя. Такі люди, як

Климко, не здатні йти на компроміс із

собою, не гнуться перед обставинами,

не пристосовуються до ситуації. Моральний

максималізм робить таких людей героями, а

вони гинуть першими.


