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Шана

Стала пам’ять людська обеліском…

Війна…. У цьому страшному слові біль та сум матерів,
стогін поранених, сльози сиріт. Це — чорна, ганебна сторінка в історії людства. Це — події, від однієї думки про які
здригається кожна людина. Історія визволення України, як
і всієї війни, написана доблестю, самопожертвою воїнів, талантом полководців, героїзмом простого народу. Сімдесят
два роки відокремлюють нас від того дня, коли пролунало
таке вистраждане та довгоочікуване: «Перемога!».
Статистика жахає: 65 мільйонів убитих, із них від восьми до десяти мільйонів — українці. Друга світова —
найжахливіша в історії війна. В ній безліч людських і на-

ціональних трагедій сплелися в епічну картину, кров від
якої холоне й досі, хоча і спливли десятки й десятки років.
Смертоносний вогняний смерч двічі пройшов Україною — проти сонця та за сонцем. На наших теренах
точилися активні бойові дії, у яких було задіяно близько
60% дивізій Вермахту і половина частин Червоної армії.
Та війна — то понад два мільйони вивезених з України на примусові роботи дівчат і юнаків. То — каторга
й концтабори. То — Бабин Яр. Понад півтора мільйона
українських євреїв було знищено нацистами.
Воїни-українці зробили вагомий внесок у перемогу над
гітлерівською Німеччиною та її союзниками: бойовими
нагородами було відзначено 2,5 млн. осіб, українські маршали й генерали очолювали більше половини з 15 фронтів, які діяли в період боротьби з німецько-фашистськими
загарбниками.
"Коли наші діди і прадіди в 1945-му наступали на Берлін, вони і в найстрашніших снах не могли бачити, що
через сімдесят років своє військо в Україну надішле Москва... І холоднокровно вбиватиме їх онуків і правнуків.
Сьогодні Україну захищають нащадки і воїнів Червоної
армії, і Української повстанської армії. Вони шанують своїх
дідів і прадідів. Подвиг наших переможців, які захищають
українську землю від російського агресора, буде жити завжди", — сказав Президент України Петро Порошенко під
час акції "Перша хвилина миру" у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

Чуйне серце, загартоване війною…

9 травня для ветеранів Другої світової війни є особливим днем, адже цього дня
у 1945 році було покладено край найкривавішій драмі в історії людства. Це день
слави наших дідів і батьків, які мужньо зі зброєю в руках виступили проти ворога. Це день честі наших матерів, які витримали тягар війни і невтомною працею
наближали перемогу. Незалежно від кольору прапора чи крою мундира, боролися за одне — право вільно жити на батьківській землі.
Роки беруть своє, і свідків тих доленосних подій стає все менше. Тим, кому
довелося у вісімнадцятирічному віці піти на фронт, тепер вже за 90. Але назавжди залишиться у серцях ветеранів пам’ять про ті буремні роки, коли здригалася рідна земля, горіли села, гинули тисячі мирних жителів. Герої Другої світової
війни — живі свідки історії, наша гордість, наша пам’ять. Вони не втомлюються
розповідати своїм дітям, онукам, журналістам про справжнє обличчя війни, зі
сльозами на очах передаючи відчуття її жаху і руїни.
Напередодні відзначення Дня
перемоги над нацизмом в. о. головного лікаря Тернопільського
районного територіального медичного об’єднання (ТРТМО)
Володимир Лісовський, вже за
доброю традицією, приїхав у
село Плотича Тернопільського
району, аби привітати із 72-гою
річницею перемоги ветерана
Другої світової війни Андрія Бобелюка, який, пройшовши крізь
пекло війни, пов’язав своє подальше життя із медициною.
Із 1963 по 1985 рік Андрій Петрович був завідуючим хірургічним відділенням Тернопільської
районної лікарні, десять років
очолював Тернопільську районну організацію Всеукраїнського
об’єднання ветеранів. Він 26 років
працював районним хірургом. У
70-х роках ХХ ст. деякий час виконував обов’язки головного лікаря
Тернопільської районної лікарні. А. Бобелюк не залишав лікарську практику навіть на пенсії — з 1986 по 2009 рік був ортопедом Тернопільської центральної районної лікарні. За півсотні років професійної діяльності Андрій Петрович врятував безліч людських життів, пацієнти та їхні рідні досі безкінечно вдячні Лікарю
з великої букви, якому сам Бог велів стати медиком.
— Від імені Тернопільської РДА та профспілкової організації медичних працівників Тернопільського району щиро вітаю вас із цим пам’ятним днем. Ви, як ніхто
інший, знаєте, що таке війна, адже тоді, ще зовсім молодим, були рядовим солдатом, піхотинцем, мінометником, кулеметником та зв’язковим. Із вдячністю і
глибокою шаною вклоняємося вам за те, що несли на своїх плечах тягар воєнного
лихоліття, звільнюючи рідну землю від фашизму аж до перемоги. Ви — справжній
боєць, передусім, за духом, адже війна вас не зламала, а зробила сильнішим. Тож
міцного здоров’я вам ще на багато років, низький уклін вашому подвигу! Шана
мужності, витримці, патріотизму! Миру і злагоди у вашій родині! — привітав
ветерана в. о. головного лікаря ТРТМО Володимир Лісовський.
Сьогодні Андрію Петровичу вже 92 роки, проте він читає без окулярів, завжди
готовий допомагати рідним у господарстві. Герой Другої світової дякує Всевишньому, що тоді, коли земля здригалася від куль та червоніла від крові, допоміг
йому пройти крізь вогонь, залишитися живим і дочекатися солодкої миті перемоги, яка дала поштовх до нових звершень у житті.
Ми ж дякуємо Андрію Петровичу та усім ветеранам за їхню звитягу, за нездоланну мужність та незламність духу, за майбутнє, подароване наступним
поколінням. Ми у вічному боргу перед вами за обірвану війною юність, за самопожертву, проявлену в боях за рідну землю. Щиросердно бажаємо усім вам
здоров'я, добра й благополуччя. Нехай у ваших домівках завжди панують мир,
спокій та достаток.

Лілія КУЛЕНИЧ

Слід зазначити, що відзначення Дня Перемоги над
нацизмом ухвалено Верховною Радою України 9 квітня
2015 року Законом України "Про увічнення перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років" в
рамках голосування за пакет законів про декомунізацію.
З тих пір 9 травня відзначають як День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, замість встановленого за
радянських часів Дня Перемоги у Великій Вітчизняній
війні 1941-1945 років. Адже, як відомо, термін "Велика
Вітчизняна війна" використовували в колишньому СРСР,
щоб наголосити, що у війні 1941-1945 років громадяни
захищали Радянський Союз як спільну Вітчизну. Офіційним символом святкування Дня Перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні, як і Дня пам'яті
та примирення, є квітка червоного маку — загальноприйнятий у світі символ відзначення пам'ятних
днів Другої світової війни.

Із кожним днем ми віддаляємось від тих страшних років.
Поступово в коловороті
сучасних викликів в людській
пам'яті стираються події того
часу. Ветеранів все менше,
час невблаганний…

Дев’яноста весна Володимира Демківа

На невеличкій пасіці у селі Дичків
порається господар. Уважно розглядає
рамки з сотами. Вправно переставляє
їх з ящика до вулика. «Це подарунок
на ювілей від друга, — пояснює, — мої
бджоли дуже добре перезимували, але,
на свою та мою біду, почувши тепло,
вилетіли та «надихались» у полях отруєного хімікатами повітря. Шкода. Доведеться все починати з початку…»
Ветеран Другої світової війни, колишній правоохоронець Володимир
Михайлович Демків своє життя без
бджіл не уявляє. Віддавши юність
службі в армії, а молодість та зрілість
— охороні спокою людей, він, без перебільшення, знає ціну кожній мирній хвилині. Цього року 1 травня Володимиру Демківу минуло дев’яносто
років.
Народився у селі Красівка в 1927 році. Дитинство та юність припали на роки війни. Пам’ятає, як раділи люди, коли Тернопіль у квітні 1944 року було визволено
від фашистів. Тоді сімнадцятирічний Володимир допомагав вивозити поранених у
приміські села Петриків і Великі Гаї. Там наших воїнів доглядали селяни. Найважче
було — ховати зовсім молодих загиблих солдатів на кладовищах. Коли знаходили
трупи німецьких солдатів та офіцерів, то їх також ховали. Таке жорстоке лице війни
побачив молодий Володимир Демків.
Одного разу хлопець підірвався на снаряді, отримав поранення, але, на щастя, залишився живим. У травневі переможні дні 1945 року Володимиру минуло 18 років,
його призвали до війська. А вже у вересні брав участь у радянсько-японській війні.
Навіки закарбувались у пам’яті безводні степи Монголії, які молодому солдату та
його побратимам довелося долати у п’ятдесятиградусну спеку, Чжалайнурський та
Холун-Айшарський укріплені райони японців, форсування гірського хребта Великий Хінган, звільнення Манчжурії. Про це може оповідати годинами.
«Ні тоді, коли бачив сотні вбитих і поранених у визволеному від німців Тернополі,
ні під час війни з японцями не міг звикнути до смерті, — ділиться спогадами Володимир Демків. — Важко було втрачати бойових друзів, командирів. Ще вчора з ними
снідав, жартував, а ввечері прощався навіки. Я сумував за рідним селом. Так хотілося
сімейного затишку, мирної праці в полі чи саду. Але моя молодість — найкращі роки
в житті кожної людини — припала на воєнне лихоліття та післявоєнну розруху. У
зв’язку з напруженою ситуацію у світі, з війська я повернувся додому лише у 1951 році.
Війну вважаю найгіршим злом. Дехто на ній заробляє великі статки, а гинуть безневинні люди, які з примхи долі змушені бути по різні боки окопів. Вірю, що простий
німець чи японець не хотів убивати. Його до цього змушували. А ми мали обороняти
рідну землю, бо на неї прийшли фашисти».
Коли висловлюю захоплення, що Володимир Михайлович дожив до такого поважного віку, він знову вдається до роздумів: «Не дивина розміняти сотню літ. Важко було вижити у час війни, коли щодня гинули сотні й тисячі солдатів та мирних
жителів, коли життя людини вимірювалось взятою висотою, визволенням села чи
міста, а, по суті, нічого не вартувало. Я навіть не вірив, що залишуся живим. Від
смерті не ховався, але Бог, видно, мав інші плани щодо мене. Повернувся додому, одружився. У нас із дружиною Євгенією народилися дві доньки і син. Дружина померла у
2004 році. Нині у мене четверо дорослих онуків та сім правнуків. Дуже хочу, щоб вони
не знали, що таке війна».
Володимир Михайлович Демків зберігає гарну фізичну форму. Каже, що міг би ще
багато допомогти родині у господарстві. Але через важку хворобу майже повністю
втратив зір. Не допомогли операції. Дуже любив читати, але з цим довелося розпрощатися. Залишаються лише бджоли, яких Володимир Михайлович вважає Божими
створіннями, про яких треба турбуватися, любити. Бо поки бджола заповнює соти
медом, доти триває людський вік на землі.
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
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