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генеральному директору ГК «VITAGRO»  
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виданні цієї книги  
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Мамо, не плач. Я повернусь весною. 

У шибку пташинкою вдарюсь твою. 

Прийду на світанні в садок із росою, 

А, може, дощем на поріг упаду. 

 

Голубко, не плач.Так судилося, ненько, 

Вже слово,  матусю, не буде моїм. 

Прийду і попрошуся в сон твій тихенько 

Розкажу, як мається в домі новім. 

 

Мені колискову ангел співає 

I рана смертельна уже не болить. 

Ти знаєш, матусю, й тут сумно буває 

Душа за тобою, рідненька, щемить. 

 

Мамочко, вибач за чорну хустину 

За те, що віднині будеш сама. 

Тебе я люблю. I люблю Україну 

Вона, як і ти, була в мене одна. 

                                              
Оксана  Максимишин-Корабель 
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Схилімо голови… 

      Вдивіться в це 

обличчя. Красиве,  

чесне,  юне,  

розумне,  спокійне,  з  

ледь  помітною  

усмішкою.  Воно  

ніби  на  очах  

змінює  свій  вираз:  

у  ньому  і  

замріяність,  і  

потаємна усмішка,  і  

прихований  смуток, 

і уважний  погляд.  Йому  було  ще  жити  й  

жити,  ростити  дітей,  будувати  будинок,  

садити  сад…  Та  доля  розпорядилася  інакше.  

Його  немає  серед  нас.  Повірити  у  це  важко,  

неможливо.  Він  вже  там,  на  небесах,  він  

молитиметься  за  мир,  який  виборював,  

спостерігатиме  за тими,  кого  любив,  він  

нестиме  небесну  охорону.  Зазирніть  у  його  

очі.  Глибокі    й  чисті.  Запам’ятайте  цей  

погляд!  Він  герой!   

Герої  не  вмирають! 

Сьогодні  Роман  Лабань своїм  прикладом  

виховуватиме  у  наших  душах  мужність,  
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силу,  патріотизм,  вірність  військовій  присязі.    

Його  мужність  слугуватиме  прикладом  

відданості  Україні. 

АТО  на  Сході  України  триває,  і  наші  

герої – воїни  захищають  країну,  мир  та  нас  із  

вами.  Нам  здається,  що  вони  сильні.  Так,  

дійсно,  воїни  АТО  сильні  духом  і  тілом.  

Наш  людський  обов’язок:  вшановувати  

пам’ять  тих,  хто  поліг  на  війні,  дарувати  

тепле,  добре  слово  тим,  хто  повернувся  

живим  додому.  Схилімо  голови  перед  

пам’яттю  тих,  хто  віддав  своє  життя  і   

відійшов  у  безсмертя. 

 Слава  Героям!  Вічна  і  світла  пам’ять. 

 

Ольга Шматлай, 

вчитель історії  

Сергій Левицький, 

учень 11 класу  

Сутковецької ЗОШ І-ІІІ ст..  

ім. Романа Лабаня 
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Розділ І. Життєвий шлях Романа 

Лабаня 

Хлопченя  з  допитливими  очима 
   У  прекрасній  

сім’ї,  працьовитій  

родині  Олега  

Миколайовича  та  

Галини  Іванівни  

народився  і  зростав  

єдиний  синочок – 

Роман.  1  вересня  1999  

року  веселе,  

життєрадісне маленьке 

хлопченятко  із 

допитливими очима  

переступило  вперше  

поріг  Сутковецької  рідної  школи.  Це  був  уже  

Лабань  Роман,  якого  усі  називали  «Олегович»,  

Маленький Ромчик 

Перший раз у перший клас 
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тому   що  у  класі  було  два  Лабані  Романи. 

«Перед  очима  -  маленький  Ромчик  з  

велетенським  букетом  квітів.  Він  сидів  за  

першою  партою  і  завжди  з  цікавістю  

спостерігав  за  подіями,  що  відбуваються  у  

класі, - крізь  сльози  згадує  перша  вчителька  

Ольга  Миколаївна  Касприк. -  А  який  же  у  

нього  почерк?  Усі  букви  каліграфічно  

виведені,  похилені  у  правий  бік.  Цьому  

могли  позаздрити  всі  учні  класу.  Жодного  

разу  не  було,  щоб він не  виконав  домашнього  

завдання. Цьому  є  підтвердження: дитячі  

малюнки, твори, творчі  завдання  з  основ  

здоров’я,  природознавства.  Я  їх  зберегла». 
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Дитячі роботи Романа Лабаня 
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Шкільні роки Романа Лабаня 



 
13 

 

Мрія  Романа 

Роман  ріс  допитливим,  розумним,  

хитрим  хлопчиком.  Він  змалку  мріяв  стати  

військовим.  Добре  навчався,  охоче  займався  

спортом,  був  кмітливим  і  відповідальним.  

Жодне  шкільне  свято  не  обходилось  без  

його  участі.  Завжди  усміхався,   вмів  

пожартувати.  Батько  пригадує,  що  одного  

разу  Рома  попросив  змайструвати  

перекладину.  Думав,  що  то  для  забави.  Аж  

ні – Роман  щоранку  за  будь – якої  погоди  

«накачував»  біцепси  та  «намотував»  

кілометри  довкіл  села.  Сумнівів  у  батьків  та  

односельців  не  було:  з  такою  наполегливістю  

юнак  своєї  мети  досягне.   

Роман Лабань з мамою Галиною та батьком Олегом. 2008 р. 
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Роман Лабань - випускник 

Роман Лабань з батьками та бабусею Ганною  і дідусем Миколою 
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Становлення  офіцера 

       Роман  обрав  для  себе  непросту  життєву  

стежину – військове  ремесло.  Без  проблем  

вступив  до  Національної  академії  внутрішніх  

справ  України.  Нові  друзі,  навчання,  фізична  

підготовка,  звикання  до  порядку.  Був  одним  

із  кращих  курсантів. У  вільну  годину  ділився  

з  хлопцями  домашніми  новинами.  Згадував  

вечорами  своє  рідне  село,  свою  родину,  

вчителів,  однокласників,  товаришів.  

Спілкувався  з  ними  по  телефону.  Батьки  не  

могли  натішитися.  А  яка  гордість  і  щастя  

світилися  в  їхніх  очах,  коли  Роман,  

змужнілий,  в  однострої  з  погонами  курсанта,  

приїздив  додому  на  канікули.  Поговоривши  з  

Навчання у Національній  академії  внутрішніх  справ  України . 
Перший курс 
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рідними,  одразу  ж  біг  до  друзів,  навідувався  

до  школи,  розмовляв  із  вчителями,  зі  

старшокласниками. 

В  такому  швидкоплинному  руслі  

промайнули  роки  навчання.  Чотири  роки  

навчання  збігли,  як  один  день.  Мрія  

здійснилася.  І  молодий  офіцер  подав  рапорт,  

щоб  його  направили  служити  у  полк  

спецпризначення.  Тепер  це  частина  

Національної  гвардії,  що  базується  у  Вінниці.  

Там  він  набув  певного  практичного  досвіду.  

До  виконання  службових  обов’язків  ставився  

сумлінно,  був  активним,  наполегливим  у  

всьому.   

Посвячення в офіцери 
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Представлення молодих офіцерів у Західному територіальному 

управлінні Нацгвардії м. Львів  

 

Курси коригувальників. М. Львів 
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РОЗДІЛ ІІ. Жертва  неоголошеної  

війни 

Не  повернувся  із  бою 
      Роман  вже  за  кілька  місяців  поїхав  на  

Схід. Його  полк  базувався  у  Слов’янську.  Під  

час  першої  ротації  він  воював  у  різних  

гарячих  точках  АТО,  але  про  це  знав  лише  

батько.  Мати  і  бабуся  

думали,  що  Рома  

служить,  як  і  раніше,  

у  Вінниці.  Яку  ж   

батькові  треба  було  

мати  витримку  і  

стійкість, аби 

приховати  це  в  собі  

заради  спокою  рідних.  

Єдине,  що  

підтримувало  тоді 

Олега  Миколайовича, - 

це  телефонні  розмови  

з  сином.  Щоправда,  

вони  були  завжди  по – 

чоловічому  короткими:  «Живий,  здоровий,  

все  добре.  Як  ви,  як  мама,  дідусь  та  

бабусі?» 

Коли  звільнили  Слов’янськ,  Роман  

приїхав  додому.  Це   було   саме   на  новорічні  

свята.  Батько  думав:  дякувати  Богу,    все  

обійшлося.  Але  син  погостював  у  Сутківцях  
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лише  десять  днів  і  почав  збиратися  в  

дорогу.  Мати  схвильовано  питала:  «Синку,  

ти  куди?».  Він  заспокоював,  мовляв,  не  

переживайте,  я – у  свою  частину,  все  буде  

гаразд. 

     Роман  спочатку поїхав  до  Львова,  де  на  

курсах  спецпризначенців  його  навчали  за  

різними  напрямками  військової  спеціалізації.  

А  звідти  добровільно  попросився  на  другу  

ротацію.  І  хоча  у  нього  був  вибір – міг  

просто  повернутися  туди,  де  не  стріляють, -  

але  на  Сході  залишилися  його  побратими,  

бойові  товариші,  з  якими  доводилося  радіти  

і  сумувати,  ділити  перемоги  та  невдачі,  біль  

Перша ротація у зону АТО  
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та  горе  втрат. Тому  повернувся  до  них,  щоб  

разом  захищати  рідну  землю. Для  нього,  як  

для  офіцера  і  патріота, це було  справою честі.  

     

  Двадцятиоднорічного  Романа  Лабаня  

призначили  командиром  взводу.  У  його  

підпорядкуванні  було  чотирнадцять  

досвідчених  воїнів – контрактників.  За  віком  

він  був  чи  не  наймолодшим,  але  усі  

слухалися  його  беззаперечно,  бо  поважали  за  

сміливість,  чесність,  і  вміння  воювати.  Може,  

й  тому  старші  командири  відправляли  

підрозділ  молодого  лейтенанта  туди,  де  було  

найважче.  Батько  часто  не  міг  

Остання ротація. Роман Лабань - молодий командир взводу  
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зателефонувати  до  сина,  бо  на  

спецпризначення  телефони  не  брали – ворог,  

оснащений сучасною  технікою,  міг  би  легко  

визначити  їхнє  місцезнаходження.  Але,  коли  

поверталися  із  чергового  завдання  і  Олег  

Миколайович  чув  рідне  «алло» ,  у  чоловіка  

перехоплювало  подих – живий. 

Автотраса  Артемівськ – Дебальцево.  

Загін  спецпідрозділу  «Ягуар»  під  

командуванням  Романа  Лабаня  отримав  

наказ:  прикривати  відхід  військових  частин  

Української  армії  із  району  міста  

Дебальцево.  Воїни  були  озброєні  легкою  

стрілецькою  зброєю.  Три  одиниці  

бронетехніки  мали  забезпечити  маневреність  

і  вогневе  прикриття.  Тактика  ворога:  

оперативний простір площею 5  км
2
  

накривають  артилерійським  вогнем  великої  

щільності – «гради»,  міномети,  артсистеми  

різного  калібру.  Після  такої  артпідготовки  

висуваються  танки.     

16  лютого  батько  ввечері  зателефонував  

синові.  Зв’язок,  як  завжди,  був  поганий,  а  

розмова – коротка.  «Тату,  не  хвилюйся,  у  

мене  все нормально.  Зараз  не  маю  

можливості  говорити,  але,  якщо  мама  поруч,  
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дай  їй  на  хвилинку  трубку.»  І  заспокоював  

матір:  «Все  буде  добре,  мамо!  Не  переживай.  

Я  скоро  приїду…».  Це  була  їхня  остання  

телефонна  розмова… 

     Вранці  17  лютого  бійці  блокпосту  

побачили  ворожий  танк,  який  зненацька  

з’явився  на  їхній  позиції.  Лейтенант  Лабань  

одразу  почав  передавати  координати  

артилерії.  Для  того,  щоб  врятувати  своїх  

людей,  Роман  бере  із  собою  трьох  

побратимів  і  на  одному  «спартані»    

висувається  на  лінію  вогню.  Хлопці  встигли  

врятувати  своїх  товаришів.  Саме  в  цю  мить  

за  три  метри  від  Романа  розривається  

снаряд,  випущений  з  ворожого  танка.  Що  

було  далі – розповідали  хлопці,  які  робили  

неможливе,  аби  врятувати  важко  пораненого  

командира.  Під  обстрілом «градів»,  мінометів  

і  танків  вони  витягнули  його  з-під  завалів.  

Водій  броньовика  «Сармат»,  у  якого  всі  

шини  попробивало  осколками (і  навіть  

автоматична  підкачка  не  встигала  їх  

накачувати),  довіз  взводного  ще  живим  до  

шпиталю  в  Артемівськ.  Тіло  бійця  було  

понівечене,  він  стікав  кров’ю,  в  легенях  

стирчав  осколок.  Роман  отримав  поранення,  
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не  сумісні  із  життям.  При  всіх  зусиллях,  

лікарям  врятувати  його  не  вдалося. 

 

Чорна   звістка 

       Як  страшні  відголоски  гарматних  

пострілів  та  розривів  російських  «градів»,  що   

лунають  на   Сході  України,  прилетіла  на  

подільську  землю,  у  наше  село,  страшна  

звістка  про  втрату  нашого,  зовсім  юного  

Лабаня Романа,  котрому  не  виповнилось  ще  

й  двадцяти  двох.  Забрано  молоде  квітуче  

життя. 

       Вночі  до  голови  Сутковецької   сільради  

Олександра  Білика  зателефонували:  «Ви  

знаєте,  де  живе  сім’я  Лабанів?   Загинув  

Роман.  Ми  його  привезли…».  Олександра  

Миколайовича  ця  звістка  приголомшила.  

Перше,  що  спало  на  думку,  як  сказати  

батькам  про  біду,  що  сталася.  Спочатку  

викликав  «швидку».  Допомога  лікарів  

знадобилася,  бо  ж  мама  і  бабуся  Романа  від  

почутого  одразу  знепритомніли.  Батько  

тримався  мужньо,  в  нього  просто  

безперестанку  котилися  сльози.  Він  мовчав, 

хоча  знав  про  біду - друзі  Романа  

повідомили.  Та  сказати  дружині,  що  сина  
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вже  нема,  не  зміг.  Скорбота,  печаль  і  крах  

усіх  мрій  покрили  обличчя  матері,  а  батькові  

ще  й  сипнули  добру  жменю  сивини. 

    Як  зранена,  знесилена  птаха,  б’ється  і  

голосить  над  труною  мама:  «Рома,  Ромчик,  

Ромашечка…».  А  батько?  Нахиливши  голову,  

вдивляється  востаннє  в  обличчя  сина,  важко  

і  боляче  схлипує: «Роман?!...»  Не  можуть  

бідолашні  осягнути  непоправного.  Бо  ж  хіба  

для  війни  зростили  одного - єдиного  сина? 

      Щоб  провести  в  останню  путь  свого  

Героя,  прийшла  вся громада: школярі,  

односельці.  З’їхалися,  зійшлися  з   усіх  

куточків  родичі,  друзі,  однокласники,  

знайомі,  побратими,  керівництво  села,  

духовенство…  Небачене  велелюддя,  море  

квітів,  ріки  сліз,  не  стримують  їх  навіть  

мужні  чоловіки.  

     «Він  був  справжнім  офіцером,  відданим  

воїном, - ледь  стримує  сльози  командир  

Романа,  майор  Іван  Миропольський. - У  зоні  

АТО  Лабань  був  двічі.  Вперше  пробув  

більше,  ніж  півтора  місяця.  Це  була  друга  

ротація  Романа  на  Схід.  Для  нас – бойових  

побратимів -  це  надзвичайно  велика  втрата.  
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Роман  загинув,  забезпечуючи  вивід  

українських  військ  із  Дебальцево». 

      Так  само  важко  говорити  про  загиблого  

офіцера  і  заступнику  командира  полку  

оперативного  призначення  НГУ,  

підполковнику  Олександру  Волоху: «Добре  

знав  Романа – цього  прекрасного,  світлого  

хлопця.  Він  сам  виявив  бажання  служити  у  

нашому  полку  оперативного  призначення.  Це  

справжній  військовий,  відданий  справі. І  

сьогодні  неймовірно  важко  усвідомлювати, 

що  Романа  з  нами  більше  немає. Наказом  

командуючого  Нацгвардії  Роману  Лабаню  

посмертно  присвоєно  звання  старшого  

лейтенанта  та  представлено  до  державної  

нагороди – ордена  «За  мужність»  ІІІ  

ступеня».  По – батьківськи  щемить  серце  

командира,  бо,  проводжаючи  у  вічну  путь  

цього чудового  юнака,  ніби  відриває  частинку  

власної  душі.  Про  Романа  у  бойовому  

підрозділі  вічно  житимуть  найсвітліші  

спогади. 

       Похоронили Романа Лабаня у рідному селі 

Сутківці.  

 



 
26 

 

 

 

Проводи Героя в останню путь. Фото-скан з районної газети «Вперед» 

Молебень на кладовищі біля могили Романа Лабаня 
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Ой, ховала мати сина, ховала. 

Колискової йому заспівала. 

Спи спокійно, сину мій, ясне сонце, 

Не постукаєш мені у віконце, 

Вже не ступиш на поріг, скажеш: «Мамо, 

Чом встаєш, рідненька, так рано-рано? 

Вже літа твої, на жаль, не на літо, 

Порадій іще сповна цьому світу». 

«Як мені радіти, синочку? 

Вбрала тебе в кращу сорочку, 

В ту, котру сама вишивала, 

Стібок до стібка підбирала. 

На вінчання її вишила, сину. 

Не судилось. На війні ти загинув… 

Чорним кольором жура розлилася, 

А червоним кров твоя запеклася… 

Час тобі у вирій рушати, 

Бо чекають побратими-солдати. 

Чуєш, дзвонами тебе всі вітають, 

Бо полеглі на війні царство мають…» 

Ой, летіли птахи в вирій, летіли, 

Покружляли над подвір’ям, не сіли. 

Розчинились в вишині синій-синій, 

Віддали серця свої Батьківщині. 

Жанна Олійник, смт. Ярмолинці 
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РОЗДІЛ ІІІ. Пам’яті  Героя 

        У  школі  свого  випускника  не  просто  

пам’ятають,  ним  пишаються.  Нині  у  залі  

Бойової  Слави  біля  Романової   світлини  та  

поминальної  свічі – його  шкільні  твори  та  

малюнки,  які  читають  та  переглядають  

сьогоднішні  учні.  Для  них  він  - Герой,  якого  

знали,  з  яким  жили  поряд.  Він  Герой  для  

всіх,  бо  ж  таке  молоде  життя  віддав  за  

Україну,  за  нас.  

       «Чому відходять кращі?» - ставить 

запитання і не має відповіді на нього перша 

вчителька Романа Лабаня Ольга Миколаївна 

Касприк. 

 «1 вересня 1999 року. Вже вкотре 

набрала дітей до першого класу. А їх у мене – 

19. Усі веселі, життєрадісні, переступили 

вперше поріг рідної школи. Серед них – маленьке 

хлопченятко із допитливими очима – Лабань 

Роман Олегович. Так, дійсно, ми його кликали 

«Олегович», адже у класі було два Лабані 

Романи. 

 Ромчик сидів за першою партою і завжди 

з цікавістю спостерігав за подіями, що 

відбувались у класі. А який же у нього почерк? 

Усі букви каліграфічно виведені, похилені у 
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правий бік. Цьому могли позаздрити всі учні 

класу. Жодного разу не було, щоб хлопчик не 

виконав домашнього завдання. Цьому є 

підтвердження: дитячі малюнки, твори, творчі 

завдання з основ здоров’я, природознавства. Все 

це я зберегла. Зараз усі матеріали знаходяться 

у Музеї Бойової Слави, поряд з портретом 

Романа. Але ж чому в музеї? Краще я б ці 

твори, малюнки передала йому, Ромчику, у руки, 

і хай би він посміявся трішки над своїми 

дитячими витворами мистецтва. Адже йому 

ще б жити і жити, мріяти, будувати плани на 

майбутнє. Досі не вірю, що його немає, що не 

прийде у свій рідний клас, не розповість про свої 

робочі будні, не запитає: «Як Ваші справи?» 

  Учитель  української  мови  та  літератури  

Людмила Олександрівна Смаровидло  

присвятила  Ромі  «Лист  у  вічність». 

        «Страшні  слова,  коли  вони  мовчать…  А  

які  слова  ти  добереш,  щоб  вгамувати  біль  

непоправної  втрати?  Що  сказати,  коли  зі  

Сходу  України  привозять  тіло  дитини,  яка,  

по  суті,  не  відчула  смак  життя?  Як  

подивитися  в  очі  матері,  яка  похоронила  

єдину  дитину,  єдиного  сина?  Що  сказати  

батькові,  котрий  вже ніколи  не  почує  від 

свого сина «тату»?  В  самої  серце  
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розривається,  вмивається  слізьми  і  щемить  

гострим  болем  від  непоправного  горя.  А  

жити  то  треба.  І  так  хочеться    якогось  

чуда! Чуда  для  них:  для  Галі  й  Олега!  Для  

них  і  для  таких,  як  вони…».      

Співчуття  батькам  та  рідним  висловлює  

Олена  Пастернак,  яка  народилася  в  

Сутківцях,  а  наразі  проживає із  сім’єю  в  

місті  Шепетівці:    «Велике    горе  і  біль  

втрати  кращого  сина  України  Лабаня  

Романа  дійшло  і  у  моє  рідне  село  Сутківці.  

Герой,  який  віддав  молоде  життя  за  право  

жити  нам  на  своїй,  Богом  даній  землі,  

назавжди  залишається  в  серці  та  пам’яті  

кожного  односельчанина.  Нехай  йому  земля  

буде  пухом,  а  батькам  нехай  Господь   

допоможе  пережити  біль  втрати  єдиного  

сина,  який  для  них  був  надією  та  сенсом  

їхнього  життя». 

    

Сповіді друзів 

  Ось  що  говорять  у   своїх   сповідях  

однокласники,  друзі. 

Олексій  Підкоморний: 

«Я  досі  не  вірю,  що  ти  не  з  нами.  Я  

до  останнього  моменту  не  вірив,  що  ти  
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загинув.  В  ніч  твоєї  смерті  я  не  міг  

заснути.  Лише  коли  мені  зранку  сказали,  що  

тебе  немає  в  живих,  тоді  зрозумів,  чому  не  

брав  мене  сон.  Коли разом з  нашими  друзями  

прийшов  попрощатись  з  тобою,  я  не  зміг  

стримати  сльози,  друже.  Я  заплакав. Стоячи 

біля  тебе,  я  вдивлявся  у  твоє  обличчя  і 

плекав   себе надією,  що    то  не  ти,  але  мої 

надії  не  справдились.  Рома,  ти  завжди  був  

надійним  і  вірним  товаришем.  Ти  ніколи  ні  

на  кого  не  ображався.  Ти  вірний  син,  

товариш,  брат  для  усіх  нас.  Коли  тебе  

хоронили,  я  йшов  попереду  і  ніс  образ  

Роман Лабань з друзями. Посередині – Олексій Підкоморний 
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Святого  Гавриїла,  я  чув, як  сильно  плаче  

твоя  мама.  Ти  був  підтримкою  для  рідних,  

але  тепер  тебе  не  стало.  Для  всіх  це  важка  

втрата.  Ти  завжди  будеш  у  наших  серцях.  

Я  обіцяю,  що  буду  приходити  до  тебе  на  

могилу  і  розповідати  про  своє  життя,  буду  

допомагати  твоїм  батькам.  Я  ніколи  не   

дозволю образити  твоїх  рідних.  Якщо  у  мене  

народиться  син,  я  його  назву  у  твою  честь 

– Рома.  Нехай  земля  тобі  буде  пухом.» 

 

Касприк  Вадим   

        « Досі  не  можу  повірити  в  те,  що  Роми  

немає  в  живих,  що  не  поговоримо  з  ним  на  

різні  життєві  теми.  Адже  ми  часто  

зустрічались,  говорили  по телефону.  Роман  

пройшов  не  тільки  війну  на  Сході,  а  був  і  

на  Майдані.  Жахливе  страхіття  прийшлось  

йому  пройти.  Він  показував  фото  Майдану.  

А  коли  знаходився  в  зоні  АТО,  старався  не  

говорити  нікому,  щоб  рідні  не  переживали.  

Про  це  знали   лише   декілька  чоловік.  

Зустрічаючись  з  ним,  говорили  і  про  те,  хто  

в  кого  буде  за  свідка  на  весіллі.  А  чому ж  

так  трапилось,  що  війна  його  забрала?  

Чому  я  ніс  коровай  на  його  похоронах?    Я  б  
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це  зробив,  коли  Рома  був би  серед  нас,    

зовсім  за  інших  обставин.  Часто  він  

приходить  до  мене  у  снах  і  говорить,  що  

він  поряд  з  нами  усіма. 

    Не  можу  стримати  сліз,  коли  

виконуються  пісні  про  солдатів АТО.  Перед  

очима  завжди  постає  усміхнене  обличчя  

Романа.   Ніхто  не  в  змозі  повернути  час  

назад  і  повернути  його,  Рому,  сюди,  у  це  

життя.  Нам  залишається  лише  пам’ятати,  

відвідувати  його  могилу.  Нехай  земля  йому  

буде  пухом.  А 

світла  пам’ять  

завжди  житиме  в  

наших  серцях.  

Рома!  Ти  був  

хорошим вірним  

другом  і  

порадником.» 

 

Личак  Світлана   

«Відкриваю  з  

тобою  діалог, 

Непомітно   набираю:  «Привіт». 

Так  хочу  з  тобою  поговорить 

Але  відправити…вже  нікому…вже  ні! 

Роман з друзями  Світланою Личак та 
Вадимом Касприком 
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Так  боюсь,  що  тебе  вже  нема. 

Я  не  можу  повернути  все  назад, 

А  так  хочеться  вірити, 

Що  ти  ще  воскреснеш,  Ромчику. 

   17  лютого  я  була  на  практиці  у  нашій  

школі. Ніщо  не  віщувало  біди.  І  на  одному  

вільному  уроці  я  розмовляла із  вчителем  

історії.  А  думаєш  про  кого,  Ромчику?  Про  

тебе.  Ми  згадували  наші  уроки,  підготовку  

до  ЗНО.  Ми  говорили  про  найкращі  дні  у  

нашому  шкільному  житті.  Вибач,  Ромчику,  

ми  не  знали,  ми  не  відчували,  що  саме в  цей  

час  з  тобою  коїлося  щось  страшне.  

Вибач…» 

 

Молодий офіцер Роман Лабань з друзями-одногрупниками 
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Увіковічений  у  граніті 

       29  серпня  2015  року   зібралися  знову   

батьки,  родичі,  учителі, учні,  побратими,  

жителі  села,  але  вже  на  шкільному  подвір’ї.  

Всі  вшанували  пам’ять  про  загиблого  

земляка – воїна  АТО  Лабаня  Романа.  На  

фасаді  Сутковецької  школи,  де  навчався  

Роман,  відкрито  меморіальну  дошку.  Саме  у  

цей  день  Роману  мало  би  виповнитися  22  

роки… 

     Право  відкрити  меморіальну  дошку  

було  надано  друзям – однокласникам  

Касприку  Вадиму  та  Личак  Світлані.   

 

 Відкриття меморіальної дошки на фасаді школи. 29.08.2015 р. 
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Під  час  заходу  присутні  вшанували  пам’ять  

Романа  хвилиною  мовчання.  Люди  висловили  

слова  вдячності  батькам  за  те,  що  виростили  

і  виховали  такого  сина  і  громадянина,  який  

проявив  найвищий  подвиг, ціна  якого  - життя.   

Після  цього  усі  присутні  пройшли  до  зали  

для  перегляду  відеоролика  про  Романа.  

Світлини  з  екрана  ще  раз  нам  нагадали  

цього  світлого  юнака,  доброзичливого  

хлопчака,  слухняного  сина,  мужнього  воїна,  

відповідального  командира.  Тепер  Роман,  

увіковічений  у  граніті,  кожного  ранку  

зустрічає   і  після   уроків  проводжає  своїм  

поглядом   вихованців  школи  додому.  
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      Одна  із  вулиць  с. Сутківці,  на  якій  

народився  і  виріс  Роман,   названа  його  

іменем.  Сутковецькій  ЗОШ  І – ІІІ  ступенів  

також присвоєно ім’я  Романа Лабаня  .  

А  як  батькам?  Це  ж  їхня  кровиночка.  

Як  їм  бути?  Проміння  сонця  відбивається  від  

гладенької  меморіальної  дошки.  «Мамо,  я  

був  маленький,  я  міг  перебувати  або  біля  

тебе,  або  на  навчанні,  або  на  службі.  Тепер  

для  мене  немає  обмежень.  Я  завжди  з  

тобою,  бо  я - і  вітер,  і  земля,  я  можу  

плескатись  водою,  я  побратався  з  вогнем.  Не  

тримай  на  серці  страждання,  воно  мені 

шкодить,  залізним  обручем  стискає  крила,  

важким  тягарем  тягне  додолу.  Мамо,  мені  

потрібна  твоя  материнська  любов,  бо  без  неї  

холодом  віє.  Мамо,  я  тут  не  один.  Нас  тут  

багато.  І  нам  усім    потрібне  тепло  

материнських  сердець,  бо  ми  загинули  за  

наш  Український  Рід  і  хочемо  народитись  у  

ньому  знову.  Тату,  будь  з  мамою  у  

любові»…     
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Роковини загибелі Романа Лабаня. 17.02.2016 р. 

Стенд  у Сутковецькій ЗОШ І-ІІІст., створений до других 
роковин загибелі Романа Лабаня 
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Пам’ятник загиблим воїнам АТО у військовій частині 3028, де служив 
Роман Лабань (м. Калинівка, Вінницька обл.) 

Куток пам’яті у казармі військової частини 3028, де служив Роман 
Лабань (м. Калинівка, Вінницька обл.)  
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Світлина Романа Лабаня, його дитячі роботи у шкільному музеї бойової 
слави 

Могила Романа Лабаня на Сутковецькому кладовищі 
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Виставка пам’яті Романа Лабаня у Сутковецькій сільській бібліотеці 
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Нагороди 

Указом  Президента  України  №176/2015  

від  25  березня  2015  року «За  особисту  

мужність  і  високий  професіоналізм,  виявлені  

у  захисті  державного  суверенітету  та  

територіальної  цілісності  України»  Роман 

Лабань нагороджений  орденом  «За  мужність»  

ІІІ  ступеня (посмертно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орден «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно)  
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Вручення медалі «За оборону Дебальцево. Сектор С» Роману 
Лабаню (посмертно) 

Вручення медалі «За оборону Дебальцево. Сектор С»  

Медаль «За оборону Дебальцево. Сектор С.»  
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Нагрудний знак. Внутрішні війська 
МВС УКРАЇНИ 

Медаль учаснику військового параду 
(67-ма  річниця Великої Перемоги) 

Нагрудний знак «Честь. Мужність. 
Закон» 

Нагрудний знак «Військова класність»  
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Розділ ІV. Шлях у вічність: Герой 

у творчості земляків 
 

Людмила Смаровидло  

Лист у вічність 

      Рома… Рома… Рома!.. 

      Немов  страшний  уламок  грому – 

      Душі  нестерпний  плач  і  крик 

      Обпік,  ударив,  в  безвість  зник. 

      Та  ні,  не  в  безвість,  Душе  Світла, 

      До  Бога  та  людей  привітна. 

      Так  рано  в  інший  світ  пішов, 

      Де  вічний  спокій – рай  знайшов. 

      Ти  в  пам’яті  моїй  навіки: 

      Привітні  очі,  а  повіки 

      Для  усмішки  завжди  відкриті, 

      Тепер…  мовчаннями  повиті. 

      Я  знаю:  ти  не  повернешся, 

      Шкільним  дзвінком  не  озовешся. 

      Та  пам’ять… В  скроні  вона  б’є. 

      Ти  був  із  нами,  будеш, є !!! 

      Війна… Вона  Тебе  забрала, 

      Як  та  мара  в  життя  ввігнала… 

      І  зруйнувала  світ  щасливий… 

      О, Боже,  Боже  милостивий! 

      Ні,  сліз  не  треба:  не  поможуть 
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      І  воскресить  тебе  не  зможуть. 

      Ти  бережи  небесний  рай, 

      Лиш  гідним  двері  відчиняй, 

      З’являйся  голубом  у  сні, 

      Згадай  стежки  свої  земні, 

      Будь  ангелом  для  тата  й  мами. 

  Ти  був  і  будеш  завжди  з  нами! 
смт. Ярмолинці, 2 квітня 2015 р. 

 

Микола Швець 

Ішов третій день перемир’я 
 

Ніч з 17 на 18 лютого. Автотраса 

Артемівськ-Дебальцево. Загін бійців 

спецпідрозділу «Ягуар» під командуванням 

Романа Лабаня отримав наказ прикривати відхід 

військових частин Української армії із району 

міста Дебальцево. Воїни озброєні легкою 

стрілецькою зброєю (за штатним розкладом). 

Три одиниці бронетехніки мають забезпечити 

маневреність і вогневе прикриття. У БТРа 

вийшов з ладу двигун, але він може стріляти. 

Ворог застосовує тактику, відпрацьовану ще з 

часів штурму Грозного. Оперативний простір на 

глибину 5 км накривається артилерійським 

вогнем великої щільності – «гради», міномети, 
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артсистеми різного калібру. Після такої 

підготовки висуваються танки та інші 

бронемашини. Слідом за танками ідуть 

підрозділи піхотинців, які роблять так звану 

«зачистку»… В ту ніч четверо бійців, підлеглих 

Романа, потрапили під артобстріл і були 

поранені. Для того, щоб врятувати своїх людей, 

Роман бере з собою трьох побратимів і на 

одному «спартані» висувається на лінію вогню. 

Хлопці встигають врятувати своїх товаришів. В 

цей момент в кількох метрах від Романа 

розривається снаряд, випущений з ворожого 

танка. Роман отримує поранення, не сумісні з 

життям. Двоє його бійців теж отримують 

поранення… 

Після закінчення навчання в академії 

МВС Роман був направлений для проходження 

служби в спецпідрозділі «Ягуар». Очолював 

навчальний взвод. Пишався тим, що сорокарічні 

бійці називали його по імені і по батькові. Через 

місяць написав рапорт і поїхав на службу в зону 

АТО. 

Перша ротація – два поранених з його 

загону. Друга ротація… Це був третій день 

«перемир’я»…  

смт. Ярмолинці, 2 квітня 2015 р. 
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Альона Малярчук 

А він не повернувся 
Твір-роздум 

Минуло кілька місяців по смерті мого 

односельчанина Романа Лабаня. 

Пам’ятаю той день, коли він востаннє 

завітав до рідної школи. Навідував вчителів, які 

дарували йому знання, питав, як їхні справи, а 

вони, в свою чергу, розпитувались за його. Він з 

посмішкою розповідав, що все добре, але душа 

його, мабуть, була не на місці. Нікому не 

говорив, де він був, що бачив і наскільки там 

страшно. Тоді я бачила його востаннє… 

Я вважаю його героєм. Рома  пішов 

захищати Батьківщину і поліг за неї. Таких, як 

він, добрих, щирих і відкритих людей немає. 

Він став ангелом-охоронцем для батьків. Навіть 

не уявляю, що для них втратити єдиного сина, 

гордість, надію… 

Його матір я не бачила з часу похорону, 

але крик душі від горя, від втрати досі лунає в 

моїй голові. Батько стояв мовчки, з очей текли 

сльози, а серце, мабуть, рвалось з грудей. 

Нам не під силу керувати часом, 

змінювати майбутнє. Значить, так мало бути. Ні, 

ні, тільки не з ним! Чому так? Чому?.. Бог 
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забирає до себе найкращих. Рома житиме в 

наших серцях і пам’яті, допоки житимемо ми. 

Герой, наш Герой! 

До останнього я не вірила, сподівалась, 

що це лише сон, страшний, жахливий сон. Я 

прокинусь – і все буде добре. Але дива не 

сталось. Я молилась, всі молились… 

Не забудемо ніколи! 

Герої не вмирають! 

с. Сутківці, 7 травня, 2015 р. 

 

Артем Бех 

Наш Герой 
Твір-роздум 

 З історії ми знали, що таке війна. Але 

ніколи навіть не могли уявити, що вона прийде 

на нашу землю. 

 Та несподівано страшне і непоправне горе 

чорною звісткою прийшло в багато осель наших 

українців, особливо на сході. І ще тоді ми не 

зовсім усвідомлювали, наскільки це страшно. Та 

коли наприкінці лютого загинув наш земляк – 

Роман Лабань, я зрозумів, що таке війна. 

Страшно уявити, що нема молодої 

людини, яка так мало ще прожила. Важко 

уявити, що більше не зустрінемо хлопця, який 
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часто приходив до школи, коли мав можливість, 

що не зможемо з ним поспілкуватися. А я ж так 

заздрив, коли бачив його у військовій формі, 

вона так йому личила! Я часто зустрічаю його 

маму, і серце стискається від болю, коли бачу її 

згорьовані очі. 

Переді мною часто стоїть Роман, живий, 

задумливий і, як завжди, привітний. Як хочеться 

крикнути в лице тих, хто все ще це підтримує: 

«Схаменіться, дорослі, досить вже!!! 

Уявіть своїх дітей на місці Роми. 

Уявіть себе на місці батьків, які втратили 

єдину надію в житті, і це стало для вас тягарем. 

Зупиніться!» 

с. Сутківці, 7 травня, 2015 р. 
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Лілія Зубко-Вальчук  

Доля 
 

Мабуть, собі він уявляв, 

Хлопчина гарний, кароокий, 

Життєвий шлях, щось планував… 

Але, на жаль, цей світ жорстокий. 

Не дав він втілити в життя 

Всі сподівання і надії. 

Пішло усе у небуття –  

І юність, і юначі мрії… 

Лиш двадцять другий рік пішов, 

Ще б жити і добро творити. 

Юначе щастя не знайшов, 

А мав би жити, просто жити... 

Та не судилось, не збулось - 

Ворожий «град» вплинув на долю. 

Роман загинув у АТО. 

Для кого виборов він волю? 

Кому потрібна жертва ця? 

Скажу: усім, хто прагне влади. 

Світ завеликий, мало пів, 

Ніхто не може дати ради. 

А заздрість, жадібність така, 

Що пеленою вкрила очі… 

І що їм материнський біль, 
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І що сльозами вмиті ночі??! 

Все домовляються. І з ким? 

Йдуть балачки за балачками. 

Пустопорожні балачки. 

Хіба ж так можна з ворогами? 

Їх треба нищити – і край! 

Бо всюди ллється кров невинна. 

У можновладця запитай, 

Чи є в АТО його дитина? 

Уже б давно війні гаплик, 

Якби їх діти воювали. 

Але їм байдуже усе, 

Бо вони рідних не втрачали… 

Кажуть, є пан і є холоп. 

Хто підставляє свою спину? 

Пан зверху – і йому видніш, 

Холоп внизу – він і загинув. 

с. Боднарівка, 7 серпня 2015 р. 

 

 

 

Пісня  Лілії Зубко-Вальчук  присвячується  

матерям загиблих  українських  воїнів – Героїв ,  

які  переживають  страшну  втрату. 
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Біль матері  
пісня 

Речитатив 

Від гіркого болю матері 

Ангели на небі плакали… 

Сльози крилами втираючи, 

Від людських гріхів страждаючи. 
 

1.Серце вирвала смерть у матері – 

Сина рідного мати втратила, 

Сонце хмарами затягнулося, 

Небо від жалю аж здригнулося. 

  

Приспів: 

І в піднебессі сльози ронять, 

Як матері синів хоронять, 

Бо й ангели також страждають, 

Як матері синів втрачають. 

 

2.І безоднею, злою, чорною, 

Смуток оповив, 

Долі Бог не дав. 

Мамо! – потерпи, 

Бо й Ісус страждав!  
 

Приспів: 
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Валентина Олійник 

Народження героя 
Оповідання 

 

Серпневе сонце пригрівало все дужче і 

дужче. Жінці хотілося води, великий важкий 

живіт заважав. Вона мріяла про сина, але 

нестерпний біль, спрага так мучила її, що 

хотілося просто втекти від проблем, сховатися 

під одіяло, забути про всіх і про все. 

Жінка підвелася, почала ходити по палаті, 

шукала позу, яка б дала змогу притупити біль. 

Та біль не проходив. Хотілося кричати, кликати 

маму. Прийшла медсестра, поставила 

крапельницю. Десь через хвилин 15 стало 

краще, зморило на сон, та боялася 

поворухнутися, щоб не витягнути голку чи 

притиснути живіт. 

Хлопчик ще без імені інтенсивно почав 

штовхатися і рухатися в різні боки. 

«Герой!» - подумалося. Відчула 

розслаблення по тілу. 

У двері заглянула акушерка: 

- Ну як? 

- Нормально. 

- Готова? 

- Напевно. 

- Поїхали! 
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Жінку поклали на каталку і повезли в 

родзал. Було страшно, боляче, але так хотілося 

звільнитися від цього важкого живота. 

Живіт болів, потуги давались важко, ноги 

стали липкими і мокрими. 

Акушерка просила: «Дихай глибоко». Але 

не все виходило так, як хотілося їм, людям в 

білих халатах. Біль мучив, а плачу дитини не 

було. Чула, як він бореться з її тілом, хоче на 

волю, та щось не пускало. 

- Що, ріжемо? – почула голос лікаря, 

злякалася. 

- Ні. Ні, я постараюсь…- 

пересохлими губами ледь чутно видавила із 

себе. 

- Давай, дівчинко, давай! Героя 

народжуєш. 

Знайоме слово. Так, герой. 

І герой закричав! 

Схлипнула, герой на грудях Матері… 
с. Сутківці, серпень 2015 р. 
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Лариса Коваль  

Роману Лабаню присвячується… 

Батьки хоронять єдиного сина – 

Словами це не передать, 

Яка це страшная мука – 

Сина єдиного хоронить. 

Не судилось єдиному сину 

Повернутись із війни до рідного дому, 

В нелегкім бою під Дебальцево 

Загинув Ваш єдиний син. 

Він своє молоде життя віддав 

За кращу долю матері-України. 

Бо немає в світі більшої любові, 

Як життя своє за інших віддати. 

І як військовий офіцер, 

По-іншому поступити він не зміг, 

Бо клятву дав на вірність України, 

Кордони її захищати. 

Вибач йому, рідная мати, 

За чорную хустину твою, 

Що пішов матір-Україну захищати 

І загинув в нелегкім бою. 

А ти, матусю рідна,  

Молись за убієнного сина 

І у Господа Бога проси 

Для його душі блаженства. І я вірю в те,  
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Що твоя материнська молитва 

Господом Богом буде почута. 

І душа блаженною буде, 

В царство Боже Небесне попаде. 

Там, де немає ні смутку, ні печалі, 

А є вічне блаженне життя. 

Село Сутківці, що на Ярмолинеччині, 

Пам’ятай про свого Героя. 

Герою України Слава і пам'ять вічна. 

* * * * 

Вже два роки пройшло з того часу, 

Як батькам Романа Лабаня 

Сумна звістка надійшла у село, 

Що в нелегкім бою під Дебальцево 

Загинув їхній син. 

Сумують за тобою дорогі батьки і вся твоя 

родина. 

Сумує за тобою рідна матір-Україна. 

Батьки за все тебе, Романе, простили 

За біль і сум великої втрати, 

І що став на захист України. 

І що за незалежність  і за її волю  

Загинув в нелегкім бою. 

І не забута батьками стежина до твоєї могили. 

Сумують вони, згадуючи про тебе щоднини. 

с. Правдівка, 2016 р. 
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Світлана Гарматюк 

Дорога до друга 
 

 
 

 

 Скрипить під ногами сніг. Падають 

сніжинки. Ти ідеш вулицею і вдихаєш життя, бо 

у твої двадцять один ти мрієш, будуєш плани, 

адже ти розправляєш крила, тому що попереду – 

усе життя. 

 Йому теж було двадцять один, а його вже 

везли додому. Йому було двадцять один, а люди 

зустрічали його на колінах. Він так хотів жити, 

а загинув, захищаючи Україну, коли йому було 

лише двадцять один.  

17 лютого виповнилось 2 роки з дня 

загибелі Романа Лабаня. Рівно 2 роки, як він 

пішов від нас у вічний сон. Рівно 2 роки, як ми 

зустрічаємось з тобою завжди на одному місці, 

над твоєю могилою. Чому життя повернулося 

саме так? На це запитання я не отримаю 

відповіді ніколи. Але знаю одне – без нього 

стало дуже важко.  

«Хто, як не я?» - цими простими словами 

він надавав вичерпну відповідь на питання: 

«Чому він там, де реве повітря, стогне земля та 

виблискує небо». Він був патріотом, він – та 

людина, яка зробила все, що змогла, але метал 

сильніший за тіло… 

Чи могла я подумати, що дзвінок, який 

пролунає 14 лютого, буде останнім. Що слова 
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привітання з Днем закоханих назавжди 

закарбуються у серці, бо його більше нема серед 

живих і там, де він, ніхто не розмовляє… Що 

обіцянка прийти у відпустку через декілька днів 

виявилась нездійсненною, а до цього всі 

обіцянки виконував на всі сто відсотків. 

Неможливо забути, як гарно минав час у 

школі. Як поряд із ним завжди було весело. У 

будь-якій складній ситуації він знаходив просте 

рішення. Він завжди був позитивним, добрим, 

щирим, чуйним, щедрим. Одинадцять років 

шкільного життя промайнули немов один день – 

день успіхів, радощів, тривог і переживань, 

день, який залишився в пам’яті назавжди. І ось 

випускний, останній наш день у школі, немов 

вчора. П’ять років після шкільної парти 

промайнули у постійних дзвінках, смс-

повідомленнях, через які ми постійно 

підтримували зв'язок. 17 лютого 2015 року цей 

зв'язок обірвався… Обірвався назавжди… 

Тепер наші зустрічі односторонні: є лише 

дорога до його могили, і кожен раз очі самі 

піднімаються до неба та вдивляються у 

хмаринки. І сповнює серця надія, що він поряд, 

що слідкує за нашими вдачами, здобутками, 

особистісними проривами. 

Він є нашим мірилом чесності, 

справедливості, жертовності. Коли важко 

прийняти якесь рішення, завжди ловлю себе на 
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думці: «А як зробив би Він?». За два роки 

прийшло розуміння, що ніяким дивом його не 

вдасться повернути. І він залишиться світлим 

спогадом, ясним промінчиком із юності. Його 

погляд із холодної мармурової плити ніби 

говорить: «Проживи життя гідно». 
с. Сутківці, 16 лютого 2017 р. 

 

 

Людмила Смаровидло 

Два роки, як Тебе немає 
Нарис 

 

Два роки, як Тебе немає. 

А біль осколком серце крає. 

Лиш сум і туга б’є у дзвін: 

«За Україну пішов Він». 

 

Шкільний гамір, допитливі дитячі 

оченята, радість від того, що ти сієш розумне, 

добре, вічне… Це і є те вчительське щастя, яке  

відчуває лише людина, здатна щиро віддати 

серце дітям. Калейдоскопом у пам’яті 

промайнули фрагменти дитячих доль. Згадуєш 

їх і закрадається думка: оті непосиди, з якими 

найбільше мороки, пам’ятають, що ти - учитель. 

І знову спогади, спогади, спогади. Поринаєш в 

учительський сон, де знову на тебе чекають 

учні, уроки і шкільний дзвінок. 
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- О, ні! Це не правда! Кого вбито? Рому? 

Лабаня? Везуть додому!? Господи, скажи, що це 

не правда! Прийшло повідомлення на сільську 

раду? Олег знає?! А Галя? Ще не знає? Вона ж 

не витримає!.. 

Слухавка мобільного падає додолу. 

Невідомий досі шок паралізує мову, емоції, 

рухи. Лише в скронях страшним набатом 

пульсує думка: це не може бути правдою. Рома 

такий хитрий, швидкий… Та ні – це сон. 

А телефон не замовкає: «Рома Лабань 

загинув», «Рому везуть додому»… 

     - Боже милостивий! Ти ж є на світі! Ну зроби 

щось! Ти ж можеш усе! До Тебе і тільки до Тебе 

звертаюся: ну зроби щось! Це ж несправедливо! 

Він ще  дитина! Господи! Ну зроби щось! Ну 

зроби щось, Господи! Бла-га-ю… 

І прірва… Страшна чорна прірва  

тривалістю  у вічність. 

    - Діти, пам’ятайте: усі ситуації мають вихід. 

Безвихідь - тільки смерть. 

    - А ми довго житимемо, Людмило 

Олександрівно! 

    -   Дай, Боже, Ромо. У давнину була 

прикмета: якщо багато хлопців родиться – то на 

війну. А у вашому класі – майже всі хлопці. Та 

й в інших подібна ситуація. 

    -  Не хвилюйтесь. Якщо потрібно буде – 

підемо воювати. 
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Рома, Рома. Це ж твої слова. Учительське 

серце ніяк не може відпустити тебе, Лабчику-

Рябчику. Ти у моїй душі, заповненій тугою, 

облитій слізьми скорботи за Твоїм веселим 

сміхом. Ромчику! Я знаю, що таке вчительське 

горе. Це похорони учня. А велике горе – це 

втратити Тебе. 

   - Що, Людмило Олександрівно, хитаєте 

головою з думкою, що з мене вийде? 

- Та ні, Ромо. З таких як ти, великі люди 

виростають. Головне – правильно розпорядися 

своїм життям. 

Розпорядився. Правильно… Та ні, він мав 

стати великим за життя. Завжди спішив, мету 

мав, був готовим до життя будь-якого: від 

простого селянина до служіння Україні. 

Україно, Україно! Скільки за тебе полягло 

молодого цвіту! Чому ти окроплена слізьми 

материнськими і кров’ю юнацькою?! Коли ти 

засмієшся миром, огорнеш дітей своїх крильми 

щастя? 

І знову спогади… 

   - Рома! Чому ти розмовляєш на уроці? Це ж 

великий Франко! От матиме мороку в 

майбутньому твоя жінка. 

   - Людмило Олександрівно! А я буду вашим 

зятем. 
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Хвиля гучного сміху  заповнила класну 

кімнату. Потрібно гідно вийти із ситуації – сама 

ж зачепила гострого на язик учня. 

  - Чому б ні? Хлопець ти хазяйський, не 

дурний. Але «Гімн» Франка прийдеться 

вивчити. Сьогодні після уроків з майбутньою 

тещею. Це не обговорюється. 

    -  Не можу я вивчити вашого Франка. 

Дивіться – мене хлопці чекають. Я вже не хочу 

бути вашим зятем. 

    - О, ні, Ромчику. У зяті просився перед усім 

класом, відмову хочу почути теж перед усім 

класом. 

   - Згоден, лишень відпустіть. Знаєте скільки 

вдома роботи? 

   - Жалко, такого зятя втрачаю. Йди вже. А 

«Гімн» Франка вивчи. Чуєш? 

Дитино, дитино! Є ж на світі та єдина, з 

якою мав долю переплести. Є ж на світі люди, 

які би дякували батькам твоїм за чудового зятя-

сина. Чому ж доля твоя саме така? Чому? 

    - Рома! Запам’ятай нарешті: -ться пишеться з 

м’яким знаком. Ти ж не росіянин, що пишеш  

-тся. 

Не росіянин. А від чиєї руки загинув? 

Чому братським вистрілом нагородила тебе 

доля? Пам’ятаєш слова Мусія Половця: «Тому 

роду нема переводу, в котрому браття милують 

згоду»? Що ж сталося з родом українським? 
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Гілля дерев сумно схилило своє віття у 

скорботній задумі. Вогненні пелюстки 

чорнобривців, мов солдати, стоять на чатах. 

Вічно живі квіти, що постійно міняються на 

Твоїй могилі, здаючи свій пост, поринають 

разом з Тобою у вічний сон, Ромчику. Ти своєю 

усмішкою зустрічаєш і проводжаєш нас на межі 

вічності. Німі уста говорять: «Я тут і там, на 

небесах. Тільки пам’ятайте мене!» 

«Душу й тіло ми положим за нашу 

свободу…» Це ж про Тебе! 

Тепер я розумію, Романе Олеговичу! Ти 

дав нам, учителям, справжній урок мужності. 

Ти власним прикладом показав, хто такий 

патріот, справжній офіцер, чоловік-захисник. Ти 

вищий за нас, учителів, узятих разом. Ти – 

Герой! А Герої не вмирають! 
смт. Ярмолинці, 17 лютого 2017 р. 
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Художньо-публіцистичне видання 

 

Мамо, не плач, я повернусь… 

Книга пам’яті Героя АТО Романа Лабаня 
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