
                                Емоційна ширма героїв війни 

Вечір. На вулиці сутінки. Люди поспішають додому. Тільки в запорізькій 

галереї «Barannik» життя йде повним ходом, адже там презентують 

нову виставку українського художника Олександра Маслова «Ветерани», 

яку вирішили відвідати студенти Економіко-правничого коледжу. 

«Проект «Ветерани» - це серія фотопортретів учасників Другої світової 

війни. Герої фото пов’язані з подіями, які через грандіозний масштаб трагедії 

неможливо порівняти з іншими моментами історії» - розповідає Олександр – 

автор цього зверх емоційного фотопроекту. 

Увійшовши в невелике приміщення, ми немов потрапляємо в абсолютно 

інший вимір, зі своєю атмосферою і нерозгаданими таємницями. При вході 

стоїть фортепіано, з якого, на жаль, більше не зазвучить жодна мелодія. 

Тепер, воно швидше служить прикрасою, предметом інтер’єру, занурюючи 

нас у все більшу таємницю, атмосферність галереї. Проходячи вглиб, по 

дерев’яних сходах, можна почути ледь помітний скрип. Увійшовши в 

кімнату, де розвішені фотографії героїв Другої світової війни, ми 

потрапляємо у саму галерею.  

«Історія кожного ветерана дуже зворушлива, унікальна і, безумовно, цікава. 

Через фотографію ми можемо зазирнути в сьогоденність цих людей, в те, як 

проходило їх життя протягом 70 років, які пройшли після воєнних дій, як 

воно змінилося», - каже одна з організаторів виставки. 

 

На першій фотографії ми бачимо літнього чоловіка. Старість нікого не 

шкодує, але від фотографії віє незрозумілим теплом, своєрідним затишком. 



Навколо чоловіка на дивані розташовані книги. Дуже багато книг. Після 

війни Анатолій Уваров пішов викладати. Спочатку у Воєнно-морську 

академію, яка знаходиться у Севастополі, а після повернувся в Пушкіно, під 

Ленінградом. У 1983 році чоловік пішов з військового сектора, але 

продовжував допомагати в якості цивільного громадянина.  

 

Анатолій Уваров, Санкт-Петербург, Росія 

Далі, ми можемо помітити доволі милу бабусю, яка сидить на дивані, серед 

безлічі картин, розвішаних на стіні. «Під час перших виборів я працювала 

телефоністкою. Я зустріла свого чоловіка у 1947 році. Після війни він втік зі 

свого воєнного штабу у цивільному одязі. Коли я спитала що він хоче 

зробити під час нашого «медового місяцю», він відповів, що хоче поїхати до 

Венеції, щоб бути в змозі повернути одяг, який врятував йому життя. Так ми 

і зробили. Після цього я 9 років працювала в урядовій канцелярії. Потім я 

працювала помічницею шевця». 



 
Росільда Краверо, Бра, Італія 

Пройшовши трохи далі, і насолоджуючись прекрасним запахом дерева, ми 

можемо помітити фотопортрет ще одного цікавого чоловіка. Ханс Брандт 

дивиться на нас глибоким, мудрим поглядом, який не погас, не дивлячись на 

жахливі воєнні події, які довелося пережити йому. Сміливо можна 

припустити, що чоловік воював, і навряд чи за радянських солдат, бо як 

свідчить підпис він родом із Німеччини. Ханс розповідає, що у часи ДСВ 

його дуже часто переправляли з одного табору в інший. Одного травневого 

дня його відправили у табір, працювати з молочною технікою. 

«Американським солдатам було заборонено з нами розмовляти, але була 

одна жінка, яка все ж віддавала накази, та за це їй вистрелили у ногу», - каже 

Ханс. Зі своєю дружиною він товаришував ще до війни. Вона була вдовою, 

але у неї був син. Вони одружились у 1950, і в них народилося ще четверо 

дітей. «Ми мали чудовий сад, де вся сім’я працювала разом. Я зробив його 

тільки для зими. Але я стаю дуже старим, щоб піклуватися про нього як 

раніше». 



 
Ханс Брандт, Хемніц, Німеччина 

Читаючи історії цих героїв, очі наповнюються сльозами. Скільки болю й 

страждань пережили ці нещасні люди, яких не обійшла стороною війна. Але 

вони не зламались, а продовжили жити, незважаючи ні на що! І це викликає 

до них лише повагу. 

У 20:00 зовсім не хотілося виходити з галереї. Але сюди можна повернутися 

у будь-який день тижня (окрім неділі та понеділка) с 14:00 до 20:00 і 

побачити всі фото на власні очі. 

Анастасія Работягова,  К 61-16 

 


