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Каталог автографів приурочений до 70-річчя від дня народження Богдана Йосиповича Столярчука, відомого музиканта, педагога, поета, мистецтвознавця, краєзнавця, заслуженого діяча мистецтв України.
До видання увійшли відомості про автографи на документах з приватної колекції Богдана Столярчука – книгах, брошурах, програмах
вистав, афішах, листівках, світлинах. Серед авторів дарчих надписів – відомі письменники, науковці, музиканти, художники, видавці, краєзнавці з України, Білорусії, Польщі, Росії, Вірменії. Хронологія зібраних автографів – 1966–2017 рр.
Каталог укладений у алфавіті персоналій. Кожен запис містить відомості про автора автографа, репродукцію автографа та сторінки видання, де він розміщений, бібліографічний опис документа.
Видання містить допоміжний апарат: іменний покажчик, покажчик авторів та назв книг, хронологічний покажчик.
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Ми приходимо в світ
Від святої любові
Найдорожчих для нас
Найрідніших людей.
Богдан Столярчук

–5–

Автографи, автографи…
Автограф з французького autographe – авто… і гра – це власноручний, звичайно пам’ятний, підпис або напис, а ще трактується – власноручний авторський рукописний текст. Ось таких текстів у моїй домашній бібліотеці зібралося понад 500. За період мого творчого життя, а воно проходило в різних мистецьких колах: творчі зустрічі, презентації книг, звіти композиторів на різних імпрезах за участю місцевих та столичних прозаїків, поетів, композиторів, художників, діячів культури і мистецтва, взагалі, цікавих сучасників, з якими зустрічався на різних книжкових виставках, де можна було придбати видання – отримував у подарунок нові книги, що пахли фарбою. Це завжди
було і є для мене святом, святом слова, пісні.
Кожна книжка – це доля автора, в яку вкладена частка його серця, тому так бережливо ставлюся до кожного видання, таким чином засвідчуючи повагу до самих авторів, вже багатьох з яких немає в живих, але залишилося тепло їх рук, що зберігається в пам’ятних підписах,
власноручних авторських рукописних текстах.
Перший автограф отримав від учнів єреванської школи № 64 в книзі віршів вірменського поета Єгіше Чаренца у 1967 році, а далі – автографи київських письменників і поетів: Бориса Олійника, Віталія Коротича, Миколи Сома, Анатолія Костецького, Петра Осадчука, Леоніда Горлача, білоруського поета Василя Зуйонка, Юліу Каркелана (Кишинів), Олександра Даржая (Тува), Петра Маха і Василя Гея з
Луцька, Тетяни Нещерет (Запоріжжя), Олександра Царика (Шепетівка), Тадея Карабовича і Степана Сидорука (Підляшшя, Польща),
Галини Гордасевич (Київ), Валентина Грабовського (Житомир), Станіслава Стриженюка і Богдана Сушинського (Одеса), Володимира Затуливітра, Станіслава Зінчука і Станіслава Шевченка (Київ), рівненських поетів – Петра Велесика, Василя Басараби, Георгія Сербіна, Степана Бабія, Юрія і Миколи Берези, Любові і Миколи Пшеничних, Миколи Тимчака, Євгена Шморгуна, композиторів: Андрія Штогаренка,
Лесі Дичко, Алли Загайкевич (Київ), рівненських авторів – Миколи Корейчука, Василя Горностая, Віктора Корчаги, Андрія Пастушенка, диригента Віри Базилевич (Одеса), письменників з Гощі – Петра Гуменюка і Спиридона Кравчука, науковців: Руслана Постоловського, Романа Павелківа (Рівне), Богдана Луканюка (Львів), а також художників: Тетяни Лукашевич, Віктора Гвоздинського, Євгена Чорного (Рівне), Богдана Губаля (Івано-Франківськ), фольклористів: Олекси Ошуркевича (Луцьк), Елеонори Рижик-Томчук (Підляшшя),
Людмили Гапон, Раїси Цапун (Рівне), краєзнавців: Ірини Куліш-Лукашевич (Рівне), Кузьми Смаля (Чернівці) та ін.
Зібрані книги з автографами авторів – це не просто моя домашня колекція: кожний автор і його книги відіграли і відіграють важливу
роль у моїй творчості і моєму житті.
Взяти хоча б Петра Велесика. Перша наша зустріч весною 1970 року з ним, тоді ще студентом випускного курсу Рівненського педагогічного інституту, зіграла важливу роль у моєму творчому житті. Поради поета дали мені поштовх до праці і перший видрук моїх віршів у
Сарненській районній газеті «Будівник комунізму» – це був стимул і пошук себе в літературі. Сьогодні Петро Велесик – знаний письменник,
автор багатьох книг прози і поезії, своїми творами дає поштовх до глибокого пізнання поезії.
Важливе значення у моєму житті відіграв і клуб творчої молоді «Провесінь», який діяв при обласній газеті «Червоний прапор», започаткований Євгеном Шморгуном. Тут зустрів тих колег, які сьогодні відомі письменники, поети: Микола Тимчак, Люба і Микола Пшеничні,
Юрій і Микола Берези і сам Євген Шморгун, котрі своєю енергією і талантом надихали на творчу працю.
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Не можу не згадати й Григорія Дем’янчука – журналіста, краєзнавця, літератора, дослідника творчості забутих постатей нашого краю.
Перші з ним зустрічі в редакції газети «Червоний прапор» позитивно вплинули на мене. Цей мудрий чоловік завів мене в архів, навчив працювати з архівними матеріалами. Навіть коли я укладав перший регіональний в Україні енциклопедичний довідник «Митці Рівненщини»,
він став його редактором.
Відомий журналіст, поет-пісняр Георгій Сербін, автор багатьох книг про відомих людей нашого краю, які дають нам можливість не забувати минуле, майстер пісенного тексту, відкрив мені шлях до написання пісень.
Працюючи у Рівненській дитячій музичній школі № 1 ім. М. В. Лисенка, я разом зі своїми учнями підготував збірник творів для контрабаса. Чому з дітками? А тому, що діти вибирали грати ті твори, які їм сподобались. Я цей збірник надіслав до видавництва «Музична
Україна», не маючи ніякої надії на його видрук. У 1989 році у Рівному відбулося Всеукраїнське Шевченкове свято «В сім’ї вольній, новій»
і на це свято приїхало багато київських письменників. Був серед них і поет Микола Сом. Мене з ним познайомив Григорій Дем’янчук. При
зустрічі я зізнався Миколі Даниловичу, що підготував такий збірник і відіслав у Київське видавництво, а він каже:
– Я там свого часу працював літературним редактором, тому усіх знаю. Тож замовлю слово, щоб звернули увагу.
Вийшов мій збірник, яким досі користується вся контрабасова братія України.
Навчаючись в Одеській консерваторії ім. А. В. Нежданової по класу контрабаса, я навчався ще й з диригування в класі досвідченого диригента Віри Петрівни Базилевич. У неї, до речі, навчалися викладачі нашого вишу, зокрема, В’ячеслав Миколайович Старченко, засновник кафедри духових та ударних інструментів, і Людмила Панасівна Ульяновська, яка нині працює на кафедрі пісенно-хорової практики
та постановки голосу, унікальний педагог і виконавець. Під час німецької окупації Віра Петрівна працювала органісткою в Одеському оперному театрі, після війни в консерваторії вела клас кларнета і диригування, підготувала цілу плеяду відомих в Україні диригентів і виконавців. Вона мені подарувала методичну розробку з диригування, якою я до сьогодні користуюся на уроках.
У цей період познайомився також з одеським письменником Богданом Сушинським, який працював у обласній газеті «Комсомольська іскра». Там він вмістив добірку моїх віршів і на згадку мені подарував книги з автографом.
Працюючи у Рівненському державному інституті культури, я вів інструментальну групу фольклорного ансамблю «Горина», засновником і керівником якого був Василь Михайлович Павлюк, відомий фольклорист, дослідник, диригент. Колектив налагодив зв’язки з українським товариством з Підляшшя (Польща), і часто ми виїжджали туди на фестивалі, творчі зустрічі, концерти. Я також друкував матеріали про творчі зв’язки ансамблю «Горина» з українцями Підляшшя в журналі «Над Бугом і Нарвою», редактором якого був і є поет і прозаїк Юрій Гаврилюк. При одній зустрічі він попросив написати невеличкі рецензії на книги українських підляських поетів Євгенію Жабінську, Івана Киризюка і Юрія Гаврилюка. І я відгукнувся на це прохання. Через деякий період у Рівне з Підляшшя надходить бандероль
від головного редактора новозаснованого альманаху «Український літературний провулок» Тадея Карабовича, який запросив до співпраці
з цим виданням. Тож я написав сім рецензій на книги українських поетів, які живуть на Підляшші. Також на Підляшші працюють випускники кафедри музичного фольклору, які закінчили наш інститут і там створили творчі колективи. Зокрема, Ельжбета Рижик-Томчук видала збірник пісень «Рогульки Підляшшя».
Ще один автограф отримав від професора Львівської музичної академії ім. М. В. Лисенка Богдана Луканюка.
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Коли я навчався у Рівненській музичній школі, у 1960 роках теоретичні дисципліни читав Юрій Антонович Цехміструк. Скромна,
ввічливі людина, музикант, диригент. Уже пізніше, працюючи в Рівненському інституті культури, я дізнався і отримав від свого друга Костянтина Устенка невеличку зшиту книжечку з гарно написаними нотами. З’ясувалося, що Юрій Цехміструк у 1936–1937 роках разом із
відомим українським фольклористом Філаретом Колессою записував пісні на Волині під фонограф. Це збірники «Ой на горі ряст цвіте»,
«Ой зійдися родинойко» нами були видані. Невдовзі до нас на кафедру музичного фольклору був запрошений читати деякі дисципліни
Богдан Луканюк, я показав йому ці збірники, а їх було два. З’ясувалося, що Богдан Степанович збирає матеріали про Юрія Цехміструка.
Тож наша спільна праця увінчалася видруком книги у 2006 році про цього фольклориста і диригента «Народні пісні Волині, фонографічні
записи 1936–1937 років». Ця книга досі служить студентам-фольклористам в Україні. Ще й разом ми відкрили меморіальну дошку Юрію
Цехміструку на будинку, де він жив у Рівному по вулиці Соломії Крушельницької, 22.
Не можу не згадати київського хорового композитора Лесю Дичко. Вона часто бувала у Рівному, в органній залі проводився її авторський концерт, де мені доводилось грати в супроводі симфонічного оркестру. Запам’яталися також її зустрічі зі студентами Інституту культури.
Леся Дичко зіграла важливу роль у моїй роботі з дослідження творчості українського композитора, нашого земляка Германа Жуковського з Радивилова. На той час обласне відділення Музичної спілки започаткувало обласну мистецьку премію його імені, а інформації про
нього було мало. Я звернувся до Лесі Василівни, а вона познайомила мене зі старійшиною композиторів України Яковом Цеглярем, який
був близьким другом Германа Жуковського. Я тоді поїхав до родини композитора у дачне містечко Клавдієво, що під Києвом, і привіз партитури його творів, документи, фотографії, гіпсовий бюст, які передала родина для увіковічення пам’яті Германа Жуковського. Нині всі ці
матеріали я передав у Радивилівський районний музей, адже в місцевій школі мистецтв раз у два роки проводиться конкурс інструментальної музики ім. Германа Жуковського і мене часто запрошують до складу журі.
Ще один автограф мого друга, композитора Миколи Корейчука, з яким разом навчався у Рівненському музичному училищі, а нині разом працюємо в Інституті мистецтв РДГУ. Музика Миколи Корейчука – особлива, витончена, виважена, сучасна і популярна, вона звучить
часто по обласному і українському радіо і телебаченні, в концертах, на фестивалях.
Є автограф і художника Євгена Чорного, з яким я часто співпрацюю. Він оформив художньо мої книги «Причастя» і «Полісся моє голубе». Його графіка особлива – витончена і приваблива. Серед науковців, які подарували мені автографи, особливе місце посідають праці
Руслана Постоловського, вченого, історика-дослідника, фахівця з історії слов’янських народів, активного громадського діяча, професора,
ректора Рівненського державного гуманітарного університету.
Ось такі книги з автографами друзів, колег, знайомих зберігаються в моїй домашній бібліотеці. Я з них черпаю наснагу для своєї творчості і використовую ці видання для навчання і виховання студентів, прищеплюю в них любов до нашого українського слова.
Богдан Столярчук, заслужений діяч мистецтв України,
професор кафедри музичного фольклору Інституту мистецтв
Рівненського державного гуманітарного університету,
лауреат мистецької премії ім. Германа Жуковського
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Біографія
Богдан Йосипович Столярчук народився 25 серпня 1947 р. у с. Дмитрівка Гощанського району Рівненської області. У 1964 році закінчив Рівненську вечірню музичну школу (клас скрипки В. С. Климчука) та 9 класів Рівненської СШ № 6. У 1970 році закінчив Рівненське музичне училище (клас контрабаса О. М. Островського), у 1976 році – Київський інститут культури ім. О. Є. Корнійчука (Рівненський
культурно-освітній факультет, нині – Інститут мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету), 1986 році – Одеську державну консерваторію ім. А. В. Нежданової (нині – Музична академія, клас контрабаса та диригування Ю. М. Мироненка і В. П. Базилевич).
У 1967–1969 pоках служив у збройних силах, у 1969–1972 pоках – артист оркестру Рівненського обласного музично-драматичного театру та Рівненської обласної філармонії, у 1976–1978 pоках – методист Обласного будинку художньої самодіяльності профспілок. Лауреат
I Всесоюзного фестивалю самодіяльної художньої творчності трудящих (1975–1977 рр.). У 1976 році пройшов однорічний курс навчання
в школі молодого журналіста преси при редакції Рівненської обласної молодіжної газети «Зміна» (керівник – З. В. Голоденко). У 1977–
1992 pоках – громадський кореспондент обласної молодіжної газети «Зміна», у 1982–1992 pоках – громадський кореспондент газети
«Львівський залізничник», від 1995 року – позаштатний кореспондент Рівненського тижневика «Сім днів». Від 1978 року – засновник і
викладач класу контрабаса і бас-гітари, у 1989–1993 pоках – завідувач відділу струнно-смичкових інструментів у Рівненській дитячій музичній школі № 1 ім. М. В. Лисенка. Від 1982 року веде ним же створений ансамбль камерної музики викладачів школи. 1990 року вперше в Рівному зіграв Концертну симфонію для контрабаса і альта та Концерт мі-мажор для контрабаса Карла Диттерса фон Диттерсдорфа
з камерним оркестром Рівненської обласної філармонії (диригент – народний артист України Богдан Депо, соліст-альтист – Петро Шатний).
У 1993–1996 pоках – завідувач кафедри фольклору та народного співу, від 1996 року – доцент, від 1994 року – керівник інструментальної
групи фольклорного ансамблю «Горина», від 2000 року – інструментального ансамблю традиційної народної музики «Хутірські музики»,
дипломанта і лауреата регіональних та всеукраїнських конкурсів і фестивалів «З народного джерела», «Нові імена», «Древлянські джерела». Від 1992 pоку проводить щорічні традиційні вечори контрабасової музики, в яких беруть участь його учні з Рівненської дитячої музичної школи, Рівненського музичного училища, студенти Рівненського державного гуманітарного університету та випускники.
Нині – професор кафедри музичного фольклору Інституту мистецтв Рівненського держдавного гуманітарного університету і викладач
Рівненської дитячої музичної школи № 1 ім. М. В. Лисенка. У 2003 і 2014 роках пройшов наукове стажування у Волинському університеті ім. Лесі Українки. У 2003 році йому присвоєне вчене звання доцента.
Лауреат премій: краєзнавчої “За відродження Волині” (1996), літературно-мистецької ім. Бориса Тена (1997), вузівської ім. Мелетія
Смотрицького (1999), міжнародної літературно-мистецької премії ім. Авеніра Коломийця (2002), мистецької премії ім. Германа Жуковського (2003), просвітянської ім. Грицька Чубая (2007), краєзнавчої ім. Івана Шишка (2010) в галузі театрального мистецтва (2011), літературної ім. Ростислава Журомського (2014), мистецької ім. Ярослава Калюха (2014), літературно-мистецької премії ім. Миколи Шакури
(2015), літературної ім. Світочів (2015).
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У 1996 р. присвоєно звання “Почесний член Всеукраїнської спілки краєзнавців”, у 2006 р. - “Почесний музейник, у 2009 р. - “Почесний
бібліотекар”. Відмінник освіти України (2009). Нагороджений “Золотою медаллю української журналістики” (2010).
Член Національної спілки журналістів України (1986), член Національної всеукраїнської музичної спілки (1992), член Національної
спілки краєзнавців України (1992), член Національної спілки художників України (мистецтвознавець, 2000), член Національної спілки
театральних діячів України (2003), член Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка (Львів, 2003), член Національної спілки кобзарів України
(2009). Відповідальний секретар обласної асоціації композиторів Національної всеукраїнської музичної спілки (1992), голова Рівненської
міської краєзнавчої організації Національної спілки краєзнавців України (2001), перший заступник голови Рівненського відділення Національної всеукраїнської музичної спілки, співпрацює з журналом “Український літературний провулок” (Люблін, Польща, 2003- 2010)
та з Енциклопедією сучасної України (2001-2011). У 2003 та 2008 рр. делегат III-IV з’їздів Всеукраїнської спілки краєзнавців (Київ), у 2009
р. - конференції Національної всеукраїнської музичної спілки та IV з’їзду Національної спілки кобзарів України, у 2015 р. - V з’їзду Національної всеукраїнської музичної спілки..
Автор більше 100 книг нарисів, віршів, довідників, посібників, методичних розробок, покажчиків, енциклопедії, зокрема першого в Україні навчального збірника з класу контрабаса для дитячих шкіл (1990), біографічного словника “Контрабасисти України” (1992), першого в Україні регіонального енциклопедичного довідника “Митці Рівненщини” (1997).
Вперше на Рівненщині видав книги нарисів про митців рідного краю “З дзвінкого джерела” (1991), “Мелодії душі” (1993) та бібліографічні довідники “Фольклористи Рівненщини” (1995), “Рівненська дитяча музична школа № 1 ім. М. Л. Лисенка” (1999) та “Рівненське
музичне училище: 45 років” (2000). Упорядник збірників народних пісень у записах Юрія Цехміструка, Сергія Козицького, Івана Пестонюка. Автор книги “Пам’ятні імена. Статті і дослідження” (2003). Упорядкував і видав книги про співачку Марію Сабат-Свірську (2006),
диригента В’ячеслава Старченка (2008), художника Валентина Колосова (2009), хормейстерів Марію Афонченко, Івана Корсюка, Миколу Куща, Ореста Олійника, Володимира Островського, Володимира Пекаря, Володимира Толканьова (2009), композитора Михайла Каганова (2011), збирача волинських пісень Юрія Цехміструка (2006), композиторів Ярослава Калюха (2009), Анатолія Андрухова (2010),
співачку Тетяну Перенчук (2007), композитора Германа Жуковського (2008), збірку пісень на слова поета Петра Велесика (2011), довідкові видання “Бандуристи Рівненщини” (2006), “Контрабасисти України” (2007), “Митці Рівненщини” (2011), “Рівненська ДМШ № 1”
(2009). Упорядкував книгу “Історія театрального мистецтва Рівненщини” Ігоря Жилінського (2009), видав навчальні посібники: “Інструментування” (2001), “Читання партитур” (2005), “Хрестоматія для контрабаса” (2011), збірки віршів поетів-земляків: Петра Нестерука “Калиновий вінок” (2008), Миколи Шакури “Повернення” (2009), Миколи Шакури “Не растеряй души тепло” (2009), “Покаяння” (2011),
Володимира Гуменюка “Календарем прожитих літ” (2010), “Исповедь” (2011), Любові Ярмолюк “На віражах життя” (2011), Тетяни та Григорія Сокіл “Дві стежини до слова” (2011), Валентини Величко “Ранок на підвіконні” (2011). Понад 50 наукових досліджень видруковано
у збірниках, альманахах, журналах Рівного, Дубна, Острога, Кам’янця-Подільського, Тернополя, Києва, Більськ-Підляського та Любліна
(Польща), понад 200 краєзнавчих, музикознавчих, мистецтвознавчих статей - у місцевій пресі. Досліджує життя і творчість митців, чиї шляхи
пов’язані з Поліським краєм. Твори у його виконанні звучали в ефірах Рівненського радіо та на телебаченні.
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Автографи на книгах
з приватної колекції Богдана Столярчука*

_______________________________________________________________________________________________

* Записи розташовані в алфавіті авторів автографів.
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№1

Надія Адамчук (1967 р. н.) – нарисовець, талановита журналістка, яка певний час працювала в районній газеті
«Рідний край», член Національної спілки журналістів України.
У трьох збірниках нарисів гощанської журналістки Надії Адамчук висвітлені образи талановитих людей, серця яких
освітлені добротою та наповнені любов’ю. Герої оповідей – це її земляки, які возвеличують наш край своєю працею,
милосердям, зачаровують своєю вдачею і
своєю піснею.
Перебуваючи у Гощі в редакції районної
газети «Наш край», де працюють Надія
Адамчук та Олександр Форманчук (1975) –
нарисовець, краєзнавець, член Національної
спілки журналістів України, спілкуючись
про творчі здобутки, на згадку від них отримав книгу з автографом. Зичу їм успіху!
У альманасі «Зійшла веселка над Горинню» Надія Адамчук започаткувала нариси
про відомих людей Гощанщини, які своєю
працею, своїм талантом звеличують красу і
добро нашого краю.

Зійшла веселка над Горинню: [розповіді про жителів Гощанського району] / проект. Н.
Адамчук, О. С. Форманчука. – Володимирець : Володимир. райдрук., 2011. – 177 с.
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№2

Герої оповідань Надії Адамчук возвеличують наш край.

Зійшла веселка над Горинню. Вип. 2 / упоряд.: Н. Адамчук, О. Форманчук. – Рівне : Овід, 2012. – 216 с.
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№3

До збірки увійшли нариси про талановитих людей, які наповнені любов’ю і добротою.

Зійшла веселка над Горинню. Вип. ІІІ / проект Н. Адамчук та О. Форманчука. – Рівне : О. Зень, 2012. – 200 с.
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№4

Невигадані історії Надії Адамчук написані щиро, просто і доступно. Червоною ниткою через її новели, вірші і просто розповіді проходять особисті переживання, радість, сльози, смуток. Але вона змушена випустити із свого серця
це життєве нагромадження, яке називається – кохання. І це прекрасно.

Я жінка, я травинка, я роса,
Зігріта сонцем і дощами вмита.
Я жінка, я травинка, я роса,
Я павутинка бабиного літа.

Ідучи, залишаю любов : історії життя / уклад. Н. Адамчук. – Рівне : О. Зень, 2013. – 200 с.
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№5

Анатолій Андрухов (1939–2010) – композитор, митець, який віддав своє життя музиці, заслужений працівник культури України.
«Моя родина Україна» – це перша пісенна збірка Анатолія Андрухова, куди увійшли твори на слова українських і
рівненських поетів, які склали гарний зміст цієї збірки. А. Андрухов – лірик по життю. У його душі завжди вирувала музика, наповнена теплом
батьківської оселі, що напилася джерельної води у рідній
Перемилівці. Як писав Олександр Богачук у передмові до
цієї збірки, «найголовніший
пульс його життя – пісенна
творчість. Кожен, хто ознайомиться з авторським збірником, відчує самобутній хист
обдарованого композитора,
збагне дзвін, порив благородної любові до матері України.
Невипадково камертоном авторської книги є пісня «Моя
родина – Україна».

Моя родина – Україна,
Нащадки славного Дніпра.
Сідлаймо долю – та на волю
Пора нам вершники, пора.
Єднає нас, браття,
Козацьке завзяття,
Любов’ю окрилює груди.
Гей нашому роду
Нема переводу.
Нема – і ніколи не буде.
Андрухов А. Моя родина – Україна : вокал. твори / А. Андрухов. – Рiвне, 1994. – 100 с.
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№6

До збірки увійшли твори та їх інструментовки Анатолія Андрухова, різні за жанром і характером, складністю виконання, які зайняли чільне місце в репертуарі аматорських і професійних колективів.

Андрухов А. Від Ікви і до Горині : твори для духов. оркестру / А. Андрухов. – Рівне : Рівнен. друк., 1996. – 164 с.
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№7

«Кує зозуля» Анатолія Андрухова дарує цілу низку ліричних творів, що знайшли своїх прихильників і серед виконавців, і серед слухачів. Його музика звучить в аматорських колективах і у виконанні окремих співаків.

Андрухов А. Кує зозуля : вокал.-хор. твори / А. Андрухов. – Рівне : Азалія, 1997. – 115 с.
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№8

Анатолій Андрухов – відомий композитор Рівненщини, який написав багато пісень, присвячених рідному краю. Ця
збірка містить пісні на слова Миколи Берези, Сергія Рачинця, Валентина Монаєнкова, Євгена Шморгуна, Олександра
Богачука. Як написав журналіст Віктор Мазаний: «Музико! Стою перед величчю Вашого духу. Стою і вклоняюсь».

Андрухов А. З добром і любов’ю : вокал.-хор. твори / А. Андрухов. – Рівне, 2000. – 105 с.
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№9

Інструментальні твори Анатолія Андрухова виконуються оркестром народної музики «Древляни» Рівненського музичного училища, яким він довгий час керував.

Андрухов А. П’ять інструментальних ансамблів : [ноти] / А. Андрухов. – Рівне, 2002. – 21 с.
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№ 10

Анатолій Андрухов – автор багатьох пісень про наш край. А це збірник з поезією Олександра Богачука, поета-пісняра, нашого земляка.

Хто слів черпає із джерел народу,
Вклоняється їм серцем і чолом –
Той сам стає від роду і до роду
Народним невичерпним джерелом.

Андрухов А. Я пісням дарую крила : вокал.-хорові твори / А. Андрухов. – Рівне : Волин. обереги, 2002. – 90 с.
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№ 11

Методична розробка Марії Бабич (1959 р. н.), була написана для студентів спеціалізації «Фольклор і народний спів».
Марія Михайлівна працювала на кафедрі музичного фольклору.

Бабич М. Виховання навичок гри по слуху на баяні : метод. розроб. для студентів ф-ту муз. творчості, спеціалізації
«Керівник фольклор. інструментал. кол.» / М. Бабич ; Рівнен. держ. ін-т культури. – Рівне : РДІК, 1998. – 24 с.
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№ 12

Марія Михайлівна Бабич довгий час працювала на кафедрі музичного фольклору РДГУ, моя хороша колега, вела
клас баяна, диригування, а також транскрипцію. Ці збірники складають вокально-інструментальні та танцювальні твори у баянній транскрипції, записаній нею від народних виконавців на гармошці та баяні у Зарічненському районі (Рівненська область) та Пінському (Брестська область, Білорусь) районах.
Цей репертуар досліджувався
Марією Бабич з дитинства, а польові записи здійснювалися протягом 1997–1998 років від виконавців на гармошці та баяні.

Народна інструментальна музика Південної Пінщини : репертуар. зб. для баяна / Рівнен. держ. ін-т культури ; авт.транскриптор М. М. Бабич. – Рівне, 1999. – 28 с.
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№ 13

Марія Бабич розрахувалася і поїхала до доньки Ірини в Київ. Ірина працює в естрадному оркестрі, а Марія Михайлівна виховує онука Данила.
Ця книга – мені на згадку про співпрацю на кафедрі музичного фольклору РДГУ.

Гордійчук М. М. Фольклор і фольклористика : зб. ст. / М. М. Гордійчук. – Київ : Муз. Україна, 1979. – 251 с.
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Степан Бабій (1940 р. н.) – поет, прозаїк, член Національної спілки письменників України, заслужений працівник
культури України.
Зі Степаном Бабієм я знайомий ще зі своїх студентських літ, іноді часто виступали на творчих зустрічах. Його вірші
на злобу дня. Лікар за професією, поет за покликанням. Як писав лікар Віталій Коротич: «Поетолікар, лікаропоет».

І знов недописаний вірш –
Благально хтось стукає в двері,
Біда все чиясь у мій двір
Розради шукати заверне.

Бабій С. О. Відкриваю себе : поезії / С. О. Бабій. – Київ : Рад. письменник, 1980. – 78 с.
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Степан Бабій оспівує красу рідного краю, оспівує чесних, принципових людей…, більшість віршів присвячено Матері і коханій.

За мальвами рясними – сива хата,
А сонце сушить вересневий цвіт.
Спинилася стара худенька мати
І задивилась зболено на світ.

Бабій С. Пізні яблука : поезії / С. Бабій. – Київ : Рад. письм., 1987. – 78 с.
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Степан Бабій – знаний поет, відомий своїми книгами, його вірші покладені на музику і виконуються відомими співаками.
До даної книги увійшли прозові та поетичні твори, що тривалий час пролежали у радянських видавництвах, не
дійшовши до читача.

Ніхто художником не називає маму,
Але погляньте на її город,
Які узори зроблені руками –
Зеленими, червоними рядками…
Земна краса росте з її турбот.

Бабій С. О. Криниці на пагорбах / С. О. Бабій. – Рiвне : Азалiя, 1993. – 168 c.
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Віра Петрівна Базилевич (1909–1991) – доцент, мій педагог з диригування в Одеській державній консерваторії ім.
А. В. Нежданової. Навчаючись у класі контрабаса Ю. М. Мироненка, паралельно пройшов повний курс симфонічного
диригування.
Віра Петрівна – прекрасна людина і педагог, її урок розпочинався з розбору партитури, гармонії транспонуючих
інструментів, поліфонії, гри на фортепіано партитури, аналізу твору, аж тоді
диригування, коли ти знаєш, що вимагатимеш від оркестру. Щира подяка!

Методические рекомендации по работе дирижера над художественным произвидением с самодеятельным
духовым оркестром / Одес. обл. научно-метод. центр нар. творчества и культурно-просветител. работы ; сост. В. П.
Базилевич. – Одесса, 1985. – 72 с.
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Володимир Бардабуш – з яким разом працювали в обласному будинку художньої самодіяльності профспілок. А ця
книга про життєві події, які відкриваються перед ним. Зустріч з народженням храму Петра і Павла, який будували
у Басовому Куті.

Бардабуш В. Да помянет Господь Бог во Царствии Своем : хронікально-документал. розповідь в літ. та поет.
картинках / В. Бардабуш. – Рівне, 2007. – 88 с.
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Василь Басараба (1948 р. н.) – поет, прозаїк, член Національної спілки письменників і журналістів України.

Зійдуть сніги й зазеленіють сходи,
Красою світ овіює весна…
Земля, як жінка, що дитя народить,
Тоді стає найкращою вона.

Басараба В. Н. У країні Україні : поезії / В. Н. Басараба. – Рiвне : Ред.-вид. вiддiл, 1991. – 128 с.
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Василь Басараба – колега ще по молодіжній газеті «Зміна», з-під його пера вийшло багато книжок віршів, повістей,
нарисів. Його вірші покладені на музику і звучать по радіо та в концертах. Увагу привертають дитячі книжечки, які
заслуговують уваги юних читачів.

На городі – стільки див,
Я б там цілий день ходив,
Та бабуся знов кричить:
«Вийди звідти, не топчи!».

Басараба В. Ожинова стежина : вірші для дітей дошк. та молодш. шк. віку / В. Басараба. – Рівне, 1995. – 24 с.
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«Космос душі народу, нескореність його духу у просторах земних і небесних, людина з її почуваннями і помислами – теми, яких токається автор у новій книзі…».

Віковічні
Бринять дуби
І видзвонює
Сонцем синє…
Через доли оці
Й горби
Мою долю
Веде Волинь.

Басараба В. Н. Воля : поезії / В. Н. Басараба. – Рівне : Азалія, 1999. – 68 с.
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Зустріч з Василем Басарабою відбулась у редакції молодіжної газети «Зміна», дописувачем якої я був. Василь малоговіркий, але багато пишучий, його вірші часто друкували обласні та республіканські газети. Книга «Калинова кров»
торкається подій Берестецької битви.

Цвіте калина.
Білим та пишним цвітом
З весни у літо по всій Україні…
І там, і тут,
І так – усі літа.
Усі віки – від літа і до літа
Дощам іти і житу половіти,
І виростати дітям,
І цвісти калині.

Басараба В. Н. Калинова кров : поема / В. Н. Басараба. – Рівне : Волин. обереги, 2001. – 72 с.
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Григорій Дем’янчук (1936–2001) – неординарна постать у журналістській краєзнавчій літературі, заслужений журналіст України. Його мудре слово завжди мало вагому підтримку для початкуючих літераторів. У цій книзі, яку упорядкували В. Басараба і Л. Дем’янчук, уміщені спогади його друзів, колег, рідних, Г. Дем’янчука.

Автограф Василя Басараби

Барви слова : кн. про життєвий і творчий шлях Г. Дем’янчука / упоряд. В. Басараба, Л. Дем’янчук. – Рівне : Волин.
обереги, 2016. – 224 с. – (Золоті імена Рівненщини).
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Богдан Безкоровайний (1960 р. н.) – контрабасист, який працював артистом оркестру Тернопільського облмуздрамтеатру. Згодом виїхав у Сімферополь і заснував міське науково-творче товариство імені Василя Безкоровайного, свого
дідуся, композитора, піаніста, який від 1949 року жив у США і написав яскраві зразки хорової та вокальної музики,
твори для мішаного хору з солістом для інструментального квартету, дитячі фортепіанні мініатюри.

Безкоровайний В. Сонати: для фортепіано : [Ноти] : пед. репертуар з курсу «Основ. музич. інструмент (фортепіано)» /
В. Безкоровайний. – Сімферополь : Сімфероп. міськ. друк., 2008. – 48 с.
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Микола Береза (1953 р. н.) – поет, член Національної спілки письменників України, працює на Рівненському обласному радіо.

Народу очі не зав’яжеш.
Хотів би ти чи не хотів –
Народ – він бачить, що ти
кажеш,
А що ти робиш – поготів.

Береза М. Криниця дня : поезії / М. Береза. – Рівне, 1992. – 113 с.
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Микола Береза – знайомий ще зі студентських років. Відвідували клуб творчої молоді «Провесінь», літературну студію «Червоні сурми» і нині в радіопередачах з ним спілкуємося про наболіле.

Ось так. Уже і жовтня середина,
І лист пожухлий стишено пливе…
Скажи мені, омріяна людино,
Невже і ти по осені живеш?

Береза М. Мамина грамота : поезії / М. Береза. – Рівне : Волин. обереги, 2001. – 72 с.
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Далекого 1970-го року зароджувався клуб творчої молоді «Провесінь», який гуртував Євген Шморгун. Там ми і зустрілися з Миколою Березою, читали перші вірші, обговорювали творчі доробки колег, які згодом друкувалися в газеті
«Червоний прапор». Сьогодні багато з них мають свої книги, творять дорогу до Вкраїни поезії.

Такий був час: за правду – Колима.
А за брехню – звання лауреата.
І винуватих начебто нема,
Аби за все сьогодні покарати.

Береза М. Громниця : лірика / М. Береза. – Рівне : Овід, 2006. – 72 с.
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Лірика Миколи Берези – щира, йде від серця пережитих днів і радує сучасне життя з його щоденними перипетіями.
Барабанити легше: дотримуйся ритму
І сильніше у бубон бий.
Набагато складніше – смичком говорити
І про щастя людське, і про біль.

Береза М. На острівку твоєї доброти : восьмивірші різних літ / М. Береза. – Рівне : Волин. обереги, 2007. – 72 с.
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Юрій Береза (1955 р. н.) – поет-гуморист, член Національної спілки письменників України, лауреат премії імені Остапа Вишні, з новими гуморесками виступає в книзі «Оглядини з виграшем», які спонукають читача до певних роздумів – «Впав у розпач і … забруднив новий костюм».

Береза Ю. П. Оглядини з виграшем : гумор і сатира / Ю. П. Береза. – Рiвне : Держ. ред.-вид. пiдпр., 1993. – 144
c.
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Книга сатиричних творів Юрія Берези висміює бюрократію, яку не вишкребеш і бульдозером. Це було завжди, є і
сьогодні.
Богданові Столярчуку
контрабасисту, з нагоди виходу
його книги «Самотня скрипка»
«Самотню скрипку» розчерком пера
Він видав, попри кризу, на-гора,
Щоб Контрабас, що жив холостяком,
Хоча б на старість обмінявсь смичком.
***

Нікудишній літератор,
Ти сидиш у видавництві,
Щоб свої творіння ниці
Власноручно… видавати.

Береза Ю. П. Дефіцитний фанат : гумор і сатира / Ю. П. Береза. – Рiвне : Облуправлiння по пресі, 1992. – 158
с.
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Із книги «Не роззявляйте рота!»:
МОЇ СЛІДИ

Б’ються в душу мою думками
Пережиті і стомлені дні.
Хтось услід прокричав мені
Не моєї мами словами –
Богдан Столярчук «Причастя».

Я мандрую шляхами, стежками,
Вже відколи на ніженьки сп’явсь.
Обліпив їх своїми слідами,
Як ікрою мулище карась.
Ті сліди, як звичайно, і кроки,
У наборі моїм будь-які:
Є дитячі, дорослі, широкі,
Є глибокі, вузькі та мілкі.
Якось днями крокую додому
І друкую солідні сліди.
Раптом сліду у вухо одному
Крикнув хтось: Професійніше йди!
Озирнувся… Нікого. Лиш в душу
Дні думками гамселять: «Ех, ти…».
Після того ходить, друзі, мушу
Я навшпиньках, щоб крик обійти.

Береза Ю. Не роззявляйте рота! : гумор і сатира / Ю. Береза. – Рiвне : Азалiя, 1995. – 123 с.
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Нова книга поета-гумориста Юрія Берези вміщує сатирично-гумористичні вірші та оповідання, літературні поради, епіграми, афоризми.

– Папір навіщо переводиш, друже?
Поет із тебе – як із мухи гусь…
–Ти так не нападай на мене дуже –
Я наклепи уже писати вчусь.

Береза Ю. П. Не вішай носа в шафу! : гумор і сатира / Ю. П. Береза. – Рівне : Рівнен. друк., 2002. –
160 с.
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Із книги: «Короткими перебіжками»:
Б. С. краєзнавцю, літератору та
оркестру в одній особі, на 65-річчя.

В тебе сива борода,
Сивий чуб і вуса,
А душа ж то молода,
Друже, забожуся.
Сміх крізь ноти і журу
Вмієш виливати.
Очевидно, як і вмру,
Буду пам’ятати.
Втім, од смерті, щоби знав
Двину, як ракета.
Лиш скажи, де заховав
Ти велосипеда?

Береза Ю. Короткими перебіжками : гумор і сатира / Ю. Береза. – Рівне : Овід, 2006. – 159 с.
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ЖИТТЯ НА ПОВОДІ

Без поводу не мислю й дня...
Богдан Столярчук,
зб. «Забреду в твій сад»
Не пес я, друзі, і не цуценя –
Солідний чоловік і літератор.
Однак без поводу не мислю дня,
Як без пального деркотіння трактор.
Прокинусь вранці, повода беру
Й веду себе на ньому до сніданку,
Пишу з ним вірші, сорочки перу,
У сад бреду і скопую ділянку...
Це, так би мовить, в мене талісман.
Щоправда, з ним я не виходжу в місто,
Бо ще якийсь місцевий хуліган
За повід вхопить й зв’яже з пародистом.

Береза Ю. Копитентний керівник : гумор і сатира / Ю. Береза. – Рівне : Волин. обереги, 2009. – 392 с.
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Юрій Береза – вперше дебютує серйозною лірикою, постає як справжній поет.

Вже стільки літ, вже стільки зим і літ,
Як випала мені та дама пікова…
Серця розлучених подібні до сиріт:
Любові повні, а зізнатись – нікому.

Береза Ю. П. Увіходимо в осінь : лірика / Ю. П. Береза. – Рівне : Волин. обереги, 2012. – 144 с.
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Ця книжка Юрія Берези, яка у 2015 році перемогла у конкурсі «Краща книга Рівненщини», адресована всім, хто
шукає рідну мову та хоче нею вправно володіти.

Скажу тобі, мій друже, тет-а-тет:
Де іспит, там зазвичай, і білет,
А де метро, театр, музей, а чи трамвай,
Там лиш квиток. Затям! На носі зарубай!

Береза Ю. Нагадки про мовні порядки / Ю. Береза. – Рівне : Волин. обереги, 2014. – 66 с.
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Володимир Бєляков (1930–1996) – відомий контрабасист, який біля 40 років пропрацював артистом симфонічного оркестру, талановитий дослідник і літературний діяч. Вмів підмітити цікаві моменти із життя музикантів.
У 1990-х роках, готуючи до друку довідники «Контрабасисти України», я був у Києві, де зустрівся з Володимиром
Бєляковим. Він написав рецензію на мій збірник «Контрабас. 1 клас», який вийшов у «Музичній Україні». Давав слушні поради, розповідав про відомих чеських контрабасистів, які працювали в Києві,
в Україні – Богумила Воячека, Отокара
Шпергля.

Беляков В. Симфонические недорозумения : миниатюры / В. Беляков. – Киев : Созвучие, 1997. – 44 с.
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Іван Білоус (1934–2015) – актор, режисер, драматург. Працював у Рівненському облмуздрамтеатрі. Збірник історичних драм Івана Білоуса ми з Тетяною Перенчук отримали в день презентації.

Білоус І. П. Данило Галицький ; Гальшка – княжна Острозька ; Семен Височан : укр. іст. драми / І. П. Білоус.
– Рівне : Волин. обереги, 2004. – 235 с.
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Прозаїка, члена Національної спілки журналістів України Василя Бойчука (1950 р. н.) знаю по редакції обласної
молодіжної газети «Зміна». Щирий у спілкуванні і донині, коли зустріну його з дружиною на ринку. Бентежні його
оповідання, новели і все інше. Роздумую, задумуюсь і пишу.

Бойчук В. А. Бентежний слід полинової любові : оповідання, новели, етюди, есе, образки / В. А. Бойчук. – Рівне
: Лапсюк В., 2008. – 167 с.
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Книга Василя Бойчука містить оповідання, новели і переносить читача у реальний світ, розкриваючи картини життя,
роздуми про людей, про їхні радість і смуток. Кожен твір залишає в душі глибокий слід.

Бойчук В. І буде день як світла радість!.. : вибране : оповідання, новели / В. Бойчук. – Рівне : Лапсюк В. А., 2011. – 425 с.
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Поетеса, член Національної спілки письменників України Юля Бондючна (1984 р. н.) у цій книзі характеризує українського поета і прозаїка з Рівного Василя Басарабу. У своїх публікаціях поет веде розповідь про минувшину України, нашого краю, події сьогодення, подає свій погляд у завтра.

Моя ріка, незвідано глибока, –
Не тільки плин і не лише вода:
Мені всі дні твій погляд синьоокий
Бентежно так у душу загляда.

Бондючна Ю. Василь Басараба : літ. портрет / Ю. Бондючна. – Рівне : Волин. обереги, 2008. – 36 с.
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Збірка поезій Павла Грабовського «Пролісок» вперше вийшла у Львові 1894 року. Твори його переважно сумні, зумовлені обставинами життя, але в них звучить заклик до боротьби за щастя народу. Ця збірка була заборонена царською цензурою.
У 2017 році просвітянин Михайло Борейко (1933 року народження) підготував її до друку, а міське об’єднання товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка і музей Павла Грабовського у
селі Грабовське Сумської області видали накладом 300 примірників.

Грабовський П. Пролісок : поезії / П. Грабовський. – Рівне : Дятлик М., 2017. – 178 с. : іл.
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Борис Боровець (1949 р. н.) – поет, прозаїк, член Національної спілки письменників і журналістів України, знаний
на Рівненщині письменник, автор поетичних та прозових творів, веде велику громадську роботу. У цій книзі автор
розповідає про рідних йому людей, а також людей, які залишили в його пам’яті добрі вчинки.

Боровець Б. Т. У пам’яті і в серці : есеї, листування / Б. Т. Боровець. – Рівне : Волин. обереги, 2015. – 272 с.
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Бородейко (у дівоцтві – Сьомак) Галина (1953–2016) – моя одногрупниця по Рівненському культосвітньому факультеті Київського інституту культури. Після закінчення працювала в Дубенському вищому училищі культури (бандуристка). Добре знала англійську мову. Коли вийшла на пенсію, навчала діток англійської мови. Галина трагічно
пішла з життя, а на згадку лишилася книга.

Let us speak English / авт.-упоряд. Г. Борейко. – Дубно, 2008. – 36 с.
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Юрій Бржечко (1953 р. н.) – добре знаний із студентських літ, його вірші покладені на музику. Як пише він в анотації до цієї збірки: «Писание мое есть один из способов мистического постижения мира».

Я бродил по дождю утихшему,
Только спорил c собой как мог…
И, хотя не открывалась истина,
До последней кровинки промок.

Бржечко Ю. Р. Ветвь цветущих небес : зап. оккультиста / Ю. Р. Бржечко. – Здолбунів : Здолбунів. райдрук., 1997. – 64 с.
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Євген Букет (1981 р. н. ) – краєзнавець з Києва, зустріч із яким відбулася в Рівненській обласній бібліотеці. Він презентував книгу генеалогії роду Букетів від XVIII століття. Цікавий співбесідник, поет, краєзнавець.

Наше прізвище Букет / авт.-упоряд. Є. В. Букет. – Київ : О. В. Пугач, 2010. – 160 с.
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Співпраця з Рівненським обласним краєзнавчим музеєм розпочалася давно і продовжується: виставки, зустрічі, презентації.
В особі його директора Олександра Булиги (1965 р. н.) маю хорошу підтримку. Усі свої книги дарую хранителю музею.

Булига О. С. Поєднані Волинню : іст.-краєзн. нариси : кіносценарій / О. С. Булига. – Рівне : Волин. обереги, 2010. – 232 с.
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Гурій Васильович Бухало (1932–2008) довгий час працював у Рівненському обласному краєзнавчому музеї, згодом
захистив дисертацію і перейшов до Рівненського інституту слов’янознавства. Він досліджував історію свого краю у
Рівненському обласному державному архіві. Я часто з ним спілкувався. Він підказував мені описи особових справ в
архіві, адже кожний дослідник поміж свого дослідження занотовує й інші дотичні справи. За це я йому дуже вдячний.

Бухало Г. В. Круг містечка Берестечка : корот. іст. нарис / Г. В. Бухало. – Рівне : Держ. ред.-вид. п-во, 1993. – 103 с.
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Василь Бухальський (1931–2010) – композитор, диригент, працював у Дубенському вищому училищі культури,
хормейстер, поклав на музику кращі вірші українських поетів. Олександр Бухальський, син Василя, мій колега, скрипаль, який працює в Інституті мистецтв РДГУ, художньо оформив цю збірку, яка має назву «Краю рідний».

Бухальський В. Краю рідний… : вибрані пісні на сл. укр. авторів / В. Бухальський. – Дубно : Просвіта, 1998. – 26 с.
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2010 року в моїй бібліотеці з’явилася книга «Александр Кондратьев: исследования, материалы, публикации. Вып.
2», куди увійшли дослідження, матеріали, публікації вчених України і Росії, присвячені життю і творчості О. Кондратьєва (1876–1967) – поета-прозаїка, літературного критика, видатного представника культури Срібного віку.
У 20–30-х роках письменник жив у Дорогобужі Рівненської області.

Автограф Є. Васильєва

Александр Кондратьев : исследования, материалы, публикации. Вып. 2 / ответ ред. Е. М. Васильев. – Ровно :
Гедеон-Принт, 2010. – 272 с.
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Петро Велесик (1944 р. н.) – поет, прозаїк, заслужений журналіст України, член Національної спілки письменників
і журналістів України.
Я вступив до Рівненського музичного училища у 1964 році на струнно-смичковий відділ, спеціальність «Контрабас». Зі мною разом вчився скрипаль із міста Сарни Левко Кулик. Він пробував писати пісні, а я – вірші, і ми почали разом співпрацювати. На вечорах
відпочинку, які проводилися в музучилищі, він виконував пісні, мав голос до
співу. Він з третього курсу пішов в армію, а коли прийшов – я пішов. Ми зустрілися навесні 1970 року. А тоді він
мені каже: «Я тебе познайомлю з настоящим поетом». Цим поетом був Петро
Велесик. Будучи студентом п’ятого курсу фізико-математичного факультету
Рівненського педінституту, Петро Велесик почав працювати в редакції Сарненської районної газети «Будівник комунізму». Наша зустріч відбулася на
трав’яному майданчику першого гуртожитку педінституту. Петро Велесик вразив мене своєю простотою, малослів’ям
і конкретною розмовою. При спілкуванні я почитав вірші, отримав творчі
зауваження щодо доопрацювання
віршів. Із тих пір і по сьогоднішній день
ми з ним спілкуємося, підтримуємо
творчі стосунки. Петро Велесик – гарний поет, прозаїк, лірик, мій вчитель, я
горджуся цим.
Це перша поетична книга Петра Велесика. Мені було радісно за мого друга,
що світ побачила його книга. Його лірика ніжна, тиха, спокійна, наповнена
Велесик П. Я. Вербова колиска : поезії / П. Я. Велесик. – Київ : Молодь, 1983. – 48 с.
щирої любові до природи, до людей.
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Діапазон поетичних роздумів Петра Велесика досить широкий: від давнини до сучасності. І всюди звучить любов
до України.

Чомусь отак і на землі, і в небі:
Від сильних ждеш
Підмоги в бурелом.
А що ж виходить?
Той,
Найслабший лебідь,
Завжди підставить
Стомлене крило.

Велесик П. Я. Сполохані коні : поезії / П. Я. Велесик. – Київ : Рад. письм., 1991. – 70 с.
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Нова книга Петра Велесика веде нас стежками рідного краю в дивосвіт Лісу – його цікавинок і таємниць. Як пише
автор у передмові, «...ліси Рівненщини – це ціла держава, яка має свої закони, своє населення – рослин та тварин,
власні порядки та звичаї».

Велесик П. Таємниці лісів Рівненщини : худож.-документал. кн. / П. Велесик. – Рiвне : Азалiя, 2001. – 213 c.
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Петро Велесик майстерно описує в своїх новелах і оповіданнях таємниці людської душі, роздумує про вчинки людей.

Велесик П. Я. Приворотне зілля : оповідання, новели / П. Я. Велесик. – Рівне : Азалія, 2003. – 76 с.
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Це перша книга Петра Велесика про наш час. Як пише автор в анотації «…в трусанині брехливої системи (одні – шляхом обману, інші – торгівлею совістю, а то й тілом) вибудовують своє благополуччя…».

Велесик П. Я. Сіті Пандори : провінц. роман / П. Я. Велесик. – Костопіль : Роса, 2005. – 135 с.
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Вже сама назва збірки «Листя у слідах» дає лаконічну відповідь читачеві на запитання: «Про що ця книга?». Про
скороплинність життя, яке без упину біжить. А сліди, навіть якщо і закидає їх листям дощова осінь, забатюжить холодними і безжальними пасмами, нагадують про пережите, залишаться усе ж на землі, як не спогадами, то віршами.
Незважаючи на різні пори року, до поета приходять вірші, він ними живе і дише. Листя, яке залишається у слідах, –
це неперевершена його поезія.

Хоч потоки ріки,
Що обом не відома,
Понесли вже роки
Під мостами утоми –
Ще купання в гаях
Тим літам озиваться…
Я скажу: ти – моя,
В шістдесят, як у двадцять.
Витяг з моєї рецензії з літературнокраєзнавчого журналу Рівненщини
«Погорина» (2008, № 6/7).

Велесик П. Я. Листя у слідах : поезії / П. Я. Велесик. – Костопіль : Роса, 2006. – 70 с.
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Героями оповідань цієї книжки є різні птахи і звірята, а люди допомагають авторові розкрити багатогранний світ
наших менших братів.

Велесик П. Гніздо в кишені : оповідання / П. Велесик. – Рівне : Рівнен. друк., 2008. – 88 с.
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Петро Велесик – тонкий лірик, його поезія наповнена ароматом рідної природи, яка виносила, випестила і виростила його на своїх «лікарських рослинах» і вдихнула в нього свій таємничий нектар поезії. У той же час поет залишається вірним своїй темі, яка червоною ниткою проходить через усю його поезію – це тема стосунків коня і людини. Уже сама назва книги – «Голуба вуздечка» – налаштовує читача на романтичну сповідь поета.

Кінь насправді, немов з екрана.
Ще й вуздечка на нім голуба.
Та коня продавали цигани.
Й по базару блукала журба.
Витримка з моєї рецензії «У світ полинули сокровенні думки», видрукуваної в літературнокраєзнавчому журналі Рівненщини «Погорина»
(2008, №6/7).

Велесик П. Я. Голуба вуздечка : поезії / П. Я. Велесик. – Костопіль : Роса, 2008. – 88 с.
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Автор проводить дітей у чарівний світ Пташиного князівства нашої країни, а то наші малята і дорослі краще знають птаство інших країн, аніж своєї рідної землі.

Із пташками ріднокраю
Алфавіт разом вивчаймо.
Тут – пташина вся сім’я
Геть від «А» і аж до «Я».

Велесик П. Я. Сорочачий ярмарок : пташина абетка / П. Я. Велесик. –
Рівне : Волин. обереги, 2009. – 36 с.
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Перший том Петра Велесика складає його поезія, в якій його прожите і пережите, більш філософське, але ліричне
і щире, що притаманне саме Петру Велесику.

Коли схилюсь
Над цвітом ненароком,
Шепчу тихенько:
– Квітонько, привіт!
… Маленька незабудка синьоока,
А диво превелике –
На весь світ!

Велесик П. Я. Твори : в 2 т. Т. 1 / П. Я. Велесик. – Костопіль : Роса, 2009. – 432 с.

–71–

№ 61

Петро Велесик – знавець птахів, любить птахів і зібрав розповіді очевидців та особливості спостереження про звірів
і птахів, які лягли в основу цієї книги. Це видання друге, доповнене.

Велесик П. Я. Гніздо в кишені : оповідання / П. Я. Велесик. – 2-ге вид., допов. – Рівне : Рівнен. друк., 2009. – 128 с.
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Петро Велесик – мій вчитель і колега. Цю книгу прочитав за один вечір. Події, які в ній описані, відтворюють наше
бурхливе сьогодення. Це видання друге, доповнене.

Велесик П. Я. Сіті Пандори : провінц. роман / П. Я. Велесик. – 2-ге вид., доповн. – Костопіль : Роса, 2010. – 292 с.
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У новій прозовій книзі Петра Велесика «Лови кажанів», що вийшла у видавництві «Роса» у 2011 році, вміщена ціла
низка новел, які неначе ведуть нас дорогами життя. Ті дороги то повертають у дитинство, у повоєнні роки, в післявоєння, а то й приводять до порога сьогоднішнього дня.
Читаючи книжку Петра Велесика, переконуємось, як автор уміло віднаходить оті важливі моменти в спілкуванні
між людьми серед щоденної буденності, здавалося б, не вартої уваги,
непримітної, торкаючись тих важливих і найболючіших явищ нашого
життя. Схоже, не тільки торкається, а
й з усього видно, що йдеться про вистраждане, відгороджене різними перепонами, де пересіялись і радості, і
смуток через сито свят і буднів. Зазирнувши в людську душу, автор
веде відверту розмову зі своїми героями, наділяючи їх дотепними розмовами і жартами із сільського життя,
тримаючи читача в напрузі протягом
усього твору. Ні, це не вигадане, не
прикрашене спілкування, не надумані витівки, а реальне людське життя, що запало в душу.
Це фрагмент моєї рецензії на книгу
Петра Велесика «Лови кажанів», видрукуваної у журналі «Мистецькі грані»
(2012, № 5).

Велесик П. Я. Лови кажанів : новели / П. Я. Велесик. – Костопіль : Роса, 2011. – 176 с.
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Поезія Петра Велесика наповнена ароматом природи, яка виносила і виростила його на чарах села, пташиного співу,
шелесті гаїв, подарувала свій таємничий нектар поезії.
У багатьох віршах ліричний герой Петра Велесика за своєю натурою витриманий, зосереджений, завжди спокійно
розмірковує над стрімким сьогоденням у вимірах часу і дій, відверто протестує і бунтує.
Упорядковуючи цю збірку пісень
разом із Миколою Корейчуком,
відчуваєш, як його лірика органічно
вплелася в мелодії сучасних композиторів, створюючи неповторну
музичну палітру образів рідної землі,
материнської журби, плинності життя у його незбагненній багатогранності та енергетиці.

Велесик П. Слово на крилах мелодій [Ноти] : пісні / П. Велесик. – Костопіль : Роса, 2011. – 98 с.
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Ця книга Петра Велесика розповідає про рідне село автора Гуту Костопільського району, його багатовіковий тернистий шлях, трагічну долю його населення, але попри все воно відродилося і розквітає. Я мав честь бути рецензентом цієї книги.

Велесик П. Я. Поліський фенікс : Гута : проза / П. Я. Велесик. – Костопіль : Роса, 2012. – 220 с.
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Нова поетична збірка Петра Велесика «Політ стрижа» наповнена віхами календаря буття.
Монолог Б. С. ніби торкається мене…

Обкради мене, доле,
Оббери геть до ниточки-нитки.
Тільки в серці бентежнім
Надію свавільну лиши.
І піду я, самітник,
Та й по білому чорному світу,
Зігріваючи ревно її святість
в принишклій душі.
Проросте та надія,
Як не спомином, то первоцвітом,
Щоб блаженством цнотливим
Запалать для людей хоч на мить.
І заклякне у кронах
Божевільно розхристаний вітер,
… Я ж у друзі до нього
Напрошуся, щоб разом бродить,
Чи ж візьме? Чи відмовить?
Наперед хто зуміє вгадати?
Тож і я не берусь. Як вже буде.
Змирюся без слів.
А мені усміхнеться
З піднебесся хмарина патлата
І запросить з собою
Політати на крилах вітрів.

Велесик П. Політ стрижа : поезії / П. Велесик. – Рівне : Лапсюк В. А., 2014. – 216 с.
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Другий том Петра Велесика вміщує провінційний роман «Сіті Пандори» і новели, в яких розповідається про наше
сьогодення.

Велесик П. Твори : в 2 т. Т. 2 / П. Велесик. – Рівне : Лапсюк В. А., 2014. – 560 с.

–78–

№ 68

Петро Велесик пропрацював у журналістиці більше сорока років, пройшовши шлях від кореспондента районної газети до головного редактора обласної газети. Ця книга дає можливість молодому журналісту пізнати основи творчої
праці. Я був консультантом з архівних пошуків.

Велесик П. Я. Творча лабораторія журналіста : навч. посіб. / П. Я. Велесик. – Рівне : Лапсюк В. А., 2014. – 376 с.
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В основу цієї повісті Петра Велесика лягли реальні події, що відбувалися на Рівненщині напередодні Другої світової
війни біля села Степань тогочасного Степанського району.

Велесик П. Я. Летовище : повість / П. Я. Велесик. – Рівне : Лапсюк В. А., 2016. – 164 с.
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Петро Велесик – мій вчитель і друг, наставник і порадник. Завжди радий його новій книзі, в якій бурлить поезія,
викохана, виношена в його душі.
З ним зустріч – це завжди свято, свято творчості, свято доброго і щирого слова. За це йому спасибі.

Любов – це птах,
що знявся над степом,
Тому вхопить
не вийде за крило.
Бо ж не спіймати те,
чого немає,
Та наче, як його і не було.

Велесик П. Рорухо : ронделі, рубаї, хоку : поезія / П. Велесик. – Рівне, 2017. – 136 с.
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Валентина Величко (1971 р. н.) – поетеса. Я закоханий у її поезію не менше, ніж у її саму, просту жінку, яка уособлює доброту і ніжність, щиру і сонячну посмішку. Познайомився з нею на Х фестивалі української культури «Підляська осінь – 2001» у м. Біла-Підляська (Польща), де вона на власну поезію співала свої мелодії під акомпанемент гітари. Я редагував її книгу «Ранок на підвіконні».

Я не берусь на долю ворожити,
Й на те, чого чекати завтра, ні.
Я так люблю у цьому світі жити,
І весь цей світ в цю мить живе в
мені.

Величко В. О. Голос серця! / В. О. Величко. – Рівне, 2003. – 44 с.
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Василь Вербицький (1961 р. н. ) – поет. Гарні вірші Василя Вербицького, зустрічі в літстудії, виступи. Це перша
його збірка, сповнена мрій і подій.

Не журися, якщо не вернуся назад,
Мабуть так уже склалася доля.
Не сумуй, якщо декілька років підряд
Не цвістиме у полі тополя.

Вербицький В. Кетяги болю : вірші / В. Вербицький ; ред. М. Мельник ; худож. В. Войтович. – Рівне, 1993. – 35 с.
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Микола Владичук (1942 р. н.) – поет, пише про вічну любов до рідної землі, добро і любов, неповторні теми його
життя. Наші зустрічі в Гощанській «Веселці» дали можливість ближче познайомитися з поетом-ліриком.

Музо, богине натхнення,
Влий еліксир в мою кров,
Щоб над моїм одкровенням
Сяяла німбом любов.

Владичук М. М. Доки серце б’ється : вірші і поеми / М. М. Владичук. – Рівне : Принт Хауз, 2008. – 176 с.
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Поет із Бабина Микола Владичук у своїх віршах веде оповідь про незабутні дитячі роки, змальовує природу рідного
краю, щемливі почуття кохання.

За пеленою сірих днів
Твій образ заховався.
Тебе я розумом любив,
А серцем – побоявся.

Владичук М. М. В обіймах рідної стихії : вірші, гуморески / М. М. Владичук. – Рівне : О. Зень, 2012. – 72 с.
– (Велика Волинь. Історія. Культура. Постаті).
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Корець – районний центр Рівненської області. Перша писемна згадка про Корчеськ (така його назва була) у Київському літописі датується 1150 роком.
На території Троїцького монастиря знаходиться могила Анни Оленіної (Андро), останні роки життя якої пов’язані
з Корцем і селом Середня Деражня, де вона жила у доньки. Закоханий Олександр Пушкін присвятив їй багато віршів.

Автограф Д. П. Вознюка

Яноші В. М. Корець: краєзнав. нарис / В. М. Яноші, Д. П. Вознюк. – Львів : Каменяр, 1988. – 24 с.
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Анна Войнарович (Лимич) (1954 р. н.) – поетеса, прозаїк, член Національних спілок письменників і журналістів України, хороша колежанка, часто зустрічалися на літературній студії «Червоні сурми». І нині бачимось, спілкуємось,
радимось. Гарна поетеса.

Ми з тобою вдвох за журбою,
Наче лебеді за теплом…
Над зимою і над весною,
Над розлукою легше двом.

Войнарович А. А. Едемський сад : поезії / А. А. Войнарович. – Рiвне : Держ. ред.-вид. п-во, 1992. – 119 с.
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Анна Войнарович (Лимич) народилася у селищі Квасилів на Рівненщині. «Її поезія – справді як жіноча доля: з домашньою, лагідною неволею».

Якщо ми винні у минулому житті
Й тому свій гріх спокутуєм щомиті,
То дай сьогодні, Боже, осягти
Своє призначення, себе у цьому світі.

Войнарович А. Світло для тебе : поезії / А. Войнарович. – Рівне : Азалія, 1995. – 59 с.
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Анна Войнарович (Лимич) – давно ми з тобою не пили кави міцної, гіркої і такої солодкої, як ти.

Стояла жінка і молилась…
Синичка дихала в руці?
А сліз густа, раптова злива
Текла солоно по щоці.

Войнарович А. Осіння кава : поезії / А. Войнарович. – Рівне : Азалія, 2000. – 87 с.

–89–

№ 79

Роман Анни Войнарович (Лимич) досліджує жіноче щастя. У кожного своя доля, але всі ми прагнемо бути щасливими. Щастя – це коли тебе розуміють.

Войнарович А. Шляхами янголів : роман / А. Войнарович. – Рівне : ДМ, 2008. – 176 с.
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Анна Лимич, вона ж для мене Войнарович, знана з часів літературної студії «Червоні сурми». У цій книзі поетеса
спробує розгадати таємницю жіночої душі.

Запалилося світло усі свічники,
Сяє свято, як сонце, моєї дочки.
Сто свічок-молитов – до Ісуса Христа…
Наче з білих троянд пелюсткова фата.

Лимич А. А. У подиху Сонця : вірші, лірика / А. А. Лимич. – Рівне : ДМ, 2009. – 208 с.
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Валерій Войтович (1952 року народження) – художник, краєзнавець.
Збірка вміщує українські народні колисанки, зібрані у багатьох регіонах України. Зібрав і упорядкував їх – Валерій
Войтович.

Позліталися голуб’ята –
Голуб’яток повна хата.
Гулі, гулі, не гудіть,
Діточок не розбудіть.

На добраніч, діти : колискові пісні та заклички / упоряд. В. М. Войтович ; за ред. Н. В. Корнійчук. – Рівне
: В. Войтович, 2010. – 176 с. – (Українська міфологія).
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У цій книзі Олександром Волощуком (1937–2016) викриваються ідеологи та організатори Голодомору в Україні
(1932–1933) і подаються його головні передумови.

Волощук О. Голодомор 1932–1933 років в Україні / О. Волощук. – Рівне : Азалія, 2003. – 20 с. – (Бібліотечка
Рівненської обласної «Просвіти» ; ч. 2).
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Володимир Дорофійович Гайбонюк (1930–2009) – історик, кандидат історичних наук, професор, заслужений працівник культури України.
Працюючи над книгою «Дорогобужу на Волині – 925», я шукав різні можливості, щоб вийти на людей, які могли
б написати спогади про свою причетність до історичної та культурної спадщини цього «княжого міста». Володимир
Гайбонюк за фахом історик, тому я
звернувся до нього з таким проханням. Коли ми зустрілись у робочому
кабінеті завідувача кафедри історії
України Рівненського державного
гуманітарного університету, Володимир Дорофійович прийняв мою
пропозицію, сказав, що є деякі матеріали. Але так і не судилося мені бачити ту розвідку про Дорогобуж.
Зате я отримав книгу з автографом
автора «Служити Вітчизні».

Гайбонюк В. Д. Служити Вітчизні / В. Д. Гайбонюк. – Рівне : О. Зень, 2008. – 596 с.
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Олександр Гайдабура (1941 р. н.) – диригент-інструментальник, композитор, вірний джазу, якому присвятив своє
життя. Перший джазовий виступ з ним відбувся в Рівненському музучилищі на студентських вечірках відпочинку.
Згодом ми з ним працювали в колективах міського Будинку культури, клубі залізничників, Будинку культури будівельників, в джаз-оркестрі Інституту культури, брали участь у звітних концертах області в м. Київ.

Джазова інтерпретація : метод. рекомендації до вивчення дисципліни «Методика навчання гри на духових інструментах»
/ М-во культури та мистецтв України, Рівнен. держ. ін.-т культури ; упоряд. О Д. Гайдабура . – Рівне : РДІК, 1998. – 24 с.
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Автор Степан Галело (1942 р. н.) поклав своє життя на вівтар боротьби за Україну. Книга – спроба примирити ветеранів різних фронтів і армій.

Галело С. М. Від Бугу до Сіхоте-Аліня : документал.-худож. вид. / С. М. Галело. – Рівне : Волин. обереги, 2008. – 48 с.
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Людмила Гапон (1957 р. н.) – фольклорист, колега, ми працюємо на кафедрі музичного фольклору Інституту мистецтв РДГУ. Талановитий педагог, прекрасний музикант, щира людина, має прекрасний слух, здатна відтворити мелодію без попереднього слухового настроювання. Ми обмінюємося своїми науковими працями. Я ціную нашу творчу дружбу.

Гапон Л. Д. Нотація народних пісень : метод. рек. для студентів спеціалізації нар. худож. творчість, фольклор
та нар. співи / Л. Д. Гапон ; Рівнен. держ. ін-т культури. – Рівне : РДІК, 1999. – 20 с.
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У навчальному посібнику автором висвітлено етнографічні властивості весільних обрядів етнічних осередків Західної України, подано методичні рекомендації щодо застосування фольклорних матеріалів в навчальному процесі.

Гапон Л. Д. Інсценізація весільних обрядів : навч. посіб. для студентів спец. «Муз. фольклор» / Л. Д. Гапон ; Рівнен.
держ. гуманітар. ун-т. – Рівне, 2006. – 147 с.
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Григорій Гапончук (1914–1992) згадує події 30-х рр. ХХ ст. на Західній Україні.

Гапончук Г. У. Зорям назустріч / Г. У. Гапончук. – Київ : Вид-во політ. л-ри України, 1978. – 152 с.
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Віктор Гвоздинський (1951 р. н.) – живописець, член Національної спілки художників України, учасник багатьох
всеукраїнських і міжнародних виставок, живописних пленерів. Його пейзажна лірика сповнена любові до рідного
краю – до того куточка землі, який живить його душу своєю неповторною красою. Він – громадський діяч, який вболіває за збереження історії нашого міста, його минувшини.

Гвоздинський В. Віктор Гвоздинський. Живопис [Образотворчий матеріал] : [альбом] / В. Гвоздинський. – Рівне, 2009. – 23 с.

–100–

№ 90

Василь Гей (1942–2016) – поет, член Національної спілки письменників України. Зустріч із волинським поетом
Василем Геєм відбулася в Дні літератури на Рівненщині.

В поезії шукав тебе даремно,
В дорогах гомінливих не зустрів
Та пильнував зорю твою недремно,
В твоїм вікні світаннями горів.

Гей В. С. Крила Світязя : поезії / В. С. Гей. – Київ : Рад. письменник, 1978. – 88 с.
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Микола Пономаренко (1930–2015) – доцент Рівненського державного гуманітарного університету, упорядкував і
видав книгу про свого колегу і товариша Григорія Глотка, який протягом 50 років працював у Рівненському музучилищі. Обидва професійні музиканти, відомі митці нашого краю.

Автограф Григорія Глотка

Видатний маестро Рівненщини : Глотко Григорій Микитович / ред.-упоряд. М. І. Пономаренко. – Рівне, 2012. – 145 с.
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Володимир Годовський (1947 р. н.) – балетмейстер, педагог, професор, завідувач кафедри хореографії Рівненського
державного гуманітарного університету, заслужений діяч мистецтв України.
Це його гумористичні замальовки, дотепні вирази, жарти.

Годовский В. Разгаворчики – 2 / В. Годовский. – Ровно, 2004. – 60 с.
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Лідія Гольонко (1957 р. н.) – поетеса, ніжний лірик, в її віршах – тепло душі, мотиви жіночої долі, історичне минуле. Вона – бард. Свою поезію виконує під супровід гітари, її пісня «Козацькі могили» стала популярною свого часу,
виконувалася на радіо і телебаченні.

Гольонко Л. Поріг : поезії, пісні / Л. Гольонко. – Рiвне : Азалiя, 1992. – 41 c.
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Максим Мойсейович Гон (1966 р. н.) – доктор політичних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, завідувач кафедри політичних наук. Співпраця з Максимом Гоном розпочалася під час мого дослідження «Дорогобужу на Волині – 925». Його поради і консультації стали вагомим напрямом у моїй дослідницькій роботі. Нині
короткі зустрічі стимулюють до нової праці в дослідженні маловідомих історичних сторінок Великої Волині.

Гон М. М. Із кривдою на самоті : українсько-єврейські взаємини на західноукраїнських землях у складі Польщі
(1935–1939) : монографія / М. М. Гон. – Рівне : Волин. обереги, 2005. – 192 с.

–105–

№ 95

Мойсей Якович Гон (1935–2012) – кандидат філологічних наук, з 1974 року – доцент кафедри української літератури Рівненського педінституту, професор, заслужений працівник освіти України. Часто приходив на засідання літературної студії «Червоні сурми», яка діяла при редакції обласної молодіжної газети «Зміна». Літстудійці збиралися
в останню неділю кожного місяця о 14 годині. Членами літстудії були студенти та випускники РДПІ, учні Мойсея
Гона. На одному із таких засідань я отримав оцей автограф.

Гон М. Я. Творчість Ярослава Галана – драматурга : пробл. розв. прогресив. драматургії Зах. України 20–30-х
рр. / М. Я. Гон. – Львів : Вища шк., 1982. – 152 с.
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№ 96

Член Національної спілки письменників України Василь Горбатюк родом із Хмельниччини. Народився він 1 січня
1956 р., навчався у Кам’янець-Подільському педінституті, працював журналістом, автор декількох книг. Нова книга
оповідань та повісті, в якій розповідається про людські взаємини – зі своїми радощами і печалями, добром і злом.

Горбатюк В. І. Де починається Гольфстрім : повість, оповідання : для середн. і ст. віку / В. І. Горбатюк. –
Хмельницький : Хмельн. міськ. друк., 2000. – 80 с.

–107–

№ 97

Микола Горбатюк народився 20 лютого 1953 року на Рівненщині. Він розповідає історію своєї родини, яка пройшла всі тортури життя.

Горбатюк М. Магія і КДБ / М. Горбатюк ; ред. С. Степанишин. – Рiвне, 1995. – 63 c.

–108–

№ 98

Юлія Горбова – випускниця кафедри музичного факультету РДГУ, добре вивчила свій рідний край, знайомить нас
з історією та фольклорною спадщиною села Великий Мидськ.

Горбова Ю. В. Стежками села Великий Мидськ / Ю. В. Горбова. – Рівне : Овід, 2012. – 124 с.

–109–

№ 99

Галина Гордасевич (1935–2001) – поетеса, публіцист, член Національної спілки пиьменників України, відзначена
почесною відзнакою «Хрест» за заслуги у боротьбі за волю України, орденом за «Вірність» ім. Василя Стуса.
Перша моя зустріч з Галиною Гордасевич відбулася у Млинові на відкритті пам’ятної дошки Валер’яну Поліщуку.
Жінка сильної долі, щирої душі поетеса:

Заспіваю синові чи доні
Пісню, що як світ стара:
А козак не без долі,
А доля не без добра.

Гордасевич Г. Л. Наречена сонця : поезія / Г. Л. Гордасевич. – Донецьк : Донбас, 1976. – 63 с.

–110–

№ 100

Зустріч з київським поетом Леонідом Горлачем (1941 р. н.) відбулася на засіданні літературної студії «Червоні сурми», яка діяла при редакції обласної газети «Зміна». Тут збиралися молоді творчі сили в останню неділю кожного
місяця і читали вірші, прозу, ділилися творчими задумами.

Ах, що за диво! Вітер і вода,
І над водою – милої хода,
І голос – як далекий сплеск весла,
Який кохана з вітром принесла.

Горлач Л. Н. Зірниці : поезії / Л. Н. Горлач. – Київ : Рад. письменник, 1978. – 56 с.

–111–

№ 101

Василь Прокопович Горностай (1938–2005) – композитор, у 2000-х роках працював директором Дубенського училища культури, заслужений діяч мистецтв України, член Рівненської обласної асоціації композиторів Всеукраїнської музичної спілки. Автор багатьох пісень на слова рівненських поетів, зокрема, Олександра Богачука «Колір сльози», Євгена Шморгуна «Будь мені весною».
При зустрічі в Рівному – подарував
книгу з автографом.

Горностай В. Пісня джерельного краю : пісні / В. Горностай. – Київ : Муз. Україна, 1991. – 48 с.

–112–

№ 102

Федір Васильович Гощук (1955–2016) – композитор, заслужений працівник культури України, керівник аматорського народного хору Березнівського РБК. Під його керівництвом колектив виступав на обласних та республіканських сценах. Його перша збірка авторських творів та обробок українських народних пісень «Птахом над Поліссям полечу» вийшла 1993 року. Із Федором Гощуком завжди було приємно спілкуватися – це була істинно творча людина.

Гощук Ф. Птахом над Поліссям полечу [Ноти] : оригінал. твори та обробки. укр. нар. пісень з репертуару нар.
самодіяльного хору Березнів. р-ного Будинку культури / Ф. Гощук ; Від. культури Березнів. р-ної держ. адмін. – Б.м.,
1993. – 28 с.

–113–

№ 103

Фрагмент із моєї вступної статті «Пісня – його доля» до збірки пісень Федора Гощука «І собі калину посадіть»:
«Коли слухаєш цей відомий колектив, то радієш за тих людей, які свій вільний час присвячують пісням. А в них –
любов до рідного краю, щирі слова про кохання, про віковічні дружні сімейні стосунки… Хочеться цим людям вклонитися за працю і мелодійні наспіви, у яких пропагується пісенна спадщина нашого зеленого Полісся.
Пригорнімося серцем до його пісні,
і нам стане веселіше у буднях і, може,
будемо добрішими і уважнішими
один до одного».

Гощук Ф. І собі калину посадіть [Ноти] : оригінал. твори та обробки укр. нар. пісень / Ф. Гощук. – Б.м., [1993?]. – 58 с.

–114–

№ 104

Федір Гощук – композитор, написав багато творів для народного хору, його твори звучать у виконанні народного
хору з Березного. Цей збірник вийшов у світ у київському видавництві «Музична Україна».

Гощук Ф. В госточки прийшли співаночки [Ноти] : твори для нар. хору в супроводі баяна : до 20-річчя
твор. діяльн. в Березнів. нар. хорі «Богуш» / Ф. Гощук. – Київ : Муз. Україна, 2005. – 64 с.

–115–

№ 105

Валентин Грабовський (1937 р. н.) – член Національної спілки письменників України.
Зустріч із Валентином Грабовським, житомирським поетом, відбулася на дерманській землі під час святкування 90-річчя Бориса Тена. У цій зустрічі сплелися в єдине дружба і праця, мистецтво і мрія. Його ліричний герой –
трудівник, людина сьогоднішнього дня.

Зрива із себе осінь красні шати,
Жбурля на землю їх без каяття.
Невже це та пора, коли дано спізнати,
На чім замішане земне буття?

Грабовський В. Грім – дерево : поезії / В. Грабовський. – Київ : Молодь, 1979. – 80 с.

–116–

№ 106

Володимир Грабоус (1935–2004) – поет-гуморист, член Національної спілки письменників України.

Прикмета

– Скоро буде вже зима, –
Каже другові Хома, –
В місті нашім біля ринку
Розпочавсь ремонт будинку.

Грабоус В. О. Авторитетний дзвін / В. О. Грабоус. Омела : гуморист. і сатир. вірші, байки / М. Д. Нагірний.
– Львів : Каменяр, 1987. – 46 с.

–117–

№ 107

Талановитий Володимир Грабоус висміює бюрократів, засуджує тих, хто хоче прожити за чужий рахунок.

Веселий сміх лунав у залі,
Артисти виступали знамениті,
Сумні думки бухгалтера терзали:
За сміх той треба грошики платити.

Грабоус В. Заслужений цапок : байки, гуморески, сатир. мініатюри / В. Грабоус. – Рівне : Ред.-вид. відділ упр.
по пресі, 1991. – 120 с.
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№ 108

Володимир Грабоус був за фахом агрономом, закінчив Львівський сільськогосподарський інститут, працював головою колгоспу, головним агрономом, старшим спеціалістом обласного управління сільського господарства. Його байки
і гуморески були і є завжди злободенні, у них він висміював хапуг і злодюг, ледарів і нероб. Коли він виступав перед
читацькою аудиторією, його твори сприймалися з успіхом. Мені довелося часто спілкуватися з ним, він був щирою
і доброю людиною, гарним співрозмовником.

Скажіть мені: у чому суть,
З яким спізнався він секретом?
Його всі хіміком зовуть,
Хоч він працює завбуфетом.

Грабоус В. О. Осел на посаді : байки, гуморески / В. О. Грабоус. – Львів : Каменяр, 1991. – 78 c.

–119–

№ 109

Шановний Грабоус
Завш носив густенький вус,
Хоч, ріденько чуба мав,
Гумор вдалий завш писав.

Грабоус В. Гадюка і журавель : байки. гуморески, сатир. мініатюри / В. Грабоус. – Рівне : Азалія, 1992. – 110
с.

–120–

№ 110

Сатиричні твори поета викривали нашу злободенність, негативні явища і вади нашого суспільного життя. Його тонкий гумор і їдка сатира пропагують добро і соціальну справедливість.

Грабоус В. О. Байки / В. О. Грабоус. – Рівне : Азалія, 1993. – 153 с.
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№ 111

Володимир Грабоус – поет-гуморист.

Кожний день два рази збори.
Тут проблем є різних – море.
Головну я зрозумів:
Діло топить море слів.

Грабоус В. На чисту воду : гуморески, фейлетони, сатир. вірші та мініатюри / В. Грабоус. – Рівне : Азалія, 1993. – 124 с.

–122–

№ 112

Цікавий автограф подарував Володимир Грабоус на книзі байок та гуморесок свого товариша по перу Петра Красюка, який все життя прожив у селищі Висоцьк Дубровицького району, який не часто бував в обласному центрі, щоб
зустрітися з колегами, письменниками-класиками. Його розповіді про їх творчі і нетворчі життєві перипетії ми слухали із захопленням.

Автограф Володимира Грабоуса

Красюк П. Х. Ретельний терпуг : байки та гуморески / П. Х. Красюк. – Рiвне : Азалiя, 1992. – 100 c.
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№ 113

Лірика поета Анатолія Греля (1953 р. н.) дихає сьогоденням, вона наповнена глибинними особистими переживаннями, філософськими роздумами про сутність життя, притаманними поетові, який до болю гостро відчуває цей поетичний плин, що оточує нашу душу.

Увись злетіти лебедю несила:
Тут, де крильми у небо туча билась,
Безпомічно притишилась вода,
Мов тятива під осені вітрилом…
… Благаю в долі: не підріж лиш крила
В напрузі, що до отчого гнізда.

Грель А. Отчий берег : поезії / А. Грель. – Рiвне : Держ. ред.-вид. пiдприємство, 1993. – 120 с.
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№ 114

Не так часто бачились з Анатолієм Грелем, а при зустрічі на згадку та сама книжка і радість на душі.

Мене зустріла зливою й огнем
Гроза розбурхана ще на життя порозі…

Грель А. Отчий берег : поезії / А. Грель. – Рiвне : Держ. ред.-вид. пiдприємство, 1993. – 120 с.
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№ 115

Лірика Дмитра Грибчука (1946 р. н.) наповнена особистими переживаннями, першими почуттями кохання, відвертістю до сьогоденного життя.

Поклич мене до себе в сни,
В ті давні-давні,
Де ряску музика весни
Гойдає в плавнях,
Де крає серце осока…
Луна рікою:
– Ні, не покличу – не така,
Лишусь самою.

Грибчук Д. В. Квіт-огонь кохання : поезії / Д. В. Грибчук. – Рівне : В. Олейник, 2015. – 88 с.
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№ 116

Олександра Григорчук (1991 р. н.) – молодий педагог, скрипалька, мій «юний друг» по перу. Любить поезію, музику
і життя. Її вірші глибокі, сучасні, у них вона сама така як є – привітна, щира і проста.
Не плач, дівчисько миле та зухвале,
Їх заздрість не розтоплять краплі сліз.
В житті агато сварять, мало хвалять.
Не забувай про усміх, вище ніс!

Григорчук О. Femme Watcher : поезія / О. Григорчук. – Рівне : Волин. обереги, 2016. – 104 с.
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№ 117

Олександр Смик (1957 р. н.) – поет і композитор, виконавець власних творів під гітару. Цей збірник веде нас у чарівний світ бандури, який пов’язаний з творчою діяльністю засновника класу бандури на Рівненщині Анатолія Грицая. По-особливому торкнувся Олександр Смик струн бандури і у своїх пісня продовжує Грицаєву лінію.

Ой бандуре-бандуристе,
Заспівай такої:
Тільки в українській пісні
Кожне слово гоїть.

Автографи:
Галини Гром,
Оксани Бартосевич,
Мирослави Очеретяної

Отакі ми є: реперт. зб. : пісні О. Смика у виконні тріо бандуристів «Золота середина». – Луцьк : Волин. обл. друк., 2004. – 36
с.
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№ 118

Юрій Громадченко працював кореспондентом рівненської обласної газети «Червоний прапор». Писав матеріали на
спортивну тематику, видавав буклети про чемпіонів Європи і світу: Валерія Устюжина, Юрія Гуріна, Леоніда Молчановського, Олега Чужду.

Громадченко Ю. Золоті весла / Ю. Громадченко, Д. Диновський. – Ровно, 1991. – 22 с.
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№ 119

Книга присвячена чемпіону світу з велоспорту дубенчанину Олегові Чужді.

Громадченко Ю. У пелетоні – Олег Чужда / Ю. Громадченко. – Дубно : Наш край, 1992. – 32 с.
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№ 120

Богдан Губаль (1971 р. н.) – голова Івано-Франківської обласної організації Національної спілки художників України, заслужений діяч мистецтв України, проводив у Рівному персональну виставку гобеленів, там і зустрілись,
спілкувались. В обласній пресі був опублікований мій відгук на його виставку.

Губаль Б. Ґобелен / Б. Губаль. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. – 20 с.
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№ 121

Гужва В. Ф. – прозаїк, член Національної спілки письменників України.
Книга «Вся жизнь – атака» присвячена життю і творчості нашого земляка Миколи Островського (1904–1936), автора роману «Як гартувалася сталь». У 1974 році відзначався 70-річний ювілей письменника, відбувся святковий концерт. В естрадному оркестрі Рівненського державного інституту культури я брав участь.

Гужва В. Ф. Вся жизнь – атака : портр. и диалоги / В. Ф. Гужва, А. С. Крыжановский, И. Ю. Малишевский. – Киев : Мистецтво,
1974. – 150 с.

–132–

№ 122

Сергій Гуля (1940 р. н.) – прозаїк, член Національної спілки письменників України, хороший знайомий, щирий товариш, прозаїк. Ця книжка призначена для молодших школярів, та й сам із задоволенням прочитав.

Гуля С. І. Лутова вишня : для мол. і серед. шк. віку / С. І. Гуля. – Дубно : Наш край, 1993. – 8 с.

–133–

№ 123

Життєві новели Сергія Гулі зворушують душу, заставляють тремтіти серце, згадувати дитинство і доспілі яблука із
сусідського саду. Це було…
Ось абзац із однієї новели автора:
– Тремтить день затаєно, коли у тихому передосінньому надвечір’ї бачиш на лавочках бабусь у світлому випрасуваному одязі, коли замріяними вечорами долинають від них зажурені
пісні і лункий, звабливий сміх дівчат.

Гуля С. І. У село, до матері : новели / С. І. Гуля. – Рiвне : Азалiя, 1994. – 62 c.

–134–

№ 124

Мій земляк Петро Гуменюк (1941 р. н.) – талановитий прозаїк, член Національної спілки журналістів України. Його
оповідки, бувальщини і спогади взяті із особистого життя, його герої – це односельці, друзі, яких він з тонким ліризмом переніс на сторінки своїх книг. Але він і поет.

Ти, травневим цвітом запорошена,
Стала мені вишенькою білою.
І пробач, що я отак не прошений
За тобою все ішов, за милою.

Гуменюк П. Осоння рідних оберегів : поезії, оповідання, новели, спогади / П. Гуменюк. – Рівне : Волин. обереги, 2002. – 108 с.

–135–

№ 125

У нових новелах і оповіданнях автор вірний своєму покликанню – проповідує добро і правду, людяність і порядність. Дуже шанований мною цей чоловік – Петро Гуменюк.

Гуменюк П. Цвіт і сніг на споришах / П. Гуменюк. – Рівне : О. Зень, 2008. – 208 с.

–136–

№ 126

Петро Гуменюк – вірний своїй художній манері і кредо. У своїх творах він майстерно проникає у душі своїх героїв,
якими є його земляки, знайомі і друзі. Дуже шаную свого земляка і талановитого прозаїка, досвідченого майстра золотого пера.

Гуменюк П. Граєво райдуги : новели, оповідання, повість / П. Гуменюк. – Володимирець : Володимир. райдрук.,
2011. – 123 с.

–137–

№ 127

Петро Гуменюк – автор малої прози, в якій часто подає матеріали автобіографічні – возвеличує красу духовного
світу і благородство своїх героїв.

Гуменюк П. Граєво райдуги : новели, оповідання, повість / П. Гуменюк. – Володимирець : Володимир. райдрук., 2011. – 123 с.

–138–

№ 128

Петро Гуменюк з любов’ю віднісся до свого хутора Одбережки Гощанського району і написав прекрасні образи своїх
земляків, переосмисливши давні історичні події і надавши їм сьогоднішнього дихання. Ця книга – пам’ятник його Одбережкам.

Гуменюк П. М. У притулку серця : новели, оповідання / П. М. Гуменюк. – Рівне, 2012. – 175 с.

–139–

№ 129

Як зазначає Петро Гуменюк в анотації до книги «Списано з життя», епіграфом став вірш Ліни Костенко:

… Життя іде і все без коректур
І як напишеш, так уже і буде.
Але не бійся прикрого рядка,
Прозрінь не бійся, бо вони як ліки.
Не бійся правди, хоч яка гірка,
Не бійся смутків, хоч вони як
ріки…

Гуменюк П. М. Житній дух череня / П. М. Гуменюк. – Рівне : О. Зень, 2013. – 272 с.
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№ 130

У своїх новелах та оповіданнях Петро Гуменюк описує людей серед яких живе, спілкується, бачиться, вони стають
прототипом, а сюжетну лінію автору не шукати. Він майстерно і проникливо описує родичів, друзів, знайомих, в центрі
оповідання – людина з реальними подіями.

Гуменюк П. Любисткове омовіння : новели, оповідання, начерки з натури, бувальщина / П. Гуменюк. – Рівне
: О. Зень, 2014. – 121 с.

–141–

№ 131

Петро Гуменюк – відомий прозаїк з Гощі, автор десятої книги новел, оповідань.
Його добрі і мудрі герої, створенні талантом його тонкої спостережливості власного переживання за їхні долі.

Гуменюк П. М. Білий танець : новели, оповідання, спогади, рецензії, відгуки, словник / П. М. Гуменюк. – Рівне
: О. Зень, 2016. – 216 с.

–142–

№ 132

Євген Гущин (1948 р. н.) – поет, за фахом – геолог. Свої враження і почуття висловлює у віршах. Роздуми про щастя-долю народу, обов’язки перед Богом, кохання.

Не згубись в літах, моя красуне,
Не розвійся на тугих вітрах,
Не ввійди у спогади і луки
І не стлій на попіл і на прах.

Гущин Є. М. Дорога пам’яті : поезії / Є. М. Гущин. – Київ, 2005. – 119 с.

–143–

№ 133

Київський поет Євген Гущин. Часто приїздив у Рівне, де проходили презентації його поетичних книг і пісень, написаних спільно з композитором Андрієм Пастушенком. Поезія – це те почуття, що тримає нас на Землі.

Тим, хто з добром у Храм ввійде,
А час летить, життя іде…
І щоб тим світлом я світив,
Для світу храм душі відкрив.

Гущин Є. М. Храм душі : поезії / Є. М. Гущин. – Київ, 2005. – 136 с.

–144–

№ 134

Поет Євген Гущин – частий гість Рівненщини. Він разом з композитором Андрієм Пастушенком написали низку
пісень, яка склала великий пісенний збірник «Із родинного джерела».
Євген Гущин – геолог, безкінечні відрядження, не вистачає часу для творчості, але у ритмі життя пишуться вірші:
«Я народився для України, як мінімум на три життя».

Гущин Є. М. Із родинного джерела : поезії / Є. М. Гущин. – Київ, 2009. – 168 с.

–145–

№ 135

Київський поет Євген Гущин, побувавши на Рівненщині, написав багато пісень з композитором Андрієм Пастушенком, багато творів апробовано мистецькими колективами та солістами не тільки України, а й української діаспори.
Вічна тема кохання до жінки, любов до отчого краю – реального сьогодення.

Пробач, що в пам’яті тебе шукаю,
Де бажане і дійсне, мов брати.
Що потривожив, те, про що питаю,
І за любов мою також прости…

Гущин Є. М. Дзвінкове перевесло : поезії / Є. М. Гущин. – Київ, 2011. – 120 с.

–146–

№ 136

Олександр Даржай (1944–2016) – народний письменник Туви.
Зустріч з тувинським поетом Олександром Даржаєм відбулася в редакції обласної молодіжної газети «Зміна». Пам’ятаю, йому була вручена обласна комсомольська молодіжна премія ім. Миколи Максися.

Даржай А. А. Пришла пора… / А. А. Даржай ; пер. з тувин. И. Слепнева. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 79 с.

–147–

№ 137

Микола Дацик (1944–2012) – композитор, аранжувальник, хоровий диригент, професор, заслужений діяч мистецтв
України.
До збірки увійшли оригінальні твори та обробки народних пісень. Ще з дитинства увібрав у своє серце народну
пісню, вперше почуту від своєї мами, і проніс її через усе життя, і прожив з нею у щирій любові.

Дацик М. Жайворова пісня : репертуар.-метод. зб. / М. Дацик. – Рівне : РДГУ, 2001. – 52 с.

–148–

№ 138

З Миколою Дациком навчалися на одному курсі Рівненського культурно-освітнього факультету Київського інституту культури. На певний час наші шляхи розійшлись, а пізніше разом працювали в Інституті мистецтв РДГУ.
Прекрасний хормейстер, засновник і керівник-диригент вокально-хореографічного ансамблю «Зоря». Шкода, що
Микола Дацик так рано пішов з життя. Але ми з Петром Ульяніним зібрали матеріали і видали книгу «Микола Дацик – композитор, педагог, диригент» (Рівне, 2014).

Дацик М. Озовусь я в росах рідної землі / М. Дацик. – Рівне, 2005. – 158 с.

–149–

№ 139

«Вовк на прив’язі» – це прозові твори Миколи Дацика, в яких він реалізував себе як письменник. Його новели –
це спостереження і про почуте, про пережите його батьками і родичами.

Дацик М. Вовк на прив’язі : худ. проза, публіцистика / М. Дацик. – Луцьк : Твердиня, 2007. – 120 с.

–150–

№ 140

Анатолій Дацков (1938–2010) – режисер, сценарист, заслужений працівник культури України.
Створив літературний портрет відомого на Рівненщині педагога-кобзаря, засновника класу бандури в нашому краї
Анатолія Грицая.

Тут вміщені вірші бандуриста
Моє літо давно відгриміло громами.
Кучерявиться осінь. Й зима на порозі стоїть.
А мені, як в дитинстві, все казкою мами
Дума й пісня Кобзарська щодень лебедить.

Дацков А. Анатолій Грицай : літ.-мист. портрет / А. Дацков. – Рівне : Волин. обереги, 2000. – 30 с.

–151–

№ 141

Алла Покотило (1931 р. н.) – відомий хоровий диригент, педагог, заслужений працівник культури України, невтомний митець, учасниця багатьох конкурсів і фестивалів, все життя присвятила хоровому мистецтву. Не менш талановитим був автор книги, відомий режисер, журналіст Анатолій Дацков, який висвітлив важливі етапи біографії своєї
героїні.

Дацков А. Маестро : творч. портрет хоров. диригента А. М. Покотило / А. Дацков. – Рівне : ДМ, 2005. – 176 с.

–152–

№ 142

Валентин Дем’янов (1957 р. н.) – архітектор, член Національна спілки архітекторів України, залюблений в минувшину нашого краю, бажає «докопатися» до культури світової цивілізації, він досліджує ще невідомі сторінки давньої
історії України. Пошуки тривають.

Дем’янов В. О. Що було до Русі? : історія русів у «Велесовій книзі» та сучас. історич. відомостях / В. О. Дем’янов.
– Рівне : Азалія, 1994. – 42 с.

–153–

№ 143

З вдячністю згадуватиму Григорія Семеновича Дем’янчука (1936–2001). Він прищепив мені любов до архіву, навчив працювати з архівними матеріалами, які дали мені можливість дослідити невідомі постаті митців нашого краю,
що склали енциклопедичний довідник «Митці Рівненщини». Григорій Дем’янчук був редактором книги, яка побачила світ у видавництві «Ліста» у 1997 році.

Дем’янчук Г. С. Високі береги Смотрича : путівник по туристс. маршруту / Г. С. Дем’янчук. – Львів : Каменяр, 1978. – 72 с.

–154–

№ 144

«Джерела» Григорія Семеновича, справді чисті і світлі, як його душа, розум, думки. Відвертий і щирий по своїй натурі у спілкуванні. Як кажуть, крапля води дорожча за алмаз. Тому кожна людина зобов’язана ставитись до запасів
води шанобливо, як і до хліба.

Ой раю, мій раю,
Пшеничний короваю –
Семи стогів пшениця,
Семи криниць водиця.

Дем’янчук Г. Семи криниць водиця : краєзн. нариси / Г. Дем’янчук. – Львів : Каменяр, 1984. – 102 с.

–155–

№ 145

Талановитий журналіст, краєзнавець Григорій Дем’янчук – любив Україну, її природу, рідну землю і народну пісню.

Ой цвіт чи не цвіт
Калиноньку ломить,
Ой чи сон чи не сон
Голівоньку клонить…

Дем’янчук Г. С. Щоб квітла наша земля : нариси / Г. С. Дем’янчук. – Київ : Веселка, 1986. – 87 с.

–156–

№ 146

Краєзнавчі нариси Григорія Дем’янчука висвітлюють окремі сторінки історії західноукраїнських земель.

Дем’янчук Г. Революцією покликані : краєзн. нариси / Г. Дем’янчук. – Львів : Каменяр, 1987. – 119 с.

–157–

№ 147

Григорія Дем’янчук – невтомний і знаний краєзнавець не лише на Рівненщині, а й в Україні. Ця збірка вміщує літературно-критичні краєзнавчі праці про невідомих письменників нашого краю XX ст. Григорій Семенович повернув
їх творчість читачеві.

Як писав Євген Маланюк:
І вже душі завмерлі струни
Не воскресити до життя…
А я взнав, що дано мені жити
В запорошених трупах книжок…

Дем’янчук Г. Воскреслі для життя : літ. силуети / Г. Дем’янчук. – Київ : Оріана, 1998. – 119 с.

–158–

№ 148

Книга Григорія Дем’янчука «Українське краєзнавство» охоплює період від перших осередків і гуртків другої половини XVIII ст. до Всеукраїнської спілки краєзнавців, яка почала діяти у 1990 році. Особливу увагу в книзі приділено місцевому дослідництву.

Дем’янчук Г. С. Українське краєзнавство: сторінки історії / Г. С. Дем’янчук, Б. Г. Дем’янчук, А. Г. Дем’янчук. – Київ : Просвіта, 2006. – 296 с.
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№ 149

Олександр Денищук (1948 р. н.) присвятив понад 15 років дослідницькій роботі, щоб встановити імена повстанцівгероїв Гурбенської битви.

Шумів-веснів Гурбенський ліс,
Бубнявів силою новою.
Буяв, співав і зеленів, –
Сміявся над зимою злою.

Денищук О. Герої Гурбенської битви / О. Денищук. – Рівне, 2005. – 48 с.

–160–

№ 150

Роман Дзвінка (1960 р. н.) – кандидат педагогічних наук, доцент, працює вже багато років на кафедрі музичного
фольклору Рівненського державного гуманітарного університету та його син Тарас Дзвінка, є випускником вишу. Чудові люди, професійні музиканти-саксофоністи, сопілкарі, науковці, які завжди прийдуть на допомогу у скрутну хвилину і розділять радість.
У якісь мірі і я причетний до цього довідника своїми архівними матеріалами,
які стали корисними у його виданні. Це
перше довідкове видання, у якому автори: Роман Дзвінка та Тарас Дзвінка
відтворили історію саксофонового виконавства на Рівненщині.

Автограф Р. Дзвінки і Т. Дзвінки

Дзвінка Р. І. Саксофоністи Рівненщини : енциклопед. довід. : 200-річчю з дня народж. творця саксофона А. Сакса та 40-річчю від
поч. навчання саксофон. гри на Рівненщині присвяч. / Р. І. Дзвінка, Т. Р. Дзвінка ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне : Овід, 2014. –
164 с.

–161–

№ 151

Ніна Дзюба (1940 р. н.) – медик за освітою, проживає у м. Рівне. У її віршах – філософські мотиви, радість і сум життя, але воно прекрасне.

Да по жизни идти величаво
Через весны, дожди и пургу.
Каждый прожитый день – это благо,
Коль согласье в семейном кругу.

Дзюба Н. С. Уроки жизни : поэзии / Н. С. Дзюба. – Костополь : Роса, 2007. – 80 с.

–162–

№ 152

Неоніла Диб’як (1954 р. н.) – поетеса, прозаїк, член Національної спілки письменників України, давня колега, автор поетичних збірок, багато її віршів покладено на музику. У цій книзі авторка викладає історію Великої Волині, до
складу якої належала і Рівненська область, аналізує напрацьовані краєзнавством версії походження етноніму «Велика».

Диб’як Н. Волинь історична: витоки / Н. Диб’як. – Рівне : Волин. обереги, 2016 . – 52
с.

–163–

№ 153

Станіслав Димченко (1951 р. н.) – педагог, баяніст, заслужений працівник культури України.
Книга професора РДГУ Станіслава Димченка вміщує документальний матеріал про диригента камерного оркестру Рівненської філармонії Богдана Депо, розкриває його життєвий і творчий шлях, виступи колективу з відомими виконавцями України, участь у конкурсах. Видання ілюстроване світлинами.

Димченко С. Розтривожена оркестрами душа : худ.-документал. нарис про Богдана Депо / С. Димченко. – Львів : Каменяр, 1997. – 47 с.

–164–

№ 154

Леся Дичко (1939 р. н.) – композитор, народна артистка України, лауреат Шевченківської премії, частий гість
Рівненщини, особливо Інституту мистецтв РДГУ. Її хорові твори часто виконує хор під керівництвом Галини Івченко.
Під час однієї зустрічі я повів розмову про нашого земляка, композитора Германа Жуковського. Леся Дичко посприяла нашій зустрічі з Яковом Цеглярем – це відбулося влітку 2001 року у Києві. Мої зустрічі з Яковом Цеглярем увінчались успіхом. Я зустрівся з родиною Германа Жуковського у дачному містечку Клавдієво під Києвом,
які передали мені рукописи, документи, нотні видання композитора.

Гордійчук М. М. Леся Дичко / М. М. Гордійчук. – Київ : Муз. Україна, 1978. – 80 с.

–165–

№ 155

Автор книги Микола Дмитренко (1956 р. н.) висвітлює маловідомі сторінки міфологічного світогляду. Багато
повір’їв і досі не зів’яли.

Все добре у свій час.
Всякому овочеві свій час.
Згаяного часу
і конем не доженеш.
Бережи час, його
за гроші не купиш.
Час – найкращий лікар.
Час не кінь: не
підженеш,
але й не зупиниш.

Дмитренко М. Народні повір’я / М. Дмитренко. – Київ, 1994. – 68 с.

–166–

№ 156

Композитор, хоровий диригент, заслужений працівник культури України Михайло Довганич (1944 р. н.) певний час
керував навчальними хоровими колективами Рівненського музучилища, педагогічного інституту та інституту культури, а також професійним колективом Заслуженого Буковинського ансамблю пісні і танцю.
Праця з хоровими колективами дала поштовх до перших композиторських спроб зробити багато обробок народних
пісень.
Його хорове письмо спирається на
художні принципи української хорової школи, у своїх творах він продовжує традиції класичного хорового
мистецтва. Цьому підтвердженням є
збірник хорових творів на слова Лесі
Українки. У цих творах розкрився
Довганич – композитор з національним колоритом у народних інтонаціях, притаманних тільки йому. Шанований мною Михайло Микитович
– щира і добра людина, колега, з
яким разом працювали на кафедрі
музичного фольклору РДГУ, він дає
натхнення на нові творіння.

Довганич М. М. Хорові твори на слова Лесі Українки [Ноти] : навч. посіб. / М. М. Довганич. – Рівне : Дятлик М., 2014. – 116 с.

–167–

№ 157

Вірші Миколи Дуляницького (1941 р. н.) – це його життя, непростим стелився йому шлях, але він йшов, крок за кроком перемагаючи труднощі:

Где тонко, там и рвется,
Где сжато, там болит.
А жизнь в лицо смеется
И плакать не велит.

Дуляницкий Н. На кромке ночи : стихи / Н. Дуляницкий. – Костопіль : Роса, 2001. – 60 с.

–168–

№ 158

Володимир Дьомін (1964 р. н.) – поет із Дубна, часто бував на засіданні літературної студії при обласній молодіжній
газеті «Зміна».

Кажуть люди:
«Любов – отрута».
Я не знаю
Ще ліків дужчих.
Як роса омиває руту,
Так рятує кохання
Душі.

Дьомін В. На цвинтарі свободи : вірші / В. Дьомін. – Дубно, 1994. – 30 с.

–169–

№ 159

Марія Жакун (1957 р. н.) – вчитель, літератор і поетеса з Тучина, автор багатьох книг про рідний край, який оспівала в своїй поезії.

Старіють матері, мужніють діти,
Ось-ось внучата стануть на порі.
Ще дітям сонце лиш зійшло з зеніту,
А вже відходять в вічність матері.

Жакун М. Г. Крилате відлуння : вірші, поеми, казка / М. Г. Жакун. – Рівне : Спринт, 2013. – 63 с.

–170–

№ 160

Марія Жакун народилася на хуторі Діброва Гощанського району і добре пам’ятає свого земляка-поета Миколу Шакуру. Ось її переклад з російської:

Це кохання не склалось, не склалось…
Тільки серце не тра шматувати,
Бо для тебе, вважай, не сховалось,
А відкрилось, як можна кохати.

Жакун М. В. Пошуки : вірші, переклади, пісні / М. В. Жакун. – Рівне : Спрінт, 2015. – 60 с.

–171–

№ 161

Микола Жакун (1953 р. н.) – поет, прозаїк, з його ліричними мотивами завжди радує душу, наповнює серце своїм
чарівним поетичним світом.

Нам не забуть кохання муки…
Не раз, бувало, в ніч п’янку
В твоє віконце ніжно стукав,
Схиливши яблуньку струнку.

Жакун М. Г. Вишиванка : поезії різних років / М. Г. Жакун. – Рівне, 2000. – 71 с.

–172–

№ 162

Микола Жакун родом з Дубровиччини, а нині працює у Тучинській ЗОШ. Автор прагне через слово показати
внутрішній світ нашого сучасника.

Коли до слова іскра Божа
Горить в поетовій душі,
Тоді поет мовчать не може
Й думки вкладає у вірші.

Жакун М. Круговерть : поезії, пісні, переклади, гуморески, літ. пародії / М. Жакун. – Рівне : Волин. обереги, 2004. – 104 с.

–173–

№ 163

Збірка пісень Миколи Жакуна демонструє прагнення через слово та мелодію показати внутрішній світ людини.
Співпрацює з композитором Степаном Осипчуком, з яким написано десятки пісень про рідний край.

Мені дороги дві зосталися:
Одна пряма, друга – крута.
Пряма веде мене у старість,
Крута у молодість верта.

Жакун М. Г. Звучить мелодія у слові : пісні / М. Г. Жакун. – Тучин, 2014. – 35 с.

–174–

№ 164

Талановитий поет із Тучина Микола Жакун представляє переклади Миколи Шакури.

Вдома стіни помагають.
Тільки де ж той дім?
Тільки хуги накривають
Нас хрестом своїм.

Жакун М. Г. Полудень : пер. з рос. / М. Г. Жакун. – 2-ге вид., допов. – [Б. м. : Б.
в.], 2015. – 28 с.

–175–

№ 165

Київський поет Віктор Женченко (1935 р. н.) – заслужений діяч мистецтв України, не один раз побував у Рівному.
Пам’ятаю першу зустріч з ним як із співаком. Він працював солістом Київської філармонії, до цього співав в оперних театрах Донецька, Ташкента. Згодом – як з поетом.

Життя прожить нелегко, коли ти
Роками йдеш до істини, віками!
… Найперший крок, найперший крок
від мами –
Пролог твій до найвищої мети.

Женченко В. В. Сонячний бік вулиці : поезії / В. В. Женченко. – Київ : Молодь, 1980. – 96 с.

–176–

№ 166

Богдан Жеплинський (1929 р. н.) – інженер, хімік-технолог, винахідник, бандурист, дослідник кобзарства, науковець, публіцист і громадський діяч.
Автори-шанувальники творчості кобзарів, бандуристів і лірників присвятили цю книгу тим, які жили в усі часи і
віддали весь свій талант кобзарству, тут вміщені бандуристи Рівненщини з моєї книги про бандуристів.

Автографи Б. Жеплинського, Д. Ковальчука

Жеплинський Б. М. Українські кобзарі, бандуристи, лірники : енциклопед. довід. / Б. М. Жеплинський,
Д. Б. Ковальчук. – Львів : Галиц. Видавн. Спілка, 2011. – 316 с.

–177–

№ 167

Микола Жулинський (1940 р. н.) – прозаїк, літературознавець, доктор філологічних наук, академік, лауреат Шевченківської премії, член Національної спілки письменників України.
Зустріч із земляком на рівненській землі – це свято. Микола Жулинський – один із тих, хто плідно працює на літературній ниві. Він повернув «Із забуття – в безсмертя» призабутих письменників, яких через ідеологічне свавілля було
викреслено з національного культурного життя або розстріляно, репресовано. Постаті його літературного дослідження – гордість України.

Жулинський М. Із забуття в безсмертя : сторінки призабутої спадщини / М. Жулинський. – Київ : Дніпро, 1990. – 446 с.

–178–

№ 168

Юрій Журавель (1972 р. н.) – музикант, серце інструментальної групи «От вінта». Долучив до кліпу «Ми коло», приємно з ним працювати. Він ще професійний художник, автор
цієї книги.
У автографі відтворив фото: мене з контрабасом, а свого племінника Іллю Петрова з бас-гітарою, який є моїм учнем у
Рівненській ДМШ № 1.

Журавель Ю. Битви за рідну землю [Образотворчий матеріал] / Ю. Журавель. – Рівне : Діти
підземелля, 2016. – 47 с.

–179–

№ 169

Борис Забута (1947 р. н.) – композитор, заслужений
працівник культури України.
З Борисом Забутою навчався у Рівненському музичному училищі. Прекрасний баяніст, автор багатьох
пісень, які часто звучать на естраді, радіо й
телебаченні, його
«Срібна терція» «позолотила» клавіатуру
Забутиного баяна,
струни бандури і
скрипки. Усе це зафіксував у своїй книзі
Анатолій Дацков.

Дацков А. Цим і живу… : мист. портрет Б. Забути / А. Дацков. – Рівне : ДМ, 2007. –
204 с.

–180–

№ 170

Олексій Заворотний (1948 р. н.) – драматург, заслужений артист України, поет, актор, працював у Рівненському облмуздрамтеатрі, а в Запорізькому театрі вперше в Україні зіграв роль Нестора Махна. Я жартома називаю його Нестор Іванович. Певний час працював на кафедрі режисури РДГУ. Нині знімає фільми, пише драматичні твори.

Заворотний О. Для чого я живу… / О. Заворотний. – Рівне : Держ. ред.-вид. п-во, 1995. – 40 с.

–181–

№ 171

Володимир Затуливітер (1944–2003) – український поет та журналіст. Лауреат премії імені Павла Тичини.
Зустріч з Володимиром Затуливітром відбулася в Дубно, де провели вечір дубенського поета Арсена Левковича,
який з дитинства важко хворів, був прикутий недугою до постелі, але закінчив школу заочно і почав писати вірші, малювати. Арсен Левкович – автор тексту і графіки поетичної книжки «Не жди сльози». На цій зустрічі побував ще один
київський поет, людина сильної долі
Володимир Забаштанський.

Затуливітер В. І. Теорія крила : поезії / В. І. Затуливітер. – Київ : Молодь, 1973. – 40 с.

–182–

№ 172

Ця книга про становлення ефірного телерадіомовлення Рівненщини, про людей, причетних до цієї справи, до яких
належить і сам автор.

Автограф видавця Олега Зеня

Наконечний Ф. Й. Телевізійними стежками / Ф. Й. Наконечний. – Рівне : О. Зень, 2003. – 166 с.

–183–

№ 173

Леонід Куліш-Зіньків (1942–2007) – поет-гуморист, член Національної спілки письмеників України, уродженець
с. Кричильськ Сарненського району на Рівненщині, закінчив Луцький педінститут. У різних видавництвах України
вийшли друком більше двадцяти книг. У них – боротьба за очищення суспільства від пороків, які є перешкодою для
розбудови української держави.

Весілля в Кирила уже прогуло,
Напевне, три сотні гостей там було.
Три дні веселився щасливий народ,
А потім в аптеці забрали весь йод.

Автограф видавця Олега Зеня

Куліш-Зіньків Л. Батіг не для Пегаса : гумор, сатира / Л. Куліш-Зіньків. – Рівне : Перспектива, 2006. – 80 с.

–184–

№ 174

Збірка рівненського письменника Леоніда Куліша-Зіньківа та композитора зі Слобожанщини Миколи Ведмедері
складають їх спільний доробок.

Заіскрились роси ранні,
І душа співає знов.
Тут зустріли ми кохання,
Тут знайшли свою любов.

Автограф видавця Олега Зеня

Куліш-Зіньків Л. Дай мені, кохана, руку : зб. пісень / Л. Куліш-Зіньків, М. Ведмедеря. – Рівне : Перспектива, 2006. – 30 с.

–185–

№ 175

Петро Савчук (1935 р. н.) – кандидат історичних наук, доцент, колега по РДГУ, дослідник, краєзнавець. У цій книзі
подано історію заснування і діяльності Дубенського Спасо-Преображенського монастиря.

Автограф видавця Олега Зеня
Савчук П. Дубенський Спасо-Преображенський монастир і церква : до 365-річчя церкви / П. Савчук. – Рівне : О. Зень, 2006. – 136 с.

–186–

№ 176

Марія Немиро (1950–2016) – прозаїк, давня колега по літературній студії «Червоні сурми», людина, яка зазнала
гіркоти життя. Все побачене і почуте авторка вмістила в народних легендах, притчах, переказах і казках. А ще вона
працювала в РДГУ, читала для студентів народознавчі дисципліни.

Автограф видавця Олега Зеня

Немиро М. Відлуння віків : легенди, притчі, перекази, казки / М. Немиро. – Рівне : О. Зень, 2007. – 384 с.

–187–

№ 177

Книга про Здолбунів написана талановитим журналістом Олегом Тищенком (1966 р. н.), який зібрав історичні матеріали про один із центральних вузлів Львівської залізниці.
З Олегом Тищенком познайомились у редакції газети «Сім днів», яку він редагував.

Автограф видавця Олега Зеня

Тищенко О. Здолбунів на Волині : іст. вернісаж / О. Тищенко, Ю. Кірєєв. – Рівне : О. Зень, 2007. – 192 с.

–188–

№ 178

Видання присвячене трударям агрофірми «Мир» Гощанського району Рівненської області. Головна увага приділена
Миколі Івановичу Поліщуку, керівнику агрофірми.

Автограф видавця Олега Зеня

Щедре повнозерня «Миру» / ред. П. Зубкевич. – Рівне : О. Зень, 2007. – 448 с.

–189–

№ 179

Це перша спроба етнографа Тетяни Пархоменко (1975 р. н.) – видати дослідження традиційних календарних звичаїв та обрядів Рівненщини. Працюючи в Рівненському обласному краєзнавчому музеї, дослідниця зібрала матеріали
зі своїх експедицій протягом 10 років. Щира їй дяка.

Автограф видавця Олега Зеня

Пархоменко Т. П. Календарні звичаї та обряди Рівненщини : матеріали польов. дослідж. / Т. П. Пархоменко. – Рівне : О. Зень, 2008. – 200 с.

–190–

№ 180

Протоієрей Олександр Кулик гортає сторінки віків Свято-Параскевського храму села Дядьковичі на Рівненщині.

Автограф видавця Олега Зеня

Кулик О. (протоієрей) Гортаючи сторінки віків : до 100-річчя Свято-Параскевського храму села Дядьковичі
/ О. Кулик (протоієрей). – Рівне : О. Зень, 2010. – 72 с. – (Велика Волинь. Історія. Культура. Постаті).

–191–

№ 181

Микола Тимчак (1956 р. н.) – поет, прозаїк, художник, скульптор, різьбяр, композитор, член Національної спілки
письменників України, ще в студентські роки відвідував літературні студії. У цій книзі – пережите і вистраждане.

Кажуть, що дикі самітники – гарні лелеки,
В крилах своїх заполонивши білу пір’їну,
Рвуть її, наче протиполітичну міну,
Гоячи рану на вітрі далекім.

Автограф видавця Олега Зеня
Тимчак М. М. Крила на вітрі : вибр. твори / М. М. Тимчак. – Рівне : О. Зень, 2016. – 160 с.
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Автор цієї збірки зазнав жорстких репресій у сталінські часи, та й вірші поневірялися по світі. Завдяки Анатолію
Карп’юку (1932 р. н.) з Костополя ця книга побачила світ, а отже став відомий поет-лірик Кузьма Грищенко.

Чим же ти мене приворожила,
Дубенчанко, дівчино – як мак?
Мо, чар-зіллям хлопця напоїла,
Чи такий твого цілунку смак?

Автограф видавця Олега Зеня
Пісні непокори Кузьми Грищенка : вірші, спогади, ст., листи : з нагоди 25-ліття Незалежності України /
упоряд. А. Карп’юк. – Вид. 2-ге, допов. – Рівне : О. Зень, 2016. – 112 с.
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Станіслав Зінчук (1939–2010) – поет, член Національної спілки письменників України.
Проходили Дні літератури, присвячені 80-річчю від дня народження Миколи Островського у Рівному та с. Вілія
Острозького району, батьківщині письменника, де й відбулося знайомство зі Станіславом Зінчуком.

Зінчук С. С. Сузір’я квітів : поезії / С. С. Зінчук. – Київ : Молодь, 1979. – 96 с.
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Приємна зустріч відбулася зі знаним білоруським поетом Василем Зуйонаком (1935 р. н.) на Днях літератури до
80-річчя від дня народження Миколи Островського. Згодом частину віршів я переклав українською мовою.

Гэта памяць – радасць земная –
Рэчка, луг, жытнёвае поле.
Гэта рэха свытальное у маі:
«Я цябе не забуду ніколі».

Зуёнак В. Світальныя птушкі : вершы і поэма / В. Зуёнак. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1982. – 158 с.
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Наталія Іваник (1966 р. н.) – регент архієрейського хору Свято-Покровського собору. Професійний диригент, викладач РДГУ. Цей збірник призначений для використання у богослужінні, а також у навчальному процесі духовних
закладів.

Святкова Літургія [Ноти] : цикл духов. хор. творів : до 15-річчя архієр. хору «Знамення» / музика Н. Іваник. – Рівне : В. Лапсюк, 2012. – 67 с.
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Наталія Іваник – хоровий диригент, щира і добра людина, я завжди радий з нею спілкуватися. Сама росіянка, закінчила Горьківську консерваторію, вивчила українську мову, вийшла заміж за українця Володимира Іваника. Це чудова сім’я музикантів, які керують хором «Знамення» у Покровському соборі. Цей посібник для студентів вишів –
духовні піснеспіви українською мовою. Я мав щастя редагувати друге й доповнене видання.

Іваник Н. Духовні піснеспіви українською мовою : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. Іваник. – Вид. 2-ге й доповн. – Рівне : Лапсюк В. А., 2014. –
389 с.
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Моє знайомство з Марією Ігнатюк відбулося давненько, ще в нашій молодості. Марія Миколаївна Ігнатюк (1941 р. н.)
– доцент, працювала в Рівненській обласній філармонії, викладачем кафедри режисури інституту культури, часто зустрічалися на засіданні літературної студії «Червоні сурми» при редакції молодіжної газети «Зміна». Нині Марія Ігнатюк працює у Прикарпатському національному університеті імені В. Стефаника (Івано-Франківськ), але ми підтримуємо стосунки.
Її книга «На кону вічності» рекомендована студентам режисури, я ж читаю
Шекспірівський монолог Гамлета…

Так. Бути чи не бути – ось питання.
В чім більше гідності: терпіти мовчки
Важкі удари навісної долі
Чи стати збройно проти моря мук
І край покласти їм бронею? Вмерти.

Ігнатюк М. М. На кону вічності : монолог у мистецтві драм. вистави : навч. посіб.-хрестоматія для студентів вищ. навч. закл.
культури і мистецтв / М. М. Ігнатюк, М. І. Сулятицький. – Вид. 2-ге, перероб. й допов. – Івано-Франківськ : Нова зоря, 2005. –
272 с.
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Марія Ігнатюк всю себе віддала вихованню молодого покоління митців театрального мистецтва. Ще працюючи в
Рівненському інституті культури і в обласній філармонії, проводила тематичні вечори, нині продовжує найулюбленішу справу в Івано-Франківську, Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника. Представлений посібник-хрестоматія – унікальне явище в оволодінні драматургічним монологом.

Ігнатюк М. М. Свічадо зореслова : посіб.-хрестоматія зі сценічної мови для студентів вищ. навч. закл. культури
і мистецтв / М. М. Ігнатюк, М. І. Сулятицький. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2011. – 532 с.

–199–

№ 189

Цей посібник-хрестоматія сценаріїв, різножанрових
літературних композицій за творами Тараса Шевченка
укладений Марією Ігнатюк. Як пише у книзі «Щоденники» Олесь Гончар, «Кобзар» – це суцільна розмова з Богом. Поетові Бог – співрозмовник, найвищий порадник і найвищий суддя. До
нього звернені поетові
долі, скарги, жалі, до нього
– молитва і сповідь. У цьому суть «Кобзаря».

Ігнатюк М. М. Безсмертя Беркута : сторінки життя і творчості корифея Коломийського
театру В. Симича / М. М. Ігнатюк. – Івано-Франківськ : ЛІК-ІФ, 2015. – 120 с.
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Марія Ігнатюк – шанувальниця і дослідниця театру, певний час працювала в Рівненському державному інституті
культури, в обласній філармонії, талановита і добра душею. Нині працює в Івано-Франківську в Прикарпатському
університеті ім. В. Стефаника. Ця книга – про життя і творчість корифея Коломийського театру Василя Симчича.

Мов зірка непогасна, мій театр
Промінням слави обрії умиє,
Щоб зігрівало полум’я від ватр
Весь світ гуцульським сяйвом з Коломиї.

Ігнатюк М. М. Не забудьте пом’янути... : Шевченкове слово у мистецтві читця : посіб.-хрестоматія зі сценічної
мови для студентів вищ. навч. закл. культури і мистецтв / М. М. Ігнатюк. – Івано-Франківськ : ЛІК, 2013. – 148 с.
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Раїса Іжук (1953 р. н.) народилася на Полтавщині. Мешкає у Рівному. Її вірші наповнені щирістю душі, на її вірші
написано музику.

Відлітають птахи у далекі краї,
Відлітають далеко лелеки.
Та ніякі краї не замінять її,
Землю рідну й водночас далеку.

Іжук Р. Моя Україна : поезія / Р. Іжук. – Вид. 2-ге, доповн. – Рівне : Овід, 2003. – 24 c.
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Олександр Ірванець (1961 р. н.) – поет, прозаїк, драматург, чудовий хлопець, прекрасний поет. Є одним із трьох (разом із Юрієм Андруховичем та Віктором Небораком) учасників літературної групи «Бу–Ба–Бу», член Національної спілки письменників України. Наша зустріч відбулась на засіданні літературної студії «Червоні сурми». Його вірші
– це новий погляд на життя.

Ви знаєте, в неправді є сміливість,
В підступному розташуванні слів…
Я знав людей, які немов світились,
Неправду випускаючи у світ.

Ірванець О. В. Вогнище на дощі / О. В. Ірванець. Бурштиновий час / В. В. Неборак. Запах вітру : поезії / С. П. Рачинець. – Львів : Каменяр, 1987. – 118 с.
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Олександр Ірванець – входить до відомого літературного угрупування «Бу–Ба–Бу».

Поезію приймаю як професію,
Марудний труд – в снігу і на дощі.
Поезію сприймаю як прогресію
Зростання й вдосконалення душі.

Ірванець О. В. «Тінь великого класика» та інші вірші : поезії / О. В. Ірванець. – Київ : Молодь, 1991. – 72 с.
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З Володимиром Ісаєвим (1956 р. н.) творча дружба продовжується ще з часів його роботи журналістом в обласній
газеті «Зміна», десь у 80-х роках минулого століття. Чудовий він товариш, дослідник цікавих історій, оповідок, розвідок.

Ісаєв В. Людина-сенсація : есе, оповідки про феноменів, незвичні захоплення, загадки природи / В. Ісаєв. – Рівне : Формат-А, 2004. – 112 с. : іл.
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Лідія Казимірська (1933–2016) – композитор.
Коли працював над книгою «Храм вічної музики», присвячену 75-річчю Рівненської ДМШ № 1, то, звичайно,
відвідав її перших післявоєнних випускників – це Лідія Казимірська і Ірина Куліш-Лукашевич.
Лідія Артемівна погодилась розповісти і писати про музичну школу і показала, де було її приміщення під час німецької окупації по вулиці Базарній між будинками № 6 і № 8 у дворі. А ще я
дізнався, що вона написала багато хороших творів, пісень та інструментальної
музики. У 2014 році я провів її творчий
вечір у рідній музичній школі і видав
цю збірку фортепіанних творів. Вона
була дуже щаслива.

Казимірська Л. Сім струн [Ноти] : твори для фортепіано / Л. Казимірська ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Рівнен. держ. муз. училище, Рівнен. дит. муз. шк. №
1 ім. М. Лисенка. – Рівне : О. Зень, 2014. – 39 с.
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Галина Каневська (1939 р. н.) – музикознавець, автор багатьох статей і книг про музикантів нашого краю, доцент
РДГУ, колега. Її книга про відому співачку України, солістку Рівненської філармонії, нині професора кафедри естрадної музики Марію Фарину. У книзі подано творчий портрет співачки, народної артистки України, «рівненського соловейка».

Каневська Г. «Її спів ніжніший від лілеї…» / Г. Каневська. – Рiвне : Вертекс, 2001. – 44 c.
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Тадей Карабович (1959 р. н.) – український поет, який живе на Підляшші (Польща), запропонував співпрацю в «Українському літературному провулку», який щорічно виходить у м. Люблін: писати рецензії на книги підляських поетів Євгенії Жабінської, Юрія Гаврилюка, Івана Киризюка і Тадея Карабовича. Вони були написані і видрукувані в
альманасі. Таких рецензій було сім. Можливо, буде продовження…

Карабович Т. Довга розлука / Т. Карабович. – Люблін, 2005. – 48 с.
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Світлана Григорівна Карпенчук (1948 р. н.), колега по перу, доктор педагогічних наук, працює на педагогічному факультеті РДГУ. При зустрічі з нею ділимося про кожне дослідження, видання, обмінюємося книгами.

Карпенчук С. Г. Синтез у педагогічному досвіді А. С. Макаренка: контекстуальний аналіз : монографія / С. Г. Карпенчук. – Рівне, 2008. – 296 с.
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Костопільський краєзнавець і поет Анатолій Карп’юк (1932 р. н.), знаний в нашому краї, я завжди радий з ним при
зустрічі спілкуватись…

Сперечались суперечки,
В кого краща в полі гречка.
Через тії суперечки
Не вродила рясно гречка.

Карп’юк А. Сорочині іменини : вірші : для дошк. та мол. шк. віку / А. Карп’юк. – Рiвне, 1994. – 30 c.
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Вікторія Кисиленко (1942 р. н.) – майстриня з писанкарства.
Альбом поліської дитячої іграшки «Народні джерела» розкриває портрети
митців декоративно-ужиткового мистецтва Рівного, які відображають самобутню культуру нашого краю. Автор і упорядник Вікторія Кисиленко.

Народні джерела : майстри декоративно-ужиткового. мистецтва м. Рівне. – Рівне, 2006. – 24 с.
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Вікторія Климентовська (1961 р. н.) – поетеса, член Національної спілки письменників Українки, за фахом лікар,
працює в с. Дядьковичі Рівненського району. Це перша її поетична книжка, вірші наповнені щирістю, схвильованістю, образністю.

На бузку понабрякали бруньки
І завмерли трепетно отак.
Ніби губи перед поцілунком,
Ніби за лаштунками співак.

Климентовська В. Ковток свободи, клаптик неба : поезії / В. Климентовська. – Рiвне : Азалiя, 1995. – 46 с.
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Володимир Кобись (1939–1999) – журналіст, давній друг і добра людина, часто вміщав мої дописи з питань культури в обласній газеті «Червоний прапор». З ним познайомився в 70-х роках, ще коли Володимир працював у сарненській районній газеті «Будівник комунізму».

Левкович А. Й. Комплексний підхід у дії / А. Й. Левкович, В. Т. Кобись. – Львів : Каменяр, 1982. – 39 с.
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Володимир Кобись був гарний нарисовець, його нариси друкувалися в районній та обласній пресі.

Кобысь В. Т. Горячий след : очерки / В. Т. Кобысь. – Львів : Каменяр, 1989. – 144 с.
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Віктор Ковальчук (1958 р. н.) – збирач фольклору, заслужений працівник культури України, лауреат премії імені
Володимира Гнатюка.
Колядки і щедрівки, які сьогодні побутують на Рівненщині, видані Віктором Ковальчуком. Він є керівником фольклорно-етнографічного гурту «Веснянка», незмінним учасником усіх всеукраїнських свят народної творчості.

Сійся, родися, жито-пшениця, всяка пашниця,
На щастя, на долю, на Новий Рік…

Зіронька ясна на небі сяє : колядки та щедрівки Рівненщини / запис. на Рівненщині В. Ковальчуком.
– Рівне : Світоч, 1993. – 40 с.
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У збірці подано кращі зразки народнопісенної творчості з репертуару фольклорного гурту «Веснянка» Палацу дітей
та молоді Рівного під керівництвом Віктора Ковальчука.

Співає «Веснянка» : календарно-обрядові та позакалендарні пісні з репертуару зразкового фольклорного гурту «Веснянка» Палацу дітей та молоді м. Рівне
/ упоряд. В. Ковальчук. – Рівне : Володимир. район. друк., 1995. – 97 с.
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Віктор Ковальчук – укладач цього збірника, вміщує матеріали про дослідників Рівненського Полісся. Продовжує
серію видань матеріалів наукових експедицій членів Рівненського етнографічного товариства по збереженню історико-культурної спадщини потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся. Вип. 2. – Рівне : Перспектива, 2002. – 120 с.
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Серія збірників вміщує матеріали і дослідження вчених, краєзнавців, фольклористів, викладачів вишів, які зберігають традиційну духовну культуру, упорядником яких є Віктор Ковальчук – художній керівник Етнокультурного
центру «Веснянка» Рівненського міського Палацу дітей та молоді.

Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся. Вип. 3. – Рівне : Перспектива, 2003. – 135 c.
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Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся – ціла серія видань, присвячена традиційній духовній культурі, яку
започаткував і продовжує досліджувати Віктор Ковальчук – голова Рівненського фольклорно-етнографічного
товариства. У книзі друкуються матеріали фольклористів, дослідників, краєзнавців.

Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся. Вип. 4. – Рівне : Перспектива, 2003. – 255 с.
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Вдячний Віктору Ковальчуку за серію «Етнокультурна спадщина Полісся».

Етнокультурна спадщина Полісся. Вип. 5. – Рівне : Перспектива, 2004. – 254 с.
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У 1967–1969 роках я служив в армії у селищі Советашен (Вірменія) за 5 км від Єревана, військова частина 49843.
Служба в оркестрі давала можливість відвідувати бібліотеку в частині, читати періодику, брати книги і там читати.
Бібліотекарка Тамара Володимирівна Комендант, яка працювала в бібліотеці, навчалась свого часу у Канівському
культосвітньому училищі. Так пов’язала нас творча дружба. Коли я вже демобілізувався, вона мені віддала мій читацький формуляр і книгу віршів Анатолія Землянського «Мелодии века» зі
своїм автографом.

Землянский А. Ф. Мелодии века : кн. поэм / А. Ф. Землянский. – Москва : Воениздат, 1969. – 168 с.
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Андрій Кондратюк (1938 р. н.) – прозаїк, дипломант літературної премії Національної спілки письменників України
«Благовіст» (1998), уродженець Березнівщини, автор книг, оповідань про квіти, тематичних збірників про природу,
роману «Важке прозріння». Зустріч з автором відбулася у Рівному і в Києві.

Кондратюк А. І. На горі сосна золоторясна / А. І. Кондратюк. – Київ : Днiпро, 1995. – 164 c.
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Микола Корейчук (1947 р. н.) – композитор, виконавець-баяніст, заслужений працівник культури України, професор, академік, мій давній колега по Рівненському музичному училищі. Творча дружба нас пов’язує і по сьогоднішній
день. Він – автор багатьох вокальних та інструментальних творів, які звучать у концертах, на обласному і Всеукраїнському телебаченні і радіо.
Ми разом уклали і написали книги
про митців нашого краю, які зробили
внесок у розвиток українського мистецтва.

Корейчук М. Вокально-хорові та інструментальні твори : навч. посіб. для вузів / М. Корейчук. – Рівне : Волин. обереги, 2004. – 192 с.
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Ця книга – навчально-методичний посібник, призначений для студентів музично-педагогічних спеціальностей, вчителів музичного мистецтва. З досвіду роботи інструментального ансамблю «Медіатор», яким понад 40 років керує Микола Корейчук, тут пройшли школу сотні його учасників.

Корейчук М. П. Організація і діяльність інструментального ансамблю [Ноти] : з досвіду роботи нар. інструмент. ансамблю «Медіатор» Рівнен. держ. гуманіт.
ун-ту / М. П. Корейчук, А. Я. Бондарчук ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв, Рівнен. обл. центр нар. творчості. – Рівне : О. Зень, 2014. – 152 с.
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Віталій Коротич (1936 р. н.) – поет, публіцист, разом із Борисом Олійником очолювали делегацію київських письменників, які прибули на 80-річчя Миколи Островського, яке святкувалося і в Рівному, і в с. Вілія Острозького району.

Коротич В. А. Прозрачный ливень : стихи / В. А. Коротич. – Москва : Худож. лит., 1979. – 203 с.
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Віктор Корчага (1948 р. н.) – композитор, музичний виконавець, створив цілу низку оригінальних творів та творчий доробок для баяна, його мелодійність близька до народної музики. Як педагог і виконавець він вміло використовує можливості баяна.

Корчага В. Етюди для баяна [Ноти] : зб.-посіб. для студентів музично-пед. ф-тів педін-ту / В. Корчага ; Рівнен. держ. пед. ін-т. – [Б.м. : б. в.], 1993. – 93 с.
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Із Віктором Корчагою разом працюємо в Інституті мистецтв РДГУ. Він виховав цілу плеяду баяністів, які проживають у різних куточках України. Спільно з ним написали пісню «Зустріч», що транслювалася по рівненському радіо.

Корчага В. П’єси для баяна [Ноти] / В. Корчага. – Рівне : Рівнен. друк. – 1996. – 55 с.
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Анатолій Костецький (1948–2005) – автор понад п’ятдесяти поетичних і прозових книжок.
Літературно-мистецький тиждень для дітей та молоді «Шляхи, які сходив Тарас» проходив на Рівненщині 13–17
травня 1989 року. Спільно виступали у тих містах і селах, де побував Тарас Шевченко.

Костецький А. Г. Визначеність : поезії / А. Г. Костецький. – Київ : Молодь, 1988. – 72 с.
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Анатоль Котовський (1921–1992) – рівненський журналіст з села Вовковиї, що на Рівненщині. Його батько виїхав
у 1929 році до Аргентини в пошуках кращої долі. Анатоль вчився самотужки. Після війни переїжджає до Буенос-Айреса, там працює робітником, з 1949 р. – директор українського просвітницького видавництва «Знання». У 1995 р. повертається на Рівненщину. Спочатку працює будівельником, згодом – співробітник районної газети, пізніше газети
«Червоний прапор», де ми й познайомилися, згодом він закінчує вечірню школу, факультет журналістики
Львівського університету, написав
чимало нарисів про життя українців
за кордоном.

Котовський А. Х. На берегах Ла-Плати / А. Х. Котовський. – Львів : Каменяр, 1988. – 167 с.
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Василь Кохан (1940 р. н.) – професійний журналіст. Все життя пропрацював у газетах «Червоний прапор» і «Вісті
Рівненщини». Познайомився з ним ще в студентські роки, коли був дописувачем газети. У книзі мова йде про В’ячеслава Івановича Зофа уродженця села Вовковиї, що на Рівненщині.

Кохан В. Зв’язковий Леніна / В. Кохан. – Львів : Каменяр, 1990. – 159 с.

–230–

№ 220

Це подарунок вчительки англійської мови Рівненського державного інституту культури Ірини Митрофанівни Кохан
(1937 р. н.), людини щирої і доброї душі, яка згодом напише книгу віршів і довірить її мені відредагувати.

Лермонтов М. Ю. Полное собрание сочинений : в 2 томах / под ред. В. В. Чуйко. – 2-е изд. – С.-Петербург–Москва : Товарищество М. О. Вольф, 1900. –
790 с.
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Ірина Митрофанівна Кохан – моя вчителька англійської мови, коли я навчався на Рівненському культосвітньому
факультеті Київського інституту культури. Пройшло майже 40 років, коли Ірина Кохан запропонувала прочитати рукопис її книги віршів. Із задоволенням прочитав, відредагував і сам радий цій збірочці.

Кохан И. Такая странная любовь : [поэт. сб.] / И. Кохан. – Ривне : О. Зень, 2015. – 60 с.
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Дмитро Кравець (1954 р. н.) – поет, декан факультету української філології РДГУ, член Рівненської обласної «Просвіти», написав книгу про свого товариша Грицька Чубая, побудувавши своє дослідження на архівних документах.
З Григорієм Чубаєм (1949–1982) не був знайомий, але його поезію читав і був на вечорі пам’яті, що відбувся на малій
сцені Рівненського обласного музично-драматичного театру, коли приїздила його вдова Галина Чубай і син Тарас. Тарас співав батьківські вірші під гітару.
Він і сьогодні в складі львівської групи
«Плач Єремії» пропагує батьківську поезію.

Коли до губ твоїх лишається півподиху,
Коли до губ твоїх лишається півкроку –
Зіниці твої виткані із подиву,
В очах у тебе синьо і широко.

Кравець Д. Чубай з роду Гетьманів : монографія / Д. Кравець. – Рівне : Волин. обереги, 2007. – 300 с.
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Лаврентій Кравцов (1903–1984) – старійшина рівненських письменників. Я часто з ним зустрічався і спілкувався
або просто на вулиці вітались, адже він жив у центрі міста, де починається вулиця Поштова, навпроти Свято-Воскресенського собору.

Кравцов Л. Борис Жаданівський / Л. Кравцов. – Київ : Молодь, 1973. – (Життя славетних. Серія біографічних творів)
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Спиридон Кравчук (1938 р. н.) – прозаїк, краєзнавець.
Збірка перлин народної творчості Спиридона Кравчука, до якої увійшли заговори, замовлення, рецепти народної
медицини, тлумачення імен та снів.
Автор любить природу свого краю і його працьовитих людей. Познайомився з ним на засіданні літературно-мистецького об’єднання «Веселка» при
гощанській районній газеті «Рідний
край».

Кравчук С. Г. Чари сивої Погорини : зб. перлин нар. творчості: заговори, замовляння, рецепти нар. медицини, тлумачення імен та снів / С. Г. Кравчук. –
Рiвне : Лiста, 1998. – 256 c.

–235–

№ 225

У сюжет цієї книги автор Спиридон Кравчук поклав реальні події, в яких опинилися прості люди, земляки високої духовної культури, які живуть і діють в екстремальних умовах.

Кравчук С. Мічені вогнем : повісті та оповідання / С. Кравчук. – Рівне : Ліста, 2003. – 112 с.
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Гощанський журналіст, краєзнавець, дослідник Спиридон Кравчук у своїй книзі розкрив події, які відбувалися на
наших землях в минулі століття.

Кравчук С. Перехрестя вождя Божа : історія Дорогобуж. Погориння в нарисах / С. Кравчук, О. Кравчук. – Рівне, 2005. – 352
с.
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Публіцистично-пригодницький роман Спиридона Кравчука розповідає про людей нашого краю, які пережили війну
і післявоєнні репресії. Книга написана на конкретних фактах з історії невеликого села.

Кравчук С. Пекуча сльоза : роман-дилогія / С. Кравчук. – Рівне : Овід, 2006. – 322 с.
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У центрі роману – регент хору, дяк церкви Крилова, що на Кореччині, рідного села Спиридона Кравчука. Микола
Брюховецький – патріот, борець разом зі своїми побратимами за свободу Волині під час окупації.

Кравчук С. Камертон : публіцист. роман-дилогія. Ч. 1 : Гарт / С. Кравчук. – Рівне : О. Зень, 2014. – 288 с.
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Руслан Краплич (1971 р. н.) – випускник Рівненського інституту культури, дослідник вертепів на Рівненщині та Тернопільщині, які записані від старожителів. Вертепні драми не піддавалися редагуванню, тут зберігається регіональний колорит.

Волинський вертеп : репертуар. зб. для фольклор. театрів / Рівнен. ін-т підвищення кваліфікації пед. кадрів. – Рiвне, 1996. –
107 c.
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Василь Краснопольський (1932 р. н.) – поет, за фахом – промисловець, працював у торгівлі, був на керівній роботі.
Його вірші наповнені ліризмом, теплом людської душі.

Чому біля мене
Коня напуваєш?
Кого вірно люблю,
Чому не спитаєш?
Все знаю, дівчино,
Не треба питати.
Кого вірно любиш –
Вже не дочекатись.

Краснопольський В. Там, де виріс : вірші / В. Краснопольський. – Рiвне : Держ. ред.-видавн. п-во, 1994. – 80 с.
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Петро Красюк (1924–2008) – поет-гуморист, член Національної спілки письменників України. Він часто приїздив
з Висоцька до Рівного на творчі зустрічі, виступи перед молоддю або просто поспілкуватися за чашкою кави. Цікавий співрозмовник, мав зустрічі з відомими поетами, ділився спогадами про них.

У шафі все – шедеври світу:
Толстой, Джек Лондон, Мопассан…
А в голові – гуляє вітер.
Нічого ж не читав Іван…

Красюк П. Обережний півень : байки та гуморески / П. Красюк. – Львів : Каменяр, 1983. – 84 с.
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Давно знайомий з Миколою Кривим (1948 р. н.), ще коли Микола працював на «10 каналі». Він – автор віршів, новел, його герої – це ті, кого бачиш щоденно і споглядаєш навколо себе.

Кривий М. В. Недопите вино : любов. новели / М. В. Кривий. – Рівне : О. Зень, 2008. – 160 с.
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Анатолій Криловець (1961–2017) – поет, кандидат філологічних наук, доцент, відмінник освіти України, член Національної спілки письменників України, лауреат Всеукраїнської літературної премії Національної спілки письменників України «Благовіст» (2008).
Все частіше згадую Анатолія Криловця чудового поета, з його незабутньою посмішкою щасливчика.

Від любові лишились спомини,
Лиш уривки. Суцільний – біль.
Я так довго вірив у помилку.
Я так довго вірив тобі.

Криловець А. О. Великдень гряде! : вірші / А. О. Криловець. – Дубно, 1991. – 28 с. – (Бібліотечка вісника «Наш край» ;
літературна серія, № 35 (9).
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З Анатолієм Криловцем були давніми колегами, ще по літературній студії «Червоні сурми». Гарний хлопчина був,
якось у минулому про нього писати негоже, але що зробиш, таке життя.

Пам’ятаю про тебе, друже.
Я не можу тебе забути,
Ти приходиш у сни мої.
Матіолами ледве чутно
Повівало із кіс твоїх.

Криловець А. О. Скресання : поезії / А. О. Криловець. – Рiвне : Азалiя, 1993. – 63 с.
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Анатолій Криловець працював у Національному університеті «Острозька академія». Це навчальний посібник про
філософське осмислення національних і соціальних проблем у драматичних поемах Лесі Українки. Шкода, що так
рано Анатолій пішов з життя.

Криловець А. О. Художня філософія Лесі Українки : навч. посіб. / А. О. Криловець. – Рiвне : Дiва, 1997. – 68 c.
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Оксана Крук (1965 р. н.) – викладач бандури Рівненського музичного училища, організатор і учасник тріо бандуристок музучилища. До цього збірника я написав вступну статтю з побажанням, цим творам довголіття.

«Боже, я молю за Україну» : вок. та інструмент. твори для бандури : навч. посіб. для спец. 5.02020401 «Муз.
мистецтво», спеціалізації «Нар. інструменти» / аранжування О. Крук. – Рівне, 2009. – 141 с.
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Неоніла Кубай (1959 р. н.) із співочої сім’ї Кубаїв, що з с. Садове, на Гощанщині, зокрема записали пісні від своєї
бабусі, видала збірник пісень, які виконуються в концертах, на фестивалях, святах.

Кубай Н. Пісні від баби Марисі : з репертуару нар. аматор. сімейного ансамблю Кубаїв / Н. Кубай. – Рівне :
Нар. газета, 2001. – 27 с.

–248–

№ 238

Любов Костянтинівна Куклевська (1945 р. н.), яка ініціювала книгу про Богдана Депо, була її фінансовим директором, згодом і сама написала книгу про свої житейські перипетії. Я їй вдячний за нашу співпрацю.

Куклевська Л. К. Сповідь : [документал. повість] : з нагоди 70-річчя свого життя та пам’яті батьків / Л. К. Куклевська. – Рівне : Колодяжний Р. М., 2015. –
120 с.

–249–

№ 239

Іван Куліш (1873–1963) – поет, музикант, відомий волинський поет, викладач реального училища (нині тут
Рівненський обласний краєзнавчий музей). Про листування Івана Хомича з Іваном Буніним, про все інше розповідає його внучка Ірина Куліш-Лукашевич, яка упорядкувала і видала книгу про свого дідуся.

Кулиш И. Ф. Золотые поля / И. Ф. Кулиш. – Рівне : Волин. обереги, 2008. – 200 с.

–250–

№ 240

Ірина Куліш-Лукашевич (1932 р. н.) – моя вчителька по Рівненському музичному училищі. З висоти прожитих літ
усвідомлюю її лекції з естетики, які торкалися образотворчого мистецтва, літератури, що не пройшли марно в моєму житті, а стали фундаментом для подальшої моєї роботи в дослідженні мистецьких постатей рідного краю.

Куліш-Лукашевич І. В. Пам’ять непідвладна часу : присвяч. 120-ій річниці освячення Рівнен. Православ. СвятоВоскресен. собору / І. В. Куліш-Лукашевич. – Рівне : О. Зень, 2015. – 100 с.

–251–

№ 241

Яна Куришко (1984 р. н.) випускниця кафедри музичного фольклору РДГУ, перейняла співочу традицію від своєї
бабусі Галини Куришко, згодом видала книгу бабусиних пісень, найгарніша виконавиця поліської традиції. Разом зі
своєю сестрою Галиною створили ансамбль «Дуліби» при Рівненській філармонії. Нині працює в Сарнах у Будинку культури.

Куришко Я. Пісні від Ганни Куришко : (с. Карасин Сарнен. р-ну Рівнен. обл.) : фольклор. зб. / Я. Куришко ; заг.
ред. Ю. П. Рибака. – Рівне : РДГУ, 2006. – 103 с.

–252–

№ 242

З композитором та педагогом Дмитром Кухаруком (1946 р. н.) мене поєднує давня дружба. Написали спільно
декілька пісень, видали нотно-пісенний збірник «Полісся моє голубе». Працюємо разом у Рівненській ДМШ №
1 ім. М. В. Лисенка. Ось його останній доробок, якому я радію.

Кухарук Д. І. Любим діткам для забави [Ноти] : п’єси для скрипки та ф-но учням молод. кл. : клавір / Д. І.
Кухарук. – Рівне : О. Зень, 2012. – 30 с.

–253–

№ 243

Олександр Лаворик (1955 р. н.) – художник, іконописець із с. Рясники Гощанського району, нині проживає у с. Симонів цього ж району, давній хороший друг, автор «Дорогобузької ікони».

Волинська писанка [Образотворчий матеріал] / худож. О. Лаворик. – Здолбунів : Здолбунів. райдрук, 1997?. – 14 с. : іл.

–254–

№ 244

2006 року вийшла моя книга «Мої родинні витоки» і отримала розголос після рецензії, надрукованій у газеті «Голос України». Невдовзі отримую лист і книгу із Бердянська від Володимира Лановейчика з автографом. Разом з Леонідом Лановейчиком вони описують, як працювати над дослідженням історії свого роду, подають схеми родослову.

Лановейчик В. Без прошлого не может быть будущего / В. Лановейчик, Л. Лановейчик. – Бердянськ, 2007. – 62 с.

–255–

№ 245

Тетяна Латиш (Липчук) (1955 р. н.) – поетеса, разом відвідували літературну студію, раділи новим своїм поезіям.
Вона прекрасний музикант, педагог і вірші її чудові, неординарні і щирі. При зустрічі є про що погомоніти.

Латыш Т. Святое и грешное : поэзия / Т. Латыш. – Рівне : Брегін А. Р., 2011?. – 124 с.

–256–

№ 246

Рівненський композитор Тетяна Леус (1957 р. н.) – педагог, працює з хором духовної музики СШ № 18 м. Рівне.
Учасниця і лауреат пісенних фестивалів, авторських концертів, творчих звітів, виконує свої твори під супровід гітари.

Леус Т. Поклик вічного : пісенник / Т. Леус. – Рiвне, 1994. – 34 с.

–257–

№ 247

Михайло Лисенко-Дністровський (1929–1990) – театральний композитор, кандидат мистецтвознавства, доцент, мій
хороший вчитель і колега. Один із організаторів українського камерного оркестру в Рівненському інституті культури, я був першим учасником цього колективу. Прекрасний композитор, добра, щира людина.

Лысенко М. В. Пути формирования и развития инструментальных ансамблей и оркестров
народных инструментов на Украине : автореф. дис. на соискание учен. ст. канд. искусствоведения
: 17.00.02 – музыкальное искусство / М. В. Лысенко. – Ленинград, 1977. – 15 с.

–258–

№ 248

Петро Лобас (1937 р. н.) – кандидат філологічних наук, доцент, дослідник історії української драматургії і
театру XIX–XX ст., знаний рівненський літератор, шанувальник і вболівальник українського слова, при
зустрічі щедро ділиться своїми дослідженнями про українських письменників.

Митці України : енциклопед. довід. / за
ред. А. В. Кудрицького. – Київ : Укр.
енцикл., 1992. – 848 с.

–259–

№ 249

В’ячеслава Логвін (1948 р. н.) – дослідниця фольклору, доцент, моя вчителька з диригування у Рівненському культосвітньому факультеті Київського інституту культури. У 1993–1996 роках я завідував кафедрою народного хору і музичного фольклору, де спільно працювали. Згодом В’ячеслава Олександрівна виїхала в Чехію.

Логвін В. О. Хрестоматія цимбального акомпанементу [Ноти] / В. О. Логвін. – Рівне : РДІК, 1995. – 56 с.

–260–

№ 250

Співпраця з Тетяною Лосєвою (1953 р. н.) – композитор, дала можливість написати і видрукувати декілька пісень,
які виконувалися в концертах під час презентацій книг, а також були вміщені у колективних збірниках. Тетяна Юріївна працювала на кафедрі теорії музики РДГУ. Нині співає свої пісні внукам.

Крижановська Т. І. Теорія музики : табл., схеми, практ. завдання, контрол. тексти : навч.-метод. посіб. /
Т. І. Крижановська, Т. Ю. Лосєва. – Рівне : РДГУ , 2007. – 162 с.

–261–

№ 251

Із Богданом Луканюком (1947 р. н.) – кандидат мистецтвознавства, професор Львівської музичної академії ім.
М. В. Лисенка, пов’язана спільна робота над книгою Юрія Цехміструка «Народні пісні Волині: фонографічні записи 1936–1937 років», яку видали у 2006 році.
За нашої ініціативи Юрію Антоновичу відкрито меморіальну дошку в Рівному по вул. Соломії Крушельницької, 22.
Богдан Луканюк певний час працював на кафедрі музичного фольклору РДГУ і вніс деякі корективи у
роботу кафедри.

Луканюк Б. Пам’ятка студента-практиканта і збирача-початківця : метод. рек. спец. 7.020205 «Муз. мистецтво» спеціалізації
«Викладач, артист, керівник фольклор. ансамблю» / Б. Луканюк ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – 2-ге вид., допов. – Рівне : РДГУ,
2001. – 24 с.

–262–

№ 252

Богдан Луканюк (1947 р. н.) – профессор Львівської музичної академії.
Юрій Рибак (1973 р. н.) – доцент РДГУ.
Збірка включає записи переможців конкурсу переважно автентичних традиційних пісень проведеного в Рівному
1934 року. Оцінював їх якість академік Філарет Колесса.
Укладач – Богдан Луканюк.
Макетування – Юрій Рибак.

Конкурс на волинські народні пісні в 1934/1935 навчальному році : вибране / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ;
ред. Б. Луканюк. – Рівне : Дока-центр, 2015. – 21 с.

–263–

№ 253

Тетяна Лукашевич (1956 р. н.) – донька Ірини Всеволодівни Куліш-Лукашевич – мисткиня декоративно-прикладного мистецтва. Донедавна певний час очолювала Рівненську обласну організацію Національної спілки художників
України. Учасниця міжнародних, всеукраїнських виставок.
Це видання, до якого я написав рецензію, вміщує серію репродукцій її робіт.

Лукашевич Т. Гобелен. Батик : альбом / Т. Лукашевич. – Рівне : Харват О. М., 2016. – 84 с. – (Митці Рівненщини)

–264–

№ 254

Василь Лящук (1948 р. н.) – поет, педагог. Народився в Почаєві, якому й присвятив свою збірку. Наше знайомство
відбулося на засіданні літературної студії «Червоні сурми» при редакції молодіжної газети «Зміна» у 70-х роках.

Почаївська мозаїка –
Вселюдська дань Митцю:
І Духові, і Синові,
Й Небесному Отцю.

Лящук В. К. Почаївська мозаїка : вірші / В. К. Лящук. – Рiвне : Азалiя, 1992. – 32 с.

–265–

№ 255

Василь Лящук – поет долі Миколи Островського. Втратив зір, але мужньо тримається в сідлі.

Нас не буде – буде наша спрага,
Нас не буде – буде наша справа,
Нас не буде – буде наше слово,
Нас не буде – буде наша мова.
Ми нічого не візьмем з собою.

Лящук В. Нас не буде – буде наша спрага : поезії / В. Лящук. – Рiвне : Азалiя, 1997. – 58 с.

–266–

№ 256

Василь Лящук – людина складної долі. Втративши зір, він не впав духом, його вірші сповнені оптимізму, його слово
сильне, впевнене у завтрашньому дні.

Тебе відкрити хочу, слово,
Тебе, моя незламна мово,
Тебе, що змалку вчила мати,
Я прагну звідати, пізнати.

Лящук В. Тьмі наперекір : поезії / В. Лящук. – Рiвне, 1998. – 40 с.

–267–

№ 257

Віктор Мазаний (1955 р. н.) – прозаїк, заслужений журналіст України, член Національної спілки письменників України.
У цій книзі Віктор Мазаний веде розмову про гендиректора Рівненської АЕС Володимира Коровкіна, який понад
20 років очолює ядерний об’єкт. Автор починає свою розповідь з чистого аркуша, як будувалась АЕС, і до сьогоднішнього дня, показує її велич і силу.

Мазаний В. Спалах ядра : есе-монологи / В. Мазаний. – Рiвне : АЕС – Преса, 2000. – 160 с.

–268–

№ 258

З Віктором Мазаним знайомий, ще зі студентських років, коли я був дописувачем обласної газети «Зміна».
Нині він автор багатьох книг, відомий письменник, і книга публіцистики відображає побачене ним у США.

Мазаний М. З капітолійського пагорба : нотатки на межі світів / М. Мазаний. – Рівне : Ліста, 2001. – 143 с.

–269–

№ 259

Тетяна Мазур (1937 р. н.) – живе у с. Тучин Гощанського району, лікар за фахом, але любить народну пісню, збирач фольклору, записала і видала пісні від своєї мами Антоніни Червоної із її рідного села Макотерти Рівненської області. Презентація цієї книги відбулася в Гощі в районному Будинку культури, я мав можливість усе це чути і бачити. Щасливець.

Моє Полісся солов’їне,
Моя ти ниво золота,
Моя мелодія родинна,
Моя неділенька свята.

Пісні моєї матері : укр. нар. пісні з голосу А. Червоної / запис Т. Мазур ; упоряд. К. Смаля. – Чернівці : Зелена Буковина, 2005. – 152 с.

–270–

№ 260

Юрій Макаров (1939 р. н.) – мій родич, брат у третьому коліні. Його дідусь Гордій і моя бабуся Тетяна – рідні, з
с. Тайкури Рівненського району. Ми зустрілись у 2003 році в с. Гільча Здолбунівського району, коли я працював над
книгою «Мої родинні витоки». Юрій Володимирович пов’язав своє життя з морем, служив у Мурманську, а з виходом на пенсію повернувся у рідні краї. Наші родинні зв’язки продовжуються. У книзі зібрані найбільш пам’ятні події
і факти із його життя, є деякі особисті погляди і роздуми автора.

Макаров Ю. Завтра была судьба / Ю. Макаров. – Рівне : О. Зень, 2015. – 256 с.

–271–

№ 261

Галина Макарова (1964 р. н.) – невістка Юрія Володимировича Макарова – працює вихователем у м. Здолбунів,
пише дитячі вірші, в яких розкриває перед юним читачем незвичайну красу нашого Поліського краю в різні пори року.

На подвір’ї у калюжі
Позбиралось сіре птаство.
Миють дзьоби, чистять дуже
Крильця й хвостики пірнасті.

Макарова Г. В. Мандрівка в дитинство : зб. віршів / Г. В. Макарова ; ред.-упоряд. Б. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2015. – 60 с.

–272–

№ 262

Черкаський поет Анатолій Макогон (1949 р. н.), за професією лікар, але все життя віддав літературі, зокрема, поезії,
багато з віршів покладено на музику.

Не продається вічний щем грудей,
Не продаються радощі й печалі,
Тепло долонь і усміхи дітей –
Майбутні і не звідані ще далі.

Макогон А. І. Нескінченна суть : поезія / А. І. Макогон. – Київ : Криниця, 2004. – 96 с.

–273–

№ 263

Іван Васильович Малафіїк (1940 р. н.) – колега, доктор педагогічних наук, професор РДГУ. У своїй книзі висвітлює проблеми сучасної педагогічної науки. А ще він тонкий лірик, любить поезію, радіє життю, кожній Божій днині.

Малафіїк І. В. Дидактика новітньої школи : навч. посіб. / І. В. Малафіїк. – Київ : Слово, 2014. – 632 с.

–274–

№ 264

Київський поет Іван Малкович (1961 р. н.) завітав на Рівненщину зі своєю першою поетичною збіркою і в колі
рівненських літераторів ділився побаченим і почутим навколо себе.

На плечі твої може впасти
Тільки моя посмішка і листя.
Очі ж мої хочуть тепла і півгодини посту
В кольорах осінніх, як у колисці.

Малкович І. А. Білий камінь : поезії / І. А. Малкович. – Київ : Молодь, 1984. – 72 с.

–275–

№ 265

Марина Мартиновська – випускниця кафедри музичного фольклору РДГУ, зібрала 50 зразків фольклорних матеріалів, записаних у с. Здовбиця Здолбунівського району.

Мій край пісенний, Здовбиця моя! : нар. пісні з с. Здовбиця Здолбунів. р-ну Рівнен. обл. / запис, транскрипції та впоряд. М. Мартиновської. – Рівне, 2005. –
76 с.

–276–

№ 266

З Людмилою Марчук (1959 р. н.) разом працювали в Рівненському інституті культури, вона завідувала фольклорною лабораторією Поліссязнавства, це було в 1993–1996 роках, досліджувала фольклор Рівненського Полісся.
Нині вона на журналістській роботі. Ця книга – вагоме дослідження про рівненського хірурга Євгена Борового.

Марчук Л. С. Покликання боротись за життя : Є. М. Боровий: хірург, учитель, людина / Л. С. Марчук. – Луцьк : Твердиня, 2008. – 172 с.

–277–

№ 267

Олександр Матвійчук (1930 р. н.) – музикант, педагог, поет.

Дивлюся у вічі коханої
І знаходжу у їх глибині
Ті перли краси ще незнаної,
Що проміняться сонцем в мені.

Матвійчук О. Т. Ave sol! : (Слава сонцю!) / О. Т. Матвійчук. – Дубно : Наш край, 1993. – 30 с.

–278–

№ 268

Олександр Матвійчук у своїй новій поетичній збірці, наповненій філософськими роздумами, йде до читача, сповнений мрій і надій.

Матвійчук О. Багряні пам’яті листки : вірші / О. Матвійчук. – Дубно : Джерело, 2002. – 60 с.

–279–

№ 269

Хорові твори a cappella Олександра Матвійчука (1930 р. н.) приваблюють ліризмом, свіжістю і вишуканістю гармонії,
тому твори становлять надзвичайний інтерес для сучасного хорового колективу.

Матвійчук О. Т. Радуйтесь, гори! [Ноти] : хорові твори a cappella / О. Т. Матвійчук. – Рівне ; Львів : Проман, 2004. – 32 с.

–280–

№ 270

Олександр Матвійчук – поет, прозаїк і композитор з міста Дубно. Презентує збірку ліричних пісень на слова Людмили Литвинчук, у яких оспівано дивовижну красу поліської природи.

Іду в ліси, де волею пропахла
Нев’януча тужба соснових віт …
Я люблю, люблю розчулено і палко
Цвіт вересу – землі моєї цвіт.
Л. Литвинчук

Матвійчук О. Азалія цвіте… : п’ять пісень для жін. хору (тріо, квартету) на слова Л. Литвинчук / О. Матвійчук. – Рівне ; Луцьк, 2005. – 11 с.

–281–

№ 271

Олександр Матвійчук – поет, прозаїк, публіцист. Автор музики гімну Дубна. У цій книжці веде мову про політику і релігію як про дві складові життєдіяльності українського народу.

Матвійчук О. Під знаком сімки : семиденники, 2007 / О. Матвійчук. – Луцьк : Іванюк В. П., 2008. – 174 с.

–282–

№ 272

Волинський поет Петро Мах (1934–2011) – частий гість рівненських читачів і літературної студії «Червоні сурми»,
багато його віршів присвячено Лесі Українці.

… А пора березіллю рання –
Усміх проліска й криги щем.
На узгір’я твого дихання
Я впаду голубим дощем.

Мах П. П. Посвіт : поезії / П. П. Мах. – Львів : Каменяр, 1979. – 103 с.

–283–

№ 273

Любов Мельник – родом з Гощанщини, але живе і працює в Італії, часто приїздить в Україну. Пише вірші, їй болить Україна. Я редагував цю книгу поезій.

Емігранти –
Птахи у вирій
Холодом гнані
В пошуках щастя.
Доля дорогу
В чужину простеля.
Погляд останній
На рідне гніздо.
Помах крила
І далеке ніщо.
Емігранти.

Мельник Л. Д. Поема дощу : вірші / Л. Д. Мельник. – Костопіль : Роса, 2007. – 56 с.

–284–

№ 274

Перша поетична збірка Миколи Мельника (1958–2010) який працював майстром, механіком, старшим інженером
в друкарні РВО «Азот». Мав можливість видати книгу спільну з Миколою Корейчуком про композиторів Рівненщини. Познайомились на засіданні літературної студії «Волинські літаври».

В бігу відчуваю дихання землі,
Наш слід також хурделиця розвіє…
Час принесе по плинній течії
Нове життя, і думи молодії…

Мельник М. Д. Журавель любові : поезії / М. Д. Мельник. – Рівне : Здолбунів. райдрук, 1991. – 34 с.

–285–

№ 275

І знову цитую Миколу Мельника:
«Куди пливеш в сполоханій надії?
Під нами не вода – то кров людська!
То голос долі дужчає, міцніє,
І меч стискає молода рука».

Мельник М. Молитва зоряного неба : поезії / М. Мельник. – Рiвне : Лем, 1992. – 26 с.

–286–

№ 276

Книжку Анатолія Криловця підписав керівник друкарні – Микола Мельник, але добре, що ця книжка потрапила
до моїх рук.

Зліва – льон. Синій-синій.
Справа квітне ріпак.
Слава Україні!
Отак.

Автограф Миколи Мельника

Криловець А. О. Скресання : поезії / А. О. Криловець. – Рiвне : Азалiя, 1993. – 63 с.

–287–

№ 277

Михайло Сташук (1927 р. н.) – вчителював, співав у церковному хорі, учасник Другої світової війни, чимало його
творів покладено на музику.

Стоять золотисті каштани,
І дивляться десь в далечінь,
Аж поки не видною стане
Ключа журавлиного тінь.

Автограф Миколи Мельника

Сташук М. Моя мета : духов. вірші / М. Сташук. – Рiвне : Лем, 1993. – 33 с.

–288–

№ 278

Юрій Бржечко (1953 року народження) – колега по літературній студії «Червоні сурми», але на цій книжці автограф Миколи Мельника, редактора книги, і це приємно.

Музыкальное училище.
Скрипки тихой голосок.
Это – тайное чистилище,
Это – мартовский ледок.

Автограф Миколи Мельника

Бржечко Ю. Р. Средневековье души : стихи и эссе / Ю. Р. Бржечко. – Ровно, 1994. – 34 с.

–289–

№ 279

Василь Капустинський (1951 р. н.) працював у художніх майстернях різних міст України. У Львові познайомився
з поетом Григорієм Чубаєм, який читав його вірші.

Тривожна ніч в своїй таємничій тиші,
Лиш місяць подекуди то вигляне з-за хмар
Й ховає промінь. І пітьма колише…
Тривожна ніч ця – дивних повна чар.

Автограф Миколи Мельника

Капустинський В. Землі акорди : поезії / В. Капустинський. – Рiвне, 1994. – 62 c.

–290–

№ 280

Микола Мельник – поет, народився в с. Богдашів Здолбунівського району. Часто зустрічалися в місті, ділилися
творчими здобутками. Шкода, що рано пішов з життя.

В сузір’ї Лева олені летять,
Аж крешуть блискавицями копита.
Вбираю те проміння. Всього світу!
Ні, – твого тіла, із очей – багать.

Автограф Миколи Мельника

Мельник М. В сузір’ї Лева : вірші / М. Мельник. – Рiвне, 1994. – 34 c.

–291–

№ 281

Перша книжка тоді молодого Михайла Островського (1951 р. н.), члена літературно-мистецької студії «Волинські
литаври», наповнена добром, щирістю почуттів, ранньою весною.

Я хочу писати,
Як може рубати
Гострий клинок.
І на фініші дня
Не впасти з коня
В чорне багно.

Автограф Миколи Мельника

Островський М. Прозріння : вірші / М. Островський. – Рiвне, 1994. – 33 с.

–292–

№ 282

Поет-пісняр Олександр Стрієнко (1957 р. н.) за фахом інженер-гідротехнік, учасник фестивалів «Тарас Бульба»,
«Повстанські ночі».

Про те, як серцю слід кохати,
Написано немало слів,
Та зберегти як дивне свято?
– Про це ніде я не зустрів.

Автографи Миколи Мельника,
Олександра Стрієнка

Стрієнко О. Ф. Віражі долей : поезії / О. Ф. Стрієнко. – Рівне : Волин. литаври, 1994. – 34 с.

–293–

№ 283

Це перша спроба Юрія Терлецького (1958 р. н.) розповісти про герби стародавнього міста Дубно, передати дух нашої
призабутої історії.

Автограф Миколи Мельника

Терлецький Ю. Герби Дубно : (з історії Волин. краю) / Ю. Терлецький. – Рiвне, 1994. – 31 с.

–294–

№ 284

Сергій Мельничук (1937–2002) – поет-гуморист, член Національної спілки журналістів України, часто читав свої
гуморески друзям, а вони, задихаючись від сміху, порадили: «Пошли ти їх знаєш куди?». А він здогадався, і незабаром гуморески були надруковані в «Перці». Ось таким був С. Мельничук і залишився таким для читачів.

Мельничук С. Карась у сметані : гумор і сатира / С. Мельничук. – Київ : Рад. Україна, 1981. – 64 с.

–295–

№ 285

Із Сергієм Мельничуком познайомився в редакції обласної газети «Червоний прапор», коли дописував до газети матеріали про місцеву культуру. На той час – це вже був рівненський класик, працював власним кореспондентом республіканської газети. Сам Сергій Кирилович родом із Великого Житина, родич першого президента України Леоніда Кравчука.

Мельничук С. К. П’яте колесо / С. К. Мельничук. – Київ : Рад. Україна, 1988. – 64 с. – (Бібліотека «Перця» ; № 344)

–296–

№ 286

Мисан В. О. (1957 р. н.) написав і систематизував курс «Оповідання з історії України, рідного краю» – початковий
з історії для учнів 5 класу загальноосвітньої школи.

Мисан В. О. Оповідання з історії України, рідного краю : 5 кл., ч. 1 / В. О. Мисан. – Рiвне, 1992. – 116 с.

–297–

№ 287

Віктор Михайлов описав своє життя у віршах – події, зустрічі, почуття і настрій. Автор просить не читати все підряд,
відкладіть книгу її на певний час, а потім віднайдіть і знову читайте.

Любовь – открытая ладонь.
На ней то холод, то огонь,
Кристаллик высушенных слёз
И магия далёких звёзд.

Михайлов В. Открытая ладонь : (поэзия разных лет) / В. Михайлов. – Ровно, 1998. – 60 с.

–298–

№ 288

Тетяна Міненко (1977 р. н.) – науковий співробітник художнього фонду Рівненського обласного краєзнавчого музею. Вона і Руслан Міненко – дослідники нашого краю. Вони не байдужі до минулого і вболівають за майбутнє. У
їхньому виданні запропонований перелік документів про історію Рівного, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві Києва. Це мої хороші друзі-дослідники.

Міненко Т. В. Документи Центрального Державного Історичного архіву м. Києва, що стосуються м. Рівне : каталог
: (до 730-річчя першої писем. згадки про м. Рівне) / Т. В. Міненко, Р. Є. Міненко. – Рівне : Волин. обереги, 2013. –
40 с.

–299–

№ 289

Валентин Монаєнков (1931-2011) пов'язав свою долю з Україною, Рівненщиною. Навчався в Острозі, працював у
редакції газети «Червоний прапор», друкував віршовані фейлетони під рубрикою «Весела рима Шпака Охріма». Друкувався в колективних збірках, альманахах.

Пускай седеет голова –
Все в жизни склонно к переменам.
У сердца ж вечные права
Быть молодым и вдохновенным.

Монаенков В. М. Парус весны : стихи / В. М. Монаенков. - Л. : Каменяр, 1982. - 46 с.

–300–

№ 290

Валентин Монаєнков розповідає про нелегку долю свого покоління, свої вірші присвячує коханню і дружбі.

Пишу о том, чем жил, что видел,
Какие муки испытал,
Я и любил, и ненавидел,
И в облаках мечтой витал.

Монаенков В. Н. Обитель радости – душа : стихи / В. Н. Монаенков. – Ровно : Облуправление по печати, 1991. – 125 с.

–301–

№ 291

Твори Галини Мосійчук (1940 р. н.) неодноразово звучали по українському радіо, на музичних конкурсах, на
космічній орбіті. Вперше почув її спів по рівненському радіо, згодом познайомився з нею в м. Дубно та на концерті
в Гощу. На згадку збірник пісень.

Одквітла саду більша половина,
Самотній ворон кряче у саду.
Перецвіла матусина калина,
А я на сповідь все до неї йду.

Мосійчук Г. Прилечу до тебе : зб. пісень / Г. Мосійчук. – Дубно, 2006. – 46 с.

–302–

№ 292

Галина Мосійчук – композитор і виконавиця власних пісень на слова українських і рівненських поетів.

Красива жінка, ой красива,
Вона земна і неземна.
У косах вже тумани сиві,
А на душі її – весна.

Мосійчук Г. В. На крилах любові : зб. пісень / Г. В. Мосійчук. – Дубно : Дубен. друк., 2008. – 39 с.

–303–

№ 293

Галина Мосійчук за професією зубний лікар, працювала у Дубенській стоматологічній поліклініці. Нині – на творчій
роботі, пише музику на слова українських поетів і виконує ці твори. Бере активну участь у багатьох масових заходах.

Край поліських осель
Бродить літо в росі,
Наливає ясень
В молоді вереси.

Мосійчук Г. В. Рідна сторона : зб. пісень / Г. В. Мосійчук. – Дубно : Замок, 2011. – 28 с.

–304–

№ 294

Інна Нагорна (1973 р. н.) – директор Літературного музею Уласа Самчука в Рівному, яка проводить велику просвітницьку роботу та досліджує культурну діяльність Уласа Самчука у рівненський період його життя. У книзі використані матеріали з домашнього архіву письменника.

Нагорна І. У дні виняткового часу : просвіт.-духов. та культур. діяльн. У. Самчука в рівнен. період його життя і творчості
(1941–1943 рр.) / І. Нагорна. – Рівне : Азалія, 2008. – 56 с. – (Бібліотечка літературного музею Уласа Самчука в Рівному ; ч. 1)

–305–

№ 295

Це мої колеги, які пишуть російською мовою, я шаную їхню поезію.

Автографи
Сергія Назарова,
Валентини Захарової,
Ірини Сідорової

Назаров С. И. Втроем и порознь : стихи / С. Назаров, В. Захарова, И. Сидорова. – Ровно, 1998. – 62
с.

–306–

Чувства жалостная хлюп.
Мысли жуткое пике.
Хоть сегодня приголубь,
Припади к моей руке…

№ 296

З Миколою Рудницьким (1942–2014) знайомі ще з часів студентства і творчих зібрань у редакціях обласних газет,
де він працював. А з Петром Невірковцем (1941 р. н.) разом навчалися в Рівненському музичному училищі. Часто брали участь у спільних концертах міста й області. Прекрасний хор «Верес» у своїй роботі продовжує традиції хорового мистецтва його попередника, відомого хормейстера Рівненщини Івана Федоровича Корсюка.

Автограф Петра Невірковця

Рудницький М. І джерело живе вічно : (повість про П. Невірковця і його хор «Верес») / М. Рудницький.
– Рівне : Друк Волині, 2009. – 161 с.

–307–

№ 297

Марія Немиро (1950–2016) – народознавець, натхненно пропагує народні традиції свого народу. Познайомились
з пані Марією на засіданні літературної студії при газеті «Зміна» – це свого роду на той час була творча лабораторія
для шанувальників літератури і мистецтва. Ось така зустріч відбулася у 1980-х роках.

Хрестоматія з народознавства : для вчителів, студентів та учнів ст. кл. / уклад. М. М. Немиро. – Рівне : Держ. ред.-вид. п-во, 1993. – 164 с.

–308–

№ 298

Марія Немиро багато років самовідданої праці присвятила вивченню народних традицій, обрядів, звичаїв, вірувань
українського народу, прилучення до глибин народної мудрості, це частина її праці.

Віншуєм тя, господарю,
Із тим Новим роком.
Щастя, сили і здоров’я,
Із новим доробком!

Хрестоматія з народознавства: для дітей дошк. І молодш. шк. віку / уклад. М. М. Немиро. – Рівне : Держ. ред.-вид. п-во, 1993. – 184 с.
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Марія Немиро любила Україну поза Україною. Дитинство пройшло в Сибіру. Але зустріч з Україною не забула
ніколи. Як пахла хата і кожне деревце, і квітка, і навіть люди, і їхні слова.

Кожен листок
Ще мусить колись впасти,
Як і ті слова,
Не сказані мені.
Але не знаю я,
Чи я від них воскресну,
Чи буде вічна мерзлота!

Немиро М. М. Монастир на горі / М. М. Немиро. – Костопіль : Роса, 2005. – 76 с.
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Бентежать вірші Тетяни Нещерет (1931–2007) своєю щирістю, ніжністю і теплотою.

У невелику хату над горою
Вікно впустило місячне проміння.
Воно упало на дівочі груди
Й, соромлячись, сховалося під ліжко.

Нещерет Т. В осені своя краса : поезії / Т. Нещерет. – Запорiжжя, 1995. – 134 с.
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Тетяна Нещерет, заслужена артистка України, актриса Запорізького облмуздрамтеатру, зіграла понад 150 ролей в
театрі. Я познайомився з нею заочно через Олексія Заворотнього, який у цьому ж театрі зіграв роль Нестора Махна.

Коли б то змалку знати,
Що образа, неначе зброя,
На смерть закоханих вражає,
Тоді ретельно просівав би
На ситі пам’яті слова,
Які безжурно кидаєш з докором.

Нещерет Т. Дівич-гора : лірика, пісні, жарти / Т. Нещерет. – Запорiжжя : Хортиця, 1998. – 55 с.
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Григорій Окань (1947 р. н.) – випускник Одеської консерваторії ім. А. В. Нежданової, клас Ю. М. Мироненка. Контрабасист, композитор, педагог, соліст і камерний виконавець. Викладач Дніпропетровської консерваторії. Автор
«Школи навчання гри на контрабасі», написав багато творів для контрабаса.

Окань Г. Концерт Ре-мажор для контрабаса з оркестром : клавір / Г. Окань = Okanј G. Concert D-dur : klaveir
/ G. Okanј. – Дніпропетровськ, 2006. – 20 с.
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Борис Олійник (1936–2017) – поет, публіцист, академік, Шевченківський лауреат, член Національної спілки письменників України, побував з делегацією київських письменників на Рівненщині, виступав перед студентством, зустрічався зі шанувальниками поезії. Залишив мені автограф на згадку.

Розгнуздані коні пророче іржуть,
Бо чують крізь мерзлу підківну
іржу
Далеку дорогу, червону тривогу,
А може, й останню на світі межу.

Олійник Б. І. Поеми / Б. І. Олійник. – Київ : Дніпро, 1983. – 183 с.
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Геннадій Олійник (1933 р. н.) понад тридцять років вчителював у Привільненській ЗОШ Дубенського району. Його
фізико-технічна творчість зі школярами мала успіхи, активний учасник художньої самодіяльності. На шпальтах газет друкувалися його пісні і прозові твори.

Пісня творить образи,
Будить думку, мужність у серці,
Живить струни душі…

Олійник Г. З любов’ю до рідного краю : до 900-річчя м. Дубна : пісні / Г. Олійник. – Дубно : Дубен. друк, 2000. – 50 с.
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Київський поет Петро Осадчук (1937–2014) – член Національної спілки письменників України, не один раз побував
у Рівному і на творчих зустрічах, які були насиченими, читалися вірші.

Ти приходиш до мене, коли осмута
Доторкнеться чола ненароком.
Ти приходиш, щоб я вже не міг заснути –
Не на ніч, а на роки.

Осадчук П. І. Іспит : вибране / П. І. Осадчук. – Київ : Дніпро, 1977. – 200 с.
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Поет Петро Осадчук побував у Млинові на Рівненщині від час відкритті меморіальної дошки нашому земляку, письменнику Валер’яну Поліщуку з нагоди його 90-річчя.

Жодного дня – без роботи,
Порожнього – жодного дня!..
Сонце встає супротиСпання.
Жодного слова – на потім,
Жодного слова – зі зла!..
Сонце трудиться в поті
Чола.

Осадчук П. І. Взаємодія : поезії / П. І. Осадчук. – Київ : Рад. письменник, 1980. – 142 с.
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Михайла Островського (1951 р. н.) давно знаю, ще по зустрічах в редакції газети «Червоний прапор». Сьогодні він
прийшов до читача з новою поетичною збіркою про щедрість людської душі, красу поліської культури.

У кав’ярні тепер я часто.
Ви ж з’явились, як мить весни…
Донезмоги схотілося щастя,
Що приходило в райдужні сни.

Островський М. М. Зелений вогонь : поезії / М. М. Островський. – Рівне : Ассоль, 2010. – 132 с.
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Олекса Ошуркевич (1933–2010) – український етнограф, фольклорист з Волині, лауреат Всеукраїнської премії ім.
Павла Чубинського.
У збірнику вміщені українські народні пісні села Колодяжне Волинської області у записах Олекси Ошуркевича.
Відомо, що у цьому селі з деякими перервами жила Леся Українка, велика шанувальниця народних пісень. У фольклорних записах збережені діалектичні особливості мови жителів
села.

А под нашим та под вокном
Та дві річайки потикло:
Їдна річайка – мидяна,
Друга річайка – водяна.

Пісні з Колодяжна / записи, упоряд. і прим. О. Ошуркевича. – Луцьк : Надстир’я, 1998. – 152 с.
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Олекса Ошуркевич (1933–2010) – етнограф, фольклорист, заслужений працівник культури України. Часті зустрічі
з ним відбулися на кафедрі музичного фольклору інституту мистецтв РДГУ, коли він готував цю книгу спільно з
Юрієм Рибаком.
Народні пісні, перекази, спогади у записах Олекси Ошуркевича, видані до 150-річчя від дня народження І. Франка.

Пісня, моя ти сердечна дружино,
Серце відрадо в дні горя і сліз,
З хати вітця, як єдинеє віно,
К тобі любов у життя я приніс.

З фольклорної криниці Франкового села : нар. пісні, перекази, спогади / записи О. Ошуркевича. – Луцьк : Волин. кн., 2007. – 167 с.
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Роман Павелків (1956 р. н.) – перший проректор РДГУ, доктор психологічних наук, заслужений працівник освіти
України, більше 30 років працює у виші, автор понад 100 наукових праць, більшість яких присвячена проблемі становлення і розвитку моральної свідомості та самосвідомості у дитячому віці. Часті наші зустрічі спонукали до написання автографа на досить потрібному підручнику «Загальна психологія», який я опрацював і використовую у своїй
мистецькій роботі.

Павелків Р. В. Загальна психологія : підручник / Р. В. Павелків. – Київ : Кондор, 2013. – 576 с.
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Дмитро Павличко (1929 р. н.) – поет, громадський діяч, лауреат Шевченківської премії, член Національної спілки
письменників України, Герой України.
Це була перша зустріч з Дмитром Павличком в палаці культури «Текстильник» на 50-річному ювілеї поета у Рівному.

Я тільки раз, єдиний раз любив,
А скільки я ненавидів – не знаю,
Ненавистю душі не погубив,
Любов мене замучила до краю.

Павличко Д. Вибрані твори : в 2 т. Т. 1 / Д. Павличко. – Київ : Дніпро, 1979. – 517 с.
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У 2001 році з фольклорним ансамблем «Горина» кафедри музичного фольклору РДГУ, ми побували в Польщі на
фестивалі «Підляська осінь – 2001». Я був керівником інструментальної групи ансамблю «Горина». В один із вечорів
відбулася зустріч з послом України в Польщі Дмитром Павличком. Оминути таку зустріч із поетом було гріх. Дмитро
Павличко привітав учасників фестивалю, посидів трішки і разом зі своєю дружиною вийшов і попрямував до машини.
Я – за ним, гукнувши навздогін:
«Дмитре Васильовичу!», а він уже
сідав у машину. Раптом він відгукнувся: «Що?». Я представився, подарував свою книгу віршів «Мій серпень». У свою чергу Дмитро Павличко з багажника машини дістав оцю
книгу, але в його ручці не вистачило
чорнила. Тож я дістав свою ручку,
яка залишила пам’ятний Павличків
автограф.

Павличко Д. Київ у травні : поезії / Д. Павличко. – Б.м. : Info-druk, 2001. – 88 с.
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Оксана Паральчук (1990 р. н.) – випускниця кафедри музичного фольклора, Катерина Паральчук (1989 р. н.) – кафедри ужиткового та декоративно-прикладного мистецтва РДГУ. За період навчання в університеті активно займалися експедиційно-пошуковою та науковою роботою у рідному селі Стовпець. До книги «Пісенна спадщина села Стовпець» увійшли матеріали з їх рідного села.
Дослідження української фольклорної традиції одного села є початком для розкриття усієї національної
автентичної культури.

Ой у полі плужок оре.
Щедрий вечір, Святий вечір,
Добрим людям на здоров’я…

Паральчук О. Пісенна спадщина села Стовпець : фольклор. зб. / О. Паральчук, К. Паральчук. – Рівне : РДГУ, 2013. – 96 с.
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Тетяна Пархоменко (1975 р. н.) – етнограф.
Вдячний Тетяні Пархоменко за автограф і за книжку, за її терпіння і безцінне дослідження традицій та обрядів нашого краю. Уперше публікуються світлини початку XX ст. з етнографічної колекції Рівненського обласного краєзнавчого музею, де Тетяна працює.

Пархоменко Т. П. Календарні звичаї та обряди Рівненщини : матеріали польов. дослідж. / Т. П. Пархоменко. – Рівне : О. Зень, 2008. – 200 с.
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Андрій Пастушенко (1952 р. н.) – композитор, поет, заслужений працівник культури України, давній колега, педагог,
автор багатьох пісень на слова українських поетів.

Через даль відому й невідому
Мерехтіли співи з-під крила.
Пісня повертається додому,
Де б вона на світі не була.

Пастушенко А. Пісня повертається додому : зб. пісень / А. Пастушенко. – Рівне : Обл. упр. статистики, 1997. – 41 с.
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З Андрієм Пастушенком знайомі зі студентської лави Рівненського культосвітнього факультету Київського інституту культури (нині РДГУ), а сьогодні разом працюємо у тому ж виші.

Де широкі простори Полісся,
Де колосяться хлібом поля.
Це ж у дружбі звеличень пісня,
Рідне місто навік прославля.

Живограю – 15 : життєв. і творч. шлях нар. молодіж. ансамблю пісні і танцю «Живограй» / Рівнен. економіко-гуманітар. ін.-т. – Рівне, 1999. – 56 с.
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До збірки Андрія Пастушенко «Моя родина – Україна» увійшли музичні твори на слова рівненських і українських
поетів. Пісня в його житті стала і порадником, і другом, і долею.

Батьки мої – у відсвіті доріг,
Батьку мій, ти вірний оберіг.
В пам’яті людській вічно ти живий.

Пастушенко А. Моя родина – Україна : навч. посіб. / А. Пастушенко. – Рівне, 2002. – 107 с.
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Андрій Пастушенко та Євген Гущин, поет із Києва, спільно написали 26 пісень, які склали пісенний збірник «Вітрила надії». Багато творів уже виконується творчими колективами та окремими виконавцями Рівненщини та України.

Пастель троянди пломеніє…
Кришталь краплинок в пелюстках…
І білий день вже радість сіє,
Ясніє в теплих кольорах.

Пастушенко А. Вітрила надії : укр. лірич. пісні / А. Пастушенко, Є. Гущин. – Рівне, 2008. – 215 с.
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Збірник вміщує ліричні пісні Андрія Пастушенка (1952 р. н.) – професора кафедри хорового диригування Інституту мистецтв РДГУ – на вірші Віталія Цимбалюка (1949 р. н.) – декана юридичного факультету МЕГУ ім. Степана Дем’янчука. Все довкола бачене і пережите в цьому світі проходить крізь душу і залишає сліди добрих справ.

Реєстрове козацтво,
Хоробрість орлина.
Із героїв його
Відродилась Вкраїна.

Пастушенко А. С. Пам’ятаймо, брате : лірич. пісні : навч. посіб. / А. С. Пастушенко, В. І. Цимбалюк, Л. А. Пастушенко. – Рівне : Волин. обереги, 2008. – 58 с.
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До нової спільної книги Андрія і Любомира Пастушенків увійшли ліричні пісні на слова відомих поетів та на власні
вірші. Це щира сповідь душі, у якій виливається велика любов до України та її народу.

Засіємо поле пшеницею й житом,
Нап’ємося разом з роси і води.
Живи Україно, ти – рідна мати,
Живи Україно, живи і рости.

Пастушенко А. С. Земляки : лірич. пісні / А. С. Пастушенко, Л. А. Пастушенко. – Рівне : ДМ, 2013. – 132 с.

–331–

№ 321

До збірника увійшли пісні Андрія та Любомира Пастушенків на слова українських поетів. Більшість творів виконуються мистецькими колективами та солістами України та області.

Пастушенко А. С. Вчителю [Ноти] : навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. та серед. навч. закл., вчителів музики
/ А. С. Пастушенко, Л. А. Пастушенко. – Рівне : ДМ, 2014. – 110 с.
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Іван Пащук (1938–2013) – літератор, журналіст, колишній голова краєзнавчого товариства, який все життям віддав
дослідженню і творчості нашого краю. Його біобібліографічний довідник про літераторів, які своїм життя і творчістю причетні до Млинівщини.

Пащук І. Млинівщина літературна : біобібліогр. довід. про літераторів, які своїм життям та творч. причетні
до Млинів. р-ну Рівнен. обл. / І. Пащук . – Рівне : Азалія, 1992. – 68 с. – (Краєзнавча бібліотечка)
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Цю книгу Івана Пащука складають нариси про невідомих, маловідомих та призабутих літераторів, дороги яких пролягли Рівненщиною.

Пащук І. Повернення в незабутнє : до літератур. карти Рівненщини ; ст., спогади / І. Пащук. – Рівне : Рівнен. друк., 1993. – 94 с.
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З Іваном Пащуком пов’язувала більше як тридцятиліття творчої співпраці. Часто виступали перед учнівською і студентською аудиторією, відкривали меморіальні дошки, дошки відомим нашим краєзнавцям, зокрема, Лаврентію Кравцову і Юрію Цехміструку в Рівному, Василю Попенку – в Дубровиці. Брали участь у III і IV з’їзді краєзнавців України в Києві.

Прощаю, все тобі прощаю:
Слова і жести, крики й сміх.
Бо твердо вірю, добре знаю –
Кохать інакше б і не міг.

Пащук І. Г. Відродини : поезії різних років / І. Г. Пащук. – Рівне, 1995. – 54 с.
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Іван Пащук – хороший колега, поет, журналіст, краєзнавець. А ця збірка, присвячена коханню, а ця збірка – на згадку. На згадку про І. Пащука.

Подаруй мені пісню веселих очей
І я світом ітиму крилато.
І сіятиме зорями тихих ночей
Твоя щедрість, як сонячне свято.

Пащук І. Г. Сонця твоїх очей : лірика / І. Г. Пащук. – Рiвне, 1996. – 72 с.
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Іван Пащук – відомий краєзнавець, журналіст, автор першої літературної енциклопедії Рівненщини, яка стала настільною книгою багатьох літераторів, бібліотек та автор декількох збірок віршів.
Давня дружба нас пов’язала в роботі Національної спілки краєзнавців України.

Я там, де вирує незгасимий порив,
Я там, де немає байдужих.
І хто і що би не говорив,
Я з тими, хто діє – не тужить.

Пащук І. Г. П’ята вершина : поезії / І. Г. Пащук. – Костопіль : Роса, 2002. – 60 с.
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Іван Пащук – хороший товариш, поет, краєзнавець, журналіст. Він завжди був у вирі літературного життя. У своїх
віршах передавав щиру любов до рідної землі.

Життя – не просторінь рівнинна,
Крутих доріг шалений біг.
Якщо і є слабка провина,
То йнакше діяти не міг.

Пащук І. Сповідний день : поезії / І. Пащук. – Рівне, 2007. – 59 с.
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Іван Пестонюк (1926–2001) працював викладачем української літератури у Рівненському інституті культури. Разом зі студентами записував народні пісні поліського краю. У 1992 році вийшла збірка таких пісень під назвою «Ой
цвіте калина» у записах Івана Пестонюка зі студентами, які я опрацював в Рівненському архіві. А ця збірка «З поліської криниці», до якої увійшли нариси народної поетичної творчості Рівненщини, побачила світ у 1995 році.

Пестонюк І. П. З поліської криниці : нариси нар. поет. творчості Рівненщини / І. П. Пестонюк. – Рiвне, 1995. – 126 c.
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Сарненська поетеса Валентина Петренко (1959 р. н.) викликає спалах вражень, політ думок у новій книзі, яка захоплює своєю ніжністю, свіжістю і теплом.

Ти знаєш, я – просто дитя листопаду,
Прийми мене тихо такою, як є,
У строгих мотивах прозорого саду,
В гілках, де тріпоче сумління моє.

Петренко В. І. Благословенний листопад : поезії / В. І. Петренко. – Сарни : СловоСвіт, 2008. – 76 с.
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Василь Познік (1943 р. н.) – художник-різьбяр, живе і працює у м. Сарни, автор багатьох художніх виставок. Але
ще одна грань його творчості – це гумор.
– А ви, пане, що вмієте робити найкраще? Адже ви кажете, що маєте безліч спеціальностей…
– Найкраще я умію нічого не робити…

Познік В. Ось така балачка : гумор / В. Познік. – Рівне : Азалія, 2007. – 60 с. – (Бібліотечка Рівненської «Просвіти» ; ч. 17).
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Оксана Поліщук (1968 р. н.) – випускниця кафедри музичного факультету РДГУ, моя хороша колега по Рівненській
дитячій музичній школі № 1, сумлінний педагог, щира людина, зробила вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва нашого краю. Цей збірник упорядкований на основі її особистих записів народних мелодій у 2002 році від жителів села Мошків Млинівського району. Зберегла традиційну народну творчість, її звичаї і обряди.

Поліщук О. М. Пісні волинського села : фольклор. традиція с. Мошків Млинів. р-ну / О. М. Поліщук. – Рівне : Дока-центр, 2015. – 88 с.

–342–

№ 332

Микола Пономаренко (1930 р. н.) – професійний музикант, педагог, дослідник музичної історії Рівненщини, багато матеріалів опублікував у місцевій пресі та в окремих виданнях.
Пісні Рівненщини у записах Миколи Пономаренка та Андрія Пастушенка, одного з активних збирачів усної народної творчості українського Полісся. Тут вміщені весільні, родинно-побутові, козацькі, повстанські жартівливі пісні,
щедрівки та колядки, веснянки,
пісні про зелені свята.

Пісні Рівненщини. Ч. 1 / упоряд. А. Пастушенко, М. Пономаренко. – Рівне, 1994. – 177 с.
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Посібник Миколи Пономаренка розроблений з урахуванням специфіки роботи учителя музики загальноосвітньої
школи. Автор звертається до джерел української музичної спадщини періоду Київської Русі.

Пономаренко М. І. Педагогічна і творча діяльність українських композиторів у музично-естетичному вихованні
школярів : довід.-метод. посіб. для вчителів музики / М. І. Пономаренко. – Рiвне, 1996. – 91 c.
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Микола Пономаренко – один із засновників музично-педагогічного факультету РДГУ, доцент, автор багатьох посібників і методичних розробок для студентів музпедфакультетів.

Пономаренко М. І. Педагогічна і творча діяльність українських композиторів у музично-естетичному вихованні
школярів : навч.-метод. посіб. / М. І. Пономаренко ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2003. – 300 с.
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Микола Пономаренко (1930–2016) написав «Житіє моє і моїх рідних» у десяти книгах. Дослідив свої родові корені,
які беруть початок на Черкащині.
З Миколаю Івановичем я знайомий ще з часів навчання в Рівненському музучилищі, а згодом продовжили наше
творче спілкування під час його роботи на музпедфакультеті РДПІ. Його музичні матеріали часто висвітлювались в
обласній пресі, зокрема, в «Червоному прапорі». А коли Микола Пономаренко вийшов на пенсію то зачастив на кафедру музичного фольклору, де я працюю і понині. Ми ділилися творчими доробками і його книги
заповнили полиці моєї домашньої
бібліотеки.

Пономаренко М. І. Житіє моє і моїх рідних : мемуари. Т. 4 / М. І. Пономаренко. – Рівне, 2009. – 138 с.
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Микола Пономаренко у своїй книзі висвітлює історію предків свого роду по маминій лінії.
Микола Іванович завжди приходив з книгами на кафедру музичного факультету РДГУ, а ще дізнавшись, що минув
мій день народження і відразу подарував книгу. Я цьому радий.

Пономаренко М. І. Житіє моє і моїх рідних : мемуари. Т. 4 / М. І. Пономаренко. – Рівне, 2009. – 138 с.

–347–

№ 337

Андрій Пастушенко і Микола Пономаренко зібрали обрядові, календарні, історичні, родинно-побутові пісні, а також написали історичну довідку про українську пісенну творчість та її нотний виклад.

Пастушенко А. Народна пісенна творчість в Україні : навч. посіб. / А. Пастушенко, М. Пономаренко ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне : ДМ, 2012. – 304
с.
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Микола Пономаренко – автор низки досліджень і виданих матеріалів про мистецтво нашого краю. Спільно з Віктором Корчагою опрацювали матеріали про історію становлення та розвиток баянного мистецтва на Рівненщині. Цей
методичний збірник заслуговує уваги і є порадником для студентів і шанувальників баяна.

Корчага В. Г. Баян і баяністи Рівненщини : історія становлення та розвитку / В. Г. Корчага, М. І. Пономаренко. – Рівне : ІРЦ, 2013. – 52 с.
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Тетяна Пономарьова (1930 р. н.) працює в Рівненському обласному краєзнавчому музеї. Це її фундаментальне дослідження про В. Г. Короленка на Рівненщині. Книга побудована на оригінальних документах, які дають можливість
простежити початковий етап формування творчої особистості Володимира Короленка. Зустріч з авторкою відбулася і часто відбувається в стінах обласного краєзнавчого музею.

Пономарьова Т. О. Світла особистість імперії темряви : В. Г. Короленко на Рівненщині : джерела, літератур.
дослідж. та краєзн. нариси / Т. О. Пономарьова. – Рівне : Рівнен. друк., 2010. – 304 с.
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Василь Попенко (1934–2008) – поет із Дубровиці, але родом з древнього Дорогобужа. Мій родич. Деякі його вірші
покладені на музику. На будинку у Дубровиці, де жив Василь Попенко, з ініціативи обласного краєзнавчого товариства (головою тоді був Іван Пащук) було відкрито меморіальну дошку цьому поету, краєзнавцю, громадському діячу.

Попенко В. Світилка : поезія, проза / В. Попенко. – Рівне : Ліста, 1999. – 101 с.
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Василь Попенко – небайдужий до минулого, сучасного і майбутнього. Його поезії присвячені древньому Дорогобужу, де народився, та історичній Дубровиці, де працював.

Серпневий грім, нівроку, лагідний,
Так, для острашки з далини.
Немов покрівлю батько лагодить,
Немов вітання з давнини.

Попенко В. Серпневий грім : поезія, проза / В. Попенко. – Рівне : Ліста, 2003. – 108 с.
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Валерій Посвалюк (1947 р. н.) – професор Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, член журі
(голова журі) Рівненського конкурсу на мідних духових інструментах ім. В’ячеслава Старченка, де ми і познайомилися.

Посвалюк В. Т. Ліричні твори М. В. Лисенка в транскрипції для труби [Ноти] : навч.-метод. посіб. / В. Т. Посвалюк. – Київ : НМАУ, 2015. – 80 с.
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Посільська-Меленчук О. Р. – молода поетеса, випускниця РДГУ. У першій поетичній збірці ділиться власними настроями і почуттями.

Вже день останній літа догора.
І серпень, взявши серп, іде за літом далі.
Яка ця днина, днина дорога,
Вся вилита із золота й печалі.

Посільська-Меленчук О. Р. Кришталева мрія : зб. поезій / О. Р. Посільська-Мельничук. – Рівне : РДГУ, 2017. – 56 с.
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Руслан Постоловський (1951 р. н.) – професор, кандидат історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Міжнародної слов’янської академії наук, член-кореспондент Академії педагогічних і соціальних наук, академік Української академії економічної кібернетики, відмінник освіти України, президент міжнародного
центру «Геополітика», завідувач кафедри всесвітньої історії, ректор Рівненського державного гуманітарного університету. Наша співпраця увінчалася перемогою, видання «Книги пам’яті» – перше видання, що віддає шану педагогам,
які впродовж 75 років навчали молодь
Поліського краю.
Ця книга розповідає про життєвий і
творчий шлях Руслана Михайловича,
про наукову і навчально-методичну
спадщину вченого, укладена Світланою
Грипич та Валерієм Шеретюком.

Автограф Руслана
Постоловського

Звідки життя повниться добром. Життєвий шлях Руслана Михайловича Постоловського у спогадах, світлинах, коментарях
та його наукова спадщина : до 60-річчя від дня народження / уклад.: С. Грипич, В. Шеретюк. – Рівне : О. Зень, 2011. – 224 с.
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У книзі вміщені праці Руслана Постоловського. До збірника увійшли наукові дослідження з проблем генезису слов’янських народів, а також України, до яких долучилися науковці РДГУ, скеровані вченим славістики Русланом Постоловським, завідувачем кафедри всесвітньої історії, саме ним було закладено у вищі напрям наукових студій. Тут
подані наукові розвідки історії слов’янських народів та проблем української історії.

Автограф Руслана
Постоловського

Слов’янський світ і Україна : зб. наук. праць на пошану ректора Рівненського державного гуманітарного
університету, проф. Руслана Постоловського / Рівнен. держ. гуманіст. у-т. – Рівне : О. Зень, 2011. – 504 с.
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Тетяна Прокопович (1969 р. н.) – музикознавець, кандидат мистецтвознавства, доцент РДГУ, моя хороша колега,
мистецтвознавець. Ми з нею разом сидимо в журі дитячого регіонального конкурсу виконавців дитячих музичних
шкіл ім. Германа Жуковського в Радивилові. Ця книга присвячена відомій співачці, нашій колезі Марії Фарині.

Прокопович Т. Наталя-Марія Фарина : миттєвості долі : до 25-річчя творчої. діяльності співачки / Т. Прокопович.
–
Рівне : Паршикова, 2011. – 60 с.
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Тучинський поет Микола Прокопюк (1960 р. н.) у своїх віршах розмірковує про сенс життя людини у цьому світі,
оспівує її кохання. Наше знайомство з Миколою відбулось під час презентації цієї книги. Ось ці рядки запали мені
в душу.

Пиши, поете. Оди сотворяй
Коханню, сонцю, вічності, Вітчизні.
Свою високу суть не забувай –
Служити Слову до кінця. До тризни.

Прокопюк М. В. Мамина криниця : вірші, пісні / М. В. Прокопюк. – Володимирець : Володимир. рай. друк., 2011. – 52 с.

–358–

№ 348

Люба Пшенична (1955 р. н.) – поетеса, член Національнї спілки письменників України, гарна жінка, щира душею і
серцем людина, знана мною ще зі студентських часів, творчих зустрічей. А ще, Люба – прекрасна дитяча письменниця.

Ведмідь прокинувсь волохатий,
І все старому невтямки:
Чому, неначе пташенята,
Розкрили дзьобики бруньки?

Пшенична Л. А. Чорногузики : вірші, скоромовки / Л. А. Пшенична ; худож. Л. Ткачук. – Київ : Веселка, 1988. – 16 с.
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З Любою Пшеничною вперше зустрілися на засіданні клубу творчої молоді «Провесінь» при редакції газети «Червоний прапор», засновником якого був тоді Євген Шморгун, нині відомий український письменник. Це були 1970ті роки. Наші зустрічі продовжуються й нині…

Хто іще не вклався спати?
Хто боїться темноти?
Нумо, будем рахувати
Від одного до п’яти.
Любов Пшенична

Пшенична Л. Сонна лічилка : для дошк. і молодш. шк. віку / Л. Пшенична ; худож. С. Кічун. – Дубно : Незабудка, 1991. – 5 с.
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Любов Пшенична – прекрасна поетеса, проживає в Дубні, її дитячі вірші наспівні, милозвучні і повчальні.

Випадково вгледів Вова.
Йде по вулиці корова –
У віночку із вільшини,
В фартушку із конюшини.
Весь вівторок думав Вова:
Що за свято у корови?

Пшенична Л. Дитейка : календар на 1992 р. / Л. Пшенична. – Дубно : Дубен.
друк., 1992. – 30 с.
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Микола Пшеничний (1954 р. н.) – поет, літературознавець, член Національної спілки письменників України. Перша
поетична збірка Миколи Пшеничного, з яким відвідували клуб творчої молоді «Провесінь» і літературну студію «Червоні сурми». І по сьогодні підтримуємо творчі стосунки у Дубні і в Рівному.
Пам’ятаю зустрів Миколу разом з друзями і першою поетичною збіркою на головній площі Рівного, радісного і веселого. На той час видати поетичну
книжку не так просто. Це було свято і для шанувальників поетичного
слова.

Я ще маленьким, у колисці,
Збагнув абетку кольорів.
Майбутнє, нинішнє й колишнє –
В смутній веселці рушників.

Пшеничний М. І. Сьомий материк : поезії / М. І. Пшеничний. – Київ : Молодь, 1982. – 64 с.
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У новій поетичній збірці Микола Пшеничний торкається проблем збереження й охорони природи, охорони пам’ятних місць у Дубні. Ініціатор увіковічення пам’яті у меморіальних дошках видатним митцям свого краю.

Ріка об’єднує людей,
Ріка об’єднує народи.
Тож хай ніколи і ніде
Ніхто ріці моїй не шкодить.

Пшеничний М. І. Осторога : поезії / М. І. Пшеничний. – Київ : Рад. письм., 1988. – 104 с.
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Павло Рачок (1945 р. н.) – березнівський поет, журналіст, на його вірші написано багато пісень. А зустрілись ми з
ним у «лісовій» кімнаті Петра Велесика, який редагує газету лісівників «Зелені шати». Маючи невеличку редакторську кімнату я часто там зустрічався зі своїм колегою Петром Велесиком. Ось там і отримав бажану збірку.

Немов ріка, життя несе
Порогами невпинно…
Якщо болить тобі за все,
То ти ж бо ще – людина.

Рачок П. Дзвіниця : поезії / П. Рачок. – Рівне : Волин. обереги, 2007. – 60 с.
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Березнівський поет Павло Рачок веде свою сповідь у віршах на тернистих стежинах своєї долі.

В цьому світі мене не стерти,
Наче гумкою м’який знак.
Я – правічний, бо я – безсмертний,
Бо життя пророкує так.

Рачок П. Т. На кладці сумнівів : поезії / П. Т. Рачок. – Рівне : Лапсюк В. А., 2012. – 56 с.
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Микола Годун (1953–2016) – живописець, член Національної спілки художників України, явище в національній
культурі України. Митець був активною і спостережливою людиною, вмів підмітити унікальні явища природи і
людського життя, передати все це у зображенні на полотні. У його роботах завжди відображалася інтелігентність, поєднана з думкою й умінням втілити свої задуми в життя. Ця книга мала втілитися ще при житті Миколи Годуна. Ми
з ним радились якою вона мала бути,
можливо іншою. Але доля постановила вирок.

Я торкаюсь з любов’ю
До свого полотна,
Відкриваю в нім душу.
Без кінця і до дна.
Ірина Сай

Автографи
Бориса Рєзніка,
Олега Зеня
Микола Годун очима друзів / ред.-упоряд. Б. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2016. – 140 с.
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Леонід Рем (Репета) (1956 р. н.) – поет, композитор, співак, з яким у студентські роки разом працювали, а зараз вчитуюсь у його філософські вірші.

У тихих водах первоцвіту,
В обіймах юної Весни
Я відкриваю двері Світу,
Щоб тихо увійти.

Рем Л. Сад Земних Вражень : від року 1979 / Л. Рем. – Рівне : Волин. обереги, 2010. – 124 с.
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Леонід Рем (Репета) – співак, якого знав давно і разом з ним працював, а він ще й поет, нині соліст Рівненської
філармонії, пише вірші, нестримний бунтівник, свою місію декларує так:

Будити людство словом,
Щоб зберегти надбання поколінь
І розбивати ті невидимі окови,
В яких тримають неуцтво і лінь.

Рем Л. Ріка Світу : від року 1976 / Л. Рем. – Рівне : ДМ, 2011. – 132 с.
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Юрій Рибак (1973 р. н.) – збирач, записувач і дослідник фольклору, колега по роботі, завідувач кафедри музичного фольклору РДГУ, а Роман Рибак – син його, мій учень-контрабасист, гарна дружба нас поєднує, і ця книжка «Народні пісні Березнівщини» за редакцією Ю. Рибака-старшого – гарний подарунок у збереженні народнопісенної творчості нашого краю.

Народні пісні Березнівщини : за матеріалами експедиції 2013 р. / запис, транскрипції, впоряд. Ю. Рибака ;
Держ. агентство України з упр. зоною відчуження. – Рівне : Дятлик М. С., 2016. – 208 с.
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Лідія Рибенко (1953 р. н.) – рівненська письменниця, певний період очолювала обласну письменницьку організацію. Автор багатьох книг і збірників. Ми з нею брали участь у творчій зустрічі з учнями середньої школи № 6 м. Рівне,
де колись навчалися.

Рибенко Л. Острів фіксованих : фантаст. оповідання / Л. Рибенко. – Рівне : Азалія, 1992. – 90 c.
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Колишня студентка кафедри музичного фольклору Єлизавета Рижик – (1971 р. н.), родом із Підляшшя (Польща),
успішно закінчила Рівненський інститут культури.
На Підляшші веснянками називають пісні, які співали пізніше, ніж рогульки, наприкінці весни, коли все навкруги цвіло і зеленіло.
– Рогуленьки як співають, то
ниви і села оживають.
Нині Еля Рижик-Томчук проводить велику творчу роботу. Організувала дитячий хор «Ранок» у
Більську, цей колектив також побував у Рівному на фестивалі
«Коляда».

Рижик Є. Рогульки Підляшшя / Є. Рижик ; Рівнен. держ. ін-т культури. – Рівне : Рівнен. упр. статистики, 1994. – 35 с.
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Ігор Римарук (1958 р. н.) – поет у 80-х рр. XX ст., побував у чудовому Рівному і на згадку залишив автограф.

Камінь у небі сіяли,
Піснею поневолі,
Білими перевеслами
Сніп золотий в’язали.

Римарук І. М. Висока вода : поезії / І. М. Римарук. – Київ : Молодь, 1984. – 72 с.
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Книга Анатолія Дацкова розповідає про життєвий і творчий шлях відомого фотохудожника і режисера аматорського кіно Василя Рябунця, випускника Рівненського музучилища. Працював на рівненському телебаченні. Часто зустрічаємося, спілкуємося.

А про кіно у Рівне слава,
І славі цій нема кінця,
Бо пальму першості по праву
Несе натхнення Рябунця.
Петро Свердлюк

Автограф Василя Рябунця
Дацков А. Яринівський шлях / А. Дацков. – Рівне : Волин. обереги, 2010. – 152 с.
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Тетяна Федорів (1922–1989) – українсько-канадська поетеса, родом із Тернопільщини. Як пише в передмові Богдан Савак, поетеса постійно зверталася до Господа Бога, Ісуса Христа, Пречистої Діви Марії, щоб ласкою і добром благословили наш народ на святеє із святих – об’єдналися і скинули з себе пута вікові.

Я шукаю хвилини спокою,
Щоб думками понестись туди,
Де в похміллі сміються з водою
Мої рідні вишневі сади.

Федорів Т. Я до вас ще повернуся / Т. Федорів. – Тернопіль : Лілея, 1993. – 88 с.
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Петро Савчук (1935 р. н.) – кандидат історичних наук, доцент, давній колега по видавничій справі, історик, дослідник старого Дубна, яке сьогодні є центром культури з його сучасними жителями. Наше знайомство відбулося в
Рівненському інституті культури при обговоренні нових видань книг, співпраця продовжується і сьогодні.

Савчук П. Дубно в роки війни : 1941–1945 : іст. нарис / П. Савчук. – Рівне : Ліста, 1999. – 72 с.
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Лірика поетеси Лариси Сай – щира, від серця, де кожне слово – то біль і розлука, то радість і смуток, то захоплення і розчарування, то сподівання і надії.

Так хочеться тепла душі жіночій,
Букет кохання з незабутніх слів,
Світанків найсвітліших в темні
ночі,
І ще багато нездійсненних днів…

Сай Л. І. Устами марила любов : лірика / Л. І. Сай. – Костопіль : Роса, 2006. – 96 с.
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Професор Московської консерваторії Георгій Сальников (1923 р. н.), композитор, який співпрацює з духовим оркестром Рівненського музучилища під керівництвом Андрія Кібіти. Наша зустріч відбулася в Рівному під час презентації цієї книги, виданої у нашому місті.

Сальников Г. Инструментовка и сочинение для духового оркестра : практ. советы композитора / Г. Сальников.
– Рівне : Рівнен. друк., 2002. – 223 с.
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Моя дружба з обласною бібліотекою, з її працівниками розпочалася ще зі студентських років. 1972 року я вступив
до Рівненського культосвітнього факультету КДІК, з тих пір я частий відвідувач цього закладу культури і, звісно, читач. З багатьма її працівниками разом навчалися і по сьогодні я з ними співпрацюю, зокрема, Марія Андріївна Мехова, Любов Миколаївна Каленюк, Галина Олексіївна Споденюк, з краєзнавчим, мистецьким відділами, читальною
залою, особливо з працівниками
книгосховища, в якому я місяцями
живу, і, звичайно, з її директором –
Валентиною Петрівною Ярощук.
Живу в бібліотеці, живу бібліотекою!
У каталозі видань (з фондів Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки) згадуються і мої
видання. Приємно. Спасибі.

Автограф Людмили Сахнюк

Книга Рівненщини 2007: анот. кат. вид. : (з фондів Рівнен. держ. обл. б-ки). Вип. 5. – Рівне : Волин. обереги, 2008. – 92 с. : іл.
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Надія Свищевська – поетеса, журналістка, вчитель української мови, щира українка, береже любов до рідного краю,
до України.

Я до тебе не шукала броду,
Манівцями та узбіччями не йшла,
У моєму серці ти завжди, народе,
Й доля ця щасливою була.

Свищевська Н. Торкнутись таїни : вірші, пісні та проза / Н. Свищевська. – Сарни : Слово-світ, 2007. – 80 с.
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Валентина Сенько – випускниця кафедри музичного фольклору РДГУ. Дописувала до обласної преси про поїздки
фольклорного ансамблю «Горина» до Польщі. Це її перша збірка.

Ти маленький, мов мізинчик, –
Пий водичку справжню – Живчик!
Якщо хтось, чомусь, нездужа –
Живчик стане вам за друга.

Сенько В. Про що говорить книжка / В. Сенько. – Київ : ДЦНТЕІ, [2017–?]. – 37 с.
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Георгій Сербін (1931 р. н.) – знаний на Рівненщині поет, публіцист, нарисовець, заслужений журналіст України.
Книгу отримав у подарунок від автора, в редакції газети «Червоний прапор». На той час Георгій Павлович очолював
газету.

Сербін Г. П. На крутизні часу : докум. нарис / Г. П. Сербін. – Львів : Каменяр, 1981. – 138 с.

–381–

№ 371

З Георгієм Павловичем Сербіним вперше зустрівся в редакції газети «Червоний прапор». Ще будучи студентом я
дописував до газети замітки про культурне життя нашого краю. Він завжди був привітним, цікавився музичним життям, бо дружив з композитором Михайлом Кагановим з яким написали багато пісень, які і сьогодні популярні.
Це збірник історичних, публіцистичних і художніх нарисів, спогадів про людей нашого краю.

Де б я не бував,
Та ж не забував
Рідний свій дім.
Синь річок, озер
Спів беріз-сестер
В серці моїм.

Сербін Г. П. У кожному слові – мій пломінь любові: оповідь про мужніх і мудрих людей Полісся / Г. П. Сербін. – Рівне : Волин. обереги, 2004. – 320 с.
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Ця книга подарована Леоніду Жевченку – учителю і завідувачу кафедри народних інструментів РДГУ.
Працюючи над книгою про композитора Михайла Каганова, що побачила світ у 2011 році, я шукав різні джерела,
пов’язані з його пісенною творчістю. Цю книгу передав мені колишній завідувач кафедри народних інструментів
РДГУ, теж композитор, Леонід Жевченко.
Коли я навчався на цій кафедрі,
Леонід Вікторович написав пісню на
слова Георгія Сербіна:

Клени три спинились
Край Горині-річеньки,
Мабуть, щоб напитися
Срібної водиченьки.

Автограф Георгія Сербіна
для Леоніда Жевченка

Сербін Г. Бринять Горині хвилі : пісні різних років / Г. Сербін. – Рівне : Волин. обереги, 2006. – 92 с.
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Георгій Сербін – поет-пісняр, прозаїк, закоханий у Поліський край, його чарівну природу, талановитих людей –
звідси черпає натхнення. Люблю іноді спілкуватися з Георгієм Павловичем, він як журналіст обійшов, а згодом об’їздив Рівненщину і прославив її трудівників у своїх віршах і піснях.

Гей, Горині хвилі
Мов струна бринить,
Ровенщина мила
Серце полонить.

Сербін Г. Бринять Горині хвилі… : пісні різних років / Г. Сербін. – Рівне : Волин. обереги, 2006. – 92 с.
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Георгій Сербін – класик рівненської літератури. Автор віршів, написаних у Рівному, і не лише в Рівному, покладених
на музику. Його публіцистичні, краєзнавчі і прозові твори розповідають про бурхливе життя в нашому краї.
Георгія Павловича знаю давно, спілкуюся, буваю у нього дома, раджуся і дарую йому свої нові книги. Ця книга на
щиру згадку.

Сербін Г. Картаті штани з Америки : автобіограф. оповідь із найголовніш. подій 80-річ. життя і творчості / Г. Сербін. – Рівне : Волин. обереги, 2011. – 198 с.
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Георгій Сербін (1931 р. н.), відомий рівненський літератор, журналіст, поет, знайомить нас із творчістю Валерія Войтовича, автора збірників, нарисів, альбомів з історії та культури України, книги «Українська міфологія».

Сербін Г. П. Валерій Войтович : художник земних і космічних світил : до 60-річчя від дня народж. та 35-річчя
творч. діяльності / Г. П. Сербін. – Луцьк : Твердиня, 2012. – 96 с.
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Готуючись до ювілею Миколи Сивого (1935 р. н.), тодішній проректор з виховної роботи РДГУ Василь Ясьмо дав
мені завдання написати статтю про пана Миколу. Я поїхав до санаторію «Червона калина». Перша зустріч була теплою, щирою і привітною, я там «прописав» три дні. Матеріал був видруковано в районній газеті під назвою «Диригент «Червоної калини». На згадку Микола Юрійович подарував мені книгу Сергія Мельничука.

Автограф Миколи Сивого

Мельничук С. Микола Сивий : «Моя доля – «Червона калина» / С. Мельничук. – Рівне : Волин. обереги, 2002. – 44 с.
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Борис Сидоренко (1927 р. н.) – працював у багатьох школах, народжує поетичні рядки, милується рідною землею,
доносить до читача свої ліричні переживання.

Ламає греблю дужа сила слова.
Дай Боже і здоров’я, і снаги,
Щоб українська вистраждана мова
Ввійшла навіки в рідні береги!

Сидоренко Б. Г. Камертон : поезії / Б. Г. Сидоренко. – Рівне : Держ. ред.-вид. п-во, 1991. – 32 с.
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З Борисом Сидоренком знайомий давно, а зустрічі відбувалися, коли його онук Борис Горницький навчався в моєму
класі Рівненської ДМШ № 1 на бас-гітарі і контрабасі, пізніше онукові купили інструмент і він грав в інструментальному ансамблі. А дідова лірика щира і від серця.

Якщо у небі сонце ясно світить,
У променях всміхаються хати
І юрбами в садах щебечуть діти –
Не промини, всміхнися з ними й ти.

Сидоренко Б. Г. Осінні сонати / Б. Г. Сидоренко. – Рівне : О. Зень, 1998. – 232 с.
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Цю книгу автор подарував моїй хорошій знайомій, викладачу Рівненської дитячої музичної школи № 1 Любові Андріяновій. Видання знадобилося в моїй дослідницькій роботі і лишилась на згадку з його автографом.
Василь Сидоренко – ветеран колишньої 13-ї армії, яка брала участь у боях за визволення Рівного (27 січня – 2 лютого 1944 року), працював у Рівненському обласному краєзнавчому музеї.

Сидоренко В. Я. Гвардійці 121-ї / В. Я. Сидоренко. – Рівне : Азалія, 1992. – 48 с.
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Ірина Сидорова свого часу працювала в бібліотеці Рівненської ДМШ № 1 ім. М. В. Лисенка. Ми з нею спілкувалися
про поезію, дискутували.

Не суди этот мир: никого, ничего.
Он как есть, он заслужен тобой.
Статус кво.
Он ни больше, ни меньше,
Ни встать, ни присесть.
Вот и я в этом мире такая как есть.

Сидорова И. Другая драма : стихи / И. Сидорова. – Ровно : Диапазон, 1998. – 84 с.
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Валерій Сидорук (1935 р. н.) – професійний журналіст. Пам’ятаю його по роботі в газеті «Червоний прапор», згодом наші дороги перетнулися в Рівненському інституті культури. Захистив кандидатську дисертацію. У цій монографії висвітлює історичні події Другої світової війни. Боротьба преси Спілки польських патріотів проти лондонського емігрантського уряду за створення вільної Польщі.

Сидорук В. Й. За вашу і нашу свободу : боротьба преси пол. антифашистів у СРСР за бойову співдружність,
братерство по зброї рад. і польськ. Народів : (1941–1945 рр.) / В. Й. Сидорук. – Рiвне, 1992. – 186 с.
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Степан Сидорук (1919–2012) – український поет. Писав західнополіським діалектом української мови та польською
мовою. Я писав рецензію на цю книгу, яка була вміщена в «Українському літературному провулку», який щорічно
виходить у Любліні. Там друкуються твори українських письменників і поетів, які живуть на Підляшші. Редагує їх
твори Тадей Карабович.

Дитинство – то Батьківщина людини –
То хата рідня, луг, широкий ліс
По них наша пам’ять стежок своїх шукає –
Там наший сьлід у каждее місце вріс.
(Вірш написаний місцевою говіркою)

Сидорук С. Журавлі гнизда стелять над Бугом / С. Сидорук ; упоряд. Т. Карабович. – Люблін, 2005. – 160 с.
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Микола Симчич (1950 р. н.) довгий час проживав у Рівному, керував літературною студією «Червоні сурми», працював у Рівненському педінституті, захистив кандидатську дисертацію. Його поезії рівненські композитори поклали на музику.

Відпалало стиха, відшуміло літо
І на чистих водах лебеді ячать.
Скоро в синім небі, наче самоцвіти,
Їх ключі осінні гудко заблищать.

Симчич М. Лебедині ключі : худож.-документ. повість / М. Симчич. – Рiвне : Волин. обереги, 2001. – 208 с.
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Олександр Синютін (1959 р. н.) – композитор, прекрасний поет-пісняр, заслужений діяч мистецтв України, хороший колега, гарний композитор, щира людина. Навчався в Рівненському інституті культури, нині живе і творить на
Волині в Маневичах. Іноді зустрічаємось, привозить нові книги, радію його новим творам і збірникам пісень.

Зорі над Стиром : зб. / упоряд. В. Мар’янин. – Володимирець : Район. друк., 1992. – 96 с.
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Олександр Синютін – прекрасний композитор, колега, щира і добра людина. Радий зустрічам з ним у Рівному, коли
він приїздить з новими творами. Щасти йому!

Синютін О. В. Пісня – моя доля : пісенна зб. / О. В. Синютін. – Луцьк : Іванюк В. П., 2004. – 121 с.
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Андрій Ситай (1948 р. н.) – прозаїк, працював у телерадіомовленні, заслужений журналість України. Знаю його ще
зі студентських років, коли радіомовлення знаходилося по вулиці 16 Липня. А ці оповідання і новели складають одну
широку розмаїту картину життя.

Ситай А. Г. У долині наріжного каменя : оповідання, новели / А. Г. Ситай. – Рівне : Друк Волині, 2007. – 160 с.
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Віктор Сірочук (1935 р. н.) – поет, земляк, майстер народної творчості. Пам’ятаю у студентські роки грав в естрадному оркестрі при міському Будинку культури (концертний зал в парку ім. Т. Г. Шевченка). Віктор Сірочук виступав у концерті оригінального жанру, а тепер він ще й прекрасний поет. Завжди радий з ним зустрічатися.

Коли мене спитають люди:
– Що таке щастя, Будулай,
По вищому Егро закону?
Це, мабуть, вище щось за рай.

Сірочук В. Краплиночка роси : поезія різних літ / В. Сірочук. – Рівне : Волин. обереги, 2003. – 88 с.
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Кузьма Смаль (1935–2012) – контрабасист, мій колега. Ми з ним вперше зустрілися у Рівному в мене вдома. Це був
великий шанувальник народної пісні. За це йому щира дяка.
У книзі вміщено пісні на слова Сидора Воробкевича, які свого часу записали фольклористи на Північній Буковині,
а Кузьма Смаль віднайшов цікаві мелодичні і текстові варіанти фольклоризованих пісень.

Над Прутом у лузі : пісні на слова С. Воробкевича / упоряд. К. Смаля. – Чернівці : Поліс-друк, 2001. – 120 с.
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Олександр Смик (1957 року народження) – знаний на Рівненщині і за її межами поет і співак-бард, виконує твори
на власну поезію під супровід гітари. Нині Олександр живе в Тернополі. Хай буде тобі, Олександре, Добре. З повагою.

Лежать пістолі наготові.
О час – незмінний секундант.
Підходжу до бар’єру: хто він?
– Я – ваш приречений талант.

Смик О. Тяжіння скутої ріки : поезії / О. Смик. – Рiвне, 1994. – 32 с.
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Часто спілкувалися у Рівному, а тепер і зустрілися в Тернополі, під час виконання симфонії Володимира Зубицького «Єднання». Як пише О. Смик:

«Найважче у цьому світі лишитися самим
собою.
Не дай Бог зневіритися чи втратити
відчуття Любові.
Ліпше один раз в’їхати
на віслюкові у Єрусалим,
ніж десятки разів на колісниці
до Риму… він же Смик».

Смик О. Хрести і перехрестя : вибр. твори / О. Смик. – Рівне : Перспектива, 1999. – 118 с.
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Тетяна Сокіл (1984 р. н.) – моя юна колежанка, поетеса, викладач кафедри режисури РДГУ, донька мого хорошого
товариша Григорія Сокола. У нашій співпраці з Тетяною вийшло декілька книг про митців краю. Маючи талант від
батька, вона наполегливо працює у багатьох видах мистецтва. Я щасливий, що маю поряд молоду талановиту людину,
з якою крокую впевнено по життю.

Вже котру весну без Тебе
Цвіт у вишні позичаю,
Щоб вквітчати поруч себе
Образ, що в душі тримаю.
Сокіл Т.

Григорій Сокіл: нерозгадана таїна життя / ред.-упоряд. Т. Сокіл. – Рівне : О. Зень, 2014. – 288 с.
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Тетяна Сокіл замережила нову збірку віршів, яка дихає її молоднечим, енергійним серцем, вихлюпнувши любов у
ці променисті рядки, що не застануть нікого байдужого до її поезії, до її вистражданого вірша.

Як вже сталось, то так уже є,
Бо від нас не залежить нічого.
Знать, кохання було не моє,
Не туди привели ті дороги.
Сокіл Т.

Сокіл Т. Мереживо : поезії / Т. Сокіл. – Рівне, 2017. – 48 с.
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Ростислав Солоневський (1930–2016) – поет-гуморист, член Національної спілки письменників України.
Коли читаю гуморески Ростислава Солоневського, з посмішкою згадую самого автора. Серйозну людину, а дотепну на слова.

– Я цікавий чоловік,
То ж скажіть, Ониську,
Як це сталось, що в язик
Ви загнали тріску?
– Та у мене, як закон,
Все не слава богу…
Це стряслось, як самогон
Вилляв на підлогу…

Солоневський Р. Т. Хто є хто : гуморески / Р. Т. Солоневський. – Дубно : Просвiта, 1990. – 28 с.
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Ростислав Солоневський рідко приїжджав до Рівного з Клеваня. Маючи за плечима чимало десятків років, а ще
втратив зір, але коли зустрічались то здавалось, що він своїми короткими гуморесками розмовляв. Його поетичні перли настільки щирі і дотепні, що завжди отримуєш насолоду.

– Дітям треба все з’їдати, –
Мати вчить малу Оксану.
– То чого було кричати,
Як я з’їла всю сметану?

Солоневський Р. Т. Мусить кричати : гуморески для дітей / Р. Т Солоневський. – Дубно, 1991. – 12 с.
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Щирим був Ростислав Солоневський, він не ображався, коли я його називав добродій Солонівський. Завжди веселий, своїм щирим дотепним словом він ділився при кожній зустрічі. Пам’ятаю урочистості до першої річниці незалежності України, які проходили на Млинівщині, камерний оркестр Рівненьської філармонії, в якому я грав на контрабасі, а Ростислав Солоневський читав свої твори.

Христос воскрес! А з Ним надія
На волю волі і життя.
І сонце Правди хай прозріє
На темнім полі забуття!

Солоневський Р. Т. Експонати : бувальщини і небилиці з нар. криниці / Р. Т. Солоневський. – Рiвне : Азалiя, 1995. – 122 с. – (Реабілітовані історією).
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Микола Сом (1935–2013) – київський поет, публіцист, член Національної спілки письменників України. Часто бував на Рівненщині, щира людина, а ще Микола Сом заядлий рибалка, він на річці Устя в нашому місті не раз ловив
рибу.
Мене з ним познайомив Григорій Дем’янчук на «Шевченківському святі» у Рівному. Через декілька днів після цього
ми зустрілися у видавництві «Музична Україна» в Києві, де Микола
Данилович працював літературним
редактором, а там якраз видавався
мій контрабасовий збірник, вперше
в Україні. Ця зустріч була доречна.

Говорять люди, буцімто ніколи
Не пізно вчитися… Істина стара
На кілька літ спізнилася до школи
Ота воєнна боса дітвора.

Сом М. Д. Присвяти і послання : поезії / М. Д. Сом. – Київ : Молодь, 1983. – 80 с.
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Кім Староскольцев (1925 р. н.) – співак, педагог, професор, автор навчальних посібників, які рекомендовані студентам вишів, заслужений працівник культури України, живе у Рівному. Автор покладається на традиції української національної школи співу та світової вокальної культури.

Староскольцев К. П. Постановка голосу : навч. посіб. / К. П. Староскольцев. – Сімферополь : Доля, 2003. – 146 с.
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Кім Староскольцев закоханий у пісню. Його ліричні тенор звучав на багатьох сценах України і поза її межами. Перший директор Рівненського музучилища, засновник музпедфакультету Рівненського педінституту. Разом з Тетяною
Карпатською написав книгу про українського співака Олександра Карпатського, свого вчителя та батька п. Тетяни.

Карпатська Т. О. Олександр Васильович Карпатський : співак, артист, особистість / Т. О. Карпатська, К. П. Староскольцев. – Сімферополь : Доля, 2009. –
64 с.
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У цій книзі Кіма Староскольцева описано довгий 90-літній шлях митця з різними перипетіями, радощами і печалями, перемогами, досягненнями, який постійно супроводжувала пісня, виплекана ним із глибини серця, викохана
самим життям.
Над упорядкуванням її прийшлося добре попрацювати. Розділи присвячені дитинству, дорогам війни, якими пройшов автор з боями, але поруч завжди
була пісня. Після Другої світової
війни – очолював музичні заклади
Рівного, знімався в кіно, було багато
концертів. Щасливий, що я доторкнувся до неї всією душею.

Староскольцев К. Зоряні дороги мого життя : спогади / К. Староскольцев ; ред.-упоряд. Б. Й. Столярчук. – Рівне : Колодяжний Р. М., 2015. – 168 с.
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Микола Степаненко працював у газеті «Волинь», відвідував літературно-мистецьку студію «Волинські литаври».
Вдячний за цю книгу.

На дно душі вляглися прикрощі,
Що завдала мені так щедро Ти.
Гуляє вітер попелищем,
Дивлюся на вітер. Ні. То Ти!

Степаненко М. І. Зажурений вітер : поезії / М. І. Степаненко. – Рівне, 1992. – 34 с.
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Віктор Степанюк (1962 р. н.) – поет. Його перша збірка наповнена оптимізму, віри в Україну. Разом відвідували літературну студію, яка кожного з нас тримала щирим українським словом.

Маленьке я великого народу,
Розп’яте на великому хресті, –
Ти ще жива, від роду і до роду
Мені тебе крізь терни пронести!

Степанюк В. Маленьке Я : вірші / В. Степанюк ; худож. В. Войтович. – Дубно : Дубен. друк., 1993?. – 28 с. – (Бібліотечка вісника «Наш край» ; № 59 (10).
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Усі ми закохувалися, кохали і «мільйон» поцілунків дарували дівчатам, які так любили це молоде безтурботне і щасливе життя.

Ти спинилась посеред дороги.
Я спинився посеред думок.
Скам’яніли від погляду ноги,
Лише голос кохання не змовк.
В. Степанюк

Степанюк В. В. Поцілунок на склі : інтимна лірика / В. В. Степанюк. – Рівне, 1995. – 31 с.
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Моя мама Марія Лаврентіївна Столярчук любила співати і взагалі любила музику, особливо українські пісні у виконанні О. Гнатюка, А. Солов’яненка, хорових колективів. Часто приходила на вистави у театр, коли я там грав в оркестрі, а батько працював завідувачем столярного цеху. А ще вона завжди вишивала і в’язала. Ця книга з її підписом –
пам’ять про неї.

Леонид Витальевич Собинов. Т. 1 / сост. К. Н. Кириленко ; ред.: Е. М. Гордеева. – Москва : Искусство, 1970. – 792 с.
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Зі Станісловом Стриженюком (1931 р. н.) зустрівся в Одесі, коли навчався в консерваторії. Мене з ним познайомив
Сергій Колесник – контрабасист, який поруч з ним жив. Цікаві зустрічі додали наснаги в подальшій творчій роботі.

Я не прощаюсь з давниною,
Хай час вершить нестримний біг.
Завжди лежить переді мною
Зітертий батьківський поріг.

Стриженюк С. С. Вибране : поезії / С. С. Стриженюк. – Київ : Дніпро, 1981. – 181 с.
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Олександр Стрієнко (1957 р. н.) – поет, інженер, гідротехнік, любов до поезії вилилася у його віршах.

Ти – моя крилата пісня,
Ніжна крихітко подій,
Пар кохання пройме грізний,
Вітре, спомини навій…

Автографи Олександра Стрієнка,
Миколи Мельника

Стрієнко О. Віражі долей : поезії / О. Стрієнко ; ред. М. Мельник. – Рівне, 1994. – 34 с.
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Надія Супрун-Яремко (1941 р. н.) – працювала на кафедрі музичного фольклору РДГУ, дослідила творчість Гната Хоткевича, захистила докторську дисертацію, нині – доктор мистецтвознавства, професор Львівської національної музичної академії ім. Миколи Лисенка, моя вчителька по Рівненському культосвітньому факультеті Київського
інституту культури. Завжди радий зустрічі з нею в Рівному.

Яремко Н. О. Народнопісенна культура українців Кубані (на матеріалі польових
досліджень історичної Чорноморії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра
мистецтвознавства : 17.00.03 – Муз. мистецтво / Н. О. Яремко. – Київ, 2006. – 40 с.
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Надія Супрун-Яремко – моя вчителька, нині колега, перша і єдина на Рівненщині доктор мистецтвознавства, професор, хороша приятелька, добра людина, завжди її радий побачити і чути її голос. З любов’ю до неї завжди.

Кравчук В. Щоденник вокаліста / В. Кравчук. – Львів : Апріорі, 2017. – 184 с.
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Богдан Сушинський (1946 р. н.) – поет, прозаїк, український журналіст, письменник, член Національних спілок
письменників та журналістів України.
Ця перша і єдина зустріч з тезкою в Одесі, змусила мене багато в чому переосмислити ставлення до життя, літератури і до навколишнього світу.

Сушинський Б. І. Морава : роман / Б. І. Сушинський. – Київ : Молодь, 1984. – 264 с.
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Навчаючись в Одеській консерваторії, у 1985 році я зустрівся з Богданом Сушинським у редакції газети «Комсомольська іскра». Він запропонував добірку моїх віршів до друку в газеті. Б. Сушинський – щирий і добрий чоловік.

Сушинський Б. І. Білий кінь у сивій долині : роман / Б. І. Сушинський. – Київ : Рад. письменник, 1986. – 303 с.
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Ця книга присвячена голові Рівненської обласної організації Національної спілки журналістів України, заслуженому журналісту України Дмитрові Тарасюку (1956 р. н.). У ній прослідковується творчий шлях журналіста, відгуки друзів, колег, бібліографічний список його основних творів.

Автограф Дмитра Тарасюка
Незгасний творчості вогонь : штрихи до портрета заслуж. журналіста України Д. В. Тарасюка /
упоряд. М. В. Кривий. – Рівне : Волин. обереги, 2015. – 156 с. – (Серія «Золоті імена Рівненщини»).
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Із задуму Миколи Кривого (1948 р. н.) започаткована серія книг про знаних людей в нашому краї, зокрема, журналістів, чиї життєві і творчі шляхи пов’язані з Рівненщиною.
Знайомство з Дмитром Тарасюком відбулось у редакції молодіжної газети «Зміна», коли він редагував цей часопис
у 80-х роках. Творчі стосунки й нині продовжуються. У 2015 році разом із ним започаткували літературно-мистецьку премію ім. Миколи Шакури в с. Малинівка Гощанського району. Це наша
шана поету-земляку.

У неспокої творчім життя,
Ми торуємо шлях в майбуття.
Заплітаємо зорі в намисто,
Кличе час, адже ми – журналісти.
П.Велесик

Автограф Дмитра Тарасюка
Добрий слід на землі : штрихи до портретів відомих журналістів Рівненщини / ред. кол.: Д. В. Тарасюк, М. В. Кривий, Т. В.
Ляшенко, В. В. Дрозюк. – Рівне : Волин. обереги, 2016. – 216 с. – (Серія «Золоті імена Рівненщини»).
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З Миколою Тимчаком (1956 р. н.) зустрілися у «Провесені» у клубі творчої молоді, який започаткував Євген Шморгун у 1970-х роках. Там читали вірші, кожний із нас торував дорогу поезії, до першої поетичної збірки.

Затяте жіноцтво, святе у своїй непокорі,
Губами притримує зойк і вимолює крок
Отой, що попереду мужа у щасті і в горі,
Отой – під фатою фатальною – на рушничок.

Тимчак М. Співаниця : поезії / М. Тимчак. – Київ : Рад. письменник, 1987. – 86 с.
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Віктор Торчик (1948 р. н.) – композитор, заслужений працівник культури України, лауреат обласної мистецької
премії ім. Германа Жуковського, член Національної асоціації композиторів, працював завідувачем Сарненським районним відділом культури.
Коровай – весільне обрядове печиво, що символізує багатство, добробут нової сім’ї, долю та щасливе подружнє життя. Він записав цей обряд повністю та
створив відеофільм, зберігши цю давню традицію для нащадків.

Торчик В. Г. Коровайні мотиви Сарненщини / В. Г. Торчик. – Рівне, 1996. – 29 с.
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Із Віктором Торчиком ми познайомилися на студентській лаві Рівненського інституту культури, грали в оркестрі,
писали. Нині він відомий композитор Рівненщини, хороший колега, його пісні звучать в концертах, на фестивалях,
її виконують колективи художньої самодіяльності, окремі виконавці.

Торчик В. Краса і мудрість, і любов : твори для оркестру нар. інструментів, вокал. ансамблів, нар. хорів та
солістів / В. Торчик. – Сарни, 2006. – 295 с.
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Світлана Травнева (1950 р. н.) – бачить цей світ через призму любові до нього, через чисті джерела своїх предків,
через красу людських відносин.
Перебуваючи з фольклорним ансамблем «Горина» РДГУ в Києві, ми відвідали музей Тараса Шевченка. Там відбулася наша зустріч з вінницькою поетесою, яка запросила на свій творчий вечір. На згадку залишилася збірка віршів.

Пролітають роки за моїм вікном,
Облітає листя із осінніх вій,
Тільки ти назавжди зачепивсь крилом
Синьооким вереснем край моїх воріт.

Травнева С. Сповідь любові : зб. віршів / С. Травнева. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2003. – 96 с.
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Літературно-мистецький збірник, який видається у Вінниці, дає можливість ознайомитися з творчістю поетів і прозаїків цього краю. Цей збірник я отримав від поетеси Світлани Травневої, з якою вперше зустрівся у Києві в музеї
Тараса Шевченка. Ось ця творча нитка не рветься.

Тому, хто стежку мамину втрачає,
Чужою буде й рідна сторона.

Автограф Світлани Травневої

Стожари : літ.-мист. зб. Вип. 3 / голов. ред. В. Лисенко, відп. ред. С. Травнева. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2004. – 168 с.

–427–

№ 417

Олег Трофимчук (1960 р. н.) – керівник і диригент студентського оркестру народних інструментів Інституту мистецтва РДГУ, доцент, кандидат мистецтвознавства, часто запрошує мене до оркестру підсилити контрабасову групу.
Цікаву програму готує для студентів, є що пограти. Цей посібник містить рекомендації з питань організації роботи
дитячого оркестрового колективу.

Трофимчук О. Школа колективного музикування : навч.-метод. посіб. для керівників дитячих ансамблів та оркестрів нар. інструментів
/ О. Трофимчук ; Рівнен. обл. центр нар. Творчості, Рівнен. держ. ін-т культури. – Рівне : Рівнен. обл. упр. статистики, 1993. – 147 с.
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У книзі розповідається про невдаху контрабасиста, який страждає від своєї самотності й невизнаності. В оркестрі,
де він грає, його ніхто не помічає, не цінує. Він кохає, але кохана жінка навіть не підозрює про його існування. Залишається лише контрабас, яким він володіє досконало і який для нього, мов жива істота.
Спасибі Вікторії Буцяк і Наталії Турко за книгу. Це мої хороші колеги-викладачі РДГУ.

Автографи Наталії Турко,
Вікторії Буцяк

Зюскінд П. Контрабас / П. Зюскінд. – Харків : Фоліо, 2005. – 127 с.
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Алла Українець (1957 ро. н.) – етнограф, фольклорист, заслужений працівник культури України, моя землячка із
Гощанщини, дослідник нашого краю, зберігає традиції і обряди Полісся, з щемом ставиться до українського слова, української культури, особливо до поліської вишивки.
Ми дуже давно знайомі, в музеї часто днюю і працюю. Наша співпраця з Аллою Українець увінчалась коли ми працювали над виданням книги Д. Поспєловського «Память и время» про
сім’ю Ушинських-Поспєловських із
с. Рясники Гощанського району.

Західне Полісся: історія і культура : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 30-річчю Сарнен. іст.-етнограф. музею. – Рівне, 2004. – 273 с. : іл.

–430–

№ 420

Поетеса Стефанія Українець (1960 р. н.) – член Національної спілки письменників України, гарна поетеса, зустрілися з нею на літературній студії «Червоні сурми», вона редагувала мою поетичну збірку «Зірка долоні». Пройшли
роки, але при зустрічі зі Стефанією я повертаюсь у молодість.

Усе відносно: темрява і світ.
Любов, розлука, мілина, глибини.
Відносних істин каламутний брід.
І сенс життя, і навіть сенс хвилини.

Українець С. Я. Непорочність кола : вірші та поема / С. Я. Українець ; вступ. ст. В. Запорожець. – Київ : Укр. письменник, 1992. – 79 с.
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З Костянтином Устенком (1949 р. н.) разом навчалися на культосвітньому факультеті Київського інституту культури. Нині разом працюємо в РДГУ. А ще ми працювали в Обласному будинку художньої самодіяльності профспілок, проводили обласні галузеві концерти і фестивалі. Він видав декілька навчальних посібників, що користуються
популярністю серед студентів.

Устенко К. О. Хорознавство і хорове аранжування : навч. посіб. / К. О. Устенко ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2005. – 158 с.
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Відома співачка Наталя-Марія Фарина (1961 р. н.) – професор, народна артистка України, все життя своє пов’язала
з Рівним і обласною філармонією, Рівненським державним гуманітарним університетом. Ця книга складає сторінки
з її життя, творчості, як співається у відомій пісні:

Миттєвості, спресовані
в роки,
Миттєвості, спресовані
в століття.

Прокопович Т. Наталя-Марія Фарина : миттєвості долі : до 25-річчя творчої діяльності співачки / Т. Прокопович. – Рівне : Паршикова, 2011. – 60 с.
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Микола Федоришин (1958 р. н.) – фольклорист, краєзнавець, заслужений працівник культури України.
Цей «Вертеп» був записаний у с. Плоска Рівненського району О. Сіпокопчуком від Людмили Колосової та упорядкаваний Миколою Федоришиним.
Нова радість стала,
Яка не бувала:
Над Вертепом звізда ясна
На весь світ засіяла.

Вертеп / записав О. Сіпокопчук ; упоряд. М. В. Федоришин. – Рівне : Аніс, 1991. – 9 с.
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Микола Федоришин розповідає про творців Української Першокниги «Пересопницьке Євангеліє» – української
пам’ятки українського рукописного мистецтва.

Федоришин М. В. Пересопницька Першокнига : до іст. реформац. руху в Україні. Кн. 2 / М. В. Федоришин. – Рівне : Перспектива, 2005. – 84 с.
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Микола Федоришин цю книгу присвячує пам’яті художника-бійця ОУН-УПА Ніла Хасевича. Через його творчість
проходить героїчна історія жителів його рідного села Сухівці Рівненського району Рівненської області.

Федоришин М. Сухівецькі схрони Бей Зота / М. Федоришин. – Рівне : КАІС, 2005. – 46 с.
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Микола Федоришин – дослідник свого краю, по батьковій лінії його родина впродовж п’ять поколінь проживає на
території Пересопниці. Він не може стояти осторонь цієї історичної землі, продовжує краєзнавчі дослідження, які
вміщує в окремі видання. Я радий таким працьовитим людям, яким болить не тільки Пересопниця, а й Україна.

Федоришин М. Пересопницька Русь : 20-й річниці Незалежності України – присвячується / М. Федоришин.
– Вид. 2-ге зі змінами. і доповн. – Рівне, 2011. – 54 с.
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«Літературні зустрічі над Стублою» – так називається альманах, який виданий у 2012 році. Його перший випуск
вміщує твори талановитих сучасників, які збираються у благословенному місці – «Культурно-археологічному
центрі «Пересопниця», де утворили літературне об’єднання.
Задум цього видання належить шеф-редактору Миколі Федоришину. Довге життя цьому виданню!

Цей хрест належний в жорстокому світі.
У сірому б натовпі не загубиться,
Бо кредо життя, сенс кожної миті –
Залишити слід, а не наслідити.
Тамара Шкіндер

Літературні зустрічі над Стублою. Вип. 1 : альм. / уклад. та ред. В. Климентовська. – Дрогобич : Коло, 2017. – Вип. 1. – 132 с.
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Петро Фесай (1930 р. н.) – заслужений працівник культури України, рівненський композитор, понад 25 років очолював Рівненське музичне училище, колишній голова Театрального театрального товариства, згодом – Національної музичної спілки. Він понад 20 років керував аматорським хором ветеранів війни і праці «Патріот». Творам Петра Михайловича притаманні мелодійність, задушевність, ліризм.

Фесай П. Я твій син, Україно : зб. вокал.-хоров. творів / П. Фесай. – Рівне : Рівнен. друк., 2003. – 48 с.
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Олександр Форманчук (1975 р. н.) – член Національної спілки журналістів України, голова Гощанського районного
літературно-мистецького об’єднання «Веселка», автор ідеї і упорядник тритомного видання членів цього об’єднання, яке у 2015 році відзначало своє 50-ліття.
Книга містить багато різнопланових літературно-мистецьких, історичних і краєзнавчих матеріалів, охоплює поезію,
краєзнавство, живопис, літературу і
пісні рідного краю.
«Веселка» згуртувала навколо себе
шанувальників і творців художнього
слова, композиторів, аматорів сцени,
народних умільців, які сьогодні є
гордістю рідного краю.

Золотий спалах «Веселки» (1964–2014 рр.) : літ. зб. Ч. 3 / уклад. О. Форманчук. – Рівне, 2015. – 375 с.
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Краєзнавець, член Національної спілки журналістів України, хороший колега-дослідник Чеслав Хитрий (1946 р. н.)
певний час працював у рівненському обласному архіві, і на цих матеріалах видав книгу про минуле нашого краю.
Епіграфом до книги стали слова Миколи Костомарова: «Правдива любов історика до своєї Вітчизни може виявитися лише в суворій повазі до правди».

Хитрий Ч. І. Минувшина Рівненщини – далека і близька : іст.-краєзн. повість / Ч. І. Хитрий. – Рівне : В. А. Лапсюк, 2008. –
404 с.
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Ольга Ховайло (1963 р. н.) – викладач Рівненської ДМШ № 1 ім. М. Лисенка, закінчила кафедру музичного фольклору РДГУ, видала збірник народних пісень села Забороль Рівненського району, шанувальниця народних традицій
нашого краю.

Відчини, Боже, криницю
Подай, староста, водицю,
Бо вже час пора руки помити,
Коровай замісити.

Ховайло О. О. Пісні рідного краю : традиція села Забороль Рівнен. р-ну / О. О. Ховайло. – Рівне, 2013. – 56 с. : нот.
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Віктор Хожай (1949 р. н.) – хороший знайомий, автор багатьох віршів і музики на власні тексти. Хоч за спеціальністю
не працює, але творить поезію і музику. При зустрічі завжди порадує новими творіннями.
Дитяча книжка «Оленчине свято» – це радість для малечі.

Прилетів жучок цибатий
У квітник заночувати,
На білесенькій пелюстці
Спати ліг, мов на подушці.
Все здавалось непогано.
Тільки дівчинка Оксана
Полива, щоб клумба квітла. –
Втік жучок, бо дощик сипле…

Хожай В. Оленчине свято : вірші для дітей / В. Хожай. – Рівне, 2009. – 20 с.
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Лідія Хохлюк (1952 р. н.) – все життя працювала на різних посадах у Гощанській районній поліклініці, але любов
до слова пронесла через усе життя, яке вилилося у її поетичні рядки. Зустріч відбулася на презентації цієї книжки.
З побажанням нових віршів.

Біль не міряй лірикою,
Хворому стань зіркою,
Ніжно посміхнись!
Все життя складається,
Як з Богом ладнається.
Просто помолись!
Лідія Хохлюк

Хохлюк Л. А роки пливуть / Л. Хохлюк. – Володимирець : Володимир. рай. друк., 2012. – 24 с.
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Раїса Цапун (1960 р. н.) – доцент РДГУ, працює на кафедрі музичного фольклору РДГУ, випускниця цієї ж кафедри. Ще будучи студентською разом зі своїм однокурсником Іваном Синельником заснували фольклорний ансамбль
«Джерело». Більше 25 років слідкую за його творчістю, буваю на її уроках і репетиціях ансамблю. Раїса досліджує
фольклор Житомирського і Рівненського Полісся. У цій збірці займають місце побутові пісні.

Співає «Джерело» : репертуар. зб. з традиц. гурт. та сольн. співу для студ. спеціалізації «Фольклор та нар. спів». – Рівне : РДІК, 1997. – 104 с.
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Раїса Цапун – фольклорист, виконавець традиційної пісні, веде нею ж створений фольклорний ансамбль «Джерело» в РДГУ.
У цій книзі відображається традиційний весільний обряд села Сварицевичі Дубровицького району Рівненщини.

Ой, щоб я знала, що свати прийдуть,
Помила б лавки біло.
Помила б лавки, щоб були гладкі,
Сватунькам садитис…

Весілля у Сварицевичах : (Дубровиц. р-н Рівнен. обл.) : етнограф. опис із народ. уст. / запис, транскрипції та
впорядкування Р. Цапун. – Рівне : Перспектива, 2005. – 100 с.
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Олександр Царик (1954 р. н.) – поет.
Книги отримав по пошті, за що йому дуже вдячний.
Колядки і щедрівки, зібрані і записані на Шепетівщині Олександром Цариком.

Коляда, коляда,
Дай, бабо, пирога.
Як не дасиш пирога –
Візьму вола за рога…

Колядки, щедрівки / упоряд. О. П. Царик. – Хмельницький : Хмельн. ред.-вид. від., 1991. – 48 с.
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Олександр Царик – родом із Шепетівки, поет, якому болить доля України, найпекучіші проблеми сьогодення лягають у його поетичні рядки.

Ще розбереться суд –
Святий і правий,
Чи грішні ті,
Хто втрапив за дроти.
Бо ж Стуса теж,
Дивись, не оправдали.
Пиши, пиши…
Допишешся і ти.

Царик О. П. Поминальні дзвони : вірші / О. П. Царик. – Хмельницький : Ред.-вид. від. обл. упр. по пресі, 1991. – 64 с.
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У цій книзі Олександр Царик подає поетичні перекази з неопублікованого «Шепетівського церковного літопису».
Це його перша спроба зібрати легенди та перекази Шепетівщини.

Легенди і перекази з Шепетівщини / упоряд. О. П. Царик. – Житомир : Баранів. друк., 1995. – 95 с.
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Олександр Царик у своїй творчості продовжує тему людських відносин, щирих, теплих почуттів кохання.

Недопалки зірок дотлівають на сніг,
Залишаючи слід упівнеба.
Я згорів, як зоря,
Але так і не зміг
Долетіти
До Тебе.

Царик О. П. Молитви час : поезії / О. П. Царик. – Б. м. : Самвидав, 1995. – 80 с.
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Олександр Царик уклав біобібліографічний довідник «Відомі люди з Шепетівки». У ньому згаданий також і наш
земляк – письменник Микола Островський.

Царик О. П. Відомі люди з Шепетівщини : біобібліогр. довід. Т. 1 / О. П. Царик. – Житомир : Баранів. друк., 1997. – 102 с.
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Євген Цимбалюк (1962 ро. н.) – поет, заслужений журналіст України, член Національної спілки письменників України. Давній колега по літературній студії «Червоні сурми», прекрасний поет, багато його віршів покладено на музику, зокрема Миколою Корейчуком.

Зорі падають часто.
Зорі – як люди геть:
Хтось у зеніті згасне,
Хтось розіб’ється на смерть.

Цимбалюк Є. П. Вирій : поезії / Є. П. Цимбалюк. – Рiвне : Облполiграфвидав, 1991. – 76 с.
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Євген Цимбалюк – давній колега, поет, прозаїк, публіцист, прекрасний дитячий письменник, але скупий на автографи.

Цимбалюк Є. П. Кролик, який обманув себе : казки / Є. П. Цимбалюк. – Рівне : Ред.-вид. відділ упр. по пресі, 1991. – 12 с.
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Повість Євгена Цимбалюка написана на початку нашої Незалежності, але звучить, як на сьогодні. «Червоні сурми»
нас поєднали на літературному засіданні в ті далекі студентські роки.

Цимбалюк Є. П. Христина : повість / Є. П. Цимбалюк. – Рiвне : Ред.-вид. від. упр. по пресі, 1991. – 80 с.
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Степан Цюлюпа (1959 року народження) – кандидат педагогічних наук, доцент РДГУ.
Михайло Лисенко-Дністровський (1929–1990) – композитор, музикознавець, диригент, мій вчитель і колега, дослідник народних інструментів, сконструював кобзи для оркестру народних інструментів.
А Степан Цюлюпа – завідувач кафедри духових та ударних інструментів РДГУ, відредагував партію труби і упорядкував цей збірник, адже сам він трубач,
педагог, виконавець.

Автограф Степана Цюлюпи

Лисенко-Дністровський М. В. Інтермецо : для труби з фортепіано : Ор. № 4 (м. Тернопіль–1964 р.) / М. В.
Лисенко-Дністровський. – Рівне : РДГУ, 2005. – 10 с. – (Рукописи історії інструментальної музики).
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Степан Цюлюпа – колега по роботі, завідувач кафедри духових та ударних інструментів РДГУ, з його ініціативи започаткований і проводиться конкурс ім. В’ячеслава Старченка – першого завідувача цієї кафедри. На цій кафедрі я
розпочинав свою педагогічну роботу в цьому виші. Подана книга присвячена 40-річчю заснування кафедри.

Цюлюпа С. Д. Історія кафедри духових та ударних інструментів Рівненського державного гуманітарного
університету: минуле і сучасне / С. Д. Цюлюпа. – Рівне : О. Зень, 2012. – 240 с.
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У 1967–1969 роках я служив в армії у Вірменії (селище Советашен) за 5 км від Єревана. Тут у карантині зустрівся
з актором Єреванського драматичного театру Асланяном, який знімався у багатьох фільмах, у вільні хвилини він читав
вірші. Особливе місце в його репертуарі займали вірші Єгіше Чаренца. Поет, який стоїть поруч із Маяковським, Блоком та Єсеніним. У багатьох своїх віршах поет славив вірменський народ, його культуру, нелегке життя і всю сонячну Вірменію. Практично – це перший для мене автограф учнів єреванської школи.

И каждым нервом привяжись
К эпохе, к веку, к нашим дням,
Люби всегда живую жизнь
И лире сам не изменяй!

Чаренц Е. Избранное / Е. Чаренц. – Ереван : Айастан, 1967. – 302 с.
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Кость Черемський (1968 р. н.) подає у цій книзі першу наукову розвідку про нищення і спотворення української
культури – кобзарства і бандурництва на Харківщині. В окремому розділі зібрано матеріали, які присвячені автентичному виконавству та кобзарському інструментарію. Один із засновників державно-громадського фонду національно-культурних ініціатив ім. Гната Хоткевича. У 2000 році побував у Дубні на відзначенні 900-річчя міста, там ми зустрілися, а на згадку – книга.

Черемський К. М. Повернення традиції : з іст. нищення кобзарства / К. М. Черемський. – Харків : Центр Л. Курбаса, 1999. –
288 с.
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Софія та Світлана Шаурські – випускниці Інституту мистецтв РДГУ, родом із Житомирщини. Лишилась гарна згадка про них – ця книга, яка тішить душу репродукціями французького живопису.

Французская живопись XVI – первая половина XIX века / авт.-сост. И. А. Кузнецова. – Москва : Изобразительное искусство, 1992. – 277 с.
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Галина Швидків (Попович) (1970 р. н.) – співачка, педагог, заслужений працівник культури України, працює на кафедрі пісенно-хорової практики і постановки голосу РДГУ, бере участь в концертах області, на презентаціях книг
письменників і композиторів, видала навчальний посібник, який увібрав в себе українську народну пісню і романс.
Як писав Микола Гоголь: «Наша пісня супроводжує людину протягом усього її життя від народження – і в останню
путь».

Швидків Г. Р. Українські народні пісні та романси в курсі постановки голосу : для сопрано : навч.
репертуарно-метод. посіб. / Г. Р. Швидків. – Рівне : Перспектива, 2005. – 130 с.
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Автограф Лідії Шевело (1927 р. н.) – поетеси, дістався мені на згадку через Богдана Яремка, з яким я довго працював
на кафедрі музичного фольклору РДГУ, закоханого в поетичне слово.

Яка ж бо сила в світлій волі?
Невольничі зламала грати.
Під стяг свій стала люд скликати,
Той клич розсіявсь по роздоллі.

Шевело Л. З поетичного щоденника : поезії / Л. Шевело. – Київ : Рад. письменник, 1990. – 117 с.
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Олександр Шевчук (1938–2011) – краєзнавець, довгий час працював на курсах підвищення кваліфікації керівників
художньої самодіяльності. Він велику роботу проводив, піклувався про пристойне приміщення і гарну людську аудиторію, досліджував традиції Кореччини звідки сам родом.

Шевчук О. Є. Народознавча скарбниця : з досвіду роботи лабораторії народознавства Рівнен. ф-ту Держ. акад.
керів. кадрів культури і мистецтв / О. Є. Шевчук. – Рівне : Волин. обереги, 2000. – 24 с.
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Володимир Ящук (1951 р. н.) – певний час працював у Радивилівській районній газеті. Книга про Радивилів написана на основі історичних фактів про місто і район.

Автограф О. Б. Шикало

Ящук В. Радивилів : краєзн. матеріали / В. Ящук. – Рівне : Волин. обереги, 2004. – 164 с.
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Євген Шилан (1950 р. н.) – журналіст, понад 40 років працює в Здолбунівській районній газеті «Нове життя». Хороший колега по літературній студії «Червоні сурми», що діяла при газеті «Зміна».
– Бог нас вчить добру, посилає руку для добра. А ми не каємось, не бачимо бідних і знедолених. А це ж символ святості, премудрості і величі.

Шилан Є. П. Притчі / Є. П. Шилан. – Рівне : Овід, 2010. – 28 с.
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Галина Шихова (1946 р. н.) та Микола Пономаренко (1931–2016) присвятили цю працю проведенню традиційних
щорічних шкільних шевченківських днів та позакласних заходів за творчістю великого Кобзаря. З Галиною Шиховою разом працюємо, часто спілкуємось, ділимося тим, над чим кожен із нас працює.

Автографи Галини Шихової,
Миколи Пономаренка

Пономаренко М. І. Шевченківські свята в школі / М. І. Пономаренко, Г. І. Шихова. – Київ : Шк. світ, 2013.
– 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
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Євген Шморгун (1940 р. н.) – письменник, видавець, краєзнавець, громадський діяч, лауреат премії ім. Лесі Українки, член Національної спілки письменників України.
Уперше наша зустріч відбулася в редакції обласної газети «Червоний прапор» на засіданні клубу творчої молоді
«Провесінь» у 70-х роках. Я тоді працював артистом оркестру Рівненського облмуздрамтеатру. Про зустріч часто згадує Євген Іванович.
Ця книжка, яку мені подарував
письменник, була першою книжкою
Євгена Шморгуна серед рівненських
письменників. Пам’ятаю – це було в
облмуздрамтеатрі, проходила репетиція до якогось святкового концерту, а Євген Шморгун отримав цю
книгу і подарував з автографом. За
це йому спасибі!

Шморгун Є. І. Що шукала білочка : оповідання для дошк. віку / Є. І. Шморгун. – Київ : Веселка, 1978. – 16 с.
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Ця книга написана разом з Іваном Носалем (1913–1996), вірніше, розповідачем був Іван Михайлович, знавець у нашому краї народної медицини.

Шморгун Є. І. Дивосил-зілля : оповідання про рідкісні рослини : для мол. та середн. шк. віку / Є. І. Шморгун. – Київ : Веселка, 1980. – 111 с.

–467–

№ 457

Євген Шморгун закоханий в природу. Він разом з Іваном Носалем, автором книги про лікарські рослини, обходив
пішки всю область. Ці нотатки лягли в основу цієї книжки.

Шморгун Є. І. Де ночує туман : оповідання / Є. І. Шморгун. – Київ : Веселка, 1984. – 47 с.
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До книги Євгена Шморгуна входять повість «Криниця в бережку» та оповідання про колгоспне село, його людей.
Автор показує нерозривний зв’язок між людиною і природою.

Шморгун Є. І. Вогник-цвіт : повість, оповідання / Є. І. Шморгун. – Львів : Каменяр, 1989. – 240 с.
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Євген Шморгун – не лише поет, прозаїк, дитячий письменник, а ще й рибак. Часто його бачу, як він проходить біля
мене від зупинки дизеля «Дворецька». Я запитую: «Що зловив?» – з посміхом відповідає: «На сковороду наловив.
Але це не головне – природа, спокій, і думається, і пишеться».

Шморгун Є. І. Ключ-трава / Є. І. Шморгун. – Київ : Веселка, 1990. – 231 с.
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Євгена Шморгуна також знаю як поета, який започаткував клуб творчої молоді «Провесінь» при редакції газети
«Червоний прапор», згодом керував студією «Червоні сурми» при обласній молодіжній газеті «Зміна». Проводив
цікаві зустрічі з місцевими та київськими письменниками, митцями та композиторами. Побували в художніх майстернях Костянтина Литвина, Валентина Колосова. На його вірші написано багато пісень рівненськими композиторами.

Хата любить, щоб у ній жили,
А криниця – з неї щоб пили,
А Вітчизна – щоб сини-орли
Від чужої ласки берегли.

Шморгун Є. Вірші різних років / Є. Шморгун. – Рівне : Азалія, 1994. – 115 с.
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Свою книгу Євген Шморгун присвятив Велигорським – древньому українському роду, який жив у селі Вільгір (нині
– Гощанського району на Рівненщині). Знаю протоієрея Юрія Велігурського, який свого часу освятив меморіальну
дошку фольклористу і педагогу Юрію Цехміструку у Рівному на вулиці Соломії Крушельницької, 22.

Шморгун Є. Шість століть Велигорських / Є. Шморгун. – Рiвне : Азалiя, 2002. – 92 c.
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Спасибі Євгену Івановичу Шморгуну за «Грибовий хоровод» і за хоровод, в якому ми вже разом співаємо десятиліття на літературній ниві.

Ти – журавлик, а я – равлик,
Ми обоє – друзі.
Ми сьогодні в цурки грали
У зеленім лузі.

Шморгун Є. І. Грибовий хоровод : вірші : кн.-розмальовка / Є. І. Шморгун. – Рівне : Лапсюк В. А., 2011. – 28 с.
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У цій книзі автор розповідає, як наші предки у першій половині XVII століття рятували свою Першокнигу від ворожого знищення. Я був на урочистостях до 450-річчя «Пересопницької Євангелії» у с. Пересопниця 1989 року.

Шморгун Є. …І пітьма не здолала його : сторінка буття «Пересопницького Євангелія» : 450-річчю створення
у
к
р
.
Першокниги присвячую / Є. Шморгун. – Рівне : Азалія, 2011. – 164 с.
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У повісті Євгена Шморгуна «Снігури» простежується, як нинішня війна з Росією відлунює в серцях і долях сибіряків-нащадків колишніх спецпереселенців із України.

Шморгун Є. І. Снігури : повість / Є. І. Шморгун. – Рівне : Лапсюк В. А., 2017. – 72 с.
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Перебуваючи з концертами фольклорного гурту «Горина» РДГУ на Підляшші (Польща), ми часто виступали в українських церквах. Після одного з таких виступів відбулася творча бесіда. На згадку оця книга «Церковний календар».

Автограф о. Т. Шурбака
Церковний календар : 1998 рік / Православ. єпархія Перемисько-Новосанчівська. – Б.м. : Перемисько-Новосанчівс. єпархії, 1998. – 286 с.
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Жанна Юзва (1955 р. н.) – поетеса, вчителька української мови і літератури Підволочиської школи. Її оповідки короткі, сильні і влучні, зачіпають найтонші струни людської душі, примушують думати і переживати.

Читачу! Знаєш, як душа
Кричала? А слів не чути…
О! Як болять слова!
Ж. Юзва

Юзва Ж. А. Календар настрою / Ж. А. Юзва. – Тернопіль : Джура, 1999. – 40 с.
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Олена Юзюк (1956 р. н.) – збирач і записувач фрольклору. Ця методична розробка «Традиційний народний спів»
адресована студентам фольклорних спеціалізацій училищ та інститутів культури і мистецтв, довгий час з нею співали і грали, писали робочі програми на рідній кафедрі.

Традиційний народний спів : метод. рек. з традиц. нар. співу для студент. спец. «Нар. худож. творчість,
фольклор і нар. спів» / О. Юзюк ; Рівнен. держ. у-т культури. – Рівне : РДІК, 1999. – 19 с.
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«Пісні Поліського літа», записані у Рівненському Поліссі, упорядкувала Олена Юзюк, яка працювала на кафедрі
музичного фольклору РДГУ. Це – кустові, купальсько-петрівчані та жнивні пісні.

Пісні Поліського літа / Рівнен. держ. гуман. у-т ; упоряд. О. М. Юзюк. – Рівне, 2004. – 60 с.
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Це методичні матеріали доцента кафедри хорового диригування РДГУ Світлани Якимчук (1957 р. н.), адресовані
студентам для самостійної підготовки до занять. Я виступив тут рецензентом.

Якимчук С. Н. Запис, гармонізація та обробка народної пісні : метод. матеріали для спеціалізації «Пісеннохорове мистецтво» / С. Н. Якимчук ; Рівнен. держ. ін-т культури. – Рівне : РДІК, 1998. – 24 с.

–480–

№ 470

Ця книга подарована одним із найкращих моїх учнів-контрабасистів Олегом Янушевичем (1969 р. н.) – випускником Рівненського інституту культури, артистом камерного оркестру Рівненської обласної філармонії. Нині він живе
і працює у Львові. Прекрасний музикант, сумлінна людина, щирий друг.

Сто найвідоміших українців / ред.: Л. Палько, К. Клімашенко. – Вид. 2-е, випр. і допов. – Київ : Орфей, 2002. – 592 с.
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Надія Янчук (1961 р. н.) – поетеса, член Національної спілки журналістів України, започаткувала цей «Тучинський передзвін», зібрала твори місцевих авторів. Цей гарний почин і продовження…

Що таке слово, слово поета?
Хто передав мені музичну
естафету?
Слово поета різнокольорове,
Ввійти у світ на суд ваш готове.

Тучинський передзвін : літ., живопис, фото. Вип. 1 : альманах / авт. проекту Н. Янчук ; упоряд. М. Жакун, Н. Янчук. – Рівне : Овід, 2008. – 124 с.
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Серія «Тучинського передзвону» вміщує творчість шанувальників і любителів рідного слова, ідеал добра і милосердя. Ініціатор цього альманаху Надія Янчук.

Які возвеличують так почуття,
Що цінуєш кожну хвилину життя.
Яке це призначення має поет?
Не тліть, а горіть!
Падіння чи злет…

Тучинський передзвін : літ., живопис, фото. Вип. 2 : альманах / авт. проекту Н. Янчук. – Рівне : Овід, 2010. – 152 с.
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Це вже третій випуск «Тучинського передзвону», який радує читача своїми віршами, піснями, художньою прозою.
Надія Янчук – тучинська «перлина».

Живе в віках могутнє рідне слово
І лине благовіст з усіх сторін –
На теплу вас запрошує розмову
Наш Тучинський чудовий передзвін.

Тучинський передзвін : літ., краєзнавство, фото. Вип. 3 : альманах / авт. проекту Н. Янчук. – Рівне : Друк Волині, 2012. – 172 с.
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Надія Янчук живе і працює в с. Тучин Гощанського району. Автор поетичних збірників, серії альманахів «Тучинський передзвін». Нова збірка «Чарівні казки» призначена для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Янчук Н. В. Чарівні казки : зб. казок : для дітей дошк. та молодш. шк. віку / Н. В. Янчук. – Рівне, 2017. – 46 с.
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Вікторія Ярмола (1979 р. н.) – фольклорист, кандидат мистецтвознавства, випускниця кафедри музичного фольклору РДГУ, нині її викладач, доцент, учасниця фольклорного ансамблю «Хутірські музики», досліджує традиційне
виконавське мистецтво поліських скрипалів. До монографії увійшли скрипкові твори народних виконавців. Це унікальна праця про малодосліджених традиційних музикантів і твори з їхнього доробку.

Ярмола В. С. Скрипкова традиція Рівненсько-Волинського Полісся : монографія / В. С. Ярмола. – Львів: Сполом, 2014. – 234
с.
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Знайомство з Любов’ю Ярмолюк відбулося в мистецькому відділі обласної бібліотеки у 2010 році. Лікар за фахом,
поет за покликанням запропонувала почитати її вірші. Я редагував першу збірку «На віражах життя». Наші творчі
зв’язки продовжуються і наступник книгах. Людина щирої душі, у скрутну хвилину завжди допоможе.

До храму йду не лиш на свято,
Іду за покликом душі.
Так встигнуть хочеться багато
В тисячоліття на межі.
Л. Ярмолюк

Ярмолюк Л П. П’ята заповідь. – Рівне : О. Зень, 2012. – 60 с.
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Надія Ярмолюк (1950 р. н.) – моя землячка, працює в редакції березнівської районної газети «Надслучанський вісник». Талановита поетеса, вдумливий митець. І вірші, вірші…

А я – надія. Думаєш, зумієш
Мене знічев’я вбити у душі?
Нехай там що, а знов зазеленіють
Після зими пухнасті спориші.

Ярмолюк Н. Небес осінніх сивина : вірші різних років / Н. Ярмолюк. – Рiвне : Азалiя, 2002. – 86 с.
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Автографи на аркушевих виданнях
з приватної колекції Богдана Столярчука*

_______________________________________________________________________________________________

* Записи розташовані в алфавіті авторів автографів.
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Анатолій Андрухов був прекрасний музикант,
композитор, педагог. Я про нього часто писав у
часописах. Його пісні звучали у виконанні багатьох колективів та окремих виконавців. Його
музика проста, доступна виконавцю і слухачу,
мелодійна. Але ми з ним написали лише одну,
але дуже вдалу, пісню «Забіліли сніги». Я люблю цю пісню, її вперше виконала Тетяна Перенчук, доцент Рівненського державного гуманітарного університету. Вона звучала по обласному радіо і телебаченні. Музика Андрухова популярна на Рівненщині, особливо на його батьківщині, Млинівщині, звідки він родом. Шанують його творчість і в Україні.
Ми з ним близько познайомились у 1977 році
у Сімферополі на семінарі керівників оркестрів
народних інструментів, які мали звання «народний». Я тоді працював у ОБХСП (обласний будинок художньої самодіяльності профспілок)
методистом оркестрового жанру. На цей семінар мав їхати керівник оркестру народних
інструментів Григорій Микитович Глотко, але з
деяких причин він не поїхав, поїхав я. Те перше
знайомство переросло у творчу дружбу.
Його збірка «Співають діти», яка ним підготовлена ще за життя під редакцією Миколи Корейчука та моєю, побачила світ ужепісля смерті
Анатолія Андрухова, який відійшов з життя
12 березня 2010 року, а похований у селищі
Млинів. А його пісня «Моя родина – Україна»
на слова українського поета, нашого земляка
Олександра Богачука – візитка творчої Рівненщини на всіх звітах та виступах.
–490–

№ 479

Вперше в органній та камерній залі Рівненської обласної філармонії відбувся концерт випускників Рівненської дитячої музичної школи № 1 імені М. Лисенка «Гордість міста Рівне», які навчаються у вищих мистецьких закладах України. Оце мені на згадку їхні виступи і автографи. Серед них мій учень – Роман Рибак.
Автографи:
Ольги Андрущак,
Вікторії Вознюк,
Катерини Кондратюк,
Софії Карнаух,
Дениса Демчука,
Романа Рибака,
Ольги Комаринської,
Віктора Колтуна,
Марії Швидків,
Віталія Якимовича,
Самуїла Голуба,
Оксани Вознюк,
Ярослава Греся,
Анастасії Зотіної,
Марії Раєвської
(Довматюк),
Вікторії Катеринчик,
Лілії Голуб,
Соломії Павленко
(Тарасенко),
Дарії Никитенко
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Художник Ярослав Біль (1946 р. н.) – живописець, учасник регіональних і всеукраїнських художніх виставок, знаний митець у своєму краї. Тернопільщина його виростила на чарівній природі, напоїла джерельною водою з батьківської криниці, вигойдала на маминій пісні. Тож хай щедро колоситься мистецька нива!
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Це перші комплекти листівок Валерія Войтовича (1952 р. н.), краєзнавця, художника, автора енциклопедичного видання «Українська міфологія», над яким автор працював більше 20 років. Як писав поет Степан Бабій:
… І дикої ночі –
За спробу зухвалу втекти –
Їм виколюють очі,
Мов спалять останні мости.
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Листівки Валерія Войтовича «Гетьмани України» вміщують портрети гетьманів і короткі біографії та їх історичні
дії під час боротьби за визволення України.
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Марія Гончарова (1944 р. н.) – диригент хору, заслужений працівник культури України. Камерний хор «Аве Марія» існує понад 40 років. Він пройшов складний шлях становлення, творчого розквіту. Учасник багатьох конкурсів
і фестивалів, побував у численних країнах світу з концертною програмою, духовною хоровою музикою, популяризуючи українські народні пісні. Художній керівник Марія Гончарова віддала себе цьому чудовому колективу.
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Юрій Громадченко працював кореспондентом рівненської обласної газети «Червоний прапор». Писав матеріали на
спортивну тематику, видавав буклети про чемпіонів Європи і світу: Валерія Устюжина, Юрія Гуріна, Леоніда Молчановського, Олега Чужду.
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Алла Загайкевич (1966 р. н.) – композитор, випускниця Рівненської музичної школи та Рівненського музичного
училища.
Автор численних музикознавчих та наукових статей видрукуваних у збірниках та журналах Україні та за кордоном.
Вона працює як в академічних концертних жанрах (симфонічному, камерно-інструментальному, хоровому, вокальному, електроакустична музика), так і в сучасних мультидисциплінарних жанрах (аудіовізуальні інсталяції, перфоманси, кіномузика).
Доцент Національної музичної академії України ім. П. Чайковського (Київ), лауреат Державної премії ім. Олександра Довженка, а також премій ім. Левка Ревуцького, Миколи Лисенка.
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Цей концерт, ми, учні класу контрабаса, присвятили першому викладачу Рівненського музучилища Олександру Микитовичу Островському. Багато його учнів стали провідними музикантами симфонічних та камерних оркестрів, викладачами ДМШ і вишів України.

На афіші автографи:
Юрія Зброжека,
Олександра Рисинського,
Володимира Чекалюка,
Олега Янушевича,
Кирила Курганського,
Богдана Столярчука
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Їздив разом з Володимиром Зубицьким (1953 р.н.) і грав його народну симфонію «Єднання» зі студентським оркестром народних інструментів у Рівному, Житомирі і Тернополі.

Автографи:
Володимир
Зубицький – «Хай
живе український
контрабас»,
Галина Івченко –
«Дуже любить і
поважає Богдана
Столярчука
“Контрабасова”»,
диригент оркестру
Олег Трофимчук –
«Патріарху
контрабасової школи
у Рівному»,
Олександр Одинець
– «Концерт, який
запам’ятається на все
життя».
Мабуть, так і є.
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Наталія Іваник (1966 р. н.) – прекрасний музикант, високопрофесійний диригент, людина своєї справи, педагог, інтелігентна жінка, щаслива Мама. За виступами хору «Знамення», часто його слухаючи, роблю висновок, що тільки щиро
віруюча людина може створити такий колектив разом зі своїм чоловіком-регентом, протодияконом Володимиром Іваником. Цьому свідчення – перемога в Міжнародному фестивалі-конкурсі хорової православної музики «Хайнувка –
2017» (Польща).
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Наталія Іваник – засновник і керівник Архієрейського хору «Знамення», який відзначив свій 20-літній ювілей. Концерт відбувся у Свято-Покровському Соборі.
Разом зі своїм чоловіком Володимиром Іваником пані Наталія створила цілу програму із своїх творів, які виконувалися українською мовою.
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Лідія Казимірська (1933–2016) – композитор, колишній педагог Рівненського музучилища.
Цю «Новелетту», яка написана для контрабаса, Лідія Казимірська подарувала мені з дарчим написом, за що я їй вдячний. Цей твір звучав в її авторському концерті у виконанні моїх учнів з музичного училища Віктора Солтуса і Романа Рибака.
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Багато пісень написано на вірші В’ячеслава Колобова (1912–1983) рівненськими композиторами, зокрема, Михайлом Кагановим – «Квіти Рівного», «Наша студентська», «Вогники рідного міста», які були популярні у 1970-х роках.
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Любов Куклевська – давня-давня колега по обласному Будинку художньої самодіяльності профспілок. І раптом одного зимового дня 2012 року в тролейбусі зустрічаю Любов Костянтинівну. Привітались. Почалась розмова, яка загострилась на постаті Богдана Депо, засновника і диригента камерного оркестру Рівненської філармонії. Через два
роки наближався його 70-літній ювілей. Я вже зібрав матеріали про його життєвий і творчий шлях, але в душі щось
застоялось. Вона розтопила цю стіну і стала фінансовим директором.
Книга про «Маестро» побачила світ, за що я їй вдячний.
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Галина Куришко (1987 р. н.) закінчила кафедру музичного фольклору. Співала в концертах у супроводі інструментального ансамблю «Хутірські музики», яким я керував біля 20-ти років, нині – директор Сарненського клубу залізничників, веде дитячий фольклорний ансамбль, закінчує магістратуру нашої кафедри. Сумлінна і добросовісна, побільше б таких випускників.
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Тут містяться автографи композиторів і поетів, твори яких звучали на звіті-концерті композиторів Рівненщини. Це
було у 1978 році.

Автографи на згадку: М. Лисенко-Дністровський, В. Колобов, Я. Кульчинський, М. Корейчук, І. Гальчина, Л. Жевченко, А. Білогубка,
В. Камінський, В. Павлюк, Б. Забута, Р. Клішина, М. Тищенко, П. Фесай, В. Багрій, О. Стельмащук, П. Товкач, Б. Долін
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12–15 жовтня 2017 року в Рівному проходив IV
Міжнародний етнічний фестиваль «Лірницька Покрова у Рівному».
У ньому брали участь:
Алєсь Лось – лірник із Білорусії. Він досліджує
народні інструменти Білорусії, починаючи від історичних витоків. Володіє
грою на сопілці, скрипці, волинці, виконуючи традиційні народні пісні.
Василь Гринь, який разом з Алесєм Лосем приїхав з Білорусії, виконавець
народних мелодій на сопілках, прекрасно володіє грою на бубенчику.
Ремек Мазур-Ганай – лірник, уперше брав участь у цьому фестивалі. Дослідник народних традицій гри на лірі з Варшави. Досліджує народну музику

польського, білоруського, українського народу у записах Оскара Кольберга,
який свого часу записував народні пісні на Західній Україні.
Яцек Галас – лірник з Польщі, шанувальник і дослідник творчості лірників
і виконавець на лірі.
Андрій Селецький – Львівський виконавець народних мелодій на кобзі Вересая, представляв Львівський лірницький цех, який проводить велику роботу щодо залучення молодих виконавців на народних інструментах.
Володимир Кушпет – лірник, виконавець на кобзі Вересая, викладач
Стрітівського педагогічного коледжу кобзарського мистецтва. Проводив майстер-клас: «Традиційна інструментальна музика та побутові танці Білорусі і
України». Володимир Кушпет представив своїх учнів Стрітівської «школи»:
рівнян Дмитра Кузьмича, лірника; Юрія Сковкіна, виконавця на кобзі Вересая, нині студента Національної музичної академії ім. Петра Чайковського (Київ). Молоді виконавці, наші земляки, показали високий рівень знань і дослідження народних традицій нашого краю.
Михайло Хай – лірник з Києва, доктор педагогічних
наук, професор, який виступив на засіданні круглого столу «Лірницька традиція виконавців Білорусі, Польщі та
України: історія, практика, перспективи». Михайло Йосипович зупинився на тому, щоб в наступному році у Рівному започаткувати Міжнародну конференцію «Лірницька
традиція трьох слов’янських народів».
Тарас Дороцький – лірник зі Львова, грає на старосвітській бандурі, виконує традиційні твори, які записані учасниками Львівського лірницького цеху. Тарас – незрячий,
але його виконання на старосвітській бандурі вселяє оптимізм, надію і вірю в нашу Україну.
Тарас Силенко – виконавець на старосвітській бандурі,
представляє Київський лірницький цех. Його виконання –
заклик до збереження традицій нашого народу.
Андрій Лащук – лірник із Рівного, знаний в Україні, виконавець народних традицій нашого краю. Відбулися танці
під ліру. Школа поліського танцю, від етнокультурного
центру, який проходив в Палаці дітей та молоді і міському
Будинку культури.
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Оксана Мирончук (Рокитенець) (1978 р. н.) – випускниця Рівненського музичного училища, закінчила Львівську
консерваторію, стажувалася у Львівському оперному театрі. Лауреат міжнародних конкурсів у Польщі, Словаччині.
Була солісткою Краківського театру, з 2009 року – співачка оперного театру Королівства Норвегія. Майже кожного
літа приїздить до батьків у Рівне і співає концерт у рідній музичній школі № 2.
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Валентин Монаєнков пов’язав свою долю з Україною, Рівненщиною. Навчався в Острозі, працював у редакції газети «Червоний прапор», друкував віршовані фейлетони під рубрикою «Весела рима Шпака Охріма». Друкувався в колективних збірках, альманахах.

Пускай седеет голова –
Все в жизни склонно к переменам.
У сердца ж вечные права
Быть молодым и вдохновенным.
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Літературно-мистецький тиждень у Рівному «Шевченкове свято», на яке з’їхалися письменники звідусюди.
Київська делегація: Всеволод Нестайко, Анатолій Костецький, Віктор Кава, Микола Сом, Станіслав Шевченко,
Віктор Крючков (Москва, Росія), Віктор Суслов (Ленінград, Росія), Петро Красюк (Висоцьк, Рівненська область),
Михайло Дубов, Анатолій Мізерний, Анатолій Криловець, Іван Пащук, Євген Шморгун, Сергій Гуля, Степан Бабій,
Василь Басараба, Анна Войнарович, Володимир Грабоус, Галина Топоровська, Юрій та Микола Берези (Рівне), Василь Фем’як (Каунас), Петро Давидюк, Єва Філіпович-Магера, Богдан Столярчук
(Рівне).
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П’ять сюїт для контрабаса соло Григорій Окань (1947 р. н.) присвячує талановитим контрабасистам, які люблять
музику, які научать виконавської майстерності інших. Григорій Окань – випускник Одеської консерваторії (нині музична академія) ім. А. В. Нежданової, веде класс контрабаса у Дніпропетровській консерваторії.
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Будучи студентом Рівненського музичного училища, я підробляв в оркестрі облмуздрамтеатру, як казали музиканти, «мав халтуру», я любив цю шекспірівську драму, а, вірніш, трагедію закоханих.
До цього твору надзвичайно гарно вплелася музика Сергія Прокоф’єва – мелодія кохання, музика вуличних боїв,
сварка двох сімей, діти яких кохалися.

… Шляхетні рівно, знатні дві сім’ї
В Вероні пишній, де проходить дія,
Ведуть запеклі і тяжкі бої, –
Аж враз кривава сталась там подія…

Автограф Сергія Омельчука, 1937 р. н.
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Діана Гнатівна Петриненко (1930 р. н.) –
співачка, народна артистка України, Шевченківський лауреат.
2007 року я завершив книгу про життєвий і
творчий шлях відомої співачки, педагога, доцента РДГУ Тетяни Перенчук, до її 50-річного ювілею. Потрібна була рецензія на книгу.
Моя колега, викладач кафедри Марта Степанівна Демчишин (нині
завідувачка сектору художньо-естетичної освіти науково-методичного центру середньої освіти Міністерства освіти і науки України) до-

мовилась з Іваном Гнатовичем Паливодою, викладачем вокалу Київського музичного училища ім. Р. М. Глієра, про зустріч з відомою
співачкою Діаною Петриненко, рідною сестрою Івана Гнатовича.
Маючи таке сприяння, я їду до Національної музичної академії музики ім. П. Чайковського у Київ. Моя зустріч з Діаною Петриненко...
Дізнавшись, в якому класі працює Діана Гнатівна, я попросився на
урок, послухав, як співають студенти, а після занять відбулася наша
розмова. Я показав рукопис книги про Тетяну Перенчук, а Діана
Гнатівна запропонувала поїхати до неї додому, бо були невідкладні
справи. Коли я запропонував таксі, вона категорично відмовилася, пояснила, що це дорого. Тож поїхали на метро. Дорогою я дізнався, що Діана Гнатівна
поспішає у пенсійний фонд щодо перерахунку
пенсії, бо в неї невелика пенсія. Ми доїхали до зупинки метро «Університет», перейшли через Ботанічний сад і попрямували по вулиці вниз, де вона
живе. Йдучи, подумав, що вперше зустрівся з такою
відомою співачкою і вона без боязні йде зі мною до
себе додому. Перед цим я до неї телефонував, на що
вона відповіла: «Я живу на дачі, я сільська людина,
люблю землю, квіти, город». Будинок, в який ми
зайшли, старовинний, висока стеля, великі кімнати,
скромна обстановка: рояль, книги, квіти. Довгою зустріч не була. Вирішили справу з рецензією на книгу, Діана Гнатівна шукала свої документи, на столі
заблищали фотографії співачки. Я насмілився попросити ось цю фотографію з автографом, яка стала
для мене пам’ятною. Попрощався з Діаною Петриненко, вийшов на вулицю і не міг збагнути, що ця
велична українська співачка – така проста у спілкуванні. Спасибі Богу, що я мав таку зустріч.
Фото Діани Петриненко за 1990 рік.
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У 1971 році я працював артистом оркестру Рівненського обласного муздрамтеатру. Постановка історичної драми
«Наливайко» за романом письменника Івана Ле, мала великий успіх. Прекрасна гра акторів і музичний супровід оркестру під керівництвом Петра Козоровицького створили грандіозне полотно Національного визволення українського народу.
На згадку залишилася
програма відкриття 31-го
театрального сезону. Режисер Костянтин Пивоваров
(1939 р. н.).

Автограф
Костянтина Пивоварова
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Любов Пшенична – дитяча письменниця. Живе у м. Дубно. Її «Весела абетка» завжди приносить радість і дитячу
посмішку.
Їхав поїздом їжак –
Наїжачився піджак.
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Іван Сидорук (1955 р. н.) – майстер різьбі по дереву, заслужений працівник культури України, випускник кафедри музичного фольклору РДГУ.
Іван Сидорук часто мандрує по Волині, вивчає її природу, мову, звичаї, традиції, обряди, адже його фах – це виготовлення дитячих іграшок, з якими він побував на «Музейних гостинах» у Рівному.
Ми познайомились, коли він
навчався на кафедрі музичного
фольклору РДГУ. Цікавий,
своєрідний чоловік, закоханий у
рідну Волинь, вболіває за Україну.
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Іван Сидорук (1955 р. н.) – корінний волинянин, досліджує, відтворює і пропагує кращі засоби та форми народного виховання. Організатор та учасник кінних мандрівок в Україні шляхами Тараса Шевченка, Олени Пчілки, Івана
Франка, Лесі Українки. Палкий шанувальник народних звичаїв і традицій. Оригінальний виконавець пісень, колядок, щедрівок.
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Тетяна Сокіл (1984 р. н.) – поетеса, мій юний друг, шанувальниця театрального мистецтва ми часто бували на виставах Рівненського облмуздрамтеатру. Йде батьківською стежкою, пише вірші і видає батькові вірші і спогади про
нього. Я ціную нашу дружбу, вона чиста і людська.
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№ 507

В’ячеслав Старченко (1942–1989) – диригент, доцент, заслужений працівник культури України, засновник і перший завідувач кафедри духових та ударних інструментів РДГУ, випускник Одеської консерваторії ім. А. В. Нежданової. У 1978 році запросив мене працювати на кафедрі, вести клас контрабаса. У 1979 році відбувся творчий звітконцерт самодіяльних композиторів Рівненщини, в якому брав участь духовий та естрадний оркестри Інституту культури. Я брав участь в обох оркестрах. Вже майже тридцять років немає В’ячеслава Миколайовича, а його автограф – пам’ять про нього.
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№ 508

Галина Табачук (Івченко) (1962 р. н.) – хоровий диригент. Камерний хор «Покрова» створений у 1990 році під час
свята Покрови в церкві Св. Степана у Рівному. Ініціатором його створення і незмінним керівником є викладач
Рівненського педінституту (нині РДГУ) пані Галина. Молодість, невичерпна енергія допомагають хористам у популяризації кращих зразків світової хорової музики, збагаченні старовинних традицій хорового співу.
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Анатолій Федірко (1958 р. н.) – графік, учасник республіканських та міжнародних художніх виставок, автор персональних виставок – Подєбради (Чехія, 1989), Белград (Сербія, 1990).
Працював художником у Рівненському обласному муздрамтеатрі, де оформив вистави «Тійна» А. Кіцберга (1982),
«Поріг» О. Дударева (1983), «Ревізор» М. Гоголя (1993).
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Єва Філіпович-Магера – моя давня колежанка по літературній студії, котра діяла при редакції газети «Зміна», де
ми часто збиралися і читали свої «творіння». Критикували, рецензували і схвалювали до друку і раділи, коли в газеті
читали свої творчі доробки.
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№ 511

Працівники музею Національного музею водного господарства та природокористування зберігають історію свого
вишу, а давня колежанка по перу Єва Філіпович-Магера, його директор. Спасибі!
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№ 512

У 1977 році я працював методистом обласного Будинку художньої самодіяльності профспілок. На базі цього Будинку діяв оркестр народних інструментів, яким керував Григорій Глотко (1924–2015) – диригент, педагог, заслужений діяч мистецтв України. Я був учасником цього оркестру, грав на контрабасі. Це був заключний концерт переможців Першого Всесоюзного фестивалю народної творчості у Києві. Це був зведений оркестр з Миколаєва, Севастополя, Києва і Рівного. Виконували урочисту прелюдію І. Шишова «Слава народам нашої країни».

Автографи Л. Б. Хайкіна,
Г. М. Глотка, К. Смірнова
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№ 513

Валерій Ходаков (1953 р. н.) – художник-оформлювач, народний умілець, учасник багатьох виставок народного мистецтва. Часто наші дороги перетинаються на подібних святах.
А ще Валерій пише вірші.

Прокидайся, Україно! Хата вже не скраю,
Від насильства і безправ’я твій народ волає.
Кров’ю мирних українців вкритий сніг Майданів,
Де ти, Боже справедливий? Покарай тиранів!

–525–

№ 514

Євген Чорний (1936 р. н.) – графік, художник із Шубкова, що на Рівненщині, член Національної спілки художників
України. Відновив та вдосконалив давню забуту техніку – гравюра на картоні. Він проілюстрував мої книги «Полісся моє голубе», «З дзвінкого джерела».
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Андрій Штогаренко (1902–1992) – український композитор, народний артист України, лауреат Шевченківської
премії, чоловік Ради Лисенко –онучки Миколи Лисенка, який часто бував у Рівному. В авторському концерті брав
участь камерний оркестр Рівненської філармонії (керівник Богдан Депо) і Рада Лисенко. А ще Андрій Якович і Рада
Остапівна були на відкритті меморіальної дошки Миколі Лисенку по вулиці М. Драгоманова у Рівному.
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Махмуд Есамбаєв (1924–2000) – артист балету, хореограф, народний артист СРСР.
У 1977 році з концертами в Рівному побував відомий танцівник Махмуд Есамбаєв. Директором обласної філармонії
на той час був Григорій Степанович Вегера. Концертний зал, де виступав артист, не був заповнений. Перед своїм виступом Махмуд Есамбаєв вийшов на сцену і українською мовою звернувся до директора філармонії: «Григорію Степановичу, на моїх концертах
ніколи немає вільних місць…».
Глядачам якось стало незручно.

Автограф Махмуда Есамбаєва
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