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СОЛДАТИ ПЕРЕМОГИ

Пам’ятного 1945 року антигітлерівська коаліція розгроми-
ла фашизм. Її ядром і провідною силою був Радянський Союз, 
який виніс на собі основний тягар боротьби і на ділі проде-
монстрував усьому світові корінні переваги інтернаціоналіз-
му. Радянські люди перемогли гітлерівців не тільки зброєю, а 
й твердістю духу, непохитною вірою у правоту своєї справи. 
Народ України зробив гідний внесок у спільну перемогу, за-
войовану великою кров’ю і великим потом. У лавах Червоної 
Армії, у партизанських загонах, у цехах наші земляки викува-
ли її разом зі своїми братами з інших республік.

Величезні жертви, які поклав наш народ на вівтар бороть-
би з фашизмом, виявилися недаремними. Завдяки колек-
тивістським суспільним відносинам, завдяки дружбі народів, 
котрі безкорисливо допомагали один одному, Україна швид-
ко відродилася з попелу. За історично короткий термін вона 

увійшла до найбільш економічно і культурно розвинутих країн світу.
Крім того, подвиг радянського народу-переможця, його Червоної Армії дозволив не 

тільки відстояти свободу, честь і незалежність своєї Вітчизни, очистити рідну землю від 
чужоземної навали, а й принести свободу народам поневоленої Європи. Чи пам’ятають 
про це сьогодні народи Європи?

Пам’ять про війну, її сувора правда залишаються з нами як найбільший за силою духу 
приклад мужності, патріотизму, важкої ратної праці і вічної скорботи за тими, хто поклав 
на вівтар Перемоги найдорожче – життя. Вічна слава всім, хто поліг смертю хоробрих на 
фронтах, у партизанських загонах та підпіллі, у гітлерівських катівнях і таборах смерті, 
пішов із життя від ран, хвороб, голоду й негараздів!

Минають десятиліття, минуть століття, але прийдешні покоління завжди пишатимуться 
великим подвигом ветеранів, мужністю, відвагою і патріотизмом при захисті своєї Бать-
ківщини.

Щорічно вшановуючи ветеранів війни, ми з жалем констатуємо, що наша держава че-
рез об’єктивні й суб’єктивні причини не змогла забезпечити ветеранам достойного життя, 
якого заслуговує народ-переможець.

Хотілося б закликати всіх керівників центральних і місцевих органів влади, незалежно 
від політичних поглядів і уподобань, забезпечити на ділі повсякденне піклування про ве-
теранів війни, щоб ті гарні й справедливі слова, які 
часто виголошуються при вшануванні наших сиво-
чолих ветеранів, ніколи не розходилися з повсяк-
денною практикою органів державного управління. 

… Святе покоління учасників Великої Вітчизня-
ної війни… Багато років працюємо разом з люди-
ною цього покоління, людиною героїчною, люди-
ною легендарною.

Яків Андрійович Савченко – колишній вихова-
нець дитячого будинку – в 16-річному віці брав ак-



тивну участь в обороні м. Одеси в складі винищувального батальйону Одеського Примісь-
кого району, а потім був розвідником партизанського загону ім. Ф.Е. Дзержинського, 
котрий морським десантом висадився в тил ворожих військ, що взяли в облогу Одесу. 
Після героїчної загибелі загону в числі кількох однолітків Яків Савченко вночі пробрався 
через лінію фронту в обложене місто. Перед відходом Червоної Армії з міста розвідвід-
ділом Приморської армії був залишений в місті для диверсійно-підпільної роботи. В роки 
окупації боровся з ворогом як підпільник. В ніч на 10 квіт-
ня 1944 року знову зі зброєю в руках в складі партизансь-
ких груп Іллічівського району м. Одеси брав участь у звіль-
ненні міста від фашистських загарбників. В той же самий 
день добровільно вступив до лав Червоної Армії розвідни-
ком 902 полка 248 Одеської Червонопрапорної стрілецької 
дивізії; брав участь зокрема у звільненні Варшави і  Берлін-
ській операції. 

В ніч на 2 травня 1945 року, у Берліні, при штурмі гіт-
лерівської рейхсканцелярії отримав важке поранення. На 
Батьківщину повернувся інвалідом війни І групи.

Після війни Яків Савченко закінчив середню школу 
робітничої молоді, а далі – історичний факультет Одесь-
кого університету в 1957 році. По закінченні університету 
вчителював у сільській місцевості. Написав і захистив ди-
сертацію кандидата історичних наук. Потім – викладацька 
робота у вищих навчальних закладах м. Одеси. Ніні Яків Андрійович – доцент кафедри 
філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України.

Кілька слів – про Якова Андрійовича як письменника, зокрема – автора трилогії «Із не-
буття – в безсмертя». Книгу писав солдат… Це унікальний випадок. Ми майже завжди 
знайомимося з поглядом на війну з боку офіцерів і генералів, а то й маршалів. Творів про 
військову розвідку і взагалі мало, зокрема пригадуються хороші книги на зразок «Момен-
ту істини» О. Богомолова. Тему художньо-документального дослідження взято автором 
популярну, навіть модну. Діяльність військової розвідки і контррозвідки правдиво пока-
зана в сучасних творах кінематографу: «У серпні 44-го», «Диверсант»… Правдивість є од-
ним з головних достоїнств і книг Я.А. Савченка. 

О.П. Якубовський
завідувач кафедри філософських та соціально-політичних наук 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України,
професор, Заслужений працівник народної освіти України 









НЕ ЗЛАМАВСЯ 
ПІД ГНІТОМ ТЕРНОВОГО ВІНКА ДОЛІ

З цією людиною-легендою Одещини мене познайомив мій найкращий друг шкільної 
юності Володимир Павліченко, підполковник міліції у відставці, керівник групи громадсь-
ких зв’язків Лінійного управління на Одеській залізниці УМВС України на транспорті. Він 
запросив мене до Одеси й відразу ж домовився про зустріч із Яковом Савченком – люди-
ною, котра зуміла наперекір усім негараздам і житейським випробуванням здолати гірку 
долю, гідно пронести її терновий вінок крізь довгі роки життя. А вони вже вступили Якову 
Андрійовичу в дев’ятий десяток, вибіливши голову нетанучими снігами.

- Яків Андрійович Савченко дуже дорога для мене особистість, - уперше я почув від 
шкільного друга, - бо, як з’ясувалося під час наших спілкувань, мій батько був поряд із 
ним на перетинах фронтових доріг і про це свідчать відповідні записи в їхніх військових 
квитках… На жаль, батько вже майже три десятки 
літ, як у світі кращому, за межею земного… А тому 
до щему в серці мене зворушила вже перша зустріч з 
його фронтовим побратимом – полковим розвідни-
ком, почесним членом Одеської обласної ради миру, 
кандидатом історичних наук, доцентом ОРІДУ 
НАДУ при Президентові України, автором багатьох 
томів воєнних мемуарів, у числі яких трилогія ти-
танічної творчої праці «Із небуття – в безсмертя», 
а ще Яків Савченко – один із двох інвалідів Великої 
Вітчизняної війни в Одесі, які були удостоєні рід-
кісного міжнародного ордена «Одолевшие судьбу». 
Такої відзнаки ще був удостоєний славетний голос, 
народний артист України, Герой Соціалістичної 
Праці Борис Зайцев, який не так давно відійшов за 
обрій життя…

Уже з першого нашого дружнього спілкування 
в скромній квартирі Якова Савченка, що в досить 
ошатному і тихому куточку Одеси на вулиці з по-
етичною назвою «Тіниста», мною оволоділо щире 
й зворушливо-людське відчуття отієї живодайної аури, яка може панувати лише там, де 
збираються добрі люди. Осердям з-поміж нас залишався Яків Андрійович – людина, що 
змогла не зламатися під тягарем тернового вінка долі, як з’ясується у спілкуванні.

… У творчому набутку Якова Савченка є віршована передмова до його останньої книги 
трилогії «Із небуття – в безсмертя» зі словами:

…Найперші дороги, як думи козацькі
Від маминих рук нас вели на поріг,
А потім дороги шкільні та солдатські
Ввійшли нам у пам’ять і впали до ніг.
…Стежинки кохання, дороги розлуки…
Дороги поразок, воєнні дороги



Болючі й важкі, і гіркі, як полин,
Дороги від Бреста, одеські дороги
Солдат розвернув і пішов на Берлін.
…Життя не бува без стежин, без дороги, 
Щоб радість-надію по них пронести…
Чекати в дороги порад-допомоги,
В Дорозі буть завжди.
Щоб душу спасти.

Ці рядки воістину адекватні тернистому 
життєпису самого автора. Бо ж скільки їх 
випало, все рідше росяно-споришевих і в 
подорожниках по обніжках, а все більше 
серпантином тернів перемотаних… Зостав-
ся зарано одинокою сиротиною в розбуре-
ному житейському морі. Стежками рідної 
Черкащини простяглися його гіркі шля-
хи-дороги по білому світу в пошуках шматка 
хліба. Так і припровадила його лиха доля на 
південь України, бо люди подейкували, що 
тут не так сутужно з хлібом. Але для сироти, 
як кажуть, куди  йти, то все буде вітер в об-

личчя. І все ж воля до життя, бажання віднайти 
себе в цій круговерті страждань і горя, згодом 
брали гору. Пройшовши гартування волі й ут-
вердження характеру в кількох будинках-сиро-
тинцях для безпритульних дітей, котрих було 
чимало повсюдно по стражденних голодних 
роках, Яків Савченко найближче в споді душі 
зберіг пам’ять про той, що в Новій Дофінівці. Де 
по-справжньому відчув, що варто жити. Про ті 

житейські університети згодом 
повідає Яків Савченко в своїй 
скупій за розміром, але глибо-
ченній за своїм змістом доку-
ментально-мемуарній повісті 
«Юність наша вогнева», що по-
бачить світ понад десяток років 
тому в Одеському видавництві 
«Маяк» і стане вже на сьогодні 
бібліографічною рідкістю. 

Але ж до її появи ще будуть 
і будуть важкі випробування, 
круті віражі на дорогах, яки-



ми так рвійно линула душа до 
пізнання світу, до мети зроби-
ти щось велике в цьому житті. 
Юнак відчував. Що в нього б 
вистачило сили віддатись на 
будь-який крок заради чогось 
кращого в долі його Вітчизни. 
Тільки аж ніяк не думалося 
про випробування між жит-
тям і смертю заради неї. А такі 
випробування вже готували-
ся для його покоління. Щойно 
скінчивши школу, подався на 
іспити до Київського училища 
культури із надією вступити до 
нього по класу вокалу, маючи 
від матінки-природи чарівний 

голос. До слова, і сьогодні Яків Андрійович вправно ним володіє і вельми любить співати. 
Пройшов екзаменаційні випробування й був окрилений шаленою радістю, котра вдосвіта 
22 кривавого червня сорок першого потьмарена звісткою про початок війни. От де впер-
ше виразно йому згадалися оті не-
забутні шкільні вечори в колі друзів 
сільської школи Нової Дофінівки, 
пророчі уроки мужності славного і 
талановитого тамтешнього дирек-
тора Генріха Цибульського, де заз-
вичай так часто юначий гурт співав 
оту виповнену патетикою патріо-
тизму – «Если завтра война!» А від-
так і довелося йому в 16 юначих літ 
узятися до зброї замість навчання, 
здобуття професії, про що так щем-
но мріялося. Щоправда, беручи до 
рук зброю спершу в партизансько-
му загоні імені Дзержинського, до 
якого випало потрапити через ви-
пробування на вірність, навряд чи думалося шістнадцятирічному народному меснику, що 
вже в свою двадцять літ поталанить брати Берлін – фашистське лігво, з якого й прийшов 
нелюд на його рідну землю. А все так і складеться на бойових дорогах Якова Савченка. 
Мужньо й віддано виконуватиме юнак свій священний обов’язок захисника Батьківщини 
в партизанському загоні зв’язковим, активно включиться в підпільну боротьбу, буде його 
дещиця подвигу в ім’я визволення рідної Одеси. А з квітня сорок четвертого ввіллється 
Яків до складу 248-ї Одеської стрілецької дивізії. Оце й буде отой довжелезний шлях во-
гненно-кривавого двобою з ворогом за святу Перемогу, яким пройде автор майбутньої 
трилогії від Одеси до Берліна.

Зазвичай сторінки мемуарів, укладені в товстелезні томи, виходили з-під пера услав-
лених воєначальників, полководців… І все ж Яків Савченко, ретельно зібравши всі свої 



численні нотатки, щоденники фронтових доріг, котрі занотувалися в споді серця, доніс 
священну правду про війну сучасникам. Задля майбутнього йшов важкими фронтовими 
дорогами на Берлін, усе це розкривши враженнями рядового солдата-визволителя. Якраз 
головна сюжетна колізія його трилогії виразно й означує фронтове життя бойових побра-
тимів. А вже щодо третьої книги, то на її сторінках вималюваний на фронтовому жит-

ті одного з підрозділів 902-го полку 248-ї 
Одеської Червонопрапорної дивізії, зокре-
ма, взводу розвідників, узагальнений образ 
радянського солдата-визволителя, котрий 
проніс на своїх бойових знаменах усю нез-
багненно-важку сув’язь воєнного грозоліт-
тя… Там був і Яків Савченко…

Випало і йому штурмувати лігво «го-
ловного фашист» Гітлера, і при цьому так 
рвійно маючи надію першим ухопити цьо-
го ката народів за горлянку, вичавити з неї 
останній подих за вчинені злодіяння перед 
світом. Помститися за скалічену юність, 
за дочасну дорослість, коли замість сту-

дентської аудиторії треба було влитися до лав 
захисників священної Вітчизни. В день 2 травня 
сорок п’ятого, коли штурмувалася рейхскан-
целярія, Яків Сав- ченко був першим у гурті 
бійців, котрі добулися до гітлерівського бункера, 
й нараз кулеметна черга з боку ворога прони-
зала його. У медсан- баті, куди було доправлено 
санітарами хоробро- го бійця, хірург вилучив з 
його тіла мало не де- сяток куль… І при цьому 
безнадійно констату- вав, що доля судила йому 
ще миті життя. А він наперекір її суворому при-
суду, все ж таки ви- жив і уже повернувся до 
рідної Одеси, коли над отим світом одбуяли в трав-
невих бузках переможні салюти.

На жаль, геть скаліченим птахом, що в своєму польоті втратив ногу, з покаліченою 
рукою, а все ж вернувся, як кажуть, усім 
смертям назло! Неважко собі змалювати бо-
лючою уявою оту ситуацію, в яку штовхну-
ла терниста доля двадцятирічного парубка, 
бо того ж дня, коли на шальку доленосних 
терезів було поставлено його життя, Якову 
виповнилося славних 20 літ! І ось тепер що 
його чекало, на що було сподіватися і в свої 
двадцять, залишаючись сиротою? І тільки 
неабияка сила волі, дужість утвердженого 
на житейських розпуттях характеру, потяжі-
ли Якова до усвідомлення, що він може бути 
потрібним. Не одному ж йому судилося таке 



пережити, вистраждати і все ж вернути-
ся бодай калікою, а все таки живим, а не 
пам’яттю, до рідного порога Вітчизни. От 
саме таке тяжіння й дало йому сили від-
найти себе: створив чудову сім’ю, успішно 
скінчив університет, певний час одучите-
лювавши й віддиректорувавши в сільській 
школі неподалік Одеси, згодом і захистив 
дисертацію на вчений ступінь кандида-
та історичних наук, продовжує і сьогодні 
свою благородну і святу справу – вона по-
лягає не лише в його викладацькій роботі, 
а, і це, либонь, найголовніше – в повсяк-
денній турботі про патріотичне вихован-

ня молодого покоління, якому несе святу правду про пережите минуле його покоління, 
залишаючись у всьому поборником спра-
ведливості й утвердження благородного 
і гуманного в нашому повсякденні. Одеса 
сповна пишається цією людиною-леген-
дою. У передньому слові до третьої книги 
трилогії «Із небуття – в безсмертя» автор 
зауважує: «…Не заради вигоди працював 
довгі роки, незважаючи ні на що, над свої-
ми спогадами. Розповсюджував їх безко-
штовно, а частіше всього за власний кошт 
з надією, що їх будуть читати. І в цьому 
вбачав найвищу нагороду за свої так звані 
власноруч посаджені дерева, які залиша-
ються після мене в ім’я пам’яті священно-
го подвигу мого покоління…»

Терновий вінок долі випав Якову Савченку і на творчому шляху. Адже непроста це річ 
– видати сьогодні книгу, бодай би якого 
епохального змісту і виховної сили вона 
не була. І лише завдячуючи людям високо-
го благородства і розуміння справи вдало-
ся побачити світ трилогії Якова Савченка. 
Середтаких з особливою вдячністю і по-
шанівком автор величає імена Героя Украї-
ни, голову Одеської ради миру Володими-
ра Філіпчука, члена Президії обласної ради 
миру Миколу Подоляна – сина солдата 
війни. Висловлює щиру вдячність посиві-
лий ветеран війни і праці Яків Савченко 
й своїм колегам з науково-викладацької 
роботи професору Олексію Якубовському 

і доценту Богдану Ростіянову. А хіба можна не згадати добрим словом, добігаючи завер-
шення цієї розповіді, й такого пристрасного ентузіаста, як Володимир Павліченко, хто не 



тільки поєднав нас у приятельські взаємини, а й щоденно невтомно множить серед оде-
ситів високе слово правди про отаких заповзятливих земляків, як людина-легенда часу 
Яків Савченко. Якраз завдячуючи справедливості натури Володимира було зорганізова-
но ряд презентацій трилогії автора мемуарів, зокрема, в гурті правоохоронців, які несуть 
службу суворих буднів на Одеській залізниці.

«…Як не важко жити в ці бурхливі роки становлення нашої держави, а жити все-таки 
хочеться, жити треба, коли поряд з тобою такі люди!» В цих словах Якова Андрійовича 
Савченка уклався весь оптимізм стражденного життя самого автора, який не зламався під 
гнітом тернового вінка долі, знайшовши найвище земне утвердження – в усьому залиша-
тися доброю і справедливою людиною.

Едуард Подільський



Я.А. Савченко

КНИГА ПРО ВІЙНУ – ДІТЯМ ІНТЕРНАТІВ

Пригадую одну з пам’ятних моїх зустрічей з вихованцями шкіл-інтернатів для ді-
тей-сиріт Одеської області, яка відбулася з десяток років тому. Відзначали ми незадовго до 
тієї зустрічі 55-ту річницю Великої Перемоги над фашистською Німеччиною.

На той час завершив я роботу над другою книгою трилогії «Із небуття в безсмертя», 
котру присвятив цій історичній даті.

Горів як автор бажанням перші свої книги подарувати вихованцям сучасних дитячих 
будинків, іменованих сьогодні школами-інтернатами для дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, області і нашого міста-героя. Порадився з зав. відділом управ-
ління освіти і наукової діяльності Одеської облдержадміністрації Шупарским Валерієм 
Степановичем. Дав він згоду особисто супроводжувати мене у відвідуванні шкіл.

Приїхали в Андреєво-Іванівську школу-інтернат, рощташовану в лісі поблизу одной-
менного села. Місцевість явно курортна. Богатирям рости в цій дивній природній розко-
ші!..

Познайомив мене Валерій Степанович з директором інтернату Інжестойковим Віктором 
Івановичем, що і супроводжував нас у казкову екскурсію підвладною йому територією. 
Здавалося: усе побачив, а в приміщення не поспішав. Повітря, немов чудодійне вино, п'я-
нило душу і серце. Але не за цим прибули ми в райський куточок...

Ввійшли до актової зали, вщерть заповнений гучною дітворою і вихователями, котрі 
заспокоювали їх. Не було сумніву, що зібралися в цьому затишному приміщенні всі спів-
робітники дивного лісового оазису. Вступне слово взяв добре знайомий тим, що зібрали-
ся, Валерій Степанович – він і надав мені слово як члену Одеської обласної Ради Миру. 

– Дорогі мої онуки і правнуки! – голосно і разом з тим спокійно взявся я до виконання 
своєї місії.

Гучний зал зненацька завмер. Зацікавлені дитячі очі здивовано розглядали незнайомого 
їм «родича», усі груди якого були прикрашені орденами і медалями.

– Під онуками я маю на увазі ваших вихователів і вчителів, а під правнуками – вас, доро-
гі вихованці цієї чарівної школи. Довірчо повідомляю, 
що ми з вами дійсно родичі. У далекі передвоєнні роки 
протягом дев'яти років я також виховувався в подібній 
школі-інтернаті, що її тоді називали просто дитячим 
будинком. Таким чином, ви вже зрозуміли, що в мене з 
вами спільні батьки – це наша країна, наша Батьківщи-
на, і спільний рідний дім – школа-інтернат, котрий ви 
будете пам'ятати, як і я свій дитячий будинок, усе жит-
тя...

…У ті далекі довоєнні роки жили ми щасливо в дитя-
чому будинку і мріяли про майбутнє самостійне життя. 
Знали, що наші мрії і плани збудуться...

Але зненацька вдарила війна. На нашу Батьківщину 
напали фашистські орди зі страшною метою уярмити 
нас. У цій несподіваній ситуації ми прагнули допомогти 
своєму народу в боротьбі з фашистами. Вже в перші дні 



війни кілька восьмикласників одного з одеських дитячих будинків з'явилися у військко-
мат свого району і стали проситися на фронт, ясна річ, добровольцями. На вулик був схо-
жий той військкомат. Не стали з нами розмовляти його службовці. Домоглися ми зустрічі 
з військовим комісаром. Вислухав він нас, похвалив і відмовив:

– Зарано, дітлахи, не ваша поки ця справа, занадто молоді ви.
– Як це не наша справа? – обурилися ми. – У вас є мати?
– Є, але при чому тут моя мати?

– Раптом бандити нападуть на неї, що 
ви будете робити? – не відступали ми.

– Природно, захищати! – відповів він.
– Так чому ж ви нам забороняєте за-

хищати? – ще сильніше обурилися ми.
 Подивився на нас здивовано військ-

ком і запитує: «Невже ви брати?»
– Так точно, брати! – дружно, хором 

відповіли ми. 
Зрозуміли, що він дивувався. Змушені 

були повідомити, хто ми і чого домагає-
мося. Розмова набула іншого характеру. 
Виявилося, військком добре знав дирек-
тора нашого дитячого будинку Генріха 
Мартиновича Цибульского, учасника і 
колишнього партизана громадянської 
війни...

Пообіцяв хазяїн того підбадьорюючого кабінету врахувати нашу наполегливість і спря-
мованість. І, як незабаром з'ясувалося, не забув. Стало відомо, що нашого директора при-
значили начальником штабу винищувального батальйону по боротьбі з ворожими шпигу-
нами і диверсантами, яких засилала на нашу територію фашистська розвідка....

Так стали ми, тепер уже колишні вихованці дитячого будинку, бійцями винищувального 
батальйону, потім партизанського загону, дещо пізніше - учасниками одеського підпільно-
го антифашистського руху. Про це і пишу в книгах, що привіз сьогодні вам у подарунок...

Повідомив також, що працюю над третьою книгою, у якій розповім про те, як наші ви-
хованці дитбудинку, нарешті, стали повноправними бійцями діючої Червоної Армії. По-
обіцяв зустрітися з ними через п'ять років, тобто до 60-річчя Великої Перемоги – і подару-
вати нову книгу...

У той же день, разом з Валерієм Степановичем, відвідали ми таку ж школу-інтернат у 
місті Котовську. Я зрозумів, що і тут знали про наш приїзд. Уважно розглядав мене, а по-
тім і розпитував досвідчений директор інтернату Палатников Олександр Костянтинович. 
Зрозумів я не тільки з бесіди з ним, але і по обстановці, матеріальній базі, продовольчому 
забезпеченню інтернату, його ставленню до дітей і співробітників – що любить він дітей...

Я навіть не міг припустити, яке величезне задоволення одержу від цих перших зустрічей 
зі своїми однолітками через 55-літній період. Чим вони відрізняються від мене в їхньому 
віці? Діти скрізь і завжди діти. Вирішальне – їхнє життя сьогодні і яке майбутнє їх очікує.

Наступного дня направляємося в стародавнє історичне місто Одещини – Ізмаїл. Як 
відійти від сценарію попереднього дня, що мимоволі сам собою народжувався в ході зу-
стрічей з вихованцями інтернатів? Думаю про розмаїтість, а при зустрічі з дітьми, здава-
лося, не я, а душа моя спілкується з ними. Переважали природність, правда і любов до них.



… Голобродська Діна Марківна – директор цього дитячого притулку... А як же його інак-
ше назвеш? Тут дійсно затишно, та й є до кого притулитися.

– Давно працюєте тут? – звертаюся до Діни Марківни.
– Власне кажучи усе своє свідоме життя, із дня заснування інтернату. Самі відбудову-

вали й упорядковували його. Пора вже і на пенсію, так умовили ще трошки попрацювати. 
Підбираю заміну... Серце болить... Не так просто розстатися з дітищем своїм...

– А як із заміною? – запитую.
– Є гідний чоловік, керівник комп'ютерного класу. Молодий... І це добре! Головне – лю-

бить дітей і свою справу.
Уважно познайомився я з визначними пам'ятками школи і досягненнями педагогічного 

колективу. І, здавалося, сам помолодів.
«Стануть гідними громадянами 

країни наші інтернатівці, коли є в нас 
такі кадри!» – мабуть, по праву я пи-
шався ними. 

Не менш яскраве враження за-
лишилося від школи-комплексу – 
навчально-виховного комбінату в 
населеному пункті Тузли. Духовий 
оркестр його вихованців зустрів нас 
біля входу до їхнього клуба. Як най-
почесніших гостей зустрів директор 
– Покровщук Михайло Дмитрович, 
запросив у просторий будинок, за-
повнений вихованцями і співробітниками чудового комплексу.

Найбільше щастя для лектора – якщо його уважно слухає аудиторія. І тільки грім опле-
сків після завершальної фрази дозволяють йому спокійно зітхнути і подякувати присут-
ніх....

Як я не прагнув до розмаїтості, нічого в мене не вийшло. Повторювався...
Єдине, що тривожило, так це обіцянка дітям усіх відвіданих мною дитячих установ, що 

через п'ять років я знову зустрінуся з ними і привезу їм у подарунок свою третю книгу. 
Адже мені йшов тоді 76-й рік. А попереду чекала титанічна п'ятилітня робота. І я прий-
нявся за неї...

Незадовго до нового – 2006 року – в Одеському видавництві «Астропринт» вийшла з 
друку моя нова книга «Одеса – Берлін», яку я так впевнено обіцяв близьким мені за спо-
собом дитячого життя умовним одноліткам. Слава богу, що ще не перевелися добрі люди 
–і спонсори і помічники.

Обережно телефоную Валерію Степановичу Шупарському, тепер уже не просто завіду-
вачу відділу, а першому заступнику начальника Управління освіти і наукової діяльності 
Одеської обласної адміністрації.

– Свою обіцянку, дану державним дітям області п'ять років тому, виконав! – впевнено 
повідомляю йому, і невпевнено очікую його реакції.

– Я ще тоді знав, що це відбудеться, – бадьоро відповідає він, – і
знову готовий супроводжувати вас з вашим новорічним подарунком дитятам-сиротам 

у перші ж погожі дні.
Як і в першій поїздці п'ять років тому, я ще раз переконався в цінності досвідчених ка-

дрів обласної адміністрації. Валерій Степанович виявився не тільки дивним знавцем доріг 



і їхніх розвилок на території області, назв побіжних сіл, вулиць і провулків відвідуваних 
нами міст, місць розташування дитячих будинків – і, що безсумнівно найцінніше, він давав 
вичерпну характеристику керівним кадрам цих дивних виховних закладів області. Адже ці 
кадри він сам визначав, рекомендував і виховував. І мені подумалося: не дай боже під гаря-
чу руку замінити такого працівника обласної адміністрації некомпетентною людиною! Не 
було б не тільки моєї другої зустрічі з вихованцями дитбудинку, але і, головне, того потріб-
ного порядку на цій важливій ділянці виховання сиріт. Цього разу мені надалася краща 
можливість не тільки спостерігати ті позитивні зміни, що відбулися тут за п'ять років, але 
й оцінити більш глибоко умови життя сиріт так, як я це розумію...

Сьогодні особливо акцентується увага на пріоритетному розвитку і впровадженні у ви-
ховну практику дитячих будинків сімейного типу. Благородна справа, – подумалося мені. 
Багатодітна родина, особливо в сільській місцевості, у колишні часи не була рідкістю. В су-
часних умовах ідея відродити багатодітні родини, тим більше створити дитячий будинок 
сімейного типу сприймається як незбутня фантазія. Однак не поспішатиму з висновками. 
Виявляється, дійсно держава з розкритими обіймами йде назустріч ініціаторам і ентузіа-
стам подібної шляхетної справи.... 

Але вже перші кроки такої самодіяльної форми прояву батьківського ставлення до ді-
тей-сиріт показали, що впровадження її в життя не можна пускати на самоплив. Нелегко 
буде новій прогресивній формі функціонувати без конкретної законодавчої бази, що пе-
редбачає як матеріальне забезпечення, так і організаційну й методичну допомогу з боку 
органів і закладів освіти. Немаловажною проблемою є також відповідна освіта, мотивація 
і необхідна матеріальна база засновників дитячих будинків сімейного типу.

Держава на сьогоднішній день не може відмовлятися від нових форм, що народжують-
ся, і методів усунення такого неприємних для суспільства явища, як безпритульні діти. 
Не личить же нам, 
державникам, під-
ходити до вирішен-
ня цього непростого 
питання, як здається 
на перший погляд, 
головним чином з 
позицій економії ко-
штів. У цій важливій 
справі необхідно 
дивитися з погляду 
майбутнього. Од-
нак, використовую-
чи всі доступні нам 
засоби, форми і ме-
тоди, ні в якому разі 
не можна перетво-
рюватися у впертих 
нігілістів стосовно нашої минулої спадщини в сфері вітчизняної педагогіки – від випроб-
уваного саме в нашій країні досвіду виховання і залучення «складної» категорії майбутніх 
громадян у громадське життя.

Хіба, починаючи з 1914 року – руйнівної Першої світової, потім не менш складної гро-
мадянської війни, страшного неврожаю і голоду початку 20-х років минулого сторіччя 



економічний стан країни був більш сприятливим, ніж сьогодні? Проте суспільство в той 
складний час не шкодувало коштів на ліквідацію масової безпритульності дітей. Створю-
валися в ті роки великі дитячі містечка, особливо на півдні держави, дитячі будинки, тру-

дові дитячі комуни.
Безпритульні діти сьо-

годні, неписьменні чи ма-
лограмотні, як і в ті да-
лекі роки,– «сприятливий» 
кримінальний матеріал для 
майбутнього злочинно-
го світу, боротьба з яким 
обійдеться суспільству 
незрівнянно дорожче, ніж 
виховання усіх без винятку 
сьогоднішніх безпритуль-
них.

Існує ще одна дуже важли-
ва сторона в цьому питанні. 
Це підготовка до самостій-

ного життя дітей-сиріт, що знаходяться під опікою держави, будь це вихованці дитбудин-
ку, інтернатівці чи вихованці сімейних дитячих будинків. У цілому це «державні діти». 
Виписувати їх з дитячих будинків, інтернатів і рівною мірою відпускати на «власні хліба» 
по досягненні повноліття із сімейних дитячих будинків без відповідної кваліфікації і на-
ступного працевлаштування – рівносильно поверненню до психологічного стану безпри-
тульників з більш широким діапазоном небажаних для суспільства діянь.

У той тепер далекий радянський час вихованцям дитячих будинків гарантувалося на-
вчання у відповідних їхнім прагненням і здібностям навчальних закладах, працевлашту-
вання, загальний чи сімейний гуртожиток, першочергова постановка на квартирний об-
лік. Саме цим пояснюється той факт, що вихованці сирітських дитячих установ довоєнних 
років виявляли дивний патріотизм у боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками, 
ставали героями війни, героями праці, потрібними і корисними суспільству громадянами.

Висловлені думки все більше і більше опановували мене при повторному відвідуванні 
колишніх шкіл-інтернатів. Ставив я перед собою ціль не тільки рапортувати дітям про 
виконану обіцянку, але і ще раз на живих прикладах життя колишніх вихованців дитячих 
будинків поглибити їхнї почуття громадянського обов'язку, впевненості у власних силах, 
розуміння змісту особистого щастя і шляхів його досягнення.

Крім успішної репрезентації третьої книги – «Одеса – Берлін», присвяченої 60-річчю 
Великої Перемоги, я ще раз переконуюся в правоті думок, висловлених у своїй же статті. 
Цього разу довелося більш глибоко вникати в умови життя вихованців шкіл-інтернатів, 
форми і методи їхнього виховання, вдивлятися в перспективи їхньої суспільної влашто-
ваності. В усіх без винятку відвіданих мною державних закладах для сиріт я любувався 
практично ідеальним порядком, прекрасним санітарним станом усіх будинків і примі-
щень, спальними і робітничими кімнатами, комп'ютерними і спортивними класами, їхнім 
сучасним устаткуванням, рівню яких, я упевнений у цьому, можуть позаздрити багато які 
школи обласного центра. Медичне обслуговування, диєтсестри, логопеди, психологи, ви-
сококваліфіковані вчителі і вихователі. Діти забезпечені зимовим і літнім одягом, запаса-
ми продовольства, калорійним 3–4- х разовим харчуванням. Хіба можуть мати що-небудь 



подібне вихованці всіх сімейних дитячих будинків, та й численних рядових родин гро-
мадян нашої держави? – подумалося. Таким чином, держава в стані успішно вирішувати 
проблеми дитячої безпритульності! – понадіявся я, і на якийсь час відчув гордість...

Розмовляю з керівниками цих по-справжньому зразкових і показових інтернатів про те, 
про що не зважувався запитати Валерія Степановича, адже і так було все ясно, і колишня 
моя думка починає роздвоюватися.

Виявляється, левова частка побаченого забезпечується місцевими спонсорами й інши-
ми заможними людьми, що небайдужі до доль сиріт.

Колишня гордість моя значною мірою «перекочувала» на керівників цих розкішних 
сирітських дитячих закладів. Якими педагогічними і дипломатичними здібностями необ-
хідно володіти, щоб розтопити серця й оживити людяні почуття у власників і керівників 
великих місцевих підприємств і в інших небайдужих до сиріт місцевих заможних людей!

Наша держава без яких-небудь воєн та інших соціальних потрясінь у результаті своїх 
«перебудовчих процесов» породила проблему сиріт і дітей при живих батьках, наданих 
самим собі. З погляду юридичної й елементарної логіки держава може звернутися до до-
помоги громадськості, але не вправі знімати своєї відповідальності за стан справ у цій 
важливій проблемі. Які ж найбільш радикальні шляхи її вирішення? Бюджетні кошти! Їх 
явно недостатньо. Ми проаналізували стан справ у чотирьох найбільш забезпечених на 
перший погляд інтернатах Одеської області. А їх у регіоні 39. Значна цифра! А в масштабах 
України?

Процес установлення державної незалежності, «перебудовчі» заходи, бездумне впро-
вадження ринкової економики, так звана «демократизація» суспільства – призвели до 
непередбаченої диференціації соціальної сфери. Виник невеликий прошарок суспільства, 
що захопив великі матеріальними засоби і фінансові кошти. У гаманці таких ділків та й 
в інші їхні «засіки» значною мірою потекли доходи, що раніше були монопольними до-
ходами держави. Сучасні закони гарантують подібним особам захист і недоторканість 

капіталу. Чи існують шляхи залучення 
державою частини їхніх доходів на не-
відкладні потреби суспільства? Тільки в 
рамках закону – податки, штрафи тощо. 
Але ж вирішення проблеми безпритуль-
них дітей – не одноразовий акт. Це роки 
дорослішання і громадського становлен-
ня дитини. Чи зацікавлені в пертворенні 
дитини-сироти в повноцінного громадя-
нина заможні люди – насамперед власни-
ки великого рухомого і нерухомого май-
на? Сумнівно! Але вони повинні розуміти 
своєю дрібною жадібною свідомістю – 
тільки стабільність суспільства гарантує 
їхню майбутність. 

У цьому ж має полягати далекогляд-
ність і наших можновладців. Виховання 
сиріт – масштабний, значною мірою де-
мографічний, політичний і разом з тим 

превентивний метод протидії стосовно можливих кримінальних проблем майбутнього. 
Чи існують шляхи кардинального розв’язання такої важливої державної задачі? У цьо-



му не може бути сумніву! Значною мірою багато чого уже зроблено. Однак має тривати 
ще масштабніша робота в бажаному для держави напрямку. Сьогодні, після 26 березня, 
ми покладаємо особливу надію на здатність вирішення наболілих проблем виховання ді-
тей-сиріт з боку нового депутатського складу Верховної Ради України.



ЯКІВ АНДРІЙОВИЧ САВЧЕНКО 
ЯК ПИСЬМЕННИК

В «Севастопольських оповіданнях» Л.М. Толстого, присвячених подіям Кримської 
війни, особливо виділяються, за твердженням М.Г. Чернишевського, чотири моменти: 

1) показано героїзм простих людей; 
2) доведено, що війна – це важка повсякденна  робота; 
3) засвідчено: «патріотизм – почуття сором’язливе»; 
4) відтворено «діалектику душі», ведеться психологічний аналіз.
Всі ці, розроблені в класичній літературі, риси присутні й у книгах Якова Андрійови-

ча Савченка, що складають трилогію “Із небуття – в безсмертя”. Трилогія документальна: 
на її сторінках – сувора правда війни, об’єктивний аналіз довоєнної і післявоєнної обста-
новки в нашій країні. Ця трилогія меморіальна: завданням письменника було поділитися 
з читачами тим, що зафіксувала пам’ять ветерана; відтворити й зберегти пам’ять про тих, 
хто героїчно віддав життя за Батьківщину. Це книга і художня з усіма особливостями лі-
тературного твору романного жанру і рисами епопеї.

Сьогодні особливо важливо, що письменник Яків Андрійович Савченко є антифа-
шистом. Склалася така обстановка в нашій країні і в інших європейських країнах, коли 

саме ця особливість стає акту-
альною.

Про героїчне поколін-
ня – антифашистів, ветеранів 
Великої Вітчизняної – знаю не 
з чуток; вся моя сім’я: батьки 
і батьки батьків – причетні 
до подій тієї епохи, брали в 
тих буремних подіях актив-
ну участь, впевнено і безком-
промісно обстоюючи патріо-
тичну позицію, сумлінно 
виконуючи громадянський 
обов’язок радянської людини, 
захисника Вітчизни. 

Нехай творчість Якова 
Андрійовича Савченка стане 
корисною для всіх людей, хто 

поважає історію свого народу і хто розуміє, що без шанування минулого, особливо новіт-
ньої історії нашої країни – не побудуєш майбутнього.

Б.Ю. Ростіянов – 
доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук

ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат філологічних наук
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