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Загальна експозія носить назву  

“ Я лишаю в спадок людям щирим пісню й слово 

нелегкий вантаж ” 

 



Увесь творчий та життєвий шлях поета вміщений на стендах: «Київ – ти щастя моє», 

“Усе любов’ю зміряне до дна”, «Пісне, моє ти кохання», «З відкритим серцем я іду до 

друзів», «Дороги – цінний скарб моєї долі, яку знайшов між добрими людьми», 

«Україно, пом’яни свого сина». До Вашої уваги представляємо віртуальну екскурсії 

«Роль музею з національно-патріотичного виховання підростаючого покоління” 

 



Тема екскурсії:  

“Велика Вітчизняна   війна у 

творчості  

Дмитра Омеляновича Луценка 

Немов гаряча кров 

З сердець і скронь, 

під небом вічним хлюпає вогонь. 

Тріпочеться, немов живе крило… 

Ой, скільки ж вас на фронті полягло! 



Давним-давно 

Одкорчилась війна, 

лишила обеліски та кургани… 

під кулями ворожими сповна 

За тишу заплатили ветерани. 

  

Дмитру Омеляновичу Луценку -   

поету-воїну, поету-ветерану 

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ…  



Мене життя навчило в трудний час боротись до     

                                                останнього патрону… 

 Вогненними 
дорогами Великої 
Вітчизняної війни 
1941-1945 років від 
Сталінграда до 
Берліна пройшли 
сотні письменників 
та поетів України. 
Серед них був і 
молодий поет 
Дмитро Луценко. 



Аж серце завмирає, як згадаю 

Шляхи, що довелося перейти. 

І перший бій на березі Дунаю  

і полум’ям  охоплені фронти 

 Війна і музи… Здавалося б, 
немає більш суперечливих 
понять. В народі існує 
приказка: “Коли говорять 
гармати, замовкають музи”. 
Але в роки суворих 
випробувань, в роки 
священної війни музи не 
могли мовчати - вони вели 
бій, ставали зброєю воїнів. 
Чоловік, який йшов на фронт 
з власною піснею - був 
Дмитро Луценко. 



Мені солдатом у війну жорстоку 

йти на Берлін від Волги довелось. 

  Дмитро Омелянович 
мріяв стати 
льотчиком, але 
підвів зір. На війну 
пішов з автоматом, 
де став 
автоматником 
розвідроти. 



На фронтах ми навчилися строгості 

І солдатської терпеливості… 

Кров’ю серця писалися повісті 

Про немеркнучі наші сміливості. 
 Ще в роки війни 

поет тішив 

змучені та ніжні 

душі побратимів 

своїми віршами. 

У короткі 

хвилини 

відпочинку 

фронтові друзі  із 

задоволенням 

слухали 

молодого поета. 



Я йшов назустріч кулям і світанкам 

В Задонні  й на ставропольських полях, 

Щоб гітлерівським чорнохрестим танкам 

Грудьми своїми перетнути шлях. 

 Червень 1943 року 
Курська область,  

 Село  

    Ново - Андріївка 



Саме з Курської дуги поет починає 

працювати кореспондентом дивізійної газети. 



Мою солдатську душу і присягу 

Вогонь війни в боях не спопелив. 

 Бойові 

побратими 

 1944 рік 

Україна, 

  Рівненська 

область 



І йшов на фронт у мороці ночей, 

Терпляче ждав кінця у сподіваннях, 

І знову відчував тверде плече 

Товариша по зброї та стражданнях. 

 Червень 1944 

Україна, 

містечко 

Щурівці 



 

 

 

 

Я твій, Вкраїно, вірний                   

                                   син, 

Увесь – до схованих  

                           сльозин. 

Піду назустріч всім  

                           громам, 

А скажеш – то й життя   

                             віддам. 

 
 

               Білорусія,  

                    1944 рік 



Дзвенимо орденами й протезами 

І щоденно пригадуєм з болями 

Тих, що стали рясними березами, 

Тих, що стали сумними тополями. 
 

 1982 рік 

Ташкент. 

 

 Зустріч ветеранів 

162-стрілецької 

Середньо -  

азіацької дивізії 



Був друг у мене вірний на війні, 

пізнали ми окопи й курені, 

виснажливі походи і привали 

бувало, що й під небом ночували. 

     м. Желєзногорськ 
серпень 1983 рік. 

     Арттехнік  

     Софронов Іван 
Семенович з 
Дмитром 
Омеляновичем 



Часто  мені  сняться  бої, 

Де  полягли  друзі  мої. 

Крізь  далину,  морок  і  пил 

Бачу  німі  тіні  могил. 

 м. Гадяч. Біля могили 
генерала Корзуна.  

 9 травня  1974 року. 

 Зліва на право: 
письменники  та поети 
Віктор Погрібний. 
Микола Луків, 
Олександр Ковінька, 
Леонід Тендюк, Іван 
Цюпа та Дмитро 
Луценко 



Я твій навіки, рідна Україно, 

від пісні – до останньої кровинки. 

 Вихований на українській землі, поет гордий 

своїм званням патріота, захисника Вітчизни, 

радісно й дзвінко оспівує таких же, як і він, - 

друзів по зброї, молодість людства, всесвітню 

весну. Його образи невід’ємні від життя, від 

наших щоденних турбот, його образи – від трав і 

рік, від квітів і неба нашої землі. Справжні поети 

не вмирають. Вони живуть у слові, у пісні. І 

долітають до нас з червоних туманів небокраю 

їхні віщі голоси!  


