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Дунаю, Дунаю, чом смутен течеш?

Дунаю, Дунаю, чом смутен течеш?
На версі Дуная три роти ту стоять:
Перва рота – турецька,
Друга рота – татарська,
Третя рота – волоська.
В турецькій ми роті шаблями шермують,
В татарській ми роті стрілками стріляють,
В волоській ми роті Штефан воєвода.
В Штефановій роті та дівонька плаче,
Та дівонька плаче, плачучи повіда:
«Альбо мене пойми, альбо мене лиши!»
Українська народна пісня

Українська пісня – це джерело, в якому переплетені історія,
сучасність і майбутнє України. Але сьогодення немає без минулого, і
майбутнього немає без минулого. Цим ланцюгом, річкою, що з’єднує
час і Богом дану землю, для українців завжди була мова – вірш – пісня.
З піснею народ зустрічав весну, з піснею йшли на жнива, на війну, з
піснею вітали народження, качали колиску, ростили дітей. Пісня для
українців завжди була другом, помічником, захистом.
Дунай – ріка, яка є частиною української історії від Трипі льської
доби, запорожців Задунайської Січі до наших днів. Дунай ніде так не
поетизований і не оспіваний, як в українських народних піснях. Велика
кількість згадок про нього в українських народних піснях, що
передавалися з вуст у вуста упродовж багатьох поколінь,
підтверджує: українці споконвіку мешкали на берегах Дунаю.
Наше славне місто Ізмаїл стоїть на березі Дунаю. Ми, різні
покоління, поети, художники, композитори, викладачі та студенти,
мешканці Придунав'я, хочемо внести свою лепту й оспівати красу
нашого краю. Сподіваюся, нам це вдалося!
О. Затинченко
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І. Пастир. Весна на Дунаї
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Весна на Дунаї
Квітує весела весна на Дунаї,
У вербах зелених зозуля кує.
А сонце сміється, і сміх його ллється
На квіти, на трави, на сердце моє.
І серце, мов пташка весною, радіє,
Вбирає у себе ранкову красу.
На крилах натхнення, на крилах надії
Красу усім людям у пісні несу!
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О. Кара. Портрет
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Абрикосовое лето
Абрикосовое лето
В изумруд листвы одето,
В Придунайской стороне
Мчит на золотом коне.

Варит бабушка варенье
Я пишу стихотворенье:
«Мирабели, мирабели,
Мы вас очень много съели.

Конь с роскошной жёлтой
гривой
Золотит поля игриво,
Пролетая над садами,
одаряет всех плодами.

Созревайте, абрикосы,
В гости, сладкие, вас просим.
Окажите же нам честь,
Вас полтонны можем съесть!»
Абрикосовое лето
В разнотравье трав одето.
Как ты любо, любо мне
В Бессарабии весёлой,
В милой сердцу стороне.

За последних две недели
Все созрели мирабели,
Греют золотом плодов
Изумрудных трав покров.
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І.Пастир. Збирання винограду
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Світлиця
В школі у селі Кислиця
Українська є світлиця.
Гарна біла і весела,
Як було колись у селах.
Є в ній фото господині,
Жаль, не модні стали нині
Українські різні речі:
Від вишиванок й до печі.
Кочерга і рогачі,
Щоби поратись в печі.
У дворі є пес фанерний.

Має добрі він манери:
Не кусається, посміхається.
У гніздечку два яєчка,
Папуровий тин і дах.
Горщик на тину і глечик
Мирно сохнуть на кілках.
Приїжджайте у Кислицю –
В українську цю світлицю,
Оком тут куди не кинь –
Жива пам'ять поколінь!
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І. Шишман «Ранкова хата»

І.Шишман. Ранкова хата
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Шевченкова мова
Шевченкова мова –
Джерельна водиця,
Яскравими барвами
Грає-іскриться.
Шевченкова мова –
Зоря світанкова,
Навіки у серці моїм
Залишиться.
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В. Коріньок. Дунайська мелодія

Новой Некрасовке
Девочка Наташа, выпускница,
Как зимой в далёком школьном детстве
Мне поведала историю о том,
Все кормили чёрных лебедей,
Как они заботились о птицах,
Под мостом, в лимане, по соседству
Согревая их души теплом.
К полынье бежали, кто быстрей.
Птицы подплывали, не боялись,
Корм в воде ловили не спеша.
И общеньем с ними наслаждаясь,
Радовалась детская душа.
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Пори року
(«Весна на Дунаї», «Осінь в Ізмаїлі»)
Квітує весела весна на Дунаї,
У вербах зелених зозуля кує.
А сонце сміється, і сміх його ллється
На квіти, на трави, на сердце моє.
І серце, мов пташка весною, радіє,
Вбирає у себе ранкову красу.
На крилах натхнення, на крилах надії
Красу усім людям у пісні несу!
Коли все радіє зеленій обнові
Та ніжним теплом обіймає земля.
Дарують красу пелюстки кольорові,
А сукні дівчат – мов квітки на полях.
Коли жовте сонце, гаряче повітря,
Та все, що живее, поспіша до води,
Коли поруч грають дорослі та діти –
То літо яскраве злетіло сюди.
Осінь панує у нашому місті,
Місто купається в жовтому листі,
«Бабине» літо під сонечком мріє,
Пташка співає молитву Марії:
«Матінко Божа, спаси і помилуй,
Ми відлітаємо завтра у вирій.
Силоньки дай нам у краї чужому,
Щоб навесні повернутись додому!»
Осінь панує у нашому місті,
Місто купається в жовтому листі.
День чарівний, як у Божому раї…
Осінь чудова у нашому краї.
Коли замітає стежки хуртовина,
То чути суворі зимові пісні.
Бабусі на холод бурчать по домівках,
А діти із радістю падають в сніг!
Залишить Морозко на вікнах малюнки,
Такі неповторні, хоч маслом пиши.
Та навіть дорослі чекають дарунків,
Бо кожен дорослий – дитина в душі.
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І. Пастир. Берези
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Купальна примовка
У траві-мураві, в зеленім барвінку
Я купаю тебе, любий Валентинку,
Я купаю-примовляю: рости-рости синку,
Щоб міцними були ручки і стрункою спинка,
Щоб веселими були твої карі очі,
Щоб їх ніжно цілували вустонька дівочі,
Щоб вишневими були твої повні губи,
Щоби злії вороги не звели до згуби.
Я купаю-примовляю: рости-рости синку,
Щоб крилата була доля, щоб сміявся дзвінко.
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О. Кара. Осінь в Ларжанці
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Осінь в Ізмаїлі
Осінь панує у нашому місті,
Місто купається в жовтому листі,
«Бабине» літо під сонечком мріє,
Пташка співає молитву Марії:
«Матінко Божа, спаси і помилуй,
Ми відлітаємо завтра у вирій.

Силоньки дай нам у краї чужому,
Щоб навесні повернутись додому!»
Осінь панує у нашому місті,
Місто купається в жовтому листі.
День чарівний, як у Божому раї…
Осінь чудова у нашому краї.
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І. Пастир. Берег Дунаю

О. Кара «Осінь в Ларжанці»
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Мій прадід Микола Кібкало і прабабуся
Тетяна
родом
із
містечка
Кобеляки
Полтавської губернії. Мали п'ятьох синів і
одну доньку Одарку. В кінці XIX століття
переселилися на Харківщину, де земля була
дешевша, бо мали одружувати синів-красенів
Семена, Олексія, Івана, Йосипа та Кирила і
дати наділ землі на господарство кожному.
Йосип (у майбутньому мій дід) одружився з
дівчиною із сусіднього села Настею
Олійниківною.
Але не довгим було те одруження, бо
померла вона від запалення легенів,
залишивши молодому вдівцеві трирічного
сина Олексія (в майбутньому мого батька).
Хлопчик ще не міг зрозуміти, що мати
померла, заглядав у вікно і кликав її: «Мамо,
ку-ку, мамо, ку-ку...».
А вона лежала на лавці під образами й не відкликалася.
Мій дорогий батечко не мав щастя зранку, не мав і на останку...
... І не забуть мені ніколи тих доріг,
Де синім полум'ям палав Петрів батіг,
Де батечко казав мені: «Таміло,
Вчись на поета, з тебе буде діло».
Роки спливли, мов повінь весняна,
Давно вже він під дубом спочиває,
А серце батькові відлунює слова
І батькову пораду пам'ятає...
Мої батьки Олексій Йосипович і Галина Мартинівна знали багато
народних пісень, казок, цінували дотепне народне слово. А що вже гарно
співали, про це й досі згадують наші односельці.
Я народилась у мальовничому селі на Харківщині в серпні 1937 року і
була другою донькою в сім'ї. Дитинства крила спалені війною.
Після закінчення середньої школи стала студенткою Мелітопольського
державного педагогічного інституту. Через п'ять років отримала диплом
учителя хімії та біології і за комсомольською путівкою поїхала на цілину. В
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1964 році приїхала в Ізмаїл до сестри і навіки приросла серцем до краси
Придунайсько краю.
В Ізмаїлі 22 роки працювала
викладачем
кафедри
хімії
на
загальнотехнічному факультеті Одеського
технологічного інстетуту холодильної
промисловості.
Вірші почала писати після сорока років.
Автор
богатьох
дитячих
книжокрозмальовок «Веселинка», «Малюнокподарунок»
«Маленькое
чудо»,
«Замечательный рисунок» і укладач таких збірок: «Зеленый кот», «Солнечный
лучик», «Первые ласточки» та ін. У 1991 році при Ізмаїльському літоб'єднанні
організувала молодіжний музично-поетичний клуб «Причал». Часто відвідую
школи та маю велику радість від спілкування з учнями. Складаю вірші до
дитячих малюнків.

Бажаю всім здоров'я, миру і любові.
Таміла Кібкало
В збірці використані репродукції картин художників – викладачів Ізмаїльського
державного гуманітарного університету:
Пастир І. В. – доцент кафедри музичного і образотворчого мистецтв, відмінник освіти
України, член спілки дизайнерів України.
Шишман І. І. – доцент кафедри музичного і образотворчого мистецтв, заслужений
художник України.
Кара О. Д. – доцент кафедри музичного і образотворчого мистецтв, заслужений
художник України.
Коріньок В. В. – старший викладач кафедри музичного і образотворчого мистецтв,
член спілки художників України.
Музичний упорядник збірки пісень з фортепіанним та гітарним викладенням:
Бухнієва О. А. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного та
образотворчого мистецтв ІДГУ.
Музичне редагування та комп’ютерний набір:
Катриченко В. С. – студентка 2 курсу ІДГУ.

На обкладинці та звороті використано картини художника
В. Корінька «Дунайські плавні» та «Схід місяця»
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Затинченко Олександр Миколайович народився 21 червня 1937 року в місті Одеса в
родині військовослужбовця. Після смерті батьків разом із сестрою Людмилою виховувався
дідусем і бабусею, які в 1944 році разом з онуками переїхали до Ізмаїла. Через важке
матеріальне становище в родині його віддали до спеціального дитячого будинку в селі Шабо
Одеської області, де він почав опановувати музичне мистецтво (духовий оркестр). В 19601965 рр. навчався в Одеському музичному училищі за класом баяна. У 1967-1972 рр.
навчався

в

Одеському педагогічному інституті

ім. К. Д. Ушинського

на

музично-

педагогічному факультеті. Член Асоціації гітаристів України. Активний учасник культурногромадського життя Ізмаїла, університету й Дитячої школи мистецтв ім. С О. Малаховського.
Провів понад 40 авторських концертів. Автор великої кількості творів для гітари.
На світлині:
Затинченко О. М. – Заслужений працівник освіти України, композитор, доцент кафедри
музичного та образотворчого мистецтв Ізмаїльського державного гуманітарного
університету, ветеран праці
Бухнієва О. А. – доцент кафедри музичного та образотворчого мистецтв Ізмаїльського
державного гуманітарного університету.
Катриченко В. С. – студентка 2 курсу
Ізмаїльського державного гуманітарного
університету.
Галкіна О. Л. (Барда) – студентка 2 курсу Ізмаїльського державного гуманітарного
університету.
Фуфаєв І. В. – студент 2 курсу Ізмаїльського державного гуманітарного університету.
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