
 

ЧОРНИЙ ТЮЛЬПАН 
Пам’ятний знак на честь воїнів-житомирян, 
які загинули в Афганістані 

 

  

Управління культури Житомирської обласної державної адміністрації 
Обласна бібліотека для дітей Житомирської обласної ради 

 



Пам’ятний знак на честь воїнів-житомирян, які загинули в Афганістані 
Довідково -бібліографічна «подорож у часі»  

У центральній частині міста Житомира в 
сквері на перетині Нового бульвару і вулиці 
Пушкінської поблизу наукової універсальної 
бібліотеки ім. О. Ольжича у 2008 році відкрито 
пам’ятний знак у вигляді чорного тюльпану. Цей 
пам’ятник споруджено на честь воїнів, 
уродженців Житомирщини, які загинули під час 
бойових дій в Афганістані. Авторами пам’ятника є 
скульптор Д. Н. Красняк та архітектор М. Г. Марчук. 

Знак являє собою скульптурне стилізоване 
зображення квітки тюльпана з чорного 
лабрадориту. Це – символ скорботи, на якому 
викарбовано слова: «Братам загиблим у Афгані». 
В основу авторського задуму покладено легенду 
про тюльпани в горах Афганістану, які з яскраво-
пурпурових стають чорними і гинуть, якщо на них 
покропити людською кров’ю. 

Квітку встановлено на плінті у вигляді 
масивного кільця, виконаного з червоного 
лабрадориту, внутрішня поверхня якого 
вимощена бруківкою із габро, що підсилює образ 
воїнів, які загинули у гірській країні. На схилах 
навколо тюльпана розташовано 9 чорних 
кам’яних плит із габро.  

 
На перших п’яти плитах по рокам загибелі 1980-1981, 1982-1983, 1984, 1985-1986, 1987-1988 

викарбовано імена 133 житомирян, які загинули під час бойових дій в Афганістані. 
На шостій плиті розташована легенда про афганські дикі тюльпани.  
На сьомій плиті зображена стилізована карта Афганістану.  
На восьмій - викарбовано інформацію про кількість радянських військ, що брали участь у війні. 
На дев’ятій плиті - зображення солдата і рядки з вірша житомирського поета Ігоря Федоровича 

Живагіна (1950-1997): 
Я погиб в Афганистане 
За горами на чужбине. 
Поклонитесь моей маме 
И друзьям на Украине. 

 

 
 

 
 
 



Композиція розрахована на огляд по колу, тексти на плитах доступні для читання з близької 
відстані. Пам’ятний знак, завдяки композиційній чіткості і лаконічності, добре вирізняється здалека. 
Він вдало завершує перспективу головної алеї Нового бульвару і гарно вписується в довкілля парку. 

 
За даними Міністерства оборони України в бойових діях у Афганістані з 1979 до 1989 роки 

приймало участь 160 тисяч українців, з них майже 5 тисяч жителів Житомирщини. Додому не 
повернулось 3360 українців, з них 133 – представники нашої області. 800 учасників бойових дій – 
жителів Житомирщини – стали інвалідами, багато афганців вже померло за останні роки від 
отриманих на війні поранень. 

Все, что с нами случилось,  
до сих пор не понятно, 

Но афганская песня  
с болью в сердце звучит. 

Мне по-прежнему снятся  
те суровые дали, 

Душу часто терзает 
ледяная тоска. 

Я стою со слезами, 
с этой горькой медалью, 

С горькой думой о прошлом, 
с сединой у виска… 

И. Живагин 
 

Покоління воїнів-афганців пройшло кривавими дорогами війни, залишаючи на них життя і біль 
утрат. Про це потрібно пам'ятати.  

В незалежній Україні 15 лютого, останній день виводу радянських військ з Афганістану, 
відзначають як День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. 
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