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...Любіть Україну, як сонце любіть, 

як вітер, і трави, і води...  

 В годину щасливу і в радості мить,  

 любіть у годину негоди... 

В. Сосюра 

 

Юні друзі  ! 
 

    Вашій увазі представляємо чергову 

друковану продукцію, а саме 

пам`ятку із тематичного циклу 

«Друга світова війна очима 

українських поетів», присвячену 

українському письменнику, поету-

лірику – Володимиру Сосюрі, автору 

понад 40 збірок поезій. 
 

    Володимир Миколайович Сосюра 

народився на станції Дебальцеве (нині 

Донецька обл.) 6 січня 1898 року. 
 

    Дитячі роки поета минали в селі 

Третя Рота (нині м. Верхнє). Про цей 

край Сосюра пізніше образно розповів 

у автобіографічному романі «Третя 

Рота».  
 

    З одинадцяти років хлопець пішов 

працювати, не цурався випадкових 

заробітків.  
 

    Початкову освіту здобував під 

опікою батька, який працював і 

вчителем, і писарем, і адвокатом, і 

шахтарем. 

    Друга світова війна застає поета в 

Кисловодську. Під час військових 

дій Володимир Сосюра — 

військовий кореспондент. Там його 

зброєю було поетичне слово, що 

завжди надихало воїнів на бойові 

подвиги, зміцнювало віру в 

перемогу.  
 

    У перші ж дні війни з'являються 

його полум'яні патріотичні вірші, в 

яких висловлені почуття й думки 

всього нашого народу. Наступного 

року вийшли збірки: в Саратові — 

«В години гніву», в Уфі — «Під гул 

кривавий» та поема «Син України». 
 

Та про що б не 

писав поет під час 

війни, ніколи й ні на 

хвилину він не 

забував про Україну, 

тому в поетовій 

ліриці воєнних років 

постійно 

зустрічається образ 

рідного краю. 
 

    Творчої праці не кидав він і тоді, 

коли тяжко занедужав.  

 

    8 січня 1965 р. поета не стало. 

Володимир Миколайович Сосюра 

пішов од нас у розквіті свого 

таланту. 

    У місті Лисичанську відкрито музей 

поета.  

    У Києві, на будинку, де жив і 

працював Володимир Миколайович 

Сосюра, 

встановлено 

меморіальну 

дошку з 

барельєфом, 
 

одній з вулиць 

столиці надано ім’я В. Сосюри. 
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