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Альбом «Володимир Довгун. В трикутнику долі» висвітлює багатогранне життя, 
наповнене громадською діяльністю і творчістю художника-живописця, різьбяра, пое-
та-пісняра, самодіяльного композитора Володимира Довгуна.

Видання ілюстроване малюнками та світлинами робіт з творчого доробку героя цього 
документально-художнього нарису.
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В ТРИКУТНИКУ ДОЛІ
Жниво життя і творчість Володимира Довгуна

Ця книга – друкований подарунок від рідних Довгуна В.М.
 з нагоди поважної дати у житті – 77 років.

Дружина моя Оксана з подачі сестри Євгенії, а також рідні і друзі вирішили зробити мені 
подарунок до 75-ліття. До ювілею не склалося, та задум через два роки все ж таки дочекався 
свого вирішення. 

«Як вода, котра тече, а іноді просто  – таки ллється, так і життя – йде, а іноді просто – таки 
втікає. І хочеться зупинити його стрімку мить, щоб зазнати більш радості і насолоди.

Найкраще це розуміє той, хто прожив хоча б місяць або два на чужині».
Це слова знаного художника Михайла Барабаша. І хоч я не такий знаний як Барабаш, але 

підписуюсь під кожним його словом, бо і мені відомі ці відчуття.
Перебуваючи на чужині, глибше розумієш красу рідного краю, тоді загострюються всі від-

чуття і почуття. Особливо відчутною стає туга за сім’єю, родиною, друзями. І появляється 
нестримне бажання творити. І пишеться легко чи то на полотні, чи народжується мелодія і 
віршовані рядки до неї, і йде це все з глибини душі і серця. 

Після повернення з Канади бажання творити не згасло. Але закрутила, завертіла побутова 
«заметіль».

І ось збігло 77 років життя.  Звичайно, багато часу і можливостей втрачено. Але дещо вда-
лося створити. Настав час оглянутись і підвести підсумок свого скромного творчого доробку. 

Бо крім родинного обов’язку, основної і громадської роботи, все ж таки було ще і творче 
життя. Мене деколи відвідувала муза, ця «примхлива пані», яка спонукала до дії.

Це проявлялось у малюванні, написанні віршів і музики до них. Тематика віршів і пісень, в 
основному, одна – патріотична.  Бо творилась за покликом душі і серця, як відгук на події в 
нашій державі.
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Окрема тема – це малярство. Художні роботи 
олійними фарбами, гуашшю, аквареллю, різьба по 
дереву і графіка.

На Ваш розсуд, дорогі читачі, пропоную мої 
скромні доробки, включаючи і те, що написано під 
час мого перебування в Канаді. Я умовно вписав 
їх у «трикутник долі». Як три вершини у трикут-
нику, так і три основні віхи мого життя: місто Пе-
ремишль, де народився, м.Івано-Франківськ (Ста-
ніслав), куди родина переїхала в час переселення з 
Перемишля і де я проживав з батьками, та м.Косів, 
де формувалась моя творчість також у трьох на-
прямках: малярство, вірші, пісні. Все вкладається 
в трикутник. Це і є моя доля…

Всім, хто був поруч, допомагав порадою, добрим 
словом, підтримував у моїх стараннях – щиро дя-
кую.

Низький уклін світлої памяті моїм  батькам: мамі 
і татові за те, що вони мене підтримували в стрем-
лінні до музики.  І в ті нелегкі повоєнні часи ку-
пили мені акордеон. Завдячуючи цьому першому 
акордеону, я самотужки навчився грати на ньому 
та спізнав ази нотної грамоти..

Особлива вдячність моїм товаришам: Івану Мис-
юку за його допомогу і підтримку в підготовці до 
видання даної книги, Івану Парипі за допомогу в 

облаштуванні моєї творчої виставки, дорогій дружині Оксані, донечкам Вірі, Олі та зятю Іго-
рю, що вони завжди поруч зі мною і  підтримують мене. 

 Володимир Довгун 
м. Косів
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Штрихи з біографії
Володимир Михайлович Довгун народився 5 серпня 1942 року в місті Перемишлі (нині 

територія Польщі). Під час операції «Вісла» сім’ю переселили до міста Станіслава (тепер 
Івано-Франківськ).

З 1960 року Володимир навчався на відділі художньої обробки дерева Косівського училища 
прикладного мистецтва. З другого курсу навчання був призваний на службу в армію. Після  
повернення з війська продовжив навчання в училищі і після закінчення був направлений на 
роботу в Кутський лісокомбінат на посаду дизайнера, а згодом – інженера-конструктора. За 
деякий час  почав працювати проектантом інтер’єрів в Косівському міжколгоспному лісгоспі.

З 1993 року розпочав активну громадську діяльність і, згодом, став членом Народного Руху 
України.  В 1998 році Володимир Михайлович був обраний депутатом Косівської міської ради.

Коли говоримо про громадську роботу, то чи не найбільш плідною вона була в Москалівсь-
кій читальні. В 1996 році обраний головою Москалівської читальні товариства «Просвіта».
Тут, з нагоди всіх найвизначніших подій в житті України і завдяки старанням Володимира 
Довгуна, збиралися небайдужі до суспільних проблем люди Косівщини, щоб підтримати на-
ціональну ідею, щоб залучити до дії байдужих, щоб переконати тих, хто ще не визначився в 
своїх поглядах.

Та не було такого року, щоб тут, у читальні , не вшановували нашого генія – Т.Г.Шевченка.  
Просвітяни приносили давні Кобзарі, портрети, вишивки, кожен міг тут прочитати улюблену 
поезію Кобзаря чи заспівати пісню на його слова.

Активними учасниками заходів в Москалівській1 Просвіті були світлої памяті Ігор Аполо-
нович Пелипейко, Іван Васильович Гнідан. Їхні мудрі слова знаходили відгук в серцях при-
сутніх просвітян.

Вагоме місце в творчому доробку Володимира Довгуна займають численні плакати, лозун-
ги, крилаті вислови видатних людей, афіші. Написані до різних заходів, вони вражають па-
тріотичним  змістом, естетичним смаком, культурою шрифтів.

Ось хоч би цей, що став своєрідною візиткою для Москалівської читальні.
  1Москалівка - права стороно Косова, розділена Рибницею. 
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                                                      «І геній нашого народу
                                                      Горить як ясная зоря
                                                      І засвітилася  «Просвіта»
                                                      Воістину від Кобзаря»

Вражає всіх кольоровий плакат, присвячений Голодомору, що був опублікований в газетах 
«Криця», «Гуцульський край» та «Західний кур’єр».

Цей плакат також неодноразово виставлявся в дні вшанування жертв Голодомору на Май-
дані, в церкві Св.Василія Великого на Москалівці, в будинку-читальні Просвіти. 

Долею суджено було Володимиру Довгуну перебувати в Канаді з 1999 по 2003 рік. Але 
й там він зумів писати яскраві сторінки свого діяльного і творчого життя. Швидко влився 
в громаду канадців українського походження, і вже через деякий час разом співали більше 
тридцяти рідних пісень. Як пам’ятні реліквії, В.М.Довгун зберігає ряд подяк від Оттавського 
відділу Конгресу Українців Канади. 

Стародавні римляни говорили: «Життя коротке – мистецтво вічне». Отож, пам’ятаючи про 
це, добродій Володимир Довгун спішить жити не тільки для себе, але й для інших людей і 
залишити добрий слід на цій сокровенній, даній Богом Землі.

За плечима Володимира Михайловича – ентузіаста, людини-працелюба, немарно прожиті 
77 красних літ. Він намагався виконувати всі заповіді людини, громадянина. Посадив, виро-
стив і доглянув не одне дерево в саду.

Володимир Михайлович Довгун – один із тих людей, що прагнуть в житті засівати добро і 
красу. Сам спроектував хату і разом з дружиною Оксаною Миколаївно, з якою разом вже по-
над 50 літ, спорудив прекрасну оселю. Це своєрідний райський куточок. 

Разом з дружиною Оксаною Миколаївною зростив і виховав гарних, розумних, здібних 
доньок – Віру і Ольгу.

Володимир Михайлович закоханий у життя. На цім світі, зізнається, його тримають Віра, 
Надія і Любов. З ними легше жити, творити і зоставатись собою завжди і скрізь.

В.М. Довгун переконаний, що людина повинна не нарікати, а працювати, діяти, повнокров-
но й гармонійно жити. 
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Творче гроно Володимира Довгуна
Роздумуючи про людські таланти, подаровані Богом, пригадалась почута з уст священика 

новозавітня Євангельська притча про десять таланів. Цю притчу Спаситель розповів своїм 
слухачам. У сюжеті мовиться про те, що чоловік знатного роду перед від’їздом у далеку країну 
залишив кожному слузі по десять таланів срібла і настановив: «Вживайте ці гроші для діла». 
Коли через деякий час господар повернувся додому, то слуги звітувались перед ним про вико-
ристання грошей. Господар знайшов слова похвали тим слугам, котрі виявили сміливість, не 
боялися ризикувати й отримати належні прибутки. Господар був обурений вчинком третього 
слуги, який закопав талан срібла у землю, таким чином загубив своє обдарування.

На щастя, Володимир Довгун не занедбав свого хисту-таланту. Він багатогранний у своєму 
доробку: має вдалі творчі речі і з різьби по дереву, і з живопису та графіки. Є в нього власні 
вірші і пісні, що заслуговують на увагу.

Майстер своєї справи
Впевнено і вільно почуває себе Володимир Довгун на царині художньої обробки дерева. 

Цей мистецький вид є традиційним і провідним на Косівщині. Навчаючись в Косівському 
училищі прикладного мистецтва, герой цього нарису, пізнавав, вивчав таємниці «сухої» пло-
скої і рельєфної різьби. 

Володимир Довгун, як допитливий, до всього цікавий учень-студент щиро вдячний за на-
станови і добру науку колишнім викладачам: світлої пам’яті члену Спілки художників Украї-
ни Володимиру Васильовичу Гавришу, заслуженому майстрові народної творчості України 
Миколі Юрійовичу Федірку, відомому мистецтвознавцеві, заслуженому працівнику культури 
України Олексієві Григоровичу Соломченку. Вони, як і викладач композиції, нині член Націо-
нальної Спілки письменників України Богдан Ілліч Радиш, не відмовляли в тих чи інших по-
радах. Вони не нав’язували власних думок і творчих методів, але вміло, всіляко стимулювали, 
заохочували до творчих пошуків і експериментів.
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У 1975 році творчі розробки молодого 
працівника лісокомбінату були представ-
лені на ВДНГ в м.Москві. Він, як автор 
декоративно-тематичних композицій в 
техніці пластичної різьби по дереву, отри-
мав медаль лауреата.

Зайдіть у хату до привітних Довгунів 
і вас не зможуть приємно не здивува-
ти вирізьблені господарем оригіналь-
ні, вишукані настінні пласти: «Олекса 
Довбуш», «Роздуми старого гуцула», «Ніч 
яка місячна».

Значний доробок Володимир Довгун 
має на ниві образотворчого мистецтва. В 
домашньому архіві майстра пензля збері-
гаються барвисті, вишукані, колоритні 
авторські композиції в техніках олійними 
фарбами, гуашшю та аквареллю. Це, зо-
крема, «Молода пара біля криниці», «Чари 
місячної ночі», «Коло млина», «Ставок 
заснув». Хоч художник багато своїх робіт 
роздарував, але їх ще було достатньо для 
того, щоб розгорнути в залах Косівсько-
го музею персональну виставку творчого 
доробку. Ряд робіт В.Довгуна можна від-
нести до високопробної, художньої твор-
чості. Чимало речей засвідчують, що він 
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неабиякий художник-пейзажист. Любовно малює зріднені гори, водоспади, крутосхили, за-
гадкові скелі, типові гуцульські хатини і обійстя. 

Значні успіхи має пан Довгун і на царині графіки. У 1997 році у фірмі «Прунт-Принт» 
м.Снятин надруковано ілюстровану ним книжку «Син карпатських гір».

Про те, що В.Довгун здібний художник, підтверджують майстерно виконані портрети лі-
дерів нашої нації, видатних патріотів-українців:  Степана Бандери, Євгена Коновальця, ви-
датного композитора Володимира Івасюка, першого Президента України Михайла Грушев-
ського.

Поезія
Поезія для Володимира Довгуна – то стан душі, то своєрідна стихія, що прийшла до нього 

якось несподівано.
Складав спочатку куплет за куплетом на дитячу тематику. Писав для своїх улюблених доне-

чок Віри і Ольги, щоб було їм зрозуміло, доступно й дохідливо.
Згодом прийшли вірші більш вдумливі й серйозні. Є у Володимира Довгуна вірші належної 

проби. Кращі з них друкувались в журналі «Український сеньйорат» в Канаді за 2000 та 2001 
роки. Є окремі недовершені, що схожі на рисункові ескізи. Але в них пульсує пружна думка, 
почуття, емоції. У них своя культура, образність, цікаві вислови. Автор бачить і сприймає цей 
світ оптимістично. По-своєму передає пережиті події і все те, що зворушило душу.

Поетичний доробок Володимира Довгуна пройнятий добротою і людяністю. Струни його 
серця зачіпають морально-етичне і загальнолюдське, стосунки і почуття між людьми, душев-
ні поривання і замрії. У віршах відкриваються грані життя автора, його тривоги й сподівання. 
Окремі вірші у цьому виданні подаються без редакційної правки.

Тож хай щастить йому на поетичній ниві, на шляху до сердець читатів. Хай у віршотворенні 
він залишається самим собою. 
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Закоханий у пісню
Змалку Володимир Довгун любить задушевну мелодійну музику, українську, яскраву, на-

ціональну, щиру, сповнену гідності та благородства пісню. Він самотужки опанував гру на 
акордеоні. Сходження до пісенної творчості розпочалося в нього відтоді, як удома почав грати 
на мандоліні. А пізніше – на старенькому акордеоні, який придбала мама. 

Під враженнями незабутніх подій народилась одна з його патріотичних пісень – пісня «Рух». 
Вперше він її виконав разом з вокальною групою на урочистостях з нагоди святкування п’ятої 
річниці з часу створення Народного Руху України, що проходило в місті Снятині. Автору пісні 
щиро аплодували лідер НРУ, світлої пам’яті В’ячеслав Чорновіл та депутати Верховної Ради 
України Лавринович і Л.Григорович. Цю пісню Володимир Довгун виконав також у Канаді 
під час святкування восьмої річниці Незалежності України. Вона справила на слухачів коло-
сальне враження. Взявши до рук акордеон,  він у світлій, барвистій вишиванці одухотворено 
сказав: «Я – просвітянин, рухівець, в честь світлої пам’яті В’ячеслава Чорновола виконую 
авторську пісню «Рух». То був справжній тріумф. Лунали бурхливі оплески. Були справжні 
овації. А хтось з канадців сказав: «Через вашу пісню ми відчули, що Україна живе».

Творчо аранжував її досвідчений, талановитий Маестро з селища Кути, керівник чоловічої 
хорової капели «Черемош» Маркіян Михайлович Ковалюк. Цей же колектив виконав пісню 
на урочистостях в Кутському Народному домі та на Майдані в м.Косові.  Під час Помаран-
чевої революції звучала пісня «Так, так, так – долі щасливої знак», яка закликала до єдності. 
Ці слова тоді були зрозумілі всім. Солістка хорової капели Людмила Ковалюк проникливо, 
емоційно виконала цю пісню на багатолюдному головному Майдані в столиці України місті 
Києві. Учасники Помаранчевої революції овацією проводжали здібну співачку. Успіх адресу-
вався і авторові пісні. 

Володимир Довгун – автор текстів і мелодій пісень про УПА, про Злуку, про Крути. Всі свої 
пісні він виконує переважно сам, акомпануючи на акордеоні. Від Бога наділений добрим му-
зичним слухом і дзвінким, чистим, виразним, оксамитовим баритоном.
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У хвилини натхнення В.М.Довгун створив ліричну пісню «А зорі падали на долі». Зво-
рушує слухачів ще одна авторська пісня «Лелеки». Ряд інших пісень засвідчують, що автор 
натхненний Божою іскрою таланту. Володимира Довгуна вабив світ музики і в дитинстві, і в 
юності. І в свої 77 літ він закоханий у музику світлу, ніжну, добру і чарівну.

Більшість мелодій Володимира Довгуна за інтонацією і ритмом близькі до народних пісень. 
Але в окремих піснях є оригінальні звороти та інтонації. Він порівнює пісню з богонатхнен-
ним світлим мистецтвом. За його висловом, пісня – то краса і сила. Вона споконвіків рятує 
світ від негідників і пройдисвітів, хамства і жорстокості, мороку й темряви. То ж хай надалі 
В.М.Довгун благословиться на творення мелодійних, змістовних, задушевних пісень. 

Порадники й натхненники
Володимир Михайлович дякує долі, що в нього добра, врівноважена дружина, Оксана Ми-

колаївна,  яка розуміє його і всіляко підтримує, яка в долі і житті є доброю музою. Вона – 
об’єктивний критик і цінитель його творчого доробку. Дружина служить джерелом натхнен-
ня, спонукає на працю і творчість. Багато значить для нього добра  тепла посмішка дружини 
і зачаровує її приємна лагідна мова. 

Оксану Миколаївну знають і шанують на Косівщині як громадську діячку, як активного 
діяльного депутата районної  ради в минулому. В 1997 році вона створила і очолила Косівсь-
кий осередок Спілки сприяння розвиткові сільського зеленого туризму. Вже 22 роки керує 
кредитною спілкою «Косівська». В роботі їй допомагають доньки Віра і Ольга, хоч за фахом 
вони – вчителі. Люблять свою маму доньки та пишаються нею.

Органічно вписався в цю родину зять Ігор Маковійчук – чоловік Віри. Він – особа непе-
ресічна: люблячий син, добрий чоловік для дружини, щирий українець, автор багатьох по-
езій, декламатор, артист, активний учасник аматорських заходів, спрямований на розвиток 
національних традицій та національної свідомості.

Дружина стверджує, що чоловік Володимир дбайливий господар, прекрасний сім’янин, а 
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доньки кажуть, що він уважний, турботливий батько. Свою сім’ю шанує, цінить і любить 
понад усе.

Дружина і діти для нього найдорожчі, найближчі, вони його творчі порадники й натхненни-
ки. Тому, либонь, його художні мистецькі витвори, вірші й пісні випромінюють безпосеред-
ність, непідробну щирість і доброту.

Дружина Оксана Миколаївна і її рідна сестра Євгенія першими дали ідею, виявили добру 
ініціативу, вважаючи за потрібне скомпонувати і видати книжку до ювілею Володимира Ми-
хайловича. До ювілею не склалося. Але думка не втратила свою цінність. Ось перед Вами, 
шановні друзі, творчий звіт Володимира Довгуна. Оксана Миколаївна бажає, щоб чоловік 
надалі творчо зростав та розвивав свій талант. Він цього заслуговує.

У книжці висвітлюється багатогранне життя , наповнене громадською діяльністю і творчі-
стю художника-живописця, різьбяра, поета-пісняра, самодіяльного композитора Володимира 
Довгуна.

Видання ілюстроване малюнками та світлинами робіт з творчого доробку героя цього доку-
ментально-художнього нарису.

Почуте, побачене, прочитане узагальнив і записав друг, однокурсник, побратим по духу Іван 
Мисюк, заслужений працівник культури України, член НСМНМУ та НСЖУ.
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Пісня про Рух
Слова Володимира Довгуна                                                            Музика Володимира Довгуна
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Впевнений, твердий наш поступ
Без вагань і нарікань.
Сила наша в нашій волі,
Розбудись, з розрухи встань.
У Твоїм краю багатім
Стань господарем землі,
Бо в імперії злочинній 
Будеш наймитом завжди.

Приспів:
Рух, Рух, Рух,
Визволив народ наш із московських пут.
Рух, Рух, Рух,
Це – мільйонів в злуці рук.

Жити будеш, Україно,
Господи, Благослови.
В горі, радощах ми спільні,
Лік один – єднаймось ми.
Тож горнімось ми до Руху – 
Рух у спадок долю взяв,
Волю, славу, дух гетьманів,
Щоб нас ворог не здолав.

Приспів.

Віру, мову солов’їну,
Зберегла свій родовід.
Тож тобі, моя Вкраїно,
Ми вклоняємось до ніг.
Є тризуб, і гімн, і прапор,
Незалежність в нас в руках.
Любі браття, милі сестри,
Не згубім цей отчий скарб.

Приспів.

Слава нашим патріотам,
Чорноволові поклін,
Що очолив Рух народний
І підняв нас всіх з колін.

Приспів.
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Іван Франко
Слова Володимира Довгуна                                                            Музика Володимира Довгуна
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З Дрогобича шлях нас веде у село,
В зеленій діброві ховалось воно.
Якова кузня, хата курна,
Тут народилось диво-дитя.

Мрії хлопчини, металу іскрини,
Дзвін наковальні, бій молота в такт.
Думка і праця в пориві єдині
В долі поета епохи – це знак.

Приспів:
Іван Франко, мов рух стихії,
Що творить в нас і серед нас.
Що будить сили молодії
На Україні в лютий час.

Йшов він крізь терна сваволі, незгоди.
В тім океані кривд, горя, пітьми.
Став він тим світлом і духом народу,
Волі бажав їм у ріднім краю.

Приспів.

А на порозі столітньої долі
Нам на горі вже світив «Прометей».
Знедолені рабством встають із неволі,
Рушаться мури-ожив наш «Антей».

Маємо волю, маєм свободу,
Є ще розруха, є ще мури,
Розумом, серцем здолаєм незгоду,
Прийдем до світла Франкової мети.

Приспів:
Іван Франко, мов рух стихії,
Що творить в нас і серед нас.
Що будить сили, дає надії
На Україні в лютий час.

                                               2016 р.
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Іван Франко
Аранж. Я.Кулешка                                                                Слова і музика Володимира Довгуна
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Пісня про Крути
Слова Володимира Довгуна                                                            Музика Володимира Довгуна
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В засніженім полі, ізоранім кулями,
Цвіт України поліг.
На синьому небі лиш місяць і зорі – 
Весь цвіт, що лежав, посріблив.

Під Крутами доля спіткала всіх нас,
Вкраїни сторінка сумна.
Тих 300 відважних героїв-орлят
В нерівнім бою полягли.

Щоб доля щаслива Вкраїни була, 
Віддай частку жалю й тепла.
Розтопить ту кригу цілюща вода,
Зросте Україна міцна.

Згадай, дівчинонько, і ви, мої друзі,
За що ми в бою полягли.
На наших могилах пісні заспівайте,
Згадайте, що ми теж були.

В засніженім полі, ізоранім кулями,
Цвіт України поліг.
На синьому небі лиш місяць і зорі – 
Весь цвіт, що лежав, посріблив.

                                                              1996 р.
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Пісня про Злуку
Слова Володимира Довгуна                                                            Музика Володимира Довгуна
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Від Золотих воріт  
І до Карпатських гір
Взялись за руки сини України,
З’єднались навіки, повік.

Приспів:
Єдність, Воля
Для України слова золоті.
Долю кували
Брати-українці завжди у борні.
Долю кували
Брати-українці завжди у борні.

Від полум’яних сердець
І від теплих долонь
Ми запалили
Свободи вогонь, свободи вогонь.

Приспів.

Скинули пута Москви,
Воля прийшла крізь віки.
В Україні єдиній
Ми незборимі.
В єдності сила завжди.

Приспів.

Від Золотих воріт 
І до Карпатських гір
Взялись за руки сини України,
З’єднались навіки повік.

                                                  1997 р.
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Пісня про УПА
Слова Володимира Довгуна                                                            Музика Володимира Довгуна
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Україна у вогні, народ наш у ярмі.
Хто від орд врятує?
Надія в нас одна – на воїнів УПА,
На лицарів-героїв.

Приспів:
Україно, Україно, щоб ти нам жила,
Україно, Україно, щоб повік цвіла.

Пора нам в бій, пора за землю нам святу,
Народ і віру нашу.
Між двох вогненних лав народ наш рятував
Бандера наш ти славний.

Приспів.

Заступниця УПА, в ній молодість моя,
Буремні дні і ночі.
Вкраїно ти моя, як мати дорога,
Зазнала бід і горя.

Приспів.

Вкраїно ти моя, калино ти сумна,
Могил нам не злічити.
А воїнам УПА, а воїнам УПА 
Нам низько ся вклонити.

Приспів.

І небо голубе, і поле золоте,
І герб наш – тризуб волі.
Своє життя віддай, та бороніть свій край,
Сини мої – соколи.

Приспів.
                                                        1992 р.
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Пісня про УПА
Аранж. Я.Кулешка                                                                Слова і музика Володимира Довгуна
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Бій під Космач-Рушором
Слова Володимира Довгуна                                                            Музика Володимира Довгуна
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Вітер в горах, шум ялин.
Спить Космач.
Не спить загін.
Повстанці в засаді, розібраний міст.
Тисне мороз,
Сліди засипає сніг.

Розвідка доповіла –
В гори суне орда:
Чотири сотні,
Каральний батальйон,
Веде горезвісний
Генерал Дергачов.

Студебекери гудуть.
Енкаведистів везуть.
Звивиста дорога 
Веде на Космач,
Їх там чекає
Розплати час.

Хлопці, не стріляти!
За скрутом будемо брати,
Будемо брати, 
Будем карати – 
За матір і батька,
За сестру і брата.
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130 літ
Слова Володимира Довгуна                                                            Музика Володимира Довгуна
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130 літ тому у Княжім Львові
«Просвіта» мовила до нас:
Я виведу народ з неволі,
Наука-світло вкаже шлях.
Наука-світло вкаже шлях.

Вела через імперії й неволі,
Через наруги і пітьму,
Вела і привела до волі,
І зберегла нам мову чарівну,
І зберегла нам мову чарівну.

У світлий храм, де Бог і вся родина,
І Стольний Київ, Княжий двір,
Гетьманська слава, Січ єдина,
І лицарів змагань за отчий дім,
І лицарів змагань за отчий дім.

Все тут своє Вкраїні серцю миле
Із темряви та в свій рай.
Наука, пісня, військо сильне
Не зломить ворог духу і наш край,
Не зломить ворог духу і наш край.

                                                        1998 р.
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Народ Лемківщини
Слова Володимира Довгуна                                                            Музика Володимира Довгуна
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Весно мого краю, тебе як згадаю,
Як мило заквітли гори і доли.
Весни крижаної ніхто не чекав,
Що враз так ламала лемківські долі.

До жалю стискалось серце зранене,
І сльози гіркі обливали лице.
Народ Лемківщини, той спомин понині
Холодить нам серце, як весна прийде.

Лелеки, лелеки, ви білі, ви білі,
І смутку на крилах є знак.
По світу в негоду ви враз розлетілись
І долі по-різному склались у вас.

                                                                 1996 р.
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Якщо любиш свій край
Слова Володимира Довгуна, Богдана Радиша                               Музика Володимира Довгуна
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Якщо любиш свій край,
Поруч з нами вставай.
На прю з пітьмою зневір
Разом ми зможем, повір.

Приспів:
Так, Так, так!
Долі щасливої знак.
Це – історичний момент,
Ющенко – наш президент.

У вирішальний той час,
Господи, вислухай нас.
Досить брехні та хули!
Світла нам, Боже, зішли.

Приспів.

Душу вкраїнську збуди,
Голос прийди захисти.
Це історичний момент – 
Ющенко – наш президент.

Приспів.
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Чудо-хор «Черемош»
Слова Володимира Довгуна                                                            Музика Володимира Довгуна
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Кутський хор «Черемош», «Черемош». 
Скільки літ не питай, а примнож.
Ти послухай пісень, не забудеш той день 
Чудо хор «Черемош», «Черемош».

Які хлопці зібралися тут!
Як співають, то гори гудуть
Щоб всі чули пісень, не забули той день.
Тут маестро - творець Ковалюк.

У капелі соліст Андрійчук.
Без соліста ні крок, ані руш.
То приємний тенор, а для хору гонор.
Чудо хор «Черемош», «Черемош».

Голос чистий звучить як кришталь,
Ллється пісня Людмилина вдаль.
І, дай Боже, вона до вершини прийшла.
Чудо хор «Черемош», «Черемош».

Роман Лівак баяніст-віртуоз.
Це стихія, мистецтво всерйоз.
Хоч на скронях зима, грає в жилах весна
Чудо хор «Черемош», «Черемош».

Рідна пісне, над краєм лунай,
Черемоше, цвіти, процвітай
Нам даруй кожен день тих чарівних пісень.
Чудо хор «Черемош», «Черемош».

                 Пісню присвячено 25-річному
                    ЮВІЛЕЮ чоловічої аматорської
                    капели «Черемош»
                   
                    03 червня 2007 року
                    м. Косів 
                автор Володимир Довгун
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Вітальна
Слова Володимира Довгуна                                                            Музика Володимира Довгуна
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Тут народилась «Просвіта» –100 літ, 
Шевченкове слово живило наш рід.
Франковий Мойсей освітив шлях у світ,
Шукали ми щастя, мов папороті цвіт.

Сусіди і друзі ви наші повік.
Кутській «Просвіті» сповнилось 100 літ.
«Просвіта» - сіяч засівала свій лан,
Обжинки сьогодні у всіх просвітян.

Безхмарно не було і грози пройшлись,
«Просвіта» - веселка тепер і колись.
В «Просвіті» зростало добірне зерно,
Полова злітала, по вітру несло.

Ґаздуймо сміліше, бо ворог не спить,
Слабого здолають, нам в рабстві не жить!
В «Просвіту» горнімо талант і добро,
Складаймо в скарбничку, поборемо зло.

Поборемо зло і розійде туман.
У рідному краю я – лицар, я – пан.
Сьогодні звітує «Просвіта» із Кут,
Із Косова друзі вітають за труд.

 «Просвіті» – 100 літ, поважний це вік,
Все перебули, зневагу і гніт.
У вільному краю єдиний є лік,
Шануймося, браття, нам жити повік.
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Акордеон
Слова Володимира Довгуна                                                            Музика Володимира Довгуна
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Акордеон, акордеон,
Настроюєш ти душу мою на весну.
Літа мої, мов солов’ї,
Виспівують в зеленому гаю.

Акордеон, акордеон,
З тобою легко, мов з коханою в танку.
Літа мої, мов солов’ї,
Виспівують в зеленому гаю.

Акордеон, акордеон,
Ти ділиш душу, не питаючись мене.
Вже й сивина, а я лечу,
Бо ти даруєш ще мені весну.

                                                             1995 р.

2 р.

2 р.

2 р.
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Зорі падали на долі
Слова Володимира Довгуна                                                            Музика Володимира Довгуна
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Колосилася пшениця в сонячному златі,
У замріяних волошках, полум’яних маках.

Жайворонка лине пісня в голубому небі,
Ми ішли назустріч долі, не було нам межі.

А стежина хитрувала, нас вела до ночі.
Задивлявся я дівчині у щасливі очі.

Заколисане село місяцем сріблястим,
Зорі падали на долі ніжні і прекрасні.

                                                                          1994 р.
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Пектораль
Слова Володимира Довгуна                                                            Музика Володимира Довгуна

цвіт
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Б’ються хвилі Борисфену
В берег скіфських володінь.
Жив народ, творив легенду
І ховав від поколінь.

В царстві Скіфії Героса,
Там, де в’ється Танаїд,
Знатна дівчина скіф’янка,
Наче квітка-горицвіт.

Приспів:
Лиш красуні-скіф’янці одній
Золоту пектораль чародій
Чарівній тій дівочій красі
Дарував пектораль на часі.

Вітер грає з ковилою,
Гонить хвилю по степу.
Під курганом й синевою –
Корінь нашого часу.

Крізь віки ховалось диво
У кургані степовім.
Цю легенду воскресила
В Україні пектораль.

Приспів. 

                                          2005 р.



112

Я малюю туман
Слова Володимира Довгуна                                                            Музика Володимира Довгуна
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Я малюю туман.
Акварелі прозорі.
Ледь помітні хатки 
У чарівнім полоні.

Приспів:
А туман, а туман,
То – вуалька природи.
Лишень сонечко зійде – 
Кольори веселкові.

А туман, а туман
Навіяв спомин чудовий.
Я з дівчиною йшов
У казковім полоні.

Приспів.

На палітрі фарби,
Кольори веселкові.
А горами іде,
Сипле золотом осінь.

Приспів.

А туман по низах,
Впав на трави шовкові.
Заросилась трава,
Як коралі ранкові.

Приспів.

                                   2018 р.
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Вільнюс
Слова Володимира Довгуна                                                            Музика Володимира Довгуна
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На пагорбах твоїх, Вільнюс,
Красується зелена шаль.
І ніжиться в тумані Няріс,
Несе у даль свою печаль.
У дивовижному сплетінні,
В будовах давніх і нових,
Готичні храми величаві,
Будинки туляться до них.

Тут зодчі вміло розставляють
Акценти будов творінь
В ошатних парках, площах і майданах.
О! Скільки тут краси і див.
У Вінгіс парку звучать хори
Стоголосі і дзвінкі.
Летять вони, летять в простори
Країни вільної Литви.

На варті вежа Гедиміна
Із сивиною давніх літ.
Маленька ти, Литво, країна,
Та гідний  подиву політ.
О, добрий ранок, місто Вільнюс,
Чарує мене твоя краса.
О, «лабас рітас», Вільнюс – вільний,
Свободу виборов ти для життя.
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Сон

У лісі у пралісі

Слова Володимира Довгуна                                                            Музика Володимира Довгуна
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Як ти мучила мене,
Коли сон мій опівночі.
Ти приснилася мені,
Я вдивлявся у милі очі.

Приспів:
Сон, сон, сон,
Сон, сон, сон,
Сон, сон, сон, 
Сон, сон.

Я наблизитись хотів,
Ти поволі віддалялась.
І ні слова з уст твоїх.
За туман густий ховалась.

Приспів.

Я тебе манив, благав.
Ти була, мов ангел Божий.
І ні слова не почув.
Сон  цей мучив і тривожив.

Приспів. 

                               Оттава 2000 р.

У лісі, у пралісі
Є дімочок чудовий,
Там знарядь вся ледова,
І пухи всі снігові.

Там Баба Завірюха
Мороза діда має,
Мороз її не слуха
Усе кудись гуляє.

По селах ходить в нічку.
Як згасне промінь сонця,
Мости кладе на річку,
А квіти – на віконця.

А баба все сердита,
Що дід десь ходить з хати.
Вся в білому повита,
Йде діда здоганяти.
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Зорав нивку козак
Слова Володимира Довгуна                                                            Музика Володимира Довгуна
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Ой,чуб, мокрий чуб,
В коня мокра грива.
Зорав нивку козак, –
Де з обідом мила?

Ой !

Може, вона, як ішла
Берегом, потоком,
Похитнулась і упала
В воду ненароком.

Ой лишенько!

Ой, піду, побіжу,
Біду-лихо відверну!
Біду-лихо відверну!

А як біг – зустрів куму,
Вона привіталась.
Оглянулась навкруги
І тихо казала:

Ох!

Бачу тяжко робиш в полі,
Робиш без обіду,
Твоя жона у садочку,
З кимсь веде бесіду.

Ото воно!

Тож сідай і поїж
Пирогів тепленьких
І в сметані обертай,
Щоб було смачненько.

Ой кума!

А кума, а кума,
Ще й чарчину налила!
- Будь здоровий, козаче!
- Будь здорова, кума!
Звеселила козака!

Ото кума!
                                  2019 р.
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ВІРШІ
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ЧОРНОБИЛЬ

Немов нічого і не сталось,
Дітей погнали на парад
Вони довірливо всміхались
«Щасливі» – у країні Рад.

Партійні лідери в колонах,
І на трибунах ті ж самі,
Гойдались стяги  кумачеві
В людському морі при грозі.

Сонце й те злякалось…
За найкращу  із планет.
Немов вкопане  вдивлялось,
Чи не смертельним був багнет?

Безлика «Правда» – забрехалась,
Лиш красномовним був балет.
Чорнобилю таки дісталось,
Ось тобі, Вкраїно, «совпрогрес».

Чорнобиль впав, не тільки ти,
Все було у планах Сатани.
Створили пекло на цілий світ,
Вступили у глибокий і жахливий брід.

Тепер дізнались на землі,
Що є на мапі Україна.
Так виявила нас в біді 
Потворна ядерна руїна.

І молодою називають,
Та де ж це бачено?
Хрещена тому понад тисячу літ
Яку українці країну мали?
Чорнобиль дав на це одвіт.
                                              1986 р.

З МОЛИТВОЮ ДО БОГА

В думках з молитвою до Бога
Зникає відчай і тривога.
І сила, впевненість зринає,
Душа і тіло розквітає.

А все, що було сірим, непривітним
Стає вже добрим, гарним і завітним.
В громаді, серед люду рівний серед всіх – 
Так ти знімаєш з себе гріх.
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А зло! Воно спокуса. Завжди то гріх.
Це зло на кожнім кроці підступає,
Якщо береш когось на сміх,
Плетеш інтриги, обкрадаєш.

Це зло жертви вимагає:
«Зроби лиш так, як хочу я!
Відчуєш силу мого раю,
Прийди, прислухайсь, я чекаю!

І не звертай на плач і на благання.
Слабкий він і є слабкий, збори зітхання.
Не поступись своєму «я» – бажанню,
Будь твердим  і у цім змаганню.

А будеш сильним – то відкрию двері
До скарбу злота всього.
Бери, не вагайся 
Візьми! Перед тобою, ось воно!»

Спокуса саме враз аж зраділа,
Що все так чітко довела до діла,
Що аж біда зачула, підійшла, присіла,
Приглянулась - сподобалось, обжилась.

І на хвилину вже не відступала.
В обійми міцно все це обійняла,
Всю велич жадоби і блиску злота
Від себе вже не відпускала.

Збагнув усе, та було пізно
Руки ніхто не подавав.
Звернувсь до церкви. Став покірно.
Замолював свій гріх. Благав, благав, благав!
                                                               2010 р.
****
Шевченко – Геній нашого народу
Горить, як ясная зоря.
І засвітилася «Просвіта»
Воістину від Кобзаря.

В наш час розрухи і незгод,
Втрачаєм скарб ми найцінніший.
Звертаймось до Кобзаря
Проймімось духом найсвітлішим.

У Каневі понад Дніпром
Наш Геній духа українського народу
Спасибі, Боже, за талант
Що дав ти нашому Пророку.
                                                    1997 р.
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****
Для нас єдина Батьківщина – Україна
Це батько, мати, сестри і брати,
І мій народ, що зветься українським,
І Божий Дар одвічної землі.

Красуйся, Україно, як барвистий килим,
Бо на Твоїй землі живе трудар.
А він усе створити може,
Лиш дайте землю, волю і наш стяг.

Не допустім, щоб нашу віру, волю, мову
Топтали і глумили перевертні й москалі
В словах Шевченкових пророчих,
Знайдем ми правду в Кобзарі.
                                                          1988 р.

СВЯТА СОФІЯ

«Пишність, справжня королівська велич міста»,
Так описав один мудрець.
В зеленій купелі «Софія» урочиста
Із сестрами – церквами. – Святості вінець.

Народ охрещено княжою рукою
У чистих водах, мов кришталь.
Була це воля Божою і святою.
Це дух народу, нації мораль.

Царя-москвита вип’ячене око,
Посох стискала лють – яга,
І як орда пішов на Київ.
Вогнем палив усе до тла.

Народе, корінь твій живучий
На згарищах зелені пагони пускав
Набрався сили ти мов дуб могутній
Всім буревіям на шляху стояв

О,Києве, колиско Руси – України,
Історії віків – духовний дар,
Цвісти тобі, а нам радіти
В твоїй красі магічних чар.
                                  Оттава, 5 липня 2000 р.

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Не дав загинути Вкраїні і народу,
Імперську тьму Він розривав,
«КОБЗАР» був зброєю святою
Бог – Духа-Генія в Шевченка вклав.

Цей дух множився в душах наших,
Народ побачив світла світ.
Тепер ніхто його не згасить,
Поки живий козацький рід.
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Та ходять виродки вчорашні,
Манкурти, яничари, плазуни,
Вони взялися за Шевченка,
Чорнити світлі сторінки.

Вони так бралися за Бога,
Валили храми нам святі
Комуни  п’ята  це колона,
Загін запеклих ворогів.

З гнилого пня   виповзла зміюка.
У славнім Рівно-місті
Кого наважилася вжалить вона
Через газету  «Вечірні вісті»?

Проводиря, що вивів нас, сліпих, з неволі.
Гніту кріпацького, імперського кубла,
Де пролилося море сліз і крові,
Україні присвятив усе своє життя.

Чому отрути так багато?
Отруєна Чорнобилем земля,
І жилавий Славутич знемагає,
За місце в Україні мова бореться моя.

Що завинив, перевертню, тобі Шевченко?
- Чи Бузині калина дорога?
Поет Шевченко з любов’ю та милосердно
Оспівував козацьку славу, матір і дитя. 

А Бузини синдром відлуння 
То Жириновського брати
І ті, що вбили Білозіра, – 
Це замах проти нації завжди.

Ех, сину, сину ти лукавий,
Ти постамент хотів би вкоротити?
Генія Шевченка народ поставив. 
То я, Україна, там стою! Ти намір мав мене 
зганьбити!

Будь пильний мій народе
І світлий образ бережи
Спливе все шумовиння враже 
Гордімося, що ми Тарасові сини.

                     Був надрукований в журналі 
«Український сеньйорат»

Оттава – 16/11/2000 Володимир Довгун
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ПОСВЯТА ЧОРНОВОЛУ
 
Гельсінська Хартія.
Таке потепління!
Та скута ще кригою
Вкраїна твоя.
Ти твердо знав,
що зійде насіння,
Бо розумом й серцем
його засівав.

Знамена барвисті,
жовто-блакитні,
Як води у повінь,
потоком неслись.
По Львову розбурхані,
такі урочисті – 
Хоругви святії.
В душі він моливсь.

Та мить історична,
така блискавична!
У чистому небі така височінь!
Не було вже сили її зупинити,
То Руху лавина гоїла нам біль!

Ті муки й зневагу,
що в тюрмах зносили
Впродовж тиранії,
імперської тьми.
І чулось: «Сини України!
У єдності – сила!
З вами Рух – 
В’ячеслав Чорновіл!»

А доля мчить 
така невблаганна –
На гладкій дорозі
Шосейній лягла.
Камазом – 
катом «вчорашніх» –
 По вірному сину пройшла.

Утратила славного
Вкраїна Героя
В серцях українців – 
щем болючий.
Народе, прокинься!
У єдності – Воля,
У тебе я вірю.
Наші крила могутні.
                                                 1999 р.
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КОЛИШНІХ ЗАБАВА

Виріс грибом Прип’ять – град,
Хіросіми, Нагасакі брат.
Невидима розсип жнивує в свій лад,
Стронцій і Цезій в жилах стократ.

Системи-мутанти,
В зародку-потвори,
Людина – не жарти,
По світу тривога.

20 літ – незчисленних сиріт
100 літ – не поправить тих бід.
Рук не заламуй, розум гостріш,
Поки не пізно, в набат бий сильніш!

Природи мутанти – 
Колишніх забава,
Страшного похмілля
Україна зазнала. 
                                                  1986 р.

ЯНИЧАРИ

Сини Вкраїни, яничари,
Якби «Кобзар» ви прочитали!
І серцем, і душею пройнялися !
До матері, облудний,  повернися!

І ненька твоя – Україна.
Коріння тут твоє і ім’я.
Від княжих тих прадавніх літ
Ведеться славний родовід.

І виглядали б  козаками,
А не бадиллям, лопухами.
А буде  цвіт – то ваші діти,
За рідний край тоді б радіти.

Ох, діти, діти… Вся надія
Та що й казати. Серце мліє
Коли стоять за чужинця,
Зреклися мови, віри і свого вітця.

Якого роду будуть діти?
- Каратись стануть  чи радіти?
Лиш вишиванка у свята, –
Що нагадує хто ти і звідкіля.
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Для недруга – слово українець,
Як гостра шабля козака…
Ти – син Соборної України,
І матір в тебе лиш одна.

А б’ють чужинці брата твого,
А ти вдаєш собі німого.
Бо  яничари і вороги 
Пов’яжуть, поведуть . – І навіки…

І в буйні шати вже не вбрати ,
Коріння стане висихати.
Лишень покласти в домовину,
В чужую землю, негостинну.
                              Оттава, 26 червня 2000 р.

БАЙДУЖІ БРАТИ

В нашім народі байдужі брати,
На зоранім полі не ваші плуги.
Брати-українці її засівали
І потом, і кров’ю її поливали

Байдужий – те саме, що ржавий леміш
Поле не зореш, просто лежиш.
Тебе обминають весни й літа,
Таким перевеслом не зв’яжеш снопа.

Байдужий брате, міняй ти леміш
І поле ми  зорем, заживеш веселіш,
Тебе приголубить  червона калина
І буде радіти мати-Україна.

Солов’їної мови, народе ти мій,
Єднайся по долі і волі святій.
Хіба той байдужий не наш таки брат?
Ставай в один стрій і буде в нас лад.
                                                     1990 р,

МАЙДАН  2004

Снігова заметіль,
Ти поглянь лиш довкіль,
Скільки лиць, добра і тепла.
На майдані весна.
Б’ються в ритмі серця.
Тільки  - так! Тільки – так!

ПОВАЖНИЙ ВІК

Вижниця й Кути – чарівні міста.
Гори зелені. Карпатська земля.
Тут народились наш «Водограй»,
Сузір’я «Смерічки», Черемоша край.
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Шепоче Черемош легенди щодня:
«Покутська земля, Гуцульська земля»
І успіх у милих, й ранкова роса,
І пісня чарівна у всіх на устах.

Овідій-гора, не мовчи, розкажи,
Як гнала навала в Карпатські ліси.
Ні кроку за гору монгол не ступив.
Народ вільний її боронив.

550 літ – поважний це вік.
Все перебули, зневагу і гнів.
І вільному краю єдиний є лік.
Шануймося, браття, нам жити повік.

Шукати нам щастя не треба в світах.
У нашому краю живе синій птах.
Примнож, збережи ту славу і цвіт.
Заможним і вільним будеш повік.
                                                       1996 р.
****
Рік вже «Криця» в домі кожнім.
Це газета із газет
В ній працюють хлопці наші
Професійно на предмет.

Назву дали влучно – «Криця»
Вже твердіше за неї що?

Як читаєш їх добірки,
Оживає зло й добро.

Оживають дні буремні,
Славні наші вояки,
Світлі лицарі Вкраїни,
Їх діла і в наші дні.

Тут майстри пензля й слова
Присвятили свій талант;
Хоч зарплата на хлібину –
Та рішучий крок у Вас.

В ній перо гостріше списа,
Викривай же ворогів
За все зло, що натворили,
Що вганяли до могил.

Так живи нам, «Криця» мила. 
Вірність, жаль і всю любов
Присвяти борцям за волю,
За святу пролиту кров.

Журналіст В. Глібчук - керманич.
Так керуй і так тримай.
Ти вітрилом вправно правиш
І наш край ти звеличай. 
                                              1996 р.
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УКРАЇНСЬКИМ СЕНЬЙОРАМ ОТТАВИ

О, сеньйори, сеньйорити,
Нашої Вкраїни діти,
Не від добра Вас гнала доля –
Зірвали буревії з поля…

Не від добра у світ летіли.
Лелеки, гнізда полишили.
Святі для Вас місця – церкви,
Не думалось, що назавжди…

В жнива, у спеку серед поля
Жайвора співи, ген – тополя…
Запах трав. Вода в криниці.
І хата біла, сіна в копиці…

А на Україні чорнозему того,
Кажуть, половина світового.
То чого б не панувати?
Знаємо всі кого спитати….

Причина, звісно, тут одна:
Для зайд усіх то лакома земля.
Народ неволили, гнобили,
На каторгах вичерпували сили.

Було би все. Була б Вкраїна
Багата сильна та єдина.
І щоб ніхто нас не ділив,
А в злуці люд наш гідно жив….

Розкидала зла доля люд по світі 
Та не пропадуть толерантні, працьовиті.
Духовність в них закладена в основі,
Дожили гідно до сеньйорів.

Тож збирайтесь у рій,
У домівку, де люд свій,
Рідна мова, все своє.
Цей бальзам лікує все.

Доктор наш, Іван Войчишин,
Він сеньйор найважливіший.
До яких б не брався справ,
Хист і душу він вкладав. 

Всі новини з Інтернету,
Із газет – про всю планету.
Про Україну, неполадки.
Все це чітко, по порядку.
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Щоб роботу цю робити,
Треба часу й люд любити.
Тож йому за це хвала
Від сеньйорського коша.

Всім сеньйорам, сеньйориням!
Наберіться Ви терпіння,
Аж до осені гуляйте,
Про свій клюб не забувайте!

                  Оттава, 24 червня 1999р.

****
Наче свій і не чужий,
Але свого чомусь  цурався.
Чого так тягнеш у болото?
Хіба в  нім  не купався?

Для українців ті ж кайдани,
Що не дають ступати.
За всі провини з ворогами
І ти в одвіті, друже-брате.

За те, що продавався й продаєш.
З колін тобі ніяк не встати.

Як ореш, сієш – так пожнеш,
А найдорожче в світі втратиш.

Лиш крок один до каяття – 
Спаде з душі тягар гріховний.
Немов охрещене дитя
Ввійдеш  в широкий світ духовний.

Якби ми любили рідний край
І плечі дужі підставляли,
Була б Вкраїна наче рай.
І вороги б нас поважали.

Зорать, засіять свою ниву.
І хата з краю - вже не  з краю.
Зросте врожай усім на диво.
Ти свій…! Ти не чужий…! Тебе вітаю!!!
                                                   28.07.2001 р.
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ПОСЛАННЯ З ГУЛАГУ

Перед зламом імперії зла
Ще паради, гучні з’їзди, політбюро ЦКа.
В руках транспаранти –
«Перестройка», «мир», «труд».
В поляків – «Солідарність», а в Україні – «Рух».

Планові конвої, суди виїздні,
Камери, грати, клаптик неба у вікні.
Вже впала ганебна Берлінська стіна.
А в нас – в’язні сумління – Колима, 
Норільск, Воркута.

Послання з Гулагу проникли у світ.
Небезпечний системі став Чорновіл.
По духу незламний, його поважали,
За стійкість свої «Генералом» звали.
                                                         1999 р.

ГОЛОДОМОР 1932-1933РР.

Упир червоний у ту пору
Мовляв:«Карала посуха, був винен неврожай».
Чому по Збруч винить погоду?
На сході шалька смерті важила за край.

На села накинули обруч – капкан.
У колі-голод, розпач, сльози, стогін, плач.
У «Серпа і молота» у дії зловіщий план. 
Народ конає. А тішиться палач.

В розбещену Москву, полатану Європу
Вивозять золото – хлібів врожай
З опухлої, напівживої України.
І закривають залізною завісою соцрай.

Комуно – палачі, у ваших генах
Сліди проклять замучених, невинних.
Ви діяли і дієте по нових схемах
І знову топчитесь  по мертвих і живих.
                                                                         1993 р.
ВІЛЬНЮС

Заплутався у вуличках Вільнюса Старого.
Дарма, що ноги натрудив.
Близьким мені це стало місто,
Бо стільки тут краси і див.

Тут наш Тарас ще молоденьким
Служив у пана козачком,
І любо юному Шевченку –
Пізнав життя і цей народ.
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Зигзаги – вулички в бруківці кам’яній 
Поміж мури втискаються щосили.
У шатах зелені на клаптиках землі
Гранітні валуни спочили.

Костели вістрям небо підпирають.
На вежах віконечка-бійниці.
Дубові брами не дрімають,
А бережуть історії скарби предвічні.

Скрізь тут минулого печать,
У кожнім домі і закутку.
Гранітні постаті стоять.
Королям тут  не до смутку.

Тут правлять королі, і музика звучить.
Вона дзвенить своїм прологом:
- «Литво, маленька в світі Ти,
Та гордо йдеш з своїм народом».

Тут дух Вітаутаса витає,
Він на коні і на гербі.
Історії народ не забуває,
Життя пульсує у жилавій Литві.
                                    10 березня 1989 р.

А ГЕН, БЕРЕГИ

А ген – береги, немов «амплітуди».
Оголений період, пластові споруди,
Укладені часом застиглі пастелі
Підносяться в гору в зеленій купелі.

В гірських  ярах вузьких та широких
Вливаються малі й великі потоки.
В дорозі дзюркочуть, шепочуть веселі,
Любуються, грають в дзвінкій каруселі.

На схилах, уступах, у бистру стрімнину
Збуджено мчать у широку долину.
Гуркочуть, спадають, розносяться гуком.
Симфонія гір перед зором і слухом.

А там, у долині, вже плесо розлоге…
Немов спам’ятались. Затихли розмови.
І небо, і хмари вдивляються в води.
Де ж їхні краплини, що творять пригоди?
                                                             1997 р.
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ОСІННЬОЮ ОТТАВОЮ

Парки Оттави – кленів гама барвиста, 
Вкраплені осінню квіти – намиста, 
Будови модерні, скляні футляри, 
Синь неба, в поверхах пестяться хмари. 

Парламенту велич від Шота Лорії. 
З постаментів постаті зійти враз готові.
Автобуси – красені поважні, дбайливі
Гостей поважних привозять щоднини, 

А ген акварелі, легкі і прозорі.
То води Оттави і Гулю будови.
Залізним мостом береги скріпили –
Квебек, Онтаріо чуються в силі.

Із трепетом рветься Рідео в Оттаву,
Минає скелясту і штучну заставу.
Його зупинити силкуються скали.
То, впевнений, кличе усіх до забави.

Хвилястою стрічкою в’ється канал.
Від Моніс-бею - Рідео послав.
Шлюзів сходини - пороги надійні.
Підносяться, сходять яхти замріяні. 

Green-Valley, що над каналом, 
Собор католицький стоїть на славу. 
Тут мова українська і хори, і співи.
Українці Канади поважно зажили. 

Осені барви контрастні, рішучі; 
Дарунки природи ошатні, співучі. 
Та незабаром холодна зима
Декорацію змінить, в свої вступить права. 
                                                             2000 р.
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ЛІРИЧНЕ

ЄТЮД 

На небосхилі заграва Сонця розгорялась.
Розбурхані, гонимі вітром,
Спішили хмари – острови.
Крізь чорне мереживо
Гілок і хат, виднілись
Дивовижні природи кольори.

Яка симфонія, який тут спектр,
Яка тут декорація жива.
Міняється і щохвилини
Перед тобою вистава вже друга.

Природи театр – казка предвічна,
У тобі черпаю я сили щодня.
Ти й роздуми, спомин, натхнення.
Стою, милуюсь біля вікна.
                                                    28.11.1983р.

СВЯТО ТЮЛЬПАНІВ

В бузковій повені купається мій зір.
В Оттавських парках і майданах
Напрочуд  барвистий килим – цвіт.
Його творець – чудо – тюльпани.

Вони вклоняються весні
І салютують в кольоровій гаммі.
Нема байдужих в цій порі –
Яскраве шоу у програмі.

Пора квітуча в літо перейде,
А там свої принади.
Та той заряд краса несе,
Що віддзеркалює життя Канади.
                               Оттава, 24 травня 2000 р.
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            МЕТЕЛИЦЯ

 Ох, і дує, і мете!
 Це метелиця іде,
 В білих шатах вся вона
 Ця красуня зимова.

 То летить, а то кружляє.
 В усі куточки заглядає
 Снігом, снігом  пеленає.

 Не чіпає димарі,
 Стіни, вікна й ліхтарі, 
 Бо і так шкода –
 Весь сніжок із них спада.

 Раді діти, що сніжок:
 Буде баба і каток,
 Будуть ігри і фортеці,
 Радість старшим і малечі.

 Місяць лютий,бережи
 Ти метелицю завжди,
 Бо без неї не та зима,
 Всім нам радість, їй - хвала.
                           Грудень 1995 р.

****
На гребені гори поміж смерек.
Голівку сонце  розчесало золотисту
І, втомлене за день, неподалік
Подалось в постіль вогненно-барвисту

Якусь хвилину гралось, веселилось,
Лишало лиш проміння золоте,
А те згасало безупинно,
Аж поки не втомилось.

Краплак мінявся, вигравав,
Літоль була йому співзвучна.
Легка і гармонійна
Була то гра для них подвійна.

Та в стороні чекала вже друга, 
Чарівна темно-голуба.
Набравши сили і краси,
Накрила всі фарби: запанувала. 
 
Щоб веселитись та ще гратись,
Зірок закликала собі.
Тривало дійство аж до ранку,
До сходу ясної зорі.
                                                             1985 р.
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ЮВІЛЕЙНА ДАТА

Весільна Ювілейна дата
В Юрія і Христі 35-та.
А що саме в цій порі?
Зима, січень, замети снігові,
Новий рік, нове тисячоліття,
Різдво, Василія, Йордан,
Число сімейне 22 січня,
Соборність, Злука всіх краян.

Згадують про вишкіл у Пласті,
Про бій під Бродами.
Юрко був в курені «Бурлаки».
Христя – «Ті, що греблі рвуть завзято»
А псевдо кожен мусів мати,
Щоб конспірацію тримати.
Тож Юрій був завзятий «Цюха»,
А Христя – «Адя» - щебетуха.

Спливають роки золотії.
 І все немов десь уві сні.
Та все-таки сповнились надії.
Живе Україна  вільна на землі.
                                        Оттава, 22 січня 2000 р.  

****
Розлігся сніг на живоплоті,
під ним сухий торічний лист.
Пташки ховаються до ночі,
бо тут є захист і нічліг.

Віхола вночі пригнала,
шаліла, бенкетувала.
І радий я, що саме тут,
на живопліт мене уклала.

Мороз скріпив мене на дусі,
і при кожнім вітра русі
я чув, як сон мене здолав – 
в блаженнім стані так я спав.

Скінчились снігові забави,
пригріло сонечко ласкаве.
І я проснувсь, відчув тепло.
Вже не до сну мені було.
.
Та не біда, я – сніг-вода.
По гілочках і стовбурцях
спливу під корінь.
Так напою його досхочу!

А саме в соках є мій слід.
А за мою таку турботу
ошатним стане живопліт.
Так! Немарно і прожив цей рік.
                                           2005 р.
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****
Ходять хмари стороною,
Розмовляють між собою,
Гори їм не на заваді.
Цій розмові навіть раді.

****
Вітер є господар в небі,
Про хмари він дбає.
І від того, як їх формує,
Кожна хмарка назву має.

Одна легка – то периста,
Друга повна – то купчаста,
А та третя – грозова.
Знай, підступна є вона.

А перисті – ті високо
В небі смугами ширяють.
Добре видно – вітер гонить,
А дощу від них не має.

А купчасті – ті поважні,
В них води вже так багато,
Але треба їх погнати,
Щоб на дощ їх спонукати.

Інші хмарки - то біленькі. 
Вкупу вітер їх зганяє,
А вони від тої злості
Чорні іноді бувають.

От тоді стають страшними – 
Мають грізну вдачу.
Б’ють  блискавки і громи,
Сиплять град  в придачу.

А коли в танку – то сила.
Їх не розпізнати.
Люди кажуть: «Добра злива – 
Треба десь сховатись».

То  ж які б вони не були,
Всі вони над нами.
А найкраще, як є сонце
Все ж поміж дощами.
                                     1984 р.
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ПОДОРОЖ НА ВАКАЦІЇ 

У Самборі на автобус нас посадили.
І ми собі з Юрком сиділи. 
А за вікном  поля просторі,
Ліси, хати лиш миготіли.
 
А брат Юрко (молодший на 2 роки)
Хоч був часом і неслухняний,
Та у мандрівці в цій, нівроку, 
Міг обійтися вже без мами. 

Ми вбрані були в штанцях коротеньких,
Що на  шлеєчках трималися вузеньких,
І в білих підколінках з китичками,
В сандаликах новеньких з дірочками.

А вишиванки - сорочечки
Таке здивування викликали,
Очей від них не відводили,
Немов були якимось дивом. 

Я чув, як  пошепки казали:
- То з міста, видно, хлопчаки.
- Дивись, дивись, як їх убрали,
Не те, що наші дітваки. 

Дорога була дуже прикра.
Автобус набитий був людом – пачками 
Для нас у цій порі вакацій.
Лиш за вікном курилося за нами.

В дорозі як в дорозі.
Та кращого комфорту не чекали.
Жили в Радянському союзі,
На ці дрібниці не зважали. 

Якась пані, що зайшла в автобус,
Нарікала на особу, що на ногу стала.
Та я мав виховання добре
І сісти їй запропонував. 

Три бабці на передньому сидінні,
Всі три, замотані хустками,
Закрили вікна на сумління,
Щоб не скрутило протягами.

Автобус враз вскочив у яму.
Почувся звук такий дивний. 
Хтось не по-нашому згадав про маму.
Водій застиг, аж став блідий. 
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Немов в руках у різника
Дорогою пищало «бісенятко».
То в діда із плечей з дірявого мішка
У кошіль із  яйцями упало поросятко. 

Дві жінки, на диво галасливі,
(хоча на вигляд і вродливі) 
Одна з другою сперечались
 А люди потайки сміялись!?

Троє  мужчин високих зростом
Хитались, вели розмову про горілку.
Підтримували люди  їх гуртом,
Щоб не упали на  долівку. 

Пасажири в більшості тримались.
Автобусом носило, хтось потерпів.
За невигоду водія мізерного чіплялись,
Але ні пари з уст за совітів-москалів. 

А люд усякий зараз їде.
Хто із базару, інтелігенти і лукаві, 
Хто в район, НКВД
По якійсь привичній в той час справі.
 
Запам’яталося дівчисько.
Ще з Самбора скоса зиркало на мене.
А я ще був не тим хлопчиськом.
Ховав свій погляд за рамено.

На цій порі вакацій
Все тішило, приємно веселило.
І кожен слуп – то стації 
З рахунку нас давно це збило. 

А як сходити мав хтось намір,
То треба було добре накричатись.
Тоді счинявся моцний гамір. 
Одні виходили з торбами, 
А входили з мотиками, граблями. 

Ще в пару ям ми вскочили з розгону.
Почувся дзенькіт скла, і… тиша, запах самогону. 
То жвавою змією стікала сулія
І добігала аж до самого водія. 

Спинила нас якась «гражданка»,
Хтось пискнув: «ОБХСС!»
Водій так різко натиснув на гальма –
Хто був позаду, попер вперед.

Водій аж зблід, зібрав все до копійки 
І похапцем вклав все в пакет,
І передав це зграбній жінці.
А та спокійно вийшла геть.

А шофер  їхав далі , як скажений. 
«Агов!» - хтось  заволав, 
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щоб той вже став, 
а він, немов чимсь причмалений,
оговтався нарешті…стоп! Став. 

Під Пнікутом з мотора пара повалила.
То було нам якраз «на руку». 
Також і пані та сходила, 
Якій уступив я місце собі на муку. 

І ми виходили з братиком Юрком, 
Продиралися межи ногами.
Урвались шлейки нам обом, 
Але, на щастя, ще штанці ми мали. 

                                  Оттава, 5 серпня 2000 р.
                                           

****
Я маленька українка.
Звуть мене Довгун Віринка.
Книжечок ще не читаю.
Але дещо вже я знаю.

Знаю, хто такий Шевченко. 
Українка і Франко.
А навчусь пізніш читати,
Все про них я буду знати.
                                                  1970 р.

АФОРИЗМИ

КЛЕПСАМІЯ

Клепсамія* наповнений піском сипучим –
Така на вигляд гарна річ.
То час, прихований за склом блискучим,
Що враз із дня веде у ніч.

Бува, відміряє своє сипуче зло –
І час завмер, і жертва впала.
Чи то за злочин, чи добро
Сліпа Феміда долю визначала.

Клепсамії різні є по формі.
За змістом й дією своєю.
Вони безжалісні, статечні
Керовані не часом, а рукою.

*Клепсамія – пісковий годинник.

КРАПКА

Крапка. Яка проста, а яка значима.
Впала на папір вогнем пекучим.
В хвилині сонце заступила,
Де все було сяйним і співучим.
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МОВА

Мова – то зернятка.
Від остюків полови
Старанно відпалай
І дітям передай.

****
На порозі дві підкови -
То на щастя козакові.
Яке щастя в козака?
Коби воленька свята.

****
На окраїні губернії «ісконно 
Руская земля» – 
деякі так 
кажуть «посадові»
Вони ж і творять 
Партії махрові. 

****
Огида до відкладеної роботи
Росте прямо пропорційно квадрату часу на 
який вона відкладається.
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****
У лісі, у пралісі
Є дімочок чудовий,
Там знарядь вся ледова
І пухи всі снігові.

Там Баба Завірюха
Мороза діда має, 
Мороз її не слуха
Усе кудись гуляє.

По селах ходить внічку,
Як згасне промінь сонця,
Мости кладе на річку,
А квіти на віконця.

А баба все сердита,
Що дід десь ходить з хати.
Вся в білому повита,
Мчить діда здоганяти.
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Виставка творчого доробку В. Довгуна експонувалась у жовтні 2017 на пе-
редодні визначних і доленосних дат в історії України, зокрема:

• 14 жовтня – свято Покрови пресвятої Богородиці, нині – День Захисника України;
• 15 листопада – день загибелі Євгена Коновальця;
• 25 листопада – День пам’яті жертв Голодомору.

В переддень значимих для українців дат в час глибоких роздумів і гартування духу, огляд 
виставки доробку Володимира Довгуна «Духовні обрії», розпочиналася з експозиції, яка по-
думки повертає  нас знову і знову до тих сумних віх нашої історії, в далекі трагічні 1932-
1933 рр.  

В першій залі музею авторський плакат присвячений жертвам Голодомору: на чорному тлі 
плакату простягнута кістлява рука, криваво-червоні серп і молот, та зламаний колосок пше-
ниці, як зламане, втрачене життя мільйонів українців, які не пережили страхів голодомору. Ту 
непомірно високу ціну платили українці саме за те, що вони УКРАЇНЦІ і жили на своїй рідній 
землі. Біля плакату ваза з колосками пшениці, чорний хліб на вишитому рушникові і свічка, 
як символ вічної пам’яті. 

Вашій увазі роздуми та враження про виставку відвідувачів, які залишили 
записи у Книзі відгуків.

Бажаю Володимиру Михайловичу Довгуну любові, здоров’я, щастя та добра! Натхнення у 
Вашій гарній справі! Коли людина вдінеться в свій дар, успіх послідує слідом, куди б Ви не 
йшли.

З повагою, гість з м.Ківерці Волинської обл. Регіональний представник Української ком-
панії «Промафлора» Двійний Діамантовий Директор Рибіцька Оксана Михайлівна. 

11. 10. 2017 р. 
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Картини Володимира Михайловича дарують приємні і теплі почуття.
Зображення природи заспокоюють і змушують посміхатись, згадувати хороші моменти
Найбільше подобається акварель.
Дякую за Вашу творчість! Бажаю Вашому натхненню ніколи не згасати!
І дякую музею за можливість споглядати ці чудові роботи.

Настя і Олег 
м. Львів жовтень 2017 р.

Дякуємо за прекрасні роботи!
Олег і Настя 

м. Львів жовтень 2017 р.

Пане Володимире, Ваша виставка творчих робіт   багатогранна і емоційна.
Щиро дякую за творчі здобутки. Ціную Вашу нелегку та відповідальну працю, досвід і          
знання.

Бажаю Вам у плідній праці
Думками творчими зоріти,
Душі – ясним вогнем горіти.
А серцю – битися, як у 20!
Хай серця Ваші з пані Оксаною ще 
довго пульсують у грудях.
Живіть до ста років на поміч
Всім людям, в ім’я розквіту
Рідної України і благополуччя 
Вашої родини!

19 жовтня 2017 р. м. Косів
Марія Бабельська-Парипа.
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П.Володя! дякую за виставку. Найкращі, для мене, по композиційних та емоційних варто-
стях це: «На окраїні Перемишля», «Зимовий вечір», «Старий млин».

З повагою до Твоєї творчості Іван Кіщук.
19 жовтня 2017 р.

Вельмишановний друже, побратиме по духу і творчості, дорогий однокурснику, нарешті 
прийшов до Тебе зоряний час. Твою виставку я б назвав «Творче жниво» або «Творче пере-
весло» або «Жниво життя і творчості». Сталося! Відбулося вимріяне, вилеліяне, як старе до-
бре відстояне вино. Ти продемонстрував багатогранність свого обдарування від Самого Бога, 
широкий діапазон видумки, фантазії, хисту і без перебільшення високого таланту. Ти – неаби-
який митець, різьбяр-художник, аквареліст, пейзажист. А ще додати Твій акордеон, Твої вірші, 
пісня, Твій голос, Твою людяність, душевність. Це ні за які гроші не придбаєш, не купиш. Ще 
Твоє золото у серці, в душі, в руках. Своїми творами ти гідно виспівав осанну Життю, Лю-
дині,Боже, як після Твоєї доброї енергії, аури світлої, вкладених у кожній роботі, композиції, 
хочеться побажати Тобі, щоб Тобі довго-довго світило сонце на цій Землі, щоб ти ще багато 
доброго і мудрого зумів зробити, залишити колишній слід у цьому благодатному краї.

Хай Тобі добре водиться,
Врожаями родиться 
Хай Тобі добре мається – 
Долею квітчається. 

З щирістю Іван Мисюк. 
З п.к.У, член НСЖУ, та НСМНМУ

П.Володимире!
Вражають твори у пластиці, твори виконані в техніках акварелі, пастелі і живопис гуашшю, 

графічні твори. Ти – художник глибокої української душі.
Василь Глібчук 

27. 10. 2017 р.
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Цікаві і різноманітні роботи за жанрами. Особливо привертають  акварельні композиції, по 
своєму і оригінальні деревяні рельєфні різьблені роботи, які вражають свої м цікавим творчим 
піар ходом до вирішення окремих сюжетних мотивів. Багато вражень від досить професійно-
го олійного живопису, не менш оригінальні і графічні твори. Щиро вдячний за організацію 
виставки і можливість ознайомлення із багатогранною т творчістю. 

Успіхів, здоров’я і удачі!
З пошаною О.Д. Пелиненко

Огляд робіт художника Володимира Довгуна нагадав мені студентські роки. Як багато мною 
втрачено… тішусь, що були скромні, трудолюбиві в ті дні наші художники. Можливо, ще 
хтось, як і Володимир, зможе виявити свій талант через довгі роки. А побажання натхнення, 
доброго зору, розуміння ближніх зичу всім, які себе вважають художниками. Дякую!

Випускниця Косівського ТНХП 1973 рокуУчениця викладачів-художників
Касьяненка Ю.О., Соломченка О.Г., 

Калитко А.М., Книшука М.І.,
Матяк – Луканюк Л.Г.

27. 10. 2017 р.
  
Мене вразила композиція з якої розпочиналася експозиція робіт В.Довгуна. Авторський 

плакат присвячений Голодомору, біля нього глечик з водою, колоски пшениці, чорний хліб, 
миска з пшеницею і в ній запалена свічка, як символ памяті і скорботи. Схиляю голову. 

25 жовтня 2017 р. 
Катерина з Кутів
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