
Дух братерства 

На початку війни в 2014 році мій батько був одним з перших хто вирішив 

протистояти збройній агресії російської федерації. 

На той час українське військо не мало досвіду активних бойових дій – тому 

увесь досвід набувався щодня і щогодини.  

Велика роль у цьому належить тим, хто однією своєю присутністю, голосом, 

дотиком, поглядом полегшує суворі фронтові будні наших воїнів. Йдеться про 

приручених тварин, які живуть з нашими захисниками в окопах, у бліндажах, у 

бойових машинах. 

Пес на бойових позиціях виконує достатньо багато функцій. Це не тільки 

охорона території розташування війсковослужбовців, але й допомога у 

визначенні місця базування ворога, його пересування, передчуття обстрілів.   

Тварин на передовій багато. І користь вони приносять не тільки практичну, 

але і просто зігрівають наших воїнів морально, заспокоюють, створюють 

затишок в окопі. 

Вони надзвичайно кумедні, мають різні характери. Бешкетники, непослухи. 

І водночас якісь надзвичайно зворушливі теплі клубочки миру на цій жорстокій 

і безжальній війні… 

Так і у батька з його побратимами з’явився такий друг. 

Він сам до них прийшов улітку. Мав хворий або втомлений вигляд. Батько 

його погодував, і він заховався на пристосованому складі. Дуже довго спав, а 

виходив лише вночі, поїсти, а потім знов ховався. Тепер пес Патрон – бойова 

одиниця. 

Під час виконання бойових завдань потрібен був і відпочинок, який всі бійці 

повинні були забезпечити самі собі. Для відпочинку і сну споруджали та 

викопували довгі траншеї, які використовувались як для служби, так і для сну. 

Деякі траншеї були трохи глибшими і ширшими за інші і там могло 

відпочивати до 8-10 осіб. Обов’язково, Патрону було призначене в окопі своє 

місце. Але цікавим було те, що, виходячи з розміру тої хатинки під час сну, всі 

повинні були повертатися з боку на бік по команді через кожну годину-дві. Тому 



що всі спали один біля одного – так було тепліше. Патрон чітко дотримувався 

цього правила, адже вважав себе частиною команди, повноцінним бійцем. 

З цього часу дух братерства навіть під час відпочинку після тяжкого 

чергування був присутній серед усіх солдат загону і їх хвостатих друзів. 

І коли ти цих людей щодня бачиш, спілкуєшся з ними, ділиш побут, 

турботу про чотирилапих, потрапляєш під обстріли, вони стають рідними, як 

брати, так народжується дух братерства.  

Тільки разом ми можемо захистити незалежність держави на покоління 

вперед. 

Важкі сторінки історії минулого України говорять про важкі втрати та рани 

на тілі нашої держави, але сучасний бойовий дух, дух братерства, непереможний, 

нездоланний. Він єднає серця і душі в молитві за перемогу, він надає сил 

військовим для досягнення головної мети – звільнення держави від російської 

окупації. 
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