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Автор ц1є1 зо1рки, Євген Іванків (поетичниіt 

псевдонім - "Крименко"), народився 4 грудня 
1921 р. в Стрию, Зах. Україна. Після закінчен
ня гімназії почав богословські студії у Львові 
і закінчив іх у Зальцбурзі, Австрія. У 1978 р. 
одержав маrістерський ступінь з богословії з 
Украінського КатоJшцького Університету в Ри
мі за маrістерську працю "Вічний Великдень", 
нка була друкована в "Богословії" та появила
ся також окремою книжкою. 

Свою поетичну творчість почав автор ще в 
університетський роках і, з довшими чи корот
шими перервами, продовжує по сьогоднішній 

день. Написав також багато статтей на бого
сJювські, обрядові й церковно-ідеологічні теми. 
які поміщував у "Церковному Віснику", вида
ваному парафією св. Володимира і Ольги в Чі
каrо, у "Світлі", "Новій Зорі", "Патріярхаті". 
в Українському Православному Слові", "Бого
словії", "Дзвонах" і в інших журналах. Виго
лосив теж ряд доповідей на вищезгадані теми. 
Релігійний світогляд Є. Іванкова-Крименка. 

чітко виявлений в його статтях і віршах. тісно 
пов'язаний з літургічним життям рідної укра
інської Церкви та з іі тисячолітніми східніми 
традиціями. 



Євгеп Jвапк,ів 

(Еримешrо) 





ПЕРЕДМОВА 

Проп.онує.'Ко Шановному Читачеві збірІС!f вір

иtів Єв~ена Кри.1tенка під заголовкоJІІ ,Дрізь 
призму вічности". Вагато з цих віршів було 

лруковаю~х в "Ц ерковІLО.1ІУ Вістшу" ( двотиж
невик па.рафії св. BoлoдuJІrupa і Ольги в Чіка

го) з ни годи більших свят та важливіш.их по
дій в українсьцо.,tу цер"овІюJІІУ житті. До збір
~еи вв·ійшли і ніде. не д'[УІ.JІСОвані, раніші поезії, 
особисті з ліричним забарвленням, настроєві 

та uайновіші реіfте~есійио--філософічні. 

Ця нововидаиа збірка поезій виявляє, що 
Євген Кри.11rенко - людина с~еристалізовшtих 
давuо поглядів, так у сфері духовій, як й у 
відІtошеІші до земських вар'l'остей. Це ЗІtахо

дить широке відб.иття у гарних поетичиих рпд

"ах, фразах. 

Головними його засоба.11rи: про.11rовиста, "o
JZЬQ]YUTHa образність, в.ІІtіле користуватtя .ІІtета

форами, контраста.11rи, а вживаюtя релігійио
літургічнU[Х) висловів надає віршам специфічно. 
го, ори1·інального забарвлення (,,В ліску "а
дило вітер роздуває" чи ,,Блакитні ризи небо 
одягає" - ,,Молебень"). Крименко пише тра

диційно, зберігаючи точно закони ритміки і ри• 

мування, вживає чотирирядкові строфи, в яких 

часто виступають двоскладові стопи-ямби і три.
складові дактилі. 

Збірка СКЛQ!дається з п'ятьох розділів, поєд
наних внутрі чшrось спільним: ідеєю-думкою, 
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re~roю (наприклад важливі свята~ Патрі11р:r 
Носиф, Тися'Чоліття)~ 'Чи спільним підrрунтлм. 

Перший розділ ~,На грані двох світі~~- це 
12 віршів1 різних формою і зJІrістом~ одна'Че по
~язаних спільною думкою: співвідношетtл 

людини (автора) до природи: до всього на 

rpyuтi глибокої віри~ отже до природи~ до "сві
туп як до 'Чудесних, таємии'Чих творів Господ

uіх. (,.,Хто розгадає дивні Божі твори111 - "Бі
ла "аз ка"). 

У згадан.их віршах краса поети'Чuих картин 

з природи, захоплення~ пору'Ч із глиб01сими 
рефлексіями передаваuі зрозуміло~ безпосеред

ньо. На особливу увагу заслуговує перший 
вірш ,)сход'', який можна пазвати програма

вим. Автор - людипа на грані двох світів: 
між улюблепим, gалишепим рідним краєм і

невідомою, тривожною 'Чужиuою (,,Замовкли 

струuи золотих ланів . • . і рідний край па обрії 
погас"; а там - ,,Заводів рев • . • модерний 
єи.мп заліза і бетону"). Автор (людина) роз

двоєна між душевною рівповагою давнього, а 
rtепевністю певідомого ,,завтра". Між світо.м 

ідеального "8'Чора11 (залишене найгарніше пай
світ лі ше!), і страхом перед брутальністю повоі 

щоденности. Все таки, у цьому вірші і в інших 

золотою ниткою ~ється надія, а носталгія nе

редається акцентами віри: ,,Вкажи пам путь, 
що заведе до дому!" 

Цікавим вин.ятком є полемі'Чпий вірш "Таїн
ство буття", в якому автор nерегукується у мо

ві і стилі з віршем Павла Tu'Чuнu ,,Не Зевес, 
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не Пан, не Голуб-Дуr' і таро~идуе його nан
теїстичні ідеї, 11рот.иставляючи неnохитну віру 
в· чоловіколюбного Бога-Творця. 

Другий і третій розділи, разо~t !О віршів, 
"У країuське Різдво" і ,,У світлі Великоднього 
Раику", nрисвячені найбільшим христитtсьІ~r 
ПразuиІСаJІr. У цих nоезіях зображені воuи л1r 

суто уІСраїиські свята, - дві nоезії таки і Іtазк

ваються "Українське Різдво" й У країнський 
Велшсдень", де традиція nереnлітаєтьсл з ве
ликою Містерією - Тає~шицею, з чудовш~аи 
е110гадаJІrи, ре.міиісценціяJІrи з диnнства і з 
юmtx літ. У цих віршах - і віра і cnoдiвamtn, 
тсі так nриродно Іtаш нарід nов'язує із сиJІrво
ліІсою цих свят. В них також і нотки нtюrалгії 

й ідеалізація ~tuнулого в Jttipy відда.пешtя в 
•taci і в nросторі. У цих розділах часті, гарні 

nерсоиіфіfСаційиі вислови, в роді: ,,Приїдуть y
uo,ti розсJІrіяиі, бадьорі ••• _,rеча.ми ви~ерешуть в 
~юрозиім иебі зорі" ("Три Празишси'' ), чи 
"Платсучі верби сльози втерли та з усміхо.м 
глядять ua світ" (,,В еликодній рантс" ). 
Четвертий розділ (6 nоезій)- вірші зі таіль

uи~r географічно-історичним nідrрунтям Італії. 
Д:жерела;,.,r.и інсnірацій тут: Ри~r, місто nарадо~
сів, ле давнина руїнами, nам'ятками сnліrаєть
ся зі сучасиістю, а світ nоганський зі світо~r 
хр.истиянства. 

Надхненно вnливає неnовторна краса Капрі й 
старий ~юнастир на Монте Касіно, а ціІlаві 
рсфлеІlсіі родяться у стіn "вигаслого Везувія 
та зrtищеиих Помnеїв" - ~Трагізмом з'єднаІtа 
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ця нерозривиа пара, лихої долі витвір - жер

тва і тиран''. 

Та"ож і тут затор"ує автор у"раінсьtсу те
мати"у у вірші "J'."раїнсь"ий Pu.~t". 
У "іицеволrу п'ято"rу розділі ,,За єд1tість Цер

"в:и і народу" - вірші, присвячеиі головии.м 
11одіям, зв'язаиилt із присутиістю Патріярха 

йосифа у вільиому світі (,,Зійшла uo~a ло
ба світаи"ом золотилt'' з вірша ,,Глава і Пат
ріярх"). Теж вірші, присвячені важливилr річ

иицям та, зо"релtа, для звеличення У"Раінсь"о

го Тисячоліття. Андрій Гиатишии с"омпоиував 
лry31ucy до двох віршів: ,,Велич Тисячоліття" і 

,,Хреще1tня У"раїии". Окрелrе м.ісце зайлrає по
елrа ,,Заповіт Патріярха", де у віршованій фор

лrі подаиі головиіші дулши За~щатtя. 

В цілому, збірt~а поезій суто ідеологі,та, з 
глибо"илt релігійио-філософсь"им і uaцiouaль-
1tttAf злrістом, одиаче без люралізаторства. і no
y,teuь. 

У поезіях Євгеиа Крименка силь1tі а"цеити, 
що тор"аються иаціоиальпої постави, христи

яuсьtсої пастанови та uautoгo Аrісця в теперіш.
иьолrу світі. Воии віддаиі та1стовио і cтptt"ta1to. 
(,,Боріться за правду ... чужилt не служіть" -
sвериенІlЛ, часто повторюваие ПатріярхолІ Ио
сифом) ( ,Дривіт Патріярхові"). 
Збірка поезій вартісна й актуальна, бо це вір

ші, з яких можна почерпиути наснагу, можІtа 

з1tайти і багато естетичного вдоволеиня. 

ІfЮна Еамінсьша 
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НА ГРАНІ ДВОХ СВІТІВ 

І рідииu край иа обрію no~ac, 

Чужі nоля холодно nривітали ... 





І СХОД 

І ми пішли ... Вже близько бій гримів, 
Круті шляхи на захід нас манили, 

Ми відійшли ... За нами ліс шумів, 
Жита тужили, плакали могили. 

Погідний липень соняшво пестив 

Ряди возів у куряві дороги, 
Покров небесний путь благословив, 

А сірий шлях стелився нам під ноги. 

І рідний край на обрію погас ... 
Чужі поля холодно привітали, 

Чужинці нишком насміхались з нас, 

А туга й жаль нам серце розрИвали. 

Замовкли струни золотих ланів, 

Не стало сіл у зелені діброви, 

Сrсрізь жах чаївся в темряві лісів, 
Скували землю сірих скель окови. 

Заводів рев, твердий, різкий, мов стаJІЬ 

(Модерний гимн заліза і бетону) 
Ранив простори і понура даль 

В димах корилась богові новому. 

Мов гарний сон минувся Рідний Край 
У шумі піль із пахощами ночі -
Він сниться нам неначе Божий рай, 
Де ангельські зірками сяють очі. 
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Ми зрозуміли: де машина -пан, 

'l'ам свист сирен заглушить голос дзвон)·, 

'l'ам чорна кузня - найпишніший храм, 

Там горе, сум, кінець всьому святому. 

'l'a прийде час і атомний наш ві1~, 
Мов хижий звір сконає в муках смерти, 

І над землею трупів і калік 
Засяє сонце, вічне і безсмертне. 

Спаси нас, Боже, в сумерках століть, 

Ми ж вірні все були Тобі Одному, 

І через море пороків, страхіть 
Вкажи нам путь, що заведе додому. 

Тоді стрясемо пил чужих шляхів, 

Забудемо ісход і біль скитання, 

Як леготом повіє від степів 
Сердечний поцілунок привітання. 
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В УКРАІНУ 

'.ГИ йдеш кудись, Діво Маріє, 

Хоч поле кругом процвітає, 

Весна трави-хвилі леліє, 
І сонцем нас ранок вітає. 

І де ТИ на ліс тільки глянеш, 

Там пташка вже пісню співає, 

На полі ногою де станеш, 

Там цвітка нова виростає. 

Всміхнешся до грішника, Мати, 

І жапь йому серце зворушить, 

Зах·лянеш до вбогоі хати, 
Твій погляд все горе заглушитЬ. 

ТИ йдеш, аж гляди, потопає 

СеJІО у садках, зеленіє 
Скрізь степ мов те море безкрає ... 
'l'lt йдеш в Украіну, Маріє. 
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МОЛЕБЕНЬ 

Блакитиі ризи небо одягає. 

Поля шовковий простягли покров. 
В JІіску кадило вітер роздуває, 

Рожево схід розкрив молитвослов: 

Вічно оспівана, 
Богом злеліяна, 

Сонцем осяяна, 
Цвітом замаєна ... 

Спаси, Богородице, нас. 

Під образ рожі діточки складають, 

З висот над ними омофор повне, 

Серця: радіють, а уста співають, 

Заrомоиів благальний Па раклис: 
Духом обручена, 

Скеле н~зруmена, 
Джерело радости, 

Кріпосте староств ... 
Спаси, Богородице, нас. 

Паломвик чудотворних місць fi шукає, 
Аскет в пустині з Нею розмовля, 
Летуи за Нею до небес літає, 

До Неі в сні сміється немовля : 
Мати Спасителя, 
Душ Утішителя, 

Вірна Сопутиице, 

В горю Заступнице ... 
Спаси, Богородице, нас. 
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LмоИИJІо сонце світлу авреолю, 

На заході розплився аметист, 

У храмі ночі, при небес престолі 

Сріблистий місяць служить Акафіст: 

Зоре над зорями, 

Земле між морями, 

Шлях опромінений, 

Раю відчинений ... 
Спаси, Богородице, нас. 
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ТАІНСТВО БУТТЯ 

(Відповідь на вірш П. Ти'Чини 

"Не Зевс, не Пан, не Голуб-Дуz") 

Не коскосу ритмічний рух, 

Не соняшві клярвети, 

А Слово-Бог, Предвічвий Дух, 

Створив світи-планети. 

Гримлять слова "Хай буде світ" 
Над прірвою нірвани-

й цілує перший сонця схід 

Гаї шовковоткаві. 

Дзвенить в раю пташинний спів, 

Цвітуть красуні-рожі ... 
Труди вінчає творчих днів 

Людина- образ Божий. 

Я був ве я, у грі буття 

Я був лиш сонна мрія, 

Промовив Бог: хай буду я ... 
І я вже думка й дія. 

В невпиннім вирі зір, світів 

Розкрив хтось руки щедрі ... 
І я пізнав, що Ти не гнів, 

Лиш Батько милосердний. 

-18-



ІІРИХШ ВЕСНИ 

}'-сміхвулись цвітки пелюстками, 
Затремтіли від співів поля, 

Вже вітрець щось шепоче з гаями, 

Оживає пахуча земля. 

Прокидаються гори ... Ліниво 
Кучеряві підносять хребти, 

Зашуміли річки полохливі, 

Мчаться з вітром в незвані світи. 

Сподіваввя:мв обрій ясніє, 

Сонце золотом ниви пряде, 
Проганяймо з сердець безнадію 
І радіймо! Весна вже іде! · 
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РІ КА 

ПJІиве кудись ріка 

Мов пісня журавлина, 

Ба.Идуже, що кругом 

Діброва запашна, 

Даремно кличе ліс 

В обійми темносюrі, 

Вона пливе вперед 

Мов музика сумна. 

Вона пливе вперед 

І тужно щось шепоче. 

І жаль стнскає 1·рудь, 

Що так вона сама 

Прямує в світ, та що ж, 

Спинитися не хоче, 

Бо десь да.."'Іеко там 

Є МОре· ВЇТЧИНR . 

...... 
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ІІРОЩАННЯ 

Привітний шелест груш, 

лісів відвічну думу, 

Прощальний сонця блиск 

на кучерях гаїв, 

І неба голубінь 

і осени задуму 

3 собою заберу 
в міста чужих країв. 

Недільних дзвонів гимн 

і співи птичих хорів, 

Таємний шепіт зір 
в вечірній тишині 

І гордість синіх гір ' 
і далечінь просторів 

На віки збережу 

у серця глибині. 
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ГОРИ 

Далеко там. гори м.ов тіні сивіют-.,, 

Далекі від горя й турбот, 

Сини землетрусів, нащадки стихії. 

Владики небесних висот. 

Ліси іх малюють, поля вишивають, 

Різьблять іх безодні страшні, 

У хмарах свої горді чола купають, 

Заслухані в громів пісні. 

Суворі, повурі ... й невинні мов рожі, 
Чужий ім. весь бруд життєвий, 
Не знають неслави ці велетні Божі, 

Іх вік непорочний, святий. 

Далеко там гори мов тіні синіють, 

Далекі від горя й турбот, 
Сиви землетрусів, нащадки стихії, 

Владики небесних висот. 
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ЗАХІД СОНUЯ 

Не крийся ще, сонце, в червоній заграві, 

Світи ще хоч трохи, прекрасне, 

Бож радість вся наша з тобою погасне, 
Чому шлеш проміння криваві? 

Не крийся ще, сонце ... Дивись, сині бори 
•rак тужно шуМлять за тобою, 

Здається без тебе весь світ сиротою, 
Не крийся ще, сонце, за гори. 

Не крийся ще, сонце ... Світи ще хвилину, 
Заглянь ще в далекі простори, 

А знайдеш у світі найбільше десь горе, 
Спинись ... Ти глядиш в Украіну. 
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ОСІННЯ КАРТИНА 

Ліси за селом 

У червонім жупані 

Безжурно шумлять 

Собі в соняшиї дні, 

Мов ті у неділю 

Старці на поляні, 
Що згадують юні роки чарівні. 

Та тільки сховається 

Сонце за хмари, 
Вітри загравають 

Вже думи сумні, 

Пожовклі ліси 
Мов зловіщі примари 

Вже тризну справляють по літі й весиі. 
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ЗАГРАВА ОСЕНИ 

І І адають у вогнях діброви, 

В пожежі дерева гаїв, 

Берези мов свічки воскові 

Освічують крутіж шляхів. 

Дорогами дуби старезні 

(Руді чуби їм вітер рве) 

Мандрують у світи безмежні, 

В імлис·rу безвість час пливе. 

Таємні пряхи-чарівниці 

Беруть із лісу листя жар, 

Прядуть для осени-цариці 

Барвистий килим, їхній' дар. 

Вогнем горять ліси прекрасні, 

Жевріють в полум'ї красок, 

Зима як прийде, все погасне 

Під сніжних дотиком зірок. 
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БІЛА КАЗКА 

Куди не глянеш - біJІа далечінь 

У блиску снігу, мов кришталь, ясніє, 

Вуденний світ, здається, щез, мов тінь, 

Осталась тільки біла казка-мрія. 

Небесних зір відкритий пантеон ... 
Морозна ніч, засніжені простори, 

Хто знає з нас, де дійсність, а де сон? 

Хто розгадає дивні Божі твори? 

Далеких замків бачу я вершки ... 
Там у хоромах співи не вмовкають, 

У хороводі місяць і зірки, 
А срібні дзвони ще гостей скликають. 

Сніжники пухом внетелили путь, 

Мов велетні ідуть в гостину гори. 

Ось на льоду цвіткив садку цвітуть, 

З небес лунають Херувимські хори. 

Немае місця тут на злобу, гнів, 

Терпіння смерти люди вже не знають. 

І серед снігу, осяйних льодів 

У щастю ім віки так проминають. 

Куди не глянеш - біла далечінь 

У блиску снігу, мов кришталь, ясніє, 

Буденний світ, здасться, щез, мов тінь, 

Осталась тільки біла казка-мрія. 
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УКР АІНСЬКЕ РІЗДВО 

Різдво це українське - зоряно-іскристе •.. 
Нас тут благословить з чужого небозводу. 





ТРИ ПРАЗНИКИ 

"Во прийдуть до тебе три призники в гості .•. " 
(3 народної ,.олядки) 

Приїдуть уночі, розсміяиі, бадьорі ... 
На санях привезуть вертеп, свічки, ладан, 

Мечами викрешуть в морознім небі зорі, 

Гукнуть: "Це ми, Різдво, Новий Рік і йордан!" 

Різдво лостукає у кожні двері хати: 

"Мерщій ставайте всі! Співайте ,3 нами Бог!' 
Поганець Ірод щез, минулись каземати, 

Спасіння час настав без горя і тривог". 

Новий Рік, поклонившись, стане віншувати: 

"Дай, Боже, щастя вам на звільненій землі! 

Пригорне брата брат, хай усміхнеться мати, 

Хай золотопшениць заблисне на ріллі". 

йордан же посвятить Дніпро і Чорне море, 

Обмиє сльози, кров, згасить руїн пожар, 

І поблагословить розмолені простори, 

А копули церков підійме аж до хмар. 

І вістка поJІетить, заграє дзвоном-зовом, 

Полине в далечінь, за гори і моря, 

Що в нас над славним Києвом і вірним 

Львовом 

:3ійшла в цю ніч ізнов Христа свята зоря. 
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МІСТЕРІЯ РІЗДВА 

Святкова тиша променіс, 

СеJю в німій молитві жде 
Зорі . . . день гасне, рожевіє 
В пурпурі ліс, Різдво іде. 

Зійшла зоря ... свічки воскові 
Горять на прибраних столах, 

Надворі сніжних фей шовкові 

Сіяють ризи на полях. 

Схилилясь голови старечі 

Під тягаром минулих літ, 

Ясніють лиця молодечі 

Мов сонця усміх, рожі цвіт. 

В куті дідух шумить, шепоче 

Про золоті ошениць лани, 

А за вікном пісні діточі 

Про чудо білої зими: 

Про Бога, що родивсь на сіні, 

Про Матір Діву, про царів, 
Що принесли дари Дитині, 

Про янголів веселий спів. 

Забулось горе ... коляд звуки. 
Різдвяний чар, тепло, любов 

Гоїли біль, охлнлі руки 

Спочили в мирі молитов. 
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•• • 
Святкова тиша променіє, 

Село в пеленах сніжних сrшть. 

Спинився час в руках Месії ... 
й зірками вічність мерехтить. 
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ПРЕДВІЧНИй БОГ 

Предвічний Бог витає nоміж нами. 

Прийшов на зем:rю довгожданий Гість, 

І нt•бо усміхається зірками, 

І світ голубить чудо-благовість. 

А коJrяд звук, врочистий голос дзвонів 

Приносить нам чар-мрію давніх літ: 

Свят-Вечір у сріблистому хітоні, 

Невинних втіх благословенний світ. 

Приносить нам село, мов на картині, 

Засніжене, і церкву на горі; 
Дідух, кутя в кожнісінькій хатині, 

Колядники - nід сяєвом зорі. 

Ніяка віддаль, ані час крилатий 

Не вирве з серця рідного Різдва, 

До батьківської кликатиме хати 

Нас "Бог Предвічний", нічка зимова. 

Предвічний Бог витає nоміж нами, 

Прийшов на землю довгожданий Гість. 

І небо усміхається зірками, 

І світ голубить чудо-благові сть. 
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РІЗДВЯНИИ СПОМИН 

У місячнім блиску сніг ярко мінився, 

І усміх морозний завис на зірках, 

Як дивна новина "Христос народився" 

В піснях залунала на сонних полях. 

Ялинка у світлі свічок потопає, 

В куті сніп пшениці, кутя на столі, 

Ось зоряне небо в вікно заглядає, 

А хата мов казка, мов рай на землі. 

Матуся нам страви смачні подавала, 

У радості й мирі вечеряли всі, 

Далеко десь в місті дітвора співала, 

ffкась дивна ясність зоріла в душі. 

** * 
Роки йдуть, минають ... Незнані дороги 
В далекому світі усіх нас ще ждуть. 

Чи в батьківські вернемось знову пороги? 

Чи, може, сніги всі шляхи заметуть? 

Тому, як сріблиста зима завітає, 

Хай пісня-колядка лунає до зір, 

Хай спомин зболілі серця звеселяє, 

Хай сняться степи нам, вершки рідних гір. 
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РІЗДВО ІДЕ 

Різдво іде ... засніжено, врочисто, 
Ступає легко білою ходою, 

Тремтить у небі зірка променисто, 

Дзвенить вселенна співом-колядою . 

.Як і колись, засіли до вечері, 

Кутя, дідух, ялинка край віконця, 

Крізь мряку, ніч, холодні хмародери 

Душа летить у світ краси і сонця. 

Ось Вифлеєм : блискучу авреоJІЮ 
Вкладає ангел на чоло Дитяти, 

Звіщає людям радість, мир і волю, 
Усміхнено глядить Пречиста Мати. 

Вогнем надхни нас, Боже, візіями, 

Відкинь від нас зневіру, смуток, втому 

й героями з іскристими мечами 
Дозволь, Христе, вернутися додому. 

Поці:лувати предківські собори. 

Антихристів із рідних піль прогнати. 

А дзвоном волі потрясти простори 

І грімко "Бог Предвічний" заспівати. 

Різдво іде ... таємно. тихо, ніжно. 
У світлих ризах, з небом і зірками, 

Земля вклонилась молитовно, сніжно. 

Вітає нас колядками-піснями. 
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НАРОДЖУЄТЬСЯ БОГ 

НароджуGться Бог ... І вічности перJІнни 
Сніжникамн пушнсто із небес падуть, 
В обіймах світ заснув Господньої Дитини 

І зоряно блистить життя таGмна путь. 

ВоплочуGться Правда і брехні окови 

Розчавлені лежать, а вільний людський дух 
Вже лине у Вертеп до джерела обнови, 

Летить крізь ніч, сніги шалених завірюх. 

Незаходиме Сонце сходить в ВифлеGмі 

І ніч перетворилась в невечірній день, 
Земля неначе рай в розкішному Єдемі, 

Здригнулись небеса від гомону пісень. 

Вже Видимим стаG Невидимий, Відвічний ... 
І в величі церков засяG Киів, Львів ... 
Різдвяна благовість полине: "Бог Предвічний 
З'явився й розгромив новітніх іродів". 

НароджуGться Бог ... Здійснились давні мрії, 
Ось Ангели зійшли, дзвенить іх спів-привіт, 

Дарунок принесли маленькому Месії: 

Зірки на небесах і сніжно-білий світ. 
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ІІРИИШЛО РІЗДВО 

llрийшло Різдво ... І сnомин в серці оживає, 
МІІНулий сниться світ, забутих мрій, казок ... 
Вселенна веселиться, Божий люд співає 

І ніжно нас вітає друг зими- сніжок. 

Ось сяє угорі покров зі срібла тканий, 

Надолі непорочно біла далечінь, 

У хаті запах свіч і мир Ісусом даний 

І дійсністю стає містерія видінь: 

Вже зірка мерехтить, новину сповіщає 
Про Бога на землі, що древній рай відкрив 

І радість нам nриніс і всіх благословляє, 

Дитячою рукою небо прихилив. 

Прийшло Різдво . . . дивлюсь: світ сірий 
непривітний. 

Кругом лежить чужа, повура далечінь, 

Минувся казки світ так, як зникають квіти 

В осінній час, лишають су~ і тлінь. 

Прийшло Різдво ... дивлюсь і перша зірка 
сходить. 

Як сходила колись у рідному краю, 

І вірю: з вами Бог! Нас вічно супроводить 

Народжений Христос в час миру і в бою. 

В Різдвяну Ніч прилине благовість зі Сход)·. 
Що впало царство зла під ангельським мечем. 
Тоді з чужих краін крізь гори, через воду 
Зоря нас поведе у рідний Вифлеєм. 

-36-



У КР АїНСЬК.Е РІЗДВО 

Різдво ... Господній дар, колядка з Украіни, 
Зими пухкий кожух окутав сонні села, 

Зоря благовістить, втекли зловіщі тіні, 

Красується земля, оновлена й весела. 

Різдво це українське- зоряно-іскристе ... 
(Нас тут благословить з чужого небозводу), 

Воно таке святе і непорочно-чисте, 

Як Бог-Ди·rя, що з неба на цей світ приходи·rь . 

.Нк Божий Заповіт воно, тверде й суворе, 

Іде з січневими морозами й снігами, 

ІСріпить воно слабких, а деспотів поборt', 

І силою з висот зітре пекельні брами. 

Різдво ... і (;еред снігу - подих чорноземний 

І пісня про жита, де маки nроцвітають, 

Про ластівки привіт, весну дзвінку й таємний 

Закон і ритм життя, що смерть перемагають. 

l{c предківське Різдво ... таке старе, предвічнt' 
l вічно молоде, новим життям налите, 
Це таїнство Христа, що родиrься рік-річно, 

І Поб сонцем невечірнім світ весь просвіти·rн. 

** * 
Різдво ... І з України благовість приJІине, 
ІЦо прадідів здійснились найдорожчі мрії: 

І Іова зоря заблисла в рідній верховині 

І Сонце Правди сходить в Київській Софії. 
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НОВИН РІК 

)Кенуть роки, летять ... мов дол('Ю прокJІлті. 
Мов діти громовиць і лютих сніговій: 
Як довго цвітки щастя треба нам шукати? 

Чи сонцем заблистить світанок наших мрій? 

Чи прийде Рік Новий - великий, Богом даний, 

Народжений з Христом під коляд віщий спів? 
Чи благовість нову, що згинули тирани, 

Трембіта нам з карпатських сповістить верхів? 

Так! Прийде він до нас, відкрис брами волі, 

Зорею опромінить шлях до рідних хат, 

Нещасних обніме, кріпких в бою очолить, 

Вогнем спалить п' ятно чужих тюремних крат. 

І мирно попливуть роки у вічне море, 

Забудеться доба воєн і лихоліть, 

Господня благодать ва доли зійде й гори, 
Новий засяє світ у райдузі століть. 
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У СВІТm ВЕЛИКОДНЬОГО РАНКУ 

Великдень: радість, бл.иск, розспівані nростори, 

Розгайдалися дзвони, рвуться в височінь ..• 





ВЕЛИКОДНІИ РАНОК 

У чорні звої оксамиту 

Ховала ніч останки зір. 

Ударив дзвін- і нишком, скрито 

Вона втекла в безедні гір. 

Ударив дзвін- і зорі-перли 

Посипались на небозвід, 

Плакучі верби сльози втерли 

Та з усміхам глядять на світ. 

--Що сталося?- питає море. 

-Це свято свят, вершок чудес,-

Звіщає сонце, - щезло горе, 

Пропала смерть! Христос Воскрес! 

- Христос Воскрес! - озвались горн. 

- Воістину! - гримить з небес, 

Захвилювалися простори, 

Закликали: ,.Воскрес, воскрес!" 

Збудились люди: сонце, радість ... 
Спросоння думають: ,.Невже ж?" 

--Мов ніч, злоба минула й зависть -
Звіщає дзвін: Христос Воскрес! -

На вулицях юрби народу, 

Святкова одіж, писанки ... 
;J,івчат співучі хороводи 

Виводять співи-гагілки. 
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Старенька церква оживає. 

Блистить в інонах золота. 

Вгорі непереможно сяє 

Любов Воскреслого Христа. 
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ХРИСТОС ВОСКРЕС 

Христос воскрес! Збудись, озвись воскресний 

ДЗВОНt', 

Топташкою ще8еч. то громом загрими, 

Хай линуть в рідний край твої врочисті тони, 

Бо вже Христос воскрес ... воскреснема і ми. 

Христос воскрес! Не час на горе і розпуку, 

Співаймо гучно всі, хоч скрізь вогні пожеж, 

Бо серед моря сліз, гармат жахливих гуку 

Воскресне наш народ, як і Христос воскр~с. 

Христос воскрес! Радій спJІюндрований мій 

Краю, 

Чорнозем твій поглине блиск ворожих лез, 
Хвилина! І кати так щезнуть, як щезають 

Дими! А тн ликуй, співай "Христос воскрес". 

Христос воскрес, брати, між нами Він витає, 

Друг друга обнімім, бо радість ця без меж! 

Простімо людям злим, хай Бог не пам'ятає 
Лукавих їхніх діл. Бо це ж Христос воскрес! 

Христос воскрес! Збудись, озвись воскресний 

дзвоне, 

Співай воскресний гимн могутніми грудьми, 

Хай чують це нові тирани-фараони, 

Що вже Христос воснрес ... воскресне мо і ми. 
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ВОСКРЕСНА УТРЕНЯ 

Весна! Великдень! В хвилях дзвонів 

Пливуть вершки церковних веж, 

Засяли соняшво ікони, 
Як рознеслось .,Христос Воскрес''. 

Кадильний дим- пахучі квіти, 

Воскресні гимни - спів пташоІt, 

Обійми, радісні привіти, 

Барвис'І'ИЙ усміх писанок. 

Христа рід людський просJІнв:tнє: 

Воскреслий Бог нас перевів 

Від смерти до життя і раєм 

Uбдарував своіх синів. 

День Воскресіння! СвітJюм Божн:І.! 

Осяймо волю, ум, чутrя 

І вірмо: Правда переможе, 

І вгору піднесім серця. 

Співають небеса, ликус 

Левада, гай, мрійливий ліс, 

Вселенна весело святкус, 

Христос бо радість всім приніс. 

Замовкли скарги і прокльони. 

ПекеJІьна щезла сила зла, 

Остався Бог, воскресні дзвони 

І з небом з'єднана земля. 
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Весна! Великдень! В хвилях дзвонів 

Пщшуть вершки церковних веж, 

Засяли соняшно ікони, 

~lІt рознеслось "Христоt: Вос1срес". 
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слово 

Споконвіку було Слово, 
І в Бога було Слово, 

І Бог був Слово (Ів. 1, 1) 

lluнo бу ло у небі споконвіку : 
Ідея, Мудрість, Джерело бутrя, 

Ікона Бога, всіх створінь без ліку ... 
Було в Нім Світло, Правда і Жнтrя. 

Воно було могутнє, повне слави

Дзвінкий мотив в симфонії століть, 

Воно було покірне і ласкаве 
І як Дитя зійшло з небес ва світ. 

Сплили на землю ріки благодатей, 

На людський біль- цілющий мир-бальзам, 

А Слово вчило вірити й прощати 
І не коритись ложним ідолам. 

Були слова нікчемні і евавільні -
Пекельних сил отруйний тиміям ... 
И загвали Слово в челюсті могильні 

І осквернили Непорочний Храм. 

Замовкло Слово, а слова невпинно 

Викрикують, очорнюють, кленуть! 

І моляться удавано-невниио 

І засівають ворожнечу й лють. 

Та прийде День- озветься Боже Слово 

І щезне повінь богохульних слів 
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І благовісна, радісно, святково 

Воскресне світ із темряви віків. 

Нова глава - в історіі творіння, 

Бутrя новий божественний пролог: 

Не буде більше смерти, ні терпіння, 

А буде Слово, Логос, буде Бог. 
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ІІРАЗНИКІВ ПРАЗНІП~ 

Празипків Празник і Цар над царлмн 

Сходить у райдузі світлих мереж, 

l 'адісно світ привітав гагілками, 
13JІаговістивши: Христос Бог воскрес! 

В церкві воскресні стихпри лунають, 

Сяють розмолені лики ікон, 

АнгеJІИ й люди Христа прославляють, 

Що переміг смертю смерти закон. 

Темряви сили й пекельні страхіття 

Згинули, щезли, мов сніг на весні, 

Дзвони нам грають про мир, довгоJІіття, 

Вічну щасливість звіщають пісні. 

Віра, надія, любов воскресають, 

В серці навидимі крила ростуть, 

Небо й земля веселяться, співають, 

Стелиться цвітом життя тверда путь. 

Вірю, що й Ти, Україно, врочисто 

Встанеш, васкреснеш в Великий свій Депh. 

Мов та весна, запашна й щюмснистн. 

Знгомониш хороводом пісею .. 

Встанеш у славі з могили неволі. 

Встанеш в красі, нове чудо чудес, 

3 рідних святинь, свідків горя й недолі. 
Вістка полине: Він справді воскрес! 
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ІІразників Празник і Цар над царями 

Сходить у райдузі світлих мереж, 

Радісно світ привітав гагілками, 

Благовістивши: Христос Бог воскрес! 
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І ВІН ВОСКРЕС 

l Він воснрес! Хрестом .--rюбови 
Він царство злоби розгромив: 

l Іриборнав ад, порвав окови 
Гріха, смерть смертю умертвив: 

Він лють тиранів, фарисеїв 

Покірним серцем подолав 

І кріпко взявши жезл Мойсеїв. 

Нам шлях до волі показав. 

За Ним ідімо! Крізь пустині. 

Крізь жар, спрагу і рев вітрів 

Прямуймо в далі голубині ' 
Ло вод цвітучих берегів. 

І прийде День, що Єрихону 

Облудні мури затремтять, 

Як від Карпатських гір до Дон~· 
Воскресні дзвони загримлять. 

І оживуть сумні пустелі, 

Розвіється снбірська тьма, 

У рідні вернуться оселі 
Христос, Великдень і Весне. 

** ~: 

Христос Воскрес! Душа радіє 

І серце з Богом розмовля, 

А ген за обрієм синіє. 

Мов рай, обіцяна земля. 
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сВято НАдn 

1 хоч nід снігом байраки стогиади 
І люта nівніч ув'язнила світ 

І хоч кайдани льодові брязчали ... 
То вже весну звіщаG nервоцвіт. 

І хоч в nолоні фальшу і облуди 

Мільйони ще сnасіння-волі ждуть, 

І гірш тварив там животіють люди ... 
То вже нові борці до бою йдуть. 

І хоч на душу смуток налягає 

І гострим вістрям біль нам серце рве. 

Хоч чорна ніч nримарою блукає ... 
То десь на дні надія ще живе. 

Вона живе і nіднімає крила, 

До сонця лине, до блакитних nдес, 

1 дзвонами усміхнена й щаслива 
БJІаговістить нам, що Христос Воскрес! 

БJІаговістить, що бурі й сніговП 

Минуться, смертоносний згине кат-мороз, 

Во вже на Сході День Новий жевріє, 

;-3 весною й сонцем йде до нас Христос. 

Іде Христос у славі nеремоги, 

Прогнавши смерть у безвість забуття, 

Переступає наших душ nороги, 

Приносить нам Великдень і Життя. 
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ЗРУПНОВАШІй ХРАМ 

,,Зруйн:уйте хра.м цей, а л його 

за три дні поставлю" (йоа:н 2, 19) 

Стоїть похилений, скелет без іскри духа, 

r І одомані хрести, збезчещений вівтар, 
Внутрі вода і сніг, шаліє завірюха, 

Стоіть каліка храм, немов сліпий кобзар. 

Стоїть вс1ма забутий, кпини для безбожних. 

По.:tи.нялі Святі, безкрилий Серафим, 
Лиш часом уночі, як сплять чужі сторожі, 

Мольби до неба шле хтось, мов кадильний дим. 

Не так було колись ... У празники, неділі 
Молився нарід тут у повені світил, 

Співав не людський хор, а Херувими в тілі. 

Пишалися Святі під блиск панікадил. 

Настав червоний рай, nрийшло Різдво останнє. 

Веселих коляд спів так сумно гомонів, 
Останній раз дзвонили дзвони на прощання, 

А потім, мов кошмар, проклін страшних років. 

Минає швидко час, зима не йде, лютує, 

Уrроблений Христос, закритий Божий храм. 

У каторзі народ, тиран же бенкетує, 

Приносить жертви злим, диявольським божкам. 

Та День гряде: Христос у великодній ранок 

Розгромить царство зла, воскресно вдарить 

дзвін, 

-52-



І волі нам новий народиться світанок, 

Тоді й Господній храм постане із руїн. 

Прибуде люд, і храм іконами святими 

Заблисне, загримить на літургії хор, 

І вістку понесуть на крилах Серафими, 

Що з мертвих встав, ожив, воскрес старий 
собор. 
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ВЕЛИКДЕНЬ І ХРИСТОС 

Світає ... мерехтять у сутінках святині 
Свічки, на плащаниці рани, сльози, кров ... 
І нагло радість, сnів, в простори голубині 

Несеться благовість: перемогла Любов! 

Задивлений в блакить небесного склепіния, 

З багатством Божих ласк, вінком пахучих 

рож, 

Зі сонцем у руках, з глибин жаху і тління 

Осяяно воскрес Прославлений Христос. 

Воскрес! ... Воскресли й ми з могил гріху 
і смерти 

Та йдемо за Христом до обріїв ясних, 
Крізь гамір життєвий, терпіння, труд і жертви 

Воскресний кличе дзвін до подвигів святих: 

Щоб сміло йшли вперед у бій за ідеали, 

Щоб не спиняли нас пустині, океан, 

І на твердім шляху, шоб падали й ставали 

Та з Господом ввійшли у рідний Ханаан. 

** * 

І прийде осінь знов і туга журавлина. 

Пожовклий, сірий лист, насуплена зима. 

Та в серці буде спів і молодість орлина 

І з сонцем загостить усміхнена весна. 

-54-



І буревійно час летітиме роками 

Із вихром лихоліть і маревом загроз, 

Та не злякає нас! Небесними шляхами 

Новий вже сходить світ: Великдень і Христос! 
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З ХРИСІ'ОМ ДО ПЕРЕМОГ 

Замучили Христа, а Він воскрес .У с~1аві, 
Глумилися ... а Він простив і переміr, 
Могилу стерегли опричники лукаві, 

А Він воскрес і знищив смерть, брехню і гріх. 

Це таїнство терпінь і велич Воскресіння 

Повторюється все в історіі віків, 
Жорстокість, зрада, гнів і Божий дар спасіння 

Сплітаються в одне і в драмі наших днів. 

Не стало Пастиря ... і підлі фарисеї 
Радіють, розпинають Церкву і народ, 

Не знають нерозумні, що святі ідеі 

Не згаснуть, а мов зорі мерехтять з висот. 

Забули, що пшеничне зерно не загине 
В землі родючій, видасть многократний плід, 

Що Бог нас береже в неволі й на чужині 

І Великоднім Ранком заясніє Схід. 

І як Христос колись, скатовані й закуті, 

Важкий несемо хрест, та йдемо без тривоr. 

Бо щезнуть мов мара гнсбителі могутні, 

Л ми з Христом діждемось світлих перемог~ 
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УКРАІНСЬКИИ ВЕЛИКДЕНЬ 

Ве.;шкдень ... радість, блиск, розспівані 
простори, 

Розгойдалися дзвони, рвуться в височінь ... 
І сонце золоте в небеснім омофорі 

Воскресний грає гимн в симфонії створію .. 

Мов писанка собор, мальована весною, 

Життя й надії символ, вічної краси, 
В іконах мерехтить він славою святою, 

Заслуханий в дзвінкі пасхальні ірмоси. 

Крізь гори і моря, в вишиванім хітоні 
Іде із рідних піль, крізь обріїв блакить, 

3 заквітчаним хрестом в божественній долоні 
Прославлений Христос і світ благословить. 

** ... 

І хоч пливуть роки, століття промивають, 

Вмирають покоління, родяться нові, 

Великдень -той самий, як небо те безкрає, 

Безсмертне в нім життя і з ним ми все живі. 

Коли ж неволі гніт мов сон страшний 
минеться, 

Жорстокий пропаде закон чужих вельмож. 

Ше більше заблистнть і дзвонами озветься 

Великдень Український, світлий як Христос! 
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ВРАЖЕННЯ З ІТАЛП 

ПожовІUlі сторінки старо1 епоnеї, 

Закаменілий світ героів і богів. 



РИМСЬКІ РЕФЛЕКСD 

Стоіть мов вартовий, мов відблиск леrіоиів, 

Над Тибром, на горбках, старий імперський 

Рим, 

Колишній володар народів і коловій, 
Тепер в незнану nуть задивлений пільгрим. 

ГеройсТва Цезара і велич Ціцерона 
Втекли в імлу руїн, на форуму майдан, 

Тут мучеників кров колись пливла червона, 

В пурпуру одягнувсь новітній Ватикан. 

Рим- місто-nарадокс: минуле і сучасне, 

Христос і суєта, світ грішних і святців, 
Поганий і прекрасний, вічний і дочасний ... 
Тут молоти й серпи у сяєві хрестів. 

Куди прямує Рим у цих часах трагічних, 

Питаємо себе, в добі важких Змагань 
Стоятиме на скелі Божих правд відвічних, 
Чи на піску зміиливих людських мудрувань. 

Стоіть мов вартовий, мов відблиск леrіонів, 

Відлуння давнини - імперський славний Рим, 

Колишній володар в історіі полоні, 

Забрив в модерний світ і тужить за старим. 
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УКРАІНСЬКИИ РИМ 

Де золотом Господні храми сяють, 

Говорять мури мовою віків, 

Де серенади італійські грають ... 
Новий зродився Киів там і Львів. 

В мозаїках блистить Свята Софія, 

В Ії іконах- велич Божих діл, 

Це батьківщини символ і надія, 

І Патріярха йосифа Престіл. 

Нова твердиня правди і науки 

Збирає вас розсіяних, слабких, 
Дає знання, бере в незримі руки, 

Підносить духа до вершив ясних. 

}Киттям ченців у східнім благочесті. 

В аскезі, праці, в містиці молінь 

Живуть у Студіоні серцем чисті : 
Світила для грядучих поколінь. 

В чужому Римі І(JІаптик Украіни 

Для иас придбав Покійний Патріярх 

Щоб ми вже не були раби уклінні. 

Л.ле господарі в своіх правах. 

Де золотом Господні храми сяють. 

Минуле зустрічається з новим. 
Де ночі серенадами лунають ... 
Заблис у славі Український Ри!d. 
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ІІОМПЕr 

Під сонцем зоJютим задумливі Помпеі, 

Мов привиди стоять у поході віків, 

Пожовклі сторінки старої епопеї, 

Закаменілий світ героїв і богів. 

Здається, вчора ще життя тут клекотіJю, 

І вуличками мчались римські повозки, 

jКурилися, сміялись, плакали й раділи 

Патриції й раби, старці і юнаки. 

І нагло смертна ніч ... Везувій Прометеїв 
Вогонь жбурляє, в ляві топить все живе ... 
Потонули, згоріли чарівні Помпеї, 
Осталось місто-тінь, бездушне і мертве. 

Заблукані пташки ще часом заспівають, 

І<омашка забринить і вигляне з тріщин 
Травичка боязка, десь грімко залунають 

Туристів голоси ... й розвіються мов дим. 

Меланхолійний спокій без турбот, змагання 

Окутує віками місто-мавзолей, 
І Гераклітоне пригадує навчання: 

ПJІиве у безвість все, минає, "панта рей" ... 

-61-



ВЕЗУВІН І ПОМПЕІ 

Везувій і Помnеі ... нерозривна пара, 
Мов чоловік-- дружина, рідний брат - сестра, 

Та не любов іх лучить, тільки nімста й кара, 

Важкий nроклін завис над инми мов мара. 

У юності своїй гордилися обоє: 

Помnеі- розкошами любої краси 

І ласками Венерн й мов колишня Троя 
Не чули, що говорять віщі голоси. 

~ 

Везувій все вважався ідеалом сиJІИ 
І до небес nіднявся дужий як колос 

І грізно nотрясав міста і морські хвилі, 
1 Іомпеі ж глузували з тих його погроз. 

Розлючений Везувій вибухнув вогнями 

І лявою залляв ... Помпеям вже кінеuь ~ 
Та потім занедужав і лежить безтямний, 
Безсилий вже Везувій, немічний старець. 

Трагізмом з'єднана ця нерозривна пара, 

Лихої долі витвір - жертва і тиран, 

В містерії століть це візія кошмарна: 

Зруйновані Помпеі й вигаслий вулкан. 
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ОСТРШ КАПРІ 

Пишається в сонці, куnається в морі, 

Любується па.ньмами, хлюпотом хвиль, 

Мрійливі відкриє закоханим зорі 

й лягає спочити у темряві скель. 

А вранці красками веселки жевріє, 

На плесах пливе емеральдових вод, 

Надхнення поетів, залюблених мрія, 

Це рай, Божий май із блакитних висот. 

Старинний Тиберій шукав тут дозвілля, 

Багатих манило безжурне життя, 

Та щастя не в винах шипучих і в віллах. 

А в зорях і в морю, в любові Творця. 

Лиш той, кого шум юmарисів вітає, 

І морських русалок приваблює спів, 

Хто в скелях стрімких тайн піратів шукає ... 
Лиш той чарівний Капрі світ зрозумів. 

Пишається в сонці, куnається в морі, 

Запрошує всіх у свій пальмовий гай, 
А тим, що вже їдуть, на шлях сшtле зорі 

І хлюпотом хвиль шле останнє "прощай". 
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НА МОНТЕ КАСІНО 

На прощу ідуть, мов ченці, Апеніни, 

В руках несуть свічі палаючих зір, 
Іх дзвонами кличе до Монте Касіно 

Задивлений в небо старий монастир. 
J 

Колись тут на місці поганеького храму 

Монашу обитель святий Бенедикт 
Створив і відкрив життя вічного браму 
Для тих, що чужий їм пустий світу крИІс 

Шаліли і тут темні сили геєнни, 

Наїзників варварських орди страшні 
Пустошили й птиці залізні вогненні 

Зі смертю літали в останній війні. 

Та зло проминуло ... немов на Таворі 
Відроджений, світлий стоіть монастир, 

Про Бога говорить ... і СЛУІОJ;ЮТЬ гори 
І зоряно небо звіщає нам мир. 

Прийшли богомольці, вже ждуть Апеніни ... 
Світав ... погасли свічки срібних зір, 
Іх ранком вітає із Монте Касіно 

У вічности сонцю старий монастир. 
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ЗА ЄДІОСТЬ ЦЕРКВИ І НАРОДУ 

Народе, будь вірн.и.й Хрш:тові і Цер"ві, 
Народженій в хвиляж Дніпра, в Украіні. 





ПАТРІЯРХ МІЖ НАМИ 

(Рефлексії з н.агоди Патріяршої Божественної 

Літургії, відслужеш:іі в соборі св. Володимира 
і Ольги в Чікаrо, у свято Воздвиженн.я Чесного 

Хреста, 27 вересн.я 1976) 

Окутували землю сумерки вечірні, 

Осінвю думу вітер грав на деревах, 

Та в нас в серцях весна і радощі безмірні: 

Мов сонце, нам з'явився рідвий Патріярх. 

Засяяв Божий храм. Люд молиться, співає, 

Кадильний сивий дим, чар голубий ікон, 

Господнього Хреста Князь Церкви підіймає 

І ним благословить святий новий Сіон. 

Незломний був Тн, Отче, в каторзі жорстокій, 

Не поборов Тебе московський лютий кат, 

Твого не зломить духа зрада й біль глибокий. 
Не зломить хитрістю облудний дипломат. 

Відкрий нам таємницю мужности і сили, 

Вкажи нам, Патріярmе, джерело життя, 

Скріпи нас, щоб і нас негоди не зломили, 

Щоб Володимирів несли ми гордий стяг. 

Святіший Патріярх вказав на Хрест Господній 

І мовив: Хрест Святий - це символ перемог, 

Це - все цвітучий рай в землі пустій, 
безводній, 

Де Хрест, там світло Правди, там ВоскресJІий 

Бог. 
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На горному засів сідадищі в соборі 

Наш Патріярх. Здавалось- це Софійський 

Храм ... 
Здавалось: Київ, Львів, Дніnро і Чорне мор~ 

Братались, сонце волі знов засяло нам . 

•• • 
Окутували землю сумерки вечірні, 

Осінню думу вітер грав на деревах, 

Та в нас в серцях весна і радощі безмірні: 
Мов сонце, нам з'явився рідний Патріярх. 
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llPИBIT ПАТРІЯРХОВІ 

Привіт, Патріярше, Господвій Пророче! 

Для вас Тв надія і Божий наказ! 

Тв шлях і світильник у темряві ночі, 

І голос, що кличе: гряде волі час! 

Нам кажеш: кріпіться у силі Господній, 

Боріться за правду, бо правда це Бог, 

І зрушите гори похмурі, холодні, 
Здобудете волі безцінний чертог. 

Чужим не служіть для мамони і слави, -
Незрячих картаєш і духом малих, -
На Бога надійтесь і душі лукаві 

Він вам перемінить на душі Святих. 

Ти мужньо стоїш, мов скеля в час бурі, 

Незламний, могутній зі словом грімким, 
З вогнем, що палить, загріває, гартує, 

Стоїш, мов Мойсей з заповітом святим. 

Тобою звіщає Господь свої пляни, 

Кує у .rравіті: "За Церкву й народ!" 
Даремно лютують новітні Датави, 

Даремно противляться Силі з висот. 

Скінчиться неволя. минеться руїна, 
Ти нас поведеш у ясну далечінь, 

Туди, де нас кличе Христос, Україна, 

Крізь море й пустині до рідних святинь. 
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,.,. ,. 
Привіт, Патріярше! Хай стежка терниста 

Засяє веселкою, мов самоцвіт, 

Хай Бог береже Тебе й Мати Пречиста, 
ТРбР обдарують вінком многих літ! 
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ГЛАВА І ПАТРІЯРХ 

Блаженнішому Патріярхові йосифові 

з нагоди. 90-ліття його народження 

В руці владичий посох, камилавка біла 

На ясному чолі, задумливість в очах, 

А в грудях дух борця, пророча велич, сила ... 
Це Божий Післанець ... Глава і Патріярх. 

Дев'ятдесятий рік життя Твого, Владико, 

Минає серед праці, жертви і терпінь, 

Та зуб часу не зиищить діл Твоїх великих, 

Все житимеш в серцях грядучих поколінь. 

Із приходом Твоїм на волю, Патріярше, 

Зійшла нова доба евітанком золотим, 

До города Петра приніс Ти правду нашу 

І нам здвигнув на славу Український Рим. 

Не пімени московські й західні прелати 

Писатимуть для нас евавільний свій закон, 
Бо у Вселенській Церкві твориш рідну хату, 

Яку вже не скує чужий сухий канон. 

До єдности палким нас словом закликаєш, 

Бо єдности від нас жде Церква, Бог, Народ, 

Бо єдність - найсильніша зброя й подолає 

Всі наступи ворожі безбожницьких орд. 

В дев'ятдесятий рік мандрівки життєвої 

Прийми щиросердечний вдячний наш привіт, 
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Хай Бог Тебе хоронить ~"Іаскою святою. 
Китицю дасть Тобі благих і :многих літ. 

** * 
Маєстатична постать ... Східні панагії 
Завішені на грудях, глибоко в очах 
.І біль і бистрий ум і молодечі мрії ... 
Це Божий Післанець ... Глава і Патріярх. 
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ПОМЕР НАШ ПАТРІЯРХ 

l !омер наш Патріярх! І заридали дзвони. 
Ранить ножем болюча вістка нашу грудь. 

Чому Ти залишив борців своіх загони? 

Чому Ти відійшов в безповоротну путь? 

Чому Ти відійшов, як вороги лютують 

І стогне у неволі Церква і народ, 

А рабство і зрадливість душі вам руйнують. 
Чому Ти відійшов в час бурі і вегод? 

І сумом оповились Юр, Свята Софія, 

Заплакав Киів, Львів і Український Рим, 
Невже ж пропало все? Загинула надія, 
Служитимемо знов володарям чужим? 

Та нІ! Не тлінь і смерть Твоя :мета остання. 

Хоч тілом Ти помер, то духом все живий, 

Не смуток і журба, а праця і змагання 

За праведний закон - Твій заповіт святий ! 

Із попелищ мов фенікс віра виростає, 

ОкриJІює, кріпить. говорить: з нами Бог! 

Над димом панахид ЖИ'І"l'Я нестримно сяє 

І до нових. воскресних кличе нас епох. 

** * 
І І омер наш Патріярх, живуть Ного ідеі. 

Засіяні мов зерно на пухкій ріллі, 
Він житиме в серцях борців, нових Мойсеіи. 
І до обіцяної нас Він заведе землі. 
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ЗАПОВІТ ПАТРІЯРХА 

"оловпі :lУмки Завіщаюиt Патріярха Лосифа 

у віршовапій формі 

',.JlІ(ЩО цей Заnовіт ue буде у ";ожній уІІ·ра
і.Іtській родипі, кожпим украЇІtсьІшлr свлще

'ІUКОМ і КОЖ1tиМ украЇІlСЬКиj'Іf єпискоnом 

шову й зпову читаний, роздумувапий, взл

rий до серця, підтверджен.ий, викопапиіі. 

ІZКЩО тим Заповітом ue будете жити, тоді я 
rюбоююся, що Україпська Церква ue була 
~ід1t0ю такого Пастиря. Нехай це ке стакt= 

'lійскісчо!" - о. Верепфрід ваи Стратеи) 

На санях сиджу .. мої втомJІені очі 
Потойбіч глядять, де весни вічний Схін. 

Та серце зболіле іти ще, не хоче 

І кров'ю святий пише вам Заповіт: 

Народе, будь вірний Христові і Церкві. 

Народженій в хвилях Дніпра. в Украіні. 

Будь вірний іі і в терпіннях і в жертві. 

Це зірка в Христовій вселенській родині. 

Моліться, працюйте, знання здобувайте. 

Ви прадідів славних геройський народ~ 
Злих духів незгоди з сердець виклинайте, 

Не виіщуйте рабство в китицю чеснот! 
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qи в рідному краю, чи десь на чужині 

Змагайтесь за волю, права, ідеали ... 
[ в душах будуйте собори-святині, 
Щоб віри вогні в них постійно палали. 

До єдности вас закликаю, Владики. 

Наслідуйте пастирів ревних, святих, 

Мужів Украінської Церкви великих. 

Які не ступають слідами чужих. 

Не будьте хиткі, малодушні, байдужні. 

Як це в Одкровенні дух бачив Иоанів. 

А будьте рішучі, свідомі і мужні 
[ Бог дасть вам силу гігантів-титанів. 

й до вас моє слово, ченці й монахині, 
Що прикладом служите в грішних часах. 

Служіть своїй Церкві й не йдіть за чужими 

Кличами, Схід рідний - ваш правильний 
шлях! 

Кажу вам: ваЖ.іlИВі ідеі церковні -
Традицій, Помісности, Патріярхату -
Це дійсніть живуча, віддайтесь їм вповні : 
Підступних не слухайте слів бюрократів. 

Хай гимн Патріярший все дзвінко лунає 

У ваших святинях й новий Патріярх. 

Незнаний ще, сонцем до вас завітає 

й озветься знов Бог в його віщих словах. 

Хай єдність між нашими сяє Церквами. 

Нас лучать уже з православними спільні 
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Традиції східні, тож будьмо братами, 

А в єдності станемо сильні і вільні. 

Боріться! У зброю вдягніться Господню! 

Бо не проти людських, а демонських сил 

Змагаєтесь, скиньте нечистих в безодню, 

Поможе вам Бог і святий Михаїл. 

У римській мене поховайте Софії, 

Як воля настане, тоді нехай вірний 
Мене прийме Юр наш, найбільша ж це мрія -
Спочити в Софії ... у київській, рідній . 

•• • 
На санях сиджу ... мої втомлені очі 
Вже тужно глядять у новий, вічний світ. 

Як волі здійсІШться видіння пророчі, 
У вдячній молитві й мене пом'яніть. 
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АЛЬМА МАТЕР 

(Присвячено світлій nам'яті Слуги Божого 
.ttu.тponoлuтa Андрея, засновника Українськоі 

Богословської Академії у Львові; іі Ректорові, 

Професорові і визначІЮму науковцеві, БJUJ
жепнішо.му Патріярхові Носифові, та всім 

Професорам, Студентам і ПрацівнuІUШtС цієі 

високої Ук-р4їнсь,..оі Наукової Установи) 

У городі Льва, там, де Юр чуда творить. 
Де в кіч листопадну сміється весна, 

Де в імені Бога пророки говорять, 

Де воля родилась незломна, міцна ... 

Там сонцем засяла свЯТІJИЯ науки, 

Надхиения обнови і творчих ідей, 

Це та Альма Матер, яку в Божі руки 

Віддав під опіку засновник Андрей. 

І мури холодні житrям там жевріJІИ, 

А дух летів вгору й зорів на верхах, 

Там візії й думи безсмертні Могили 
Леліяв Блаженніший иаш Патріярх. 

Нові там герої росли й гартувались, 
Нові там кували духові мечі, 

"За Церкву й народ!"- безнастанно лунали 
І сплячих будили могутні кличі. 

Коли ж мов скитальців слідами Енея 

У світ кас загкали вітри хуртовин, 
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То нас супроводила постать Андрея, 

А Бог Патріярха післав нам у Рим. 

Повернемось ще ми до тебе, наш Львове, 

Із мурів твоїх, Альма Матер, святих 

Грімке "rавдеамус" крізь парки шовкові 
Полине до соняшних бань золотих. 

І Ти, Патріярше, повернешся з нами! 

Твій кутий в rраніті твердий заповіт 

Мов голос Господній дзвенить над віками ... 
Прийми, Патріярше, наш щирий привіт! 
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ЦЕРКВИ РІДНОХ ТВЕР ДИНЯ 

(З нагоди 15-літн.ього ювілею засн.уван.н.я 

парафії св. Володимира і Ольги в Чікаrо) 

Пройшло п'ятнадцять літ ... Та все стоіть 
картина: 

Неділя в липні, сонце, Літургії час, 

А Патріярх звіщає радісну новину, 

Що створено нову парафію для вас. 

Що створено для Церкви рідної твердиню. 

Це овоч боротьби, молитви і зусиль, 

Оаза запашна у кам'яній пустині, 
Піблійний корабель серед бурхливих хвиль. 

І виріс наш Собор, брат Юра і Софії, 

Верхамн золотими пнеться до небес, 

Він дзвоном розганяє хмари безнадії, 

Говорить нам про Бога, віру, світ чудес. 

Говорить нам про предків древню княжу 

славу, 

Про хрест Андріївський на горах над Дніпром, 

Про Валодимирську нескореву державу, 

Пречистоі Покров над рідним Києвом. 

До праці ми взялись із запалом посвяти, 

Ніщо не спинить нас - злоба, ні гнів, докір! 

Нам приклад Патріярх і духИого завзятий, 

Дух вільний, невмирущий, що стрвмить до зір. 
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Шанувмо минуле, глядимо в майбутн&, 

Нам "Бог і Україна"- вічний заповіт, 
Як люди ми слабкі та вірою моrутиі, 

Живий здвигнули храм, новий помісвий світ. 

І хоч часи rрядуть непевні і жорстокі ... 
Нам бурі ве страшні, ві темвих сил хаос, 

Міцна основа в нас апостолів, пророків, 
А каменем наріжвим сам Ісус Христос. 
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ВЕЛИЧ ТИСЯЧОЛІТГЯ 

Полиньмо думками в добу світлу, рідну ... 
Забудьмо буденну життя cyfny, 
Святкуймо об'єднано, радісно й гідно 
Хрещення народу річницю святу. 

Хай Киів у славі століть нам воскресне, 
Очищена вийде з Двіпрових глибин 

Нова Українська Держава й заблисне 

На Сході світилом з небесних вершин. 

Хай хрест і тризуб Володимирів сяє 

І темрява щезне ворожих, злих сил, 

Хай гомоном дзвонів Софія заграє 

І лицарі встануть з забутих могил. 

Полииьмо думками в добу світлу, рідну ... 
Забудьмо буденну життя суєту 

й молитвою, ділом, могутню й свобідну 

Привернемо нації велич святу. 
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ХРЕЩЕННЯ УКРАІНИ 

Врочистий ювілей ... ТИсячоліття славне, 
Хрестилась Украіна Духом у Дніпрі, 

Апостольські здійснились візіі прадавні: 
З'явився Хрест Святий на киівській горі. 

Вже Триєдиний Бог з небес на землю сходить, 

Освячує йордан в Дніпрових берегах, 

Занурившись в воді, оновлені виходять 

Хоробрі русичі з хрестом й мечем в руках. 

Ось храми мерехтять в красі золотоверхій, 

І Вогородичний нас береже Покров, 

А Божа благодать нам сяє, непомеркне 

І в чорну ніч століть нас визволить з оков. 

Поцілувавmи хрест, стиснули меч іскристий. 

Змагаємось за Бога, віру, рідний край, 
Вступили ми на шлях геройський і тернистий. 

Єдиний шлях спасіння, що веде у рай. 

Зневіра нам чужа, ідемо без упину 

Крізь темряву, вогні, аrоніі голгот 

До великодніх піль нової Украіни, 

Що зійде мов Христос із зоряних висот. 

Врочистий ювілей ... ТИсячоліття слави, 
Відроджені Хрещенням - сильні і святі 
Відродимо Христову Церкву і державу, 

Ввійдемо у нові століття золоті. 
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