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ЯЗИЧНИК ПІСНІ

"Бог такий великий, як оце небо!"

(Четвертокласник Миколка Піцуряк).

Н

а відстані моїх думок дзюрчить
неупокорена пам'ять. Із рід
ного Вікна до тебе знову йду, хоч знаю,
що не зустріну на порозі смерекової
хати. Час глаголить неложними уста
ми своє: все проминальне в цьому
світі!.. Хати, що уже стала музеєм.
Але іду. Дотична лінія сльози ін
крустує, як рівнянський майстер гу
цульський топірець, мою дорогу по
тривожену. Між сільськими пунктами,
що… пунктуальні. Саме так. Адже
зронили на святу землю зелено-золоті
шати і нині прозирають на шлях, як
воно є.
Знаєш, Назаре, як вихлюпує у цій
воістину світлій-пресвітлій прозорос
ті трудами чистими оця дорога! У її
тло украплені, крім моїх сліз, і ці шини
коліс "маршрутки". Чогось випадко
вого у цім немає нічого. Життя – суб
станція від альфи до омеги.
Дорога – це роздуми. Про те, що
відмежувалося усе, що може це зро
бити. Точніше, – хто. А чому? Тому, що
поважне і суєтне йдуть на вишколи,
де є відповідні майстер-класи. Така
доба, Назарію. Чимось схожа на геге
монію татарської навали лиха.
Чому знову до Вижниці і до Рівні?
Ти – відвідувач думок, що не пойняті
цвіллю. І бутафорію злиденства в
спомини не принесу. Бо десь, на ден
ці серця, святе зароджується слово,
що має живчик-бруньку од поезії
сльози:
Час істин непобляклих.
Гамуєм переляки.
Мовчать святії знаки…
Слово… Ти взяв його обережно,
як язичник, і поніс у світи пісенні та
широкі. Аби не зупинився гончарний
круг зненацька у Опішні, аби Дніпро
ніколи не змілів, аби потік вижен
ський многозвукий литво святого во
дограю ніс і ніс до Черемошу. Були ж у
горах просіки трельовані – були дара
би. Не стало сплавів. І суходолом во
зять, все вивозять дерева. Вода по
топом і бідою падає ж на наше без
голов’я. Вирубуємо не по-господар
ськи зелені масиви. Одсоломонилось
у світі нам чи що? Де ти, Співаче?
Чому до Творця так хутко полетів?
Проекція болю – чекати тебе немож
ливо оці заплакані скорботою 16 літ
розлуки. Чого забракне, те до серця
не вкрадеться.
Знаєш: чую у горах, як дихає Пісня
тобою. І ми самі, окрадені у світі цьо
му, без твоєї пісні. Прикро, що ми –
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діти альфи. Зробили перші дитячі кро
ки з допомогою мами, а далі – не
хочемо. Боїмося відповідальності? Нема
твоєї пісні і їх двох крил натужних. Ти –
водорость плавуча у пісенній Мецці.
Так голос твій вільготно і привільно
почувається у володіннях землі й
неба. Біда одна: іще багато нас вірить
і вірує у чорта. А ти ж – язичник.
Тебе нема, але ти є, бо твої пісні на
шибах з візерунками сніжинок гаря
чими серцями чисті шпарини проди
хали. Позаминулої зими у нас де-не-де
зашкалювало на позначці мінус "40".
Безлюдніють Карпати, бо тебе не
має. Заробітчанська доля – реміньбатожище на рамена люду. Що слово –
це лише ти, що був такий правдив і
щиро-щедрий.
Сльоза по тобі… Біль пече…
Але ще є ота – через одвічно запе
речливе усе. Невже це ми – у 4-5 гра
мах… душі? Своєрідна павутинка, що
покидає нас ненароком. Втратами тра
тимося при сльозі і горілці? А далі?..
Має бути логічна потреба пізнання
високого неба. Іще земним. Буде за
пізно, коли станемо перед ним. Поки
не пізно. Тяга туги має перерости у
русло сприйняття того, що утратили
безглуздо. Тобто годиться зректися
пихи й високомірності. Ось як Бог
дан-Ігор Антонич мовив свого часу:
Щоночі скаржиться рослинним
болем терен,
що мусів він колись чоло
Христа колоти.
Якби ж не полин-зірка, творив би
співець ще не одне десятиліття. Та…
Недобрий зір Чорнобиля, що в шахту

не упав, знищив Соловейка національ
ної пісні.
Навіть зайвою виявилася рецепція
джерела гірської чистої криниці.
Язичницьке начало – первоздан
ність природи Карпатських гір, високе
і водночас низьке небо (гори ж бо!) –
вкрапило у душу Назарка талант не
бувалої краси і сили. Маємо вірити у
високе! І наче прив’язалися у памяті
свіжі слова вікнянського школярика
Миколки Піцуряка: "Бог такий вели
кий, як оце небо!".
Дитячі уста мовили істину – духов
ну велич. У випадку з тобою, Назаре, –
це у міру свого сходження з підніжжя
гори Німчич, з гори Таланту до їх висот.
Тобто взаємопоєднувані дві вершини:
для зору – Німчича, для душі – Пісні.
Ти, Язичнику, проповідував кла
сичні речі: світло душі, світло очей,
світло пісні в уярмленому сірочассі і
часоводді. Аби не кричала сова о добі
дисидентській. Тоді, коли "Смерічка"
підкорювала Москву – 1971-1972рр. –
скільки душ поетичних затаборовано
і згноєно, знищено і заштабельовано,
що навіть Сибір жахався навесні,
коли сніги ставали талими водами із
кров’ю українською.
Одначе ти із побратимами переміг
Систему. Пісню у світи широкі благо
словили разом із Творцем.
Прикро, Язичнику, що день наро
дження без тебе. Шістдесятий! Але
поміж нас буде Пісня. Твоя Пісня.
Монолог перед карпатськими
кряжами записав Василь Джуран.

Вікно – Вижниця – Рівня – Німчич – Чернівці
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Дарина ЯРЕМЧУК:

Слова Василя Джурана
Музика Івана Дерди

"…Назарій стояв з піснею
на плечах часу
під німбом-сяйвом її величності Духу
і національної культури"

Як би було добре, щоб це інтерв’ю газеті давав сам
іменинник. Як би було добре… Але… Замість нього – дру
жина Дарина Яремчук.
– 60 і 16… Від народження і втрати. Дві "6". Що це?
– Не вірю в ці речі. Тут немає абсолютного значення.
Хоча аналогія разюча. На жаль, Бог не дав дожити до за
служених 60 років, а забрав до білих палат Вічності. Наза
рій прохає у пісні у радості дожити до світлої старості.
Певно, треба змиритися з утратою і якомога більше
популяризувати творчість чоловіка.
– Разом з дітьми, які 22 листопада виступатимуть
на сцені Національного палацу культури "Україна"…
– Вони – виконанням батькових, своїх та інших авторів
пісень, я – пропагандою творчості Назарія Яремчука. До
речі, Марічка досить таки принципово підходить до підго
товки того чи іншого концерту, оскільки це надзвичайно
відповідально для співачки.
– Діти пишуть і співають. Це – свята закономірність…
– Я щиро радію. Це – Назар для них. Маю на увазі їх став
лення до творчості. У них високі мірки, тому, як кажуть на
Буковині, їм у творчому сенсі важко догодити. І це, думаю,
добре, бо тільки у такий спосіб можна досягнути успіху.
– Поки що Дмитро, Назарій і Марічка, попри те, що
разом у столиці, не є тріо.
– Вони часто спілкуються. Творчі плани не збігаються.
Практично тусовок немає. У Марічки своя команда, у Дми
тра і Назарія – своя. І це зрозуміло. Творчі люди шукають
себе. Так було, є і, мабуть, так буде.
– Нові автори, з якими співпрацюють Марічка і
Дмитро?
– Оксана Кирилюк, Любов Ляхомська, Іво Бобул...
До того ж, пишуть і самі.
– Марічка переїхала на навчання до столиці. І, схоже, одразу підкорила її як співачка. Звісно, навчання і
гастролі водночас – річ вельми складна. Хто допомагає у цьому насиченому-перенасиченому шарварку?
– Донька навіть за межі Києва виїжджає. Уже побувала
у Львівській, Івано-Франківській, Рівненській областях.
Відвідала і північні області – Чернігівську, Сумську.
На "біс" сприймають її виступи і на сході. Допомагає у
творчості Іво Бобул.
– Скажіть, чи не мріють діти підготувати репертуар, у якому були б пісні-посвяти для батька?
– Думаю, це було б сумно. Коли мова йде про книгу по
свят – це інше.
– Назарій мав би чекати гостей на своє 60-річчя…
– Безперечно. Мали би прийти друзі – співати, весели
тися. Жаль, що не судилося. Зустріли б цю дату, як і го
диться. Може б, відбувся і концерт в "Україні".
– Сито дружби. Воно просіває… Хто найнадійніший зі справжніх друзів Назарія залишився?
– Відносне поняття. Чимало людей додалося. Навіть ті,
хто раніше не вважав себе другом Назарія. Інші переваж
но "відсіялися". Час розставляє всі крапки над "і".
Не завше той друг, що сидів із Назаром за чаркою у
свята чи з іншого приводу. Мені здається, що деякі друзі у
своєму обличчі мали його. Назар допомагав багатьом.
Знав християнські закони і жив за ними. Розумів: якщо ти
зробив добро, не чекай, не сподівайся на відповідь.
– Про що мріяв із вами Назарій бодай на близьку
перспективу, про що мовив?
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– Мріяв про 10 дітей. Так і говорив: "Дарусю, якби ми
трохи раніше зустрілися і побралися, то Бог би нам допо
міг. Бог добрий".
Скажу, що Назарій досить таки уважно і демократично
виховував дітей. Ніколи не використовував складні мето
ди батьківської науки. Коли ще не було Марічки, Вірочці
привозив із Америки найвишуканішу косметику.
Якось мала розсердилася на мене, коли порадила їй
звертатися до Назарія як до дядька. Вірочка "надула" щіч
ки і мовчала кілька днів. Це побачив – таку різку зміну – На
зарій. Взяв її на коліна і: "Донечко, що з тобою?"
"Тату, мама мені сказала, щоб до вас звертатися як до
дядька…"
"І ти тому не говориш нічого, відмовчуєшся? От що я
скажу. Ми вінчалися у церкві перед Богом і людьми.
Тому…"
"Тату, таточку…"
– 16 років печалі і скорботи. Чи не приходить із
Назарової пісня ваша, власна?
– Цікаве запитання. Але на моєму віку був, є і зали
шиться незрівнянний світ краси чоловіка, великого співа
ка-пісняра. Він мовив до матусь – двох Марій – ось так:
"Мамусенько моя дорога…"
– Після Палацу "Україна" куди проляжуть пісенні
дороги Марічки?
– Тернопіль, Львів, Київ, Чернівці, Івано-Франківськ,
Харків…
– Здається, не оминете і села. Чув, що будуть виступи у Васловівцях Заставнівського району.
– Так. Додам іще: побуваємо і на Сторожинеччині.
– Чи сниться Назарій?
– І сниться, і привижається. Таке відчуття, що ось-ось
прийде. Ніби на гастролях і має повернутися.
– Скільки б ще виконав високохудожніх творів Соловейко за 16 літ розлуки як для себе і дітей, так і для
шанувальників? І як би збагатіла естрадна спадщина
України?
– І справді! А скільки б мала Україна потужних молодих
виконавців, яких щиро і щедро відкривав, прокладав їм
дороги у мистецтво пісні. Без нього ці творчі сили не мо
жуть пробитися. Річ у тім, що на стартовому майданчику,
яким для творчої особистості є етап становлення, має
конче бути допомога. Мені видається, що Назарій стояв з
піснею на плечах часу під німбом-сяйвом її величності
Духу і національної культури.
– Пані Дарино! Як ви вважаєте, що треба зробити
для воістину справжньої і цілісної пам’яті про Співака?
Адже такі приходять у світ єдиний раз на 100 років.
Вони високе небо пісні на землі несуть у своєму серці,
щоб у буденній сірості пісеннилось життя людське.
– Удостоїти Героя України. Він за життя цього заслужив.
– 22 листопада – виступи на вершинній сцені України дітей співочих. Щасливої дороги і небувалого
успіху естрадної пісні, яку одним із перших в Україні у
чи не найскладніший час тоталітарної системи заснував Назарій Яремчук.
– Дякую щиро!
Перед поїздкою до Києва з Дариною Яремчук
спілкувався і взяв оце інтерв’ю Василь ДЖУРАН
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"НАЗАРІЙ"
На подвір’я ступаю широке.
І змовка за воротами світ.
Небо ллє узвичаєний спокій
Упродовж всіх шістнадцяти літ.
Тих років, що без тебе минали
І журили оці небеса.
Все одно залишався ти з нами,
Як пісень українських яса.
Приспів:
| 2 р.
Назаре, Назаре, Назаре,
Чом спомини вічно, неначе рої?
Ти вірив: любить Україну – то зараз,
Як ні, то ніколи любити її.
Церква в душу зорить геофаку,
Де годинник ритмічно "тік-так".
Одпалав ти поранньо, мов факел,
Не зібравши у тайстру літа.
Бо куди там іще йти на захід
До священнообрам’я хрестів.
Що це? Доленьки знаковий закид
О порі золотій у житті.

"Пісенна хвиля з нашого
вікна лилася"
Це про Назарія, з яким мені
пощастило жити, спілкуватися
і… навіть співати в одній кімнаті.
Ще тоді бачив у ньому великого
співака. Мав особливий дар Бо
жий. Українці чи не всі співають.
Але в цьому співі є різниця.
Назар мав неабиякий талант
од Бога й матері.
Коротше кажучи, пісенна хви
ля з нашого вікна лилася. Його
голос полинув у світи широкі…
Василь АГАТІЙ

Приспів:
Сумовита сторожа край брами.
Затривожились Главки мури.
Як вважати це? Ввічлива пам’ять!
Що ж то пісні твоєї порив!
Баня церкви печаллю повита.
Мов пропали од храму ключі.
Нас покинув ти посеред літа –
Відлетів у журливім ключі.
Приспів:

▪ БУВАЛЬЩИНА ▪

Віталій ПОЦІЛУЙКО,
прозаїк

"Бомбони"
Микола зустрів свою одно
класницю Ганну біля магазину, в
якому та працювала. Згорблена,
постаріла, із заплаканими очи
ма. Знав Микола, що рік тому по
ховала Ганна свого чоловіка і на
руках у неї залишилося четверо дітей. "Не стара ще жінка,
колись у школі була красунею, а як подалася", – подумав
Микола і запитав:
– Що сталося, Ганнусю, чому ти плачеш?
– Ой, не питай, Миколо, – важко зітхнула Ганна. – Одне
горе ходить біля іншого. Знаєш, що я багато років працюю
у магазині. Ніколи ніяких зауважень на мою адресу не було.
А тут , як на гріх, завезли мені у магазин велику партію бом
бонів, таких собі цукерків. Говорила їм, що не зможу про
дати, дуже вже багато привезли, але ні, продаси і все.
Я коли побачила, що вони не ходові і погано розкупляться,
сигналізувала у сільпо, просила забрати у інші магазини
частину тих бомбонів, але хто ж їх забере. Так і пролежали
у мене, а оце декілька днів тому побачила, що покрилися
плісенню і зіпсувалися. Не хотіла вже нікому їх продавати,
ще хтось отруїться. Вчора ходила у райпо до голови, а та і
слухати не захотіла, вигнала із кабінету. Каже ніби я сама
винна, що спортилися бомбони і треба платити гроші. Де я
візьму ті гроші, якщо я ледве звожу кінці з кінцями, і що мені
робити, просто не знаю. Жити, Миколо, не хочеться, – за
кінчила свою невеселу розповідь жінка.
– Почекай, Ганно, адже ти повідомляла, що бомбони
псуються. Чому ніхто нічого не зробив для спасіння про
дуктів? Адже і їх повинно боліти? – запитав Микола.
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"У Вижниці раювала благословенна Богом духовність"
Назарій виростав на наших
очах. Тобто вижницьких учнів
училища прикладного і декора
тивного мистецтва. Утім, хіба
тільки наших!
Але ми мали ліпшу нагоду,
бо у закладі умільців, не побою
ся цього слова, були Василь
Зінкевич і мій друг Анатолій
Фартушняк. Як мені було стояти
осторонь. Хіба б це так личило?
Тоді, у наші юначі роки, у Ви
жниці раювала благословенна
Богом духовність, яка витала
над полонинами і Черемошем.
САВВАТІЙ, архієпископ Української православної старообрядницької церкви

– Про що ти, Миколо, говориш, вони мені сказали, що
направлять матеріали у прокуратуру і мене посадять за
псування тих бомбонів, якщо не розрахуюсь, – плачучи
відповіла Ганна.
Миколі стало щиро жаль бідної жінки, яка попала у таку
скрутну ситуацію. Він мав золоті руки, веселу вдачу, і за це
його любили. Був у хороших стосунках із відомими людь
ми, які поважали його за таку вдачу. Чомусь згадався Наза
рій Яремчук. Йому Микола допомагав при виготовленні
кам’яного хреста на могилі матері. За цим і щиро подружи
лися. Назарій був такою ж відкритою людиною, і вони тяг
нулися один до одного.
– Слухай, Ганно, у мене є хороший товариш, думаю, він
тобі допоможе, – сказав Микола.
– Але у мене ж немає грошей, а без них хто захоче допо
магати? – відповіла жінка.
– Почекай, відразу за гроші. А що, без грошей не мож
на? – сказав Микола, а сам уже роздумував, як про цей ви
падок він буде говорити з Назарієм.
Нагода зустрітися із Назарієм Яремчуком сталася уже
на другий день після розмови із Ганною. Той телефонував і
запитував про їхні спільні справи, і Микола сказав, що хоче
зустрітися для обговорення одного питання.
Коли Микола при зустрічі почав розказувати Назарію про
бомбони, той перервав його і майже грубо відмахнувся:
– Миколо, я уже всім займався, ще не приходилось ви
рішувати питання з бомбонами. Нехай звернеться та жінка
у відповідні органи, причому тут я.
– Назарію, допомогти можеш тільки ти. Зрозумій, на ру
ках у неї четверо дітей, дома ні гроша, а її заставляють пла
тити ні за що величезні гроші. Куди їй звертатися, до про
курора? Так він її і посадить за порчу тих бомбонів, адже
вона за них відповідала. Зрозумій, жінці жити не хочеться, –
не відставав Микола.
Назарій на мить задумався. У вирі справ і подій він не
надав значення розповідям Миколи про ті бомбони, і тільки
тепер до нього дійшов весь трагізм події, яка сталася із бід
ною жінкою. Трохи подумавши, Назар різко скомандував:
– Поїхали.
(Закінчення на стор. 14).
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Дмитро ГНАТЮК,

народний артист України

"Він був дуже
здібним учнем"
Мене приваблювало в
Назарієві те, що він завше
був свідомим громадянином
і великим патріотом нашої
держави, мав свою чітку по
зицію в естрадній пісні. Вір
но служив вітчизняному мис
тецтву, культурі. Мені це
дуже подобалося, тому, що
відповідало моєму життєво
му кредо: віддавати всі сили
і талант служінню народові.
У Назарієві я бачив саме та
кого співака. Співака, який має своє виразне обличчя.
Принагідно мені хотілося б пригадати й дещо інше.
Свого часу мій батько казав таке: "Сину! Для того,
щоб стати професором (так у нашому селі називали
вчителя, треба вчитися п'ятнадцять років. А для того,
щоб стати людиною, треба вчитися все життя."
Мені здається, що Назарій був дуже здібним учнем.
Він поважав старших. Він завжди зустрічався зі мною,
наче зі своїм батьком. Мені завжди було приємно від
чувати, що ось сьогодні я зустріну в концерті Назарія,
і ми знову знайдемо спільну мову, будемо мило, подружньому з ним розмовляти.
Ми часто говорили з Назарієм про інтерпретацію
пісні, про стиль її виконання. Кожен митець має свій
творчий образ. У нього була своя, особлива манера.
Він ніколи не виходив за рамки того прекрасного, що
є в естрадного співака. Справжній був митець, бо
ніколи не розмінювався на якісь дешеві успіхи.

■ 60 крилатих висловів Назарія Яремчука ■
1. "Газети – просто віддзеркалення життя.
Можливо – якась квінтесенція сьогодення. Цікаво
ще порівнювати ті акценти, які розставило життя, і які розставляє преса."
2. "... болить інше, що буде з нашим пісенним са
дом завтра?"
3. "Справжній успіх не дається легко."
4. "Черства і червива душа не заспіває, якими б не
були голосові зв'язки."
5. "Кожен з нас повинен постійно бути в польоті – крізь долю, над суєтою, у вільному леті,
вільною людиною. І при цьому однак не відриватися від землі."
6. "Змушений визнати, що вони набагато краще –
маю на увазі канадців і американців українського по
ходження – зберегли національні традиції, культуру,
мову, ніж ми."
7. "... рідне – то є рідне, і Батьківщина, місце,
де ти народився і зріс, і де твої батьки, друзі, колеги, – воно тільки одне."
8. "Парадокс у тому, що чим багатша країна, тим у
ній бідніша культура."
9. "Центр світу у кожної людини свій – це місце, де ти народився!"
10. "Які виборці, такі й депутати, які депутати - такі
й закони, а які закони – так і живемо."
11. "Митець виховується у змаганні, зокрема,
із самим собою, з об'єктивними обставинами."

Листопад 2011
Левко ДУТКІВСЬКИЙ, народний артист України,
засновник та керівник вокально-інструментального
ансамблю "Смерічка"

У листопаді 1969 року на сцені Ви
жницького будинку культури я прово
див репетицію ансамблю "Смерічка".
До мене, ніяковіючи, підійшов юнак,
який в цьому ж будинку культури на
вчався на курсах водіїв, і попросив,
щоб я його прослухав, бо мав велике
бажання співати в "Смерічці".
У Назарія був приємний тембр го
лосу, непогані природні вокальні дані,
чисто інтонував та добре відчував
ритм, мав гарну зовнішність. Бракува
ло техніки володіння голосом, манери
виконання, досвіду виступу на сцені.
Для Назарія я написав пісню на вірші А. Фартушняка "Незрів
нянний світ краси". Щоденні репетиції, робота над постановкою
голосу, сценічністю і водночас наполегливість, велика праце

Так народжувалась
легенда

любність самого Назарія дали свої результати. Перший запис
пісні та його виступ на Чернівецькому телебаченні були досить
успішними. Його помітили телеглядачі. Успіх додав Назарію
впевненості, снаги і бажання ще більше працювати над собою.
Він був дуже щасливий...
Потім Назарій вивчив мою пісню "У Карпатах ходить осінь" та
пісні В. Івасюка "Мила моя" і "Червона рута". Ці твори виконував
у дуеті з початкуючим ще тоді співаком ансамблю "Смерічка"
Василем Зінкевичем, а "Водограй" – разом з солісткою цього ж
ансамблю Марією Ісак.
Мати Назарія, Марія Даріївна, тішилася і гордилася успіхами
сина, чорнобрового співака, як сама в молодості. Ніби відчуваю
чи, що скоро її не стане, у поштовій листівці, вітаючи мене з Но
вим, 1971 роком, щиро дякувала за все, що зробив для її сина
Назарка. На превеликий жаль, це було останнє привітання. Піс
ля смерті матері я, моя дружина Алла та донечка Віта стали його
другою сім'єю. Алла Дутківська – художник модельєр (заслуже
ний діяч мистецтв України) проектувала комплекти костюмів
для ансамблю "Смерічка", зокрема, для її соліста Н. Яремчука.
Творча дружба поєднувала їх протягом всього життя Назарія.
У 1973 р. за порадою керівника ансамблю "Песняры" Воло
димира Мулявіна я вирішив перейти з ансамблем "Смерічка" на
професійну сцену у Чернівецьку облфілармонію. З нами перей
шов і Назарій, перевівшись на заочну форму навчання. У 27-річ
ному віці працю його високо оцінили, Назарій отримав почесне
звання заслуженого артиста України. Непомітно пробігли для
мене 12 років, які пройшли у копіткій праці, спрямованій на ста
новлення Назарія як естрадного співака. А через деякий час, дя
куючи "друзям", наші дороги розійшлись. Назарій сам почав
керувати "Смерічкою".
Ніхто з нас не без недоліків. Але в Назарія все добре пере
важало. Він був щирим і безкорисливим, усім намагався допо
могти. Талант Назарія був багатогранним. Добре грав у футбол,
писав вірші. Один з них присвятив мені на 30-річчя і назвав свою
присвяту "Вікна творчості". Завдяки величезному пісенному та
ланту Назарій міг успішно працювати і жити в Росії, Канаді чи
деінде. Але нізащо не хотів залишати своє місто. Він був справ
жнім патріотом Буковинського краю, своєї країни. Ніколи не бо
явся можновладців. Після загибелі Володимира Івасюка Наза
рій був серед нас чотирьох (крім мене, телережисер Василь
Стріхович та письменник Анатолій Крим), які першими, незва
жаючи на заборону влади, поїхали на похорон до Львова. Тоді це
могло коштувати всього: кар'єри, спокою, репутації. Траурна
колона починалася великим вінком з білих квітів, який ніс Наза
рій зі мною. Це дуже небезпечно в той час, але Володимир був
нашим великим другом, і наслідки нас не цікавили.
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Василь ЗІНКЕВИЧ,

Марія ІСАК-САВКО, солістка ансамблю

"Окреслив траекторію
своєї зірки любов'ю
до України"

На початках ядро "Смерічки" скла
далося з дівчат, які були працівниця
ми Вижницького будинку культури:
методисти, інспектори – Рая Хотим
ська, Марія Наголюк, Неля Чабан.
Я була методистом хору, вокалу, а Зоя
Якубовська ще вчилася в школі.
Одного разу С. Вугман – вчитель
співів у школі, добрий акордеоніст (в
той час він підробляв у клубі с. Рівня),
прийшов до нас в методкабінет і каже:
– Дівчата, у мене в Рівні є дуже
гарний хлопець, який чудово співає.
Ходіть зі мною, я вам його покажу.
Отак я вперше побачила Назара.
Згодом Л. Дутківський взяв його у "Смерічку". Назар був про
стим у спілкуванні, дуже добрим за характером. Ми всі загляда
лися на нього, він був ніби виточений, нічого зайвого, вродливий
і гарний, наче лялька. Але Назар не звертав уваги на дівчат, був
відданий музиці.

народний артист України

Назарій був тим спів
цем, який окреслив траєк
торію своєї зірки любов'ю
до України. А вона, ненькадержава, повсякчас була
музою. Для мене саме від
цього духовного джерела
розпочинається особистість
як людина. Назарій служив
своїй музі і тому був таким
природним і зрозумілим, як
наша українська пісня.
Співати у "Смерічці" ми
розпочали в дуеті з Володею Михайлюком, який потім
пішов до війська. А я випадково почув на сцені місце
вого будинку культури, як репетирує зовсім ще юнак,
школяр. Це був Назарій. Ми прослухали його і сказа
ли: "Так. Співаємо тільки разом". Я додав: "Назаре,
тобі йти тільки цим шляхом. Я – художник, і тільки час
покаже, чи за своє взявся. Для тебе музика – це без
перечно". Як у воду дивився.
Буковино, рідна, гордися з того, що маєш таку
щедру ниву, що родиш таких славних синів. А ваш гір
ський красень не зрадив найсокровеннішого. Він усім
своїм життям переконливо довів істину нашого буття,
яка полягає в тому, що мало народитись українцем,
треба ще й засвідчити це.
Назарій завше залишався гордим чоловіком. І знаю,
що саме любов до рідного краю багато в чому ви
значила його справжній чоловічий характер. Коли я
побачив його після операції, зробленої у Канаді, він
усміхався.
Сьогодні я зовсім розгублений! Коли ми втратили
Івасюка, думав покинути музику. Але ж тоді я був не
один, тому і віднайшлися сили працювати. А нині...
На своєму лівому плечі я ніс труну з тілом Івасюка. На
цьому ж плечі – труну з Назарієм. Настало якесь роз
чарування, спустошення...

■ 60 крилатих висловів Назарія Яремчука ■
12. "Телебачення посіяло зерна, які згодом проросли."
13. "… сценічна, концертна пісня - це квінтесенція
найбільшої душевної інформації митця, яка має до
ходити до серця слухача."
14. "Повірте, Жане, куди б я не їздив і де б я
не співав, думками завжди тут, в Україні, вдома.
Найрідніші місця, найрідніший край це там, де
твій дім й душі твоєї обереги, рідні та друзі. Тут
моє серце, джерело моїх натхнень і пісень."
15. "Виживе "Смерічка" в тих мурах, поверне
справжній цвіт Карпат до свого лона, розсадить не
в останній раз в серця людей гучні сходи вічноживої
зеленої смерічки для радості, для ока, для весни."
16. "А день сонцем іскриться, тануть сніги,
весною пахнуть полонини."
17. "Дзвони луною в горах несуть звістку."
18. "Усе загорнене снігом. Я відпочиваю. Що
може бути кращим, що може мати більше філософії..."
19. "За горизонтом в сизому тумані рідні небеса."
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"Смерічка" перших років його діяльності

У Рівні віднайшли
гарного хлопця
Успіху "Смерічка" сягнула завдяки засновникові Л. Дутків
ському, надзвичайно настирливій, наполегливій людині, до
нестями закоханій у свою справу. Це він навчив співати Назарія,
Василя, мене, всіх "смеречан".
А які часи були, коли до Вижниці приїжджав В. Івасюк. Удень
Володя вчився в Чернівецькому медінституті, поїздом об 11 го
дині вечора добирався на репетиції. А потім о 4-ій ранку повер
тався до Чернівців. Ми всі настільки були захоплені, заряджені
позитивною енергією, що не звертали уваги на глибоку ніч.
Хто б міг тоді подумати, що це все стане історією першого в
колишньому Союзі ВІА, нашого українського "Бітлз".
Ще більше здивував Володя, який згодом з відзнакою закін
чив інститут і написав пісні, які принесли всесвітнє визнання.
Для успіху мало лише таланту. Не менше, напевно, важить
відданість справі. Назарій наполегливо працював над собою,
своїм голосом. Викладався В. Івасюк. Дуже старалися й інші...
Поступ і тріумф уже тоді були запрограмовані. Такий факт. Перші
дві пісні Володі були більш-менш прості, які могли заспівати всі –
це "Рута" і "Водограй". Наступні ж пісні, щоб заспівати, треба
було мати широкий діапазон голосу, силу звуку, тобто добрі во
кальні дані. А вони були і у Назарія, і у Василя. Бог їх обох щедро
наділив силою, красою, а понад усе – голосами.
Пригадую незабутні перші гастролі, по три концерти на день,
і все на "живо" (хто тоді знав, що таке фонограма?). Ми не пере
бирали – чи це сільський клуб, чи районний БК, чи престижний
обласний зал. Якщо сказати, що були постійні аншлаги, – це
означає нічого не сказати. Люди плакали, бо не вміщали зали
всіх бажаючих. Як шкода, що всього цього не зафіксовано на
плівку. Яким би це було уроком для нинішнього покоління.
А що творилося після фільму "Червона рута" (1971 рік). "Сме
річка" стає найкращим колективом Союзу, її солісти – улюблен
цями народу. Так сталось, щоу фільмі за сценарієм "Водограй"
мала співати головна героїня (С. Ротару) разом із В. Зінкевичем.
Не знаю, з яких причин, але вони у дуеті не змогли заспівати і
записати її. У фільмі звучить виконання наше з Назарієм, хоча
співають Василь і Соня. Вже пізніше, коли Назарій бував на га
стролях у Львові, часто казав:
– Так, як ми з тобою співали "Водограй", я більше не міг ні з
ким заспівати.
Після успіху "Смерічки" на телефестивалі "Алло, ми шукаємо
таланти" я залишила колектив, а в 1979 році, після народження
сина, розпрощалася зі сценою. Впродовж останніх років пра
цюю обрядовим старостою у Палаці урочистих подій у Львові.
Ще в комуністичні часи, коли шлюб у церкві був заборонений,
Назарій жартома називав мене "радянським попом". Під час га
стролей у Львові він не забував про мене, постійно запрошував
на концерти.
Свого єдиного сина я назвала на честь Назарія Яремчука і
десь підсвідомо знала, що він теж буде співати.
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"Залишилися
його пісні"
Коли Назарій Яремчук заспівав
"Незрівнянний світ краси" Левка Дут
ківського, а тоді ця пісня називалася
"Юність смерек", вона дала йому
справжні крила, на яких і піднявся до
висот. Пісня надзвичайно складна,
яку виконувати важко, тому її майже
ніхто більше не співав. Звичайно, гар
но звучав вокал ансамблю "Смеріч
ка". Але соло виконував лише Наза
рій. У нього був дивовижно світлий і
дзвінкий голос. Напевно, лише в го
рах можуть народжуватися люди з та
кими голосами. Назарій так зумів до
нести до глядача "Незрівнянний світ
краси", що коли "Смерічка" потрапи
ла на фінал всесоюзної передачі "Піс
ня-72", москвичі запропонували ви
конати саме цю пісню. Я теж там був і
добре пам'ятаю усе. Але Левко Дут
ківський наполіг, щоби все ж прозву
чав щойно написаний "Водограй".
Уперше я зустрівся з Назарієм в
ансамблі "Смерічка". До цього я уже
записував їх. Усі пісні тоді проходили
через наше телебачення. Це був сво
єрідний стартовий майданчик. Пісні
Назарія і "Смерічки" звучали у всіх
республіканських передачах: "Камер
тон доброго настрою", "Призначаєть
ся побачення", "Недільний сувенір"...
Змінювалися лише назви, але напрям
залишався той же – популяризація
української пісні.
Робота режисера полягає ще й в
тому, щоби відчути симпатію до лю
дини, яку записуєш, допомогти їй
розкритися. Інколи буває так: зробив
якусь роботу, вона відходить на за
дній план, з'являється хтось новий.
Але я записував людей, яких ніколи
не міг забути, і Назарій – один із них.
Його дуже любили. І не тільки тут,
на Буковині, чи в Західній Україні. Уже
в 90-ті роки я побував із Назарієм і
"Смерічкою" на їхніх гастролях у Ми
колаївській області. Усі їхали туди з
сім'ями. Назарій каже: "Давай, Васи
лю, поїдемо з нами. Візьмемо з со
бою відеокамеру, щось познімаєш".
Я погодився. До цього я і не здогаду
вався, що він такий популярний. Лише
там побачив і відчув це. Шалений
успіх! Я вперше бачив такий прийом,
таке захоплення публіки його висту
пом і був вражений, що так сприйма
ють українську пісню в Східній Україні.

Але сам Назарій був дуже рідко
задоволений своїм виступом. Бува
ло, записали пісню, все вийшло до
бре, бачу, йому теж сподобалося. А
ось на концертах такого не було. Ніби
він ще щось не встиг зробити або
зробив не так. Пізніше я зрозумів
чому. Він настільки віддавався пісні,
що у нього не залишалося зовсім сил
для ейфорії від успіху, квітів, шани,
любові слухачів. Йому, напевно, було
не до цього. Працював він дуже бага
то. Завжди лише "живий" звук. Під
фонограму співав тільки під час зйо
мок кліпу чи пісні, де "живе" звучання
просто неможливе.
Як співак Назарій, особливо на
останку, надзвичайно прискіпливо
ставився до тексту й музики. Сам, бу
вало, міг щось підказати, змінити цілу
фразу. Він краще відчував пісню, ніж
автор, бо ніс її далі – до слухачів, да
рував їй життя, пропускаючи через
своє серце.
Усі знали про щедрість Назарія, і
не тільки щодо речей. Не пам'ятаю
жодного випадку, щоби він кудись
їхав і щось не привіз. Роздавав свої
пісні й фонограми і не боявся конку
ренції. Є артисти, які вважають: я спі
ваю цю пісню, вона лише моя... У На
зарія душа була широка, як його
Карпати. Я не зустрічав жодного спі
вака з такою феноменальною пам'я
ттю як на музичний матеріал, так і на
текст. Пісня лише з'явилася, одиндва дублі – й він уже все знає, все
пам'ятає.
Відчувалося, що до Назарія тягну
лися люди різного віку, любили слуха
ти його пісні. Він був гарний, притя
гував якоюсь внутрішньою красою і
витонченістю. Пригадую один такий
випадок, знову ж таки в Миколаївській
області. Лиман там був широкийширокий: півтора-два кілометри...
Місцеві хлопці запропонували: "У нас
є баркас, давайте поплаваємо тро
хи". Назарій каже: "Бери, Василю, ві
деокамеру, там буде цікаво". Сіло нас
вісім-десять чоловік. Керманич розі
гнався. "За моєю командою, – кри
чить, – нахиляйтеся вправо, а потім –
вліво." І ось він скеровує баркас різко
в один бік, а ми нахиляємося в інший –
тримаємо рівновагу. Я захопився зйом
ками: вода піднімається, ніби крило

чайки, виграє на сонці різнобарвною
веселкою... Усе виходило прекрасно
до того моменту, поки керманич не
правильно скомандував, і ми – бабах –
випали у воду. За два кілометри від
берега. На наше щастя, на тому бар
касі перед був заповнений повітрям і
запаяний. І він як перевернувся, так і
плив. Тримаючись за нього, ми майже
дві години добиралися до берега.
Керманичем призначили уже Назарія.
Жартували, що попереднього ми звіль
нили за те, що не вміє керувати. А ка
мера і відзняті кадри пропали. Мені
дуже шкода, що не все збереглося,
навіть з його перших записів. Здава
лося тоді, що все вічне – і люди теж.
Передача "Зичимо щастя" – окрема
сторінка життя Назарія. Це була моя
ідея, щоби саме він її вів. Назарій був
тоді дуже популярний, і передача від
цього лише виграла. Вона одразу ж
завоювала прихильність глядачів. Ми
завжди давали щось нове. І хоча про
грама транслювалася по всій Україні,
будували її виключно на місцевому
матеріалі – звучали лише наші вико
навці. Інколи Назарій, нікого не попе
редивши, змінював текст по-своєму.
Редактори здебільшого ревниво
ставляться до свого творіння і боляче
реагують на будь-які зміни. Але я за
спокоював їх, бо у Назарія ці фрази
виходили кращі. Можливо, не такі ви
тончені й відшліфовані, але людяніші,
добріші. Це свідчило про те, що він
був не просто сидячим диктором,
який все сліпо повторює, а пропускав
сказане через серце. Для кожного у
нього була посмішка – щира-прещи
ра. І це не якась там поза чи акторська
гра. Він був таким. Ця його посмішка
надзвичайно зігрівала людей. Надхо
дило багато особистих листів, адре
сованих саме йому, де висловлювали
захоплення тим, як він веде передачу,
як поводить себе, як одягається.
Я працюю на телебаченні уже бага
то років. Колись телевізор був святом.
Не кожен міг дозволити собі купити
його. Тому збиралися в сусідів чи зна
йомих і разом дивилися якусь переда
чу, обговорювали її. Це був еталон ду
ховності як для глядачів, так і для
учасників. Зараз можна з'явитися на
телебаченні в чому завгодно. А тоді
дуже важливими були гарний зовніш
ній вигляд, хороший настрій, приємна
зовнішність. Назарій усім цим володів,
тому передачу "Зичимо щастя" диви
лися всі. Його часто просили заспівати.
І він намагався до кожної передачі під
готувати нову пісню, яку ми транслюва
ли наприкінці. Остання, пам'ятаю, мала
відбутися 30 червня, а Назарія уже не
стало. Ми дізналися про це якраз напе
редодні. Зібралися всі служби - творчі
й технічні, віднайшли найкращі пісні
Назарія, пустили в ефір. Так уся Україна
тоді дізналася, що його уже немає.
Але залишилися його пісні.
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"Просив зустрітися
із братом Дмитром"
З Назарієм Яремчуком нас
поєднала спільна творча праця
в популярному ансамблі "Сме
річка", база якого на той час
знаходилася в Чернівецькій об
ласній філармонії. За тривалий період роботи в колективі
(з 1976 по 1994 рр.) можна було пригадати безліч прикла
дів з особистого, творчого життя музичного побратима
Назарія Яремчука, які характеризували б його як велику
особистість, митця, патріота, гідного сина рідної землі. А
сьогодні на думці такі спогади. Кінець грудня 1977 року... Ан
самбль "Смерічка" повернувся з тривалих гастролей по Да
лекому Сходу, Сибіру, Румунії і Чехословаччині. У філармонії
дізнаємося, що маємо можливість відпочити в колі рідних і
друзів два тижні. А через декілька днів уже Новий, 1978 рік,
не за горами і Різдвяні свята. Перед тим, як роз'їхатись по
домівках, ми зустрілися з Назарієм в бухгалтерії, де одержа
ли платню за свою працю. Виходячи з філармонії, Назарій
запитав мене, де я буду на Різдво Христове. Запитав він про
це тихо, щоб ніхто його не почув, адже розмови про святку
вання релігійних свят могли привести артистів до неприєм
ностей (догана, позбавлення роботи).
– Павле, їдемо у мої рідні гори, у моє село Рівня, ти по
бачиш, як святкують християнське свято на Вижниччині.
Я з радістю погодився, бо мріяв побувати в засніжених
горах, познайомитися з ріднею товариша. Святкові дні і ночі,
які я гостював у колі рідних, друзів, земляків, запам'ятав на
довго. Лунала коляда, звучали моя гітара і мандоліна Наза
рового вуйка, прославляли народження Ісуса Христа, на об
личчях радість, веселість. У злагоді звучали голоси Назарія і
брата Богдана, ніжно лунав голос сестрички Катрусі, м'яко
співав брат Степан... Від хати до хати ходили великою друж
ньою родиною Яремчуки і співали: «Христос народився». Тої
миті я серцем відчув, як зберігають Яремчуки народні тради
ції, шанують звичаї і обряди своїх предків.
– Павле, як жаль, що з нами немає ще одного пред
ставника нашої родини Дмитра, мого старшого брата,
який живе багато років у Канаді.
Тоді я вперше дізнався, що Дмитро Яремчук в 1939
році змушений був покинути рідну Буковину, щоб не бути
висланим до Сибіру за українську справу. На адресу ан
самблю «Смерічка» у Чернівецьку філармонію надходило
багато запрошень виступити в Канаді, Австралії, США, але
колектив був із Західної України і далі соціалістичних країн
не виїжджав. Крім того, у головного соліста ансамблю
брат живе за океаном, в Канаді... У 1987 році товариство
"Україна" запросило мене в складі творчого тріо виступи
ти в Канаді, особливо хотіла, щоб я поїхав на гастролі за
океан, керівник Чернівецького відділення товариства "Украї
на" Діна Богданова.
– Павле, ти побачиш, як українці сприймуть твою твор
чість, а там і з колективом, Назарієм зможете вибратись
на гастролі. В цей час "Смерічка" готувалася до поїздки в
Афганістан, треба було довести свій патріотичний інтер
національний обов'язок.
З Назарієм Яремчуком зустрілись напередодні мого
від'їзду, випили по чарці червоного вина, заспівали під гі
тару "Заграй ми, цигане старий", "Верховино, світку ти
наш", "У лузі над Прутом"...
– Друже, – сказав Назарій, – а ти знаєш, що ця пісня є
улюбленою мого брата Дмитра. Він має гарний голос, так
хочеться вірити, що ти зустрінешся з ним, розповіси про
нашу родину, про моїх синів, наші гастролі. Прошу тебе,
не ризикуй, адже таких українців, як мій брат Дмитро, в
нас вважають зрадниками Батьківщини, можеш стати не
виїзним на гастролі за кордон. По-братськи обнялися,
помолилися і побажали один одному щасливої дороги
і швидшого повернення додому. 1987 рік, травень, Мо
сква. ЦК КПРС – інструкції, застереження, співбесіди, за
повнення анкет і всюди: не можна, не треба, ні, ні і т.д.
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В голові звучали слова побратима: "Павле, скажи Дмитро
ві, що вся родина його дуже любить, що він не зрадник..."
Літак Москва-Монреаль приземлився на канадській
землі. Перші зустрічі з українцями, концерт, схвальні відгу
ки про виступи, але ніяких спілкувань з глядачами. Після ви
ступів зразу ж відвозять в готель. Наступне місто наших
гастролей – Вінніпег, тут проживає дуже багато наших спів
вітчизників, особливо буковинців. У Вінніпегу живе й Дми
тро Яремчук. Але як знайти його, хто допоможе організува
ти зустріч з ним? Допоміг щасливий випадок. Нашому
творчому тріо зробили зустріч з українським хором під ке
руванням диригента Володимира Климківа. Під час пере
рви я познайомився з дружиною диригента пані Марійкою
Климків і, щоб ніхто не почув, запитав її, чи не знає вона
Дмитра Яремчука, брата мого товариша по ансамблю. Пані
Марійка сказала, що добре знає цю чудову людину, адже
він приходить іноді на репетиції хору, має гарний голос...
– Щось придумаємо, – сказала жінка і відкланялась...
Наступного дня після концерту пані Марійка підійшла до
керівника нашої групи і попросила відпустити ненадовго
мене в українське кафе, де музиканти хочуть навчитися моїх
пісень "Стожари", "Смерекова хата", "Місячна дорога".
– Але не затримуйтесь, щоб в 21.00 були в готелі. Перед
проханням пані Марійки не міг встояти і наш "керівник".
Ми слухали "Перелаз", "Ой, чорна, я си чорна", "Чер
вону руту", коли пані Климківа взяла мене під руку і тихо
сказала: "Йди швидко у бар, тебе чекають..." Пам'ятаю,
дуже хвилювався, перед очима Назарій і його слова: "Пав
ле, зустрінься з братом".
У кабінці за столиком сидів інтелігентний, вишукано
одягнутий чоловік.
– Я – брат Назарія Яремчука Дмитро, – назвався він.
– А я Павло Дворський – побратим Назарія.
Спілкування з братом пролетіло, як одна мить. Голубі
очі пана Дмитра світилися добром, щирістю, так багато
хотілося розповісти один одному...
Який він? Здорові його сини? Чому не приїжджаєте ра
зом? А... розумію... Я живу в Канаді, це – відповідь...
Передаш йому, що дуже тішуся ним, його працею, піс
нями, які тут співають за океаном, вірю, що Бог дасть, зу
стрінемось. Щирий потиск руки, сльози на очах у обох, а
треба було спішити, на годиннику показувало 20.40.
Хто думав, що через рік, у 1988-му, у Вінніпезі вперше зу
стрінуться два рідні брати – Дмитро і Назарій Яремчуки, яких
розлучила радянська система. Та перед цим я і Назарій зму
шені були виступити за 150 м від саркофагу Чорнобильської
атомної станції; два тижні проїхати з гастролями по містах
Афганістану. Світлини наших виступів біля саркофагу я по
казав у Канаді під час інтерв'ю канадській газеті "Тіmes", але
мені сказали, що це – фотомонтаж, що там не залишилося
нічого живого, та я наполіг на своєму, щоб ця світлина була
надрукована в газеті. Гітара, яку мені привезли з Франції, на
брала берів, довелося пройти дезактивацію...
Відбулася ця родинна бажана зустріч в аеропорту Ві
нніпега на моїх очах, очах земляка Назарія Василя Кошма
на, співачки зі Львова Ніни Мельник, народного художника
України Еммануїла Миська, багатьох наших співвітчизни
ків у Канаді.
Ніхто не соромився сліз, брати не могли відпустити
один одного з обіймів...
А потім звучала "Смерекова хата" в світлиці пана Дми
тра, його улюблена "У лузі над Прутом", "Верховино, світ
ку ти наш". Гості приходили і приходили, і знову пісні, щирі
усмішки, гарні побажання. Всі зрозуміли, що треба зали
шити братів одних... бо завтра знову переїзд, знову кон
церти, зустрічі...
Далі на гастролі нас проводжав Дмитро Яремчук зі
своїми земляками – буковинцями. Всім хотілося вірити,
що брати зустрінуться знову, але вже на рідній землі, в
Україні.
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Жан МАКАРЕНКО, журналіст

Обереги його душі
Моя перша зустріч з Назарієм
відбулася 15 серпня 1970-го року
в містечку Вашківці. Про це зано
тував собі у щоденнику, який вів
за звичкою, працюючи тоді стар
шим редактором молодіжних пе
редач Чернівецької телестудії.
Головний режисер Василь Селезінка, уродженець і зна
вець карпатського краю, запропонував молодому компо
зитору Володимиру Івасюку, студенту Чернівецького ме
дичного інституту, який на той час написав пісню "Червона
рута" і перший її виконував, поїхати на зйомки у Косів.
– Там, – порадив він, – на тлі чарівної природи, гори
Михалково, скелястих порогів Гуку, стрімкої річки, поміж
смерек, дерев високих, водоспадів, наче срібло, й відзні
мете потрібні кінокадри. Все це добре пасуватиме до тек
сту – пісні Вашої. Саме там, – наголосив Василь Михайло
вич, – знайдете відповідну натуру.
Натхненні цікавим задумом, роботою над майбутнім
відеороликом, як тепер звично говорити – кліпом, ми по
чали збиратися в дорогу. З Володею зналися давно, ще
в 1964 заприятелювали.
І не помітили, як весело та з жартами, не вгаваючи, про
мчали, пролетіли автобусом Мамаївці, Дубівці, Чорторию.
А зупинилися перепочити у тихому містечку Вашківці. Вий
шов з нами і вродливий чорнявий юнак, який сидів непо
далік мене в автобусі. Вийшов і став скромно осторонь, не
мов чекаючи запрошення до нашого гомінкого, балакучого
гурту. І враз почув у тому гомоні, як він стиха, мов шелест
трав на полонині, але доволі виразно почав наспівувати
нову пісню Володимира Івасюка "Я піду в далекі гори".
... Підійшов ближче до стрункого юнака. Прислухався до
його чистого, якогось первозданного голосу, м'якого світ
лого тембру, бо ж знався трохи на піснях. Познайомились.
Хлопчину звали Назарієм Яремчуком, їхав додому в Рівню.
Хотів лише порадити йому серйозно зайнятися співом,
вступати до музичного закладу. А він так глянув на мене
приязно і посміхнувся, наче розвиднив світ і, ніяковіючи,
стиха мовив: – Дякую, я вже вступив до Чернівецького уні
верситету на геофак. Коли є час, займаюсь у самодіяльно
му вокально-інструментальному ансамблі "Смерічка", яким
керує Левко Дутківський. Про цей ансамбль вже наслухав
ся чимало доброго від Марічки Наголюк із Вижниці, яка
теж брала участь у ньому. Гукнув "старого" з нашого черні
вецького гурту, як ми, жартуючи, шанобливо величали всі
Володю Івасюка. І гадки не мав, що та перша мить їхнього
знайомства стане незабутньою для них обох. Що то поча
ток великої взаємної творчої дружби, людської симпатії
один до одного талановитих двох сердець.
... До Вижниці вони вже їхали поруч. Було про що до
рогою погомоніти двом студентам. І, перш за все, про му
зику, що полонила їх віддавна і зачарувала назавжди.
Отак весело та гучно ми й доїхали до Вижниці. З авто
буса Володя та Назарій виходили, як давні добрі друзі. Для
Яремчука цей сонячний серпневий день був подвійним по
дарунком долі й святом – вступом до університету і зна
йомством із автором славнозвісних творів – Володимиром
Івасюком, про що він із плином часу не раз тепло згадував.
Тієї пам'ятної суботи 1970-го охоче допомагав мені по
всій Вижниці шукати вже згадану тут Марійку Наголюк, бо
попросили для редакції новин підготувати з нею інтерв'ю
про роботу народного театру. А відтак, коли знайшли, то
подалися у товаристві Назарія та Марії до талановитого

композитора Левка Дутківського, котрий мешкав навпро
ти школи-інтернату, де раніше навчався Назарій.
Того ж таки щасливого на творчу співпрацю і долю
1970-го, пам'ятається, у жовтні, Назарій Яремчук саме з
піснею "Юність смерек", або ж "Незрівнянний світ краси",
так фантастично вдало й успішно дебютував з легкої руки
звукорежисера студії Василя Стріховича, перед велелюд
дям на Театральній площі у Чернівцях й багатотисячною
глядацькою аудиторією України у популярній телепередачі
"Камертон доброго настрою", що уже б вистачило на по
дальшу популярність ще зовсім юного виконавця.
Повернімося знову до оселі Левка Дутківського у Вижниці
в далекий серпень 1970-го. Натомість традиційних приго
щань, Левко подав Володі свою семиструнну гітару, яку він
потім взяв із собою до Косова на кінозйомки, і в хаті полинули
бадьорі акорди "Червоної рути". То був справжній імпровізо
ваний концерт пісень Володі і Левка, які підхоплювали ми всі
дружно хором. Та особливо вирізнявся з того хору милозвуч
ний, по-юнацькому лункий голос Назарія.
До Черемоша нас проводжали Назарій і Марія. Та біля
правого, спадистого його берега трапилась несподіванка.
Гадали, що переберемося через стрімку течію на лівий бе
рег, де здалеку на узгір'ї виднілося чепурне містечко Кути,
через гамованку по плотах-дарабах, що споконвіку сплав
ляли відважні гуцули – бокораші. А дараб як не було.
Про пішохідний місток, що єднав би два береги, зали
шалося хіба що мріяти. Його звели аж наприкінці 70-х.
Проте гумору та настрою не втрачали. І нам, романтикам,
здавалося, що все довкіл співало й вигравало, повнилося
світлом й музикою.
На щастя, трапився поважних літ горянин. Він і перевіз
наш буковинський гурт через бурхливий Черемош до Ку
тів, якому ми не тільки по 10 копійок заплатили, а ще й
"Многая літа" заспівали, що він, бідолаха, аж розгубився
від уваги, вже й гроші не хотів брати, так ми йому припали
до душі...
...Володя Івасюк умів дотримувати слова, якщо вже
щось комусь пообіцяв. Вельми поважав людську поряд
ність, чесність. Зринає в пам'яті один червневий день
1972-го...
Через певний час, після трансляції на весь Союз пере
можного, без перебільшення сказати, фіналу "Алло, ми
шукаємо таланти", а стало на ньому аж 6 лауреатів з Укра
їни і серед них вже популярна тоді "Смерічка" та львівська
"Арніка", інші музичні колективи, заходить до мене на сту
дію несподівано Володя Івасюк з сестричкою Галею. Я
привітав його "смеречан" з тріумфальним успіхом. Там, у
фонотеці, де підбирав із Сталіною Романчук музику до мо
лодіжної програми "Веселка", що готувалась на УТ, й до
велося вперше почути написані ним "Дві скрипки".
– Даруй, друже, що потурбував тебе. Мабуть, пригадуєш,
як ми у Косові знімали кінострічку до пісні "Червона рута"? І я
пообіцяв тоді для Назарія щось написати. Так оце той твір...
Здавалося б, дрібниця – вітальна телеграма. Та напе
редодні першого вересня, коли Назарій став студентом
геофаку, ми з Володею тепло поздоровили його з урочис
тим днем і побажали, аби він добре вчився і музикою, спі
вом постійно займався. І він нас не підвів. Бо ж, як відомо,
Назарій Яремчук завершив і Чернівецький університет, і
заочно Київський інститут культури імені Корнійчука. Час
то після лекцій він поспішав додому до Володі, де вони ра
зом вигравали та співали за роялем нові пісні, викрешува
ли спільної творчості вогонь, готувалися до виступів,
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першої гастрольної подорожі до
сусідньої Румунії... Було в родині
Івасюків, привітній на добро та
ласку, ошатній оселі, щось неви
мовно притягальне. Інтелігент
ний, високоосвічений батько Во
лодимира, письменник Михайло
Григорович, котрий мав багату
бібліотеку, знайомив при тих зу
стрічах Назарія не лише зі своїми
художніми творами, які йому час
то-густо дарував, а й з неоцінен
ним надбанням митців, художників,
письменників, духовною коштов
ністю, нашим багатющим скар
бом – рідною мовою.
Михайло Григорович і матуся
Володі – Софія Іванівна стали для
першокурсника Назарія Яремчу
ка найкращими друзями, порад
никами та добрими наставника
ми. І Назарій, вгамовуючи у цій
благодатній атмосфері жагу піз
нання, його добірні перлини, зро
став буквально на очах.
Внутрішній світ захоплень На
зарія був різнобічний. Та музика і
пісня домінували в ньому, в його
вразливім, не байдужім серці по
над усе. І це особливо ріднило,
зближувало, доповнювало духов
но Назарія з Володимиром. Якщо
Володя за вдачею своєю був
доволі компанійським, заводив
швидко дружбу, аж випроміню
вав енергію, запалював нею усіх,
то Назарій не відкривався усім
відразу. Нелукавий, безхитрісний,
стримано-лагідний, він своєю
бадьорістю тримав начебто на
потім.
Назарій у всьому був скром
ним, простим, як правда, і не за
вше почувався задоволеним со
бою навіть після успішних виступів
на сценах, близьких і далеких гас
тролей. Здавалося б, ну, щоб
ще – гучні оплески на концертах,
море квітів після кожної пісні, ав
тографи, звання... А йому весь
час, нібито здавалось, щось не
доспівав, не висповідав до краю
людям свою вразливу душу.
Якось у Києві, де кілька років
довелось працювати у редакції
програм республіканського теле
бачення, зустрівся з Назарієм.
Він саме повернувся із зару
біжних гастролей. Поцікавився
у нього, як пройшло турне. А він
мені, багатозначно усміхнув
шись, мовив:
– Повірте, Жане, куди б я не
їздив і де б я не співав, думками
завжди тут, в Україні, вдома. Най
рідніші місця, найрідніші краї це
там, де твій дім і душі твоєї обе
реги, рідні та друзі. Тут моє сер
це, джерело моїх натхнень і пі
сень.
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Володимир МИХАЙЛОВСЬКИЙ, журналіст

Та не згасла
свічка надії...

Уже котрий день гірко схлипує сум над Буковиною, над
Україною... Змовкло серце Назарія Яремчука. Назавжди.
Рідна земля залишилася без його живого обличчя...
Ми ще не збагнули до кінця, що сталося. Але досте
менно відчули, як враз душа наша переповнилась однією
спраглою елегією-плачем по Назарію, який несподівано
для всіх нас помер на порозі сонячного липня, коли струмки так ніжно полоскали
срібло тиші і в росах купалися трави... А довгі дні дозрівали, як ярі яблука...
Церковні дзвони зголосили для всіх нас надто журливу вість. Та так болісно, так
сприкрено, що подумалось: хтозна, хтозна, може, старий дзвонар ще мав надію збуди
ти його від вічного сну?.. Та не згасала свічка надії до останньої хвилі і в нього, і в нас!..
І чи то мимоволі, чи серце підказувало, але під ці дзвони очі наші не раз задивлялися
в небо, де пронеслася біла блискавиця долі його. Для того, щоб у наших серцях горіло
сонце, в залі люди, і не тільки літні, але й юнаки та дівчата, коли він співав гірку піснюсповідь "Не чекай мене", сповідь сина матері з тієї невиправданої війни в Афганістані.
Пісні Назарія Яремчука відібрані самим часом. Є в них чистота, краса, звели
чення людських почуттів. Він повертає нас до себе самих, повертає нам надію до
кращого. А що може бути вище за це?! Ось і ще раз вертаюсь до думки: чому так
легко почувалося нам на концертах ВІА "Смерічка"? Чи не тому, що в те пісенне
дійство вплітався і його чарівний голос, який не відводив від життя, а повертав нас
до нього, до суті головних істин і понять? Таких, як смерекова хата і Україна. Таких,
як Обов'язок і Честь, Правда і Небайдужість, таких, як Любов, Надія, Віра.
Пісні Назарія Яремчука завжди спонукали нас до роздумів, аби не очерствіти
душею, не поступитися кривді і злу. Вони для нас – це той пробний камінь, на яко
му відточувався і талант нашого сприйняття – не просто слухати, а відчувати піс
ню, довіритися їй, віддати їй себе, душу свою, свою людську повагу... Як добре, що
пісні Назарія Яремчука не раз вертали нас на поріг отчої хати! Слухаєш його дзвін
кий, чистий голос і таке враження, що вирвався він десь, як той струмок, з-під ка
меня, і вільно, грайливо прийшов до людей, аби вгамувати їх духовну спрагу.
На наших очах мінялися кумири естрадно-джазових ансамблів, оглушено кри
чали в мікрофони незнайомою мовою заморські знаменитості, яких негайно по
чинали наслідувати наші співаки, а Яремчук, як і раніше, не змінював своєї вража
ючої по щирості інтонації, співав, вірний рідній пісні і краю рідному... Чи варто
дивуватися, що й ми часто співаємо ці пісні, які давно розлетілися, як птахи, в усі
кінці світу самі собою?
Напевне, неможливо дати відповідь на запитання: коли і як в життя людини
приходить мистецтво?.. У кожного це по-своєму... Але він, Назарій наш (незалеж
но, як давно ми прийшли у цей світ), день за днем вводив нас до української мис
тецької світлиці, де душі наші йшли, мов крізь заповіт незрадливості, за порогом
якого мало прожити життя – треба життя зрозуміти.
Ось чому такими болючими були проводи народного артиста України Назарія
Яремчука до місця вічного спочинку у днину недільну, в таку сонячну, і таку сумну.
Чернівці не пам'ятають такого Прощання. Але воно засвідчило (ой, як виясни
ло!), коли народного артиста обирає собі сам народ. Море квітів і тисячі людей
заполонили і площі, і вулиці уже з самісінького ранку. Як жаль, що не всім (далеко
не всім!) довелося пройти повз труну Митця. І в приміщенні філармонії, і вже на
кладовищі. Далася взнаки організаторська нерозпорядливість. Я сам бачив сльо
зи на очах багатьох, яким так і не пощастило увійти в філармонію. Може, необхідно
було пронести труну з Назарієм Яремчуком через весь багатолюдний жаль, яким
започатковувався ще при в'їзді міський цвинтар. Усім (!) їм хотілося (ой, як хотіло
ся!!!) ще раз побачити Його, попрощатися. Бо, звісно, до могили неможливо було
пробратися. Але вже так сталося. Хай вже буде так. Люди вибачать, простять. У
тому хвилюванні, у тому болі (зорю свою передчасно ховали!), думаю, просто роз
губилися. Хоч не мали права на це, не мали...
Несли Назарія на руках і друзі, і товариші. Несли не поспішаючи. Ніби зумисне,
стишували ходу. Як же Його, як же... туди назавжди?! Дорогу встеляли квітами і
зрошували сльозами. Плакали дорослі й діти. Йшла за Назарієм найближча і дале
ка уся українська родина. Люди приїхали не тільки з усієї Буковини, з України всієї
приїхали. Не знаю, чи хтось злічив вінки, які були сплетені для Прощання. Сам Пре
зидент України надіслав вінок на могилу народного співака.
У Яремчукове безсмертя вплелося в цей день і Боже слово, і щирий людський
спомин. Над могилою болючі слова нашої непоправної втрати зголосили заступ
ник голови обласної Ради Анатолій Круглашов, лауреат Державної премії імені
Т. Шевченка, народний артист України Дмитро Гнатюк, поет-пісняр Вадим Кри
щенко, заслужений артист України Павло Дворський, народний артист України
Василь Зінкевич...
...І виріс надгробок з квітів самих, і хрест над ним. Люди ще довго, до темноти
стояли тут у зажурі. Люди боялися віддати дорогого Назарія посмертній самоті,
і десь тут, біля нього, була тінь матері, що народила сина для нас у великій любові.
І дотики її печалі на дерев'яному хресті.
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Василь БАБУХ,

головний редактор газети "Чернівці"

Співав Назарій
у Чорнобильському пеклі
Бережу цю афганську
світлину. Вона є відлунням
і промовистим документом
страшного чорнобильсько
го лиха, хоча епізод, зафік
сований на ній, є досить бу
денним. В автобусі їдуть на
черговий концерт артисти.
До місця призначення да
леко. Тому пасажири, аби
не надокучило, обмінюють
ся жартами, анекдотами.
Якби не білосніжний ков
пак та марлева дихальна пов'язка на шиї Назарія
Яремчука, можна було б подумати, що він їде на пік
нік. Насправді митець їде в напрямку зловісного чет
вертого блоку Чорнобильської АЕС, з пащі якого без
перервним потоком вивергається смертоносна радіо
активна курява.
Назарій поспішає до тих, хто, ризикуючи життям,
гасить пожежі, дезактивує техніку, скидає з потро
щеного даху уламки графітових стержнів, які випро
мінюють смерть. Він везе цим сміливцям, фактично
смертникам, свої пісні, щоб хоч на хвильку розвіяти
їхні страждання й муки. Разом з Назарієм цю високогу
манну мистецьку місію одразу ж після атомної ката
строфи виконували його творчі побратими із "Смеріч
ки" Павло Дворський, Віктор Морозов, Орест Хома,
Ігор Лисько, Юрій Луцейко, Володимир Прокопик...
Артистів везли до ліквідаторів у автобусі, обши
тому металевими листами. Цей щит поставили, аби
вберегти наших естрадних зірок від зайвих доз радіо
нуклідів. Наївна затія. Усепроникаючі смертоносні
промені не знають ні спину, ні перешкод. Не треба
бути професійним медиком, щоб збагнути причину
такої ранньої смерті Назарія. Чорнобиль зробив свою
чорну справу. Назарія ніхто не примушував на цю по
їздку. Цей вибір він зробив добровільно. Як і кожен
учасник гурту "Смерічка".
Оскільки це не показушна, а істинна мужність, то
мусимо сказати, хоч із запізненням: хвала людям,
котрі одягли на себе вінець з радіонуклідного терня!
Якби не вони, Чорнобиль наробив би ще страшнішої
шкоди.

Юрій ТИРОН, журналіст
Мені ще й досі ввижається той
весняний день нашої зустрічі. Піс
ля довгого мовчання зателефону
вав Назарій Яремчук і повідомив,
що він уже повернувся з Канади.
"Треба зустрітися!".
Ми домовилися, що цього разу
зустрінемося у моєму наддністрян
ському селі, у якому Назарій до цього
ще не був. Хоча під час виборів до
Верховної Ради 1994 року ми об'їз
дили з його концертами майже усі
села Заставнівського і Хотинського
районів. Я тоді був головним редак
тором телебачення і довіреною особою кандидата в депутати
Георгія Манчуленка. На моє прохання нам допомогти Назарій
погодився "як для друга по душевних розмовах". Це була, оче
видно, перша концертно-політична технологія в Україні, яка ви

Пам’ятна зустріч
з Назарієм Яремчуком
кликала неоднозначне ставлення влади й активну підтримку лю
дей. Хоча "доброзичливці" зривали в селах концертні афіші, на
яких ніколи не писали "живий звук". Холодні сільські клуби були
переповнені людьми. А коли в завершальній пісні звучав рефре
ном гімн України, весь зал співав стоячи. То була щира віра в
українську Державу, українську Ідею і Демократію. День у день
до пізньої ночі протягом двох місяців він дав понад сорок кон
цертів для мешканців села. То був громадянський і мистецький
подвиг Назарія, який не шкодував ні сил, ні здоров'я заради лю
дей, заради їхнього справедливого вибору. Навіть давав власні
гроші на бензин.
Відтоді вже минули роки, а мені й досі ввижається той весня
ний день, коли ми в селі садили картоплю на маминому городі й
раптом бачу: Назарій з дружиною і маленькою Марічкою стоїть
перед хатою. Я йому назустріч, а він з Дариною – в город.
"Давайте досадимо картоплю, а потім й поговоримо!".
Вже по обіді пішли стежкою до Дністра. Назарій не міг намилу
ватися весняним краєвидом. Висока круча на згині ріки віддзерка
лювалася у чистій течії, аж буяла білим цвітом і зеленим маєвом,
відлунювала пташиним співом і радісним перегуком голосів. Живи
і тішся... Власне, тоді він і розповів мені про операцію, яку зробили
в Канаді. А коли назвав діагноз, мене, наче блискавкою, пронизало
якесь недобре передчуття. Я витер спітніле чоло, але виду не по
дав. Як з'ясувалося, оплатою лікування опікувався в Канаді стар
ший брат Дмитро. Та коли англомовний хірург послухав пісенний
диск Яремчука, він відмовився взяти гроші, але попросив зробити
хоча б довільний переклад змісту пісень "Червона рута", "Водо
грай", "Родина" та багато інших творів у виконанні Назарія, які й
понині чарують і хвилюють серця людей. Вони будять у наших ду
шах найвищі почуття любові й добра, осяяні Божим Талантом.

■ 60 крилатих висловів Назарія Яремчука ■

■ 60 крилатих висловів Назарія Яремчука ■

20. "Треба написати вірш, треба написати
вірш сонця."
21. "Дзеркало дивилось в дзеркало і бачило себе.
Дзеркало вдивлялось в дзеркало і нічого не бачило,
крім самого себе."
22. "Ох, спогади вчорашнього дня! Дякую Вам!"
23. "...смерічка, котра вкриває вічнозеленими га
ями вершини Карпатських гір, стала символом ан
самблю, символом краю, молодості і буяння люд
ського життя."
24. "Нам треба проаналізувати і усвідомити,
куди йти, що робити, віднайти себе, повірити в
себе, щоби знову не заблудити на перехрестях
третього тисячоліття."

25. "Як дерево, що вбирає наснагу своїми коренями
із рідної землі, так і "Смерічка" – символ цього дерева –
всотує із джерел рідного фольклору, мелосу живлючі
соки пісні, які віками створював народ, і, ожививши їх
своїм творчим натхненням, виносить до людей у нових
шатах, що тільки прикрашають і омолоджують вічномолоду народну пісню."
26. "То тільки здається, що нічого не діється. Але навіть не
діючись – діється – інакше неможливо."
27. "Ще ніколи з Півночі нам не приходило добро."
28. "Немає на світі двох однакових людей, як немає двох од
накових листочків. У своїй суті кожна річ неповторна."
29. "Непростимо боляче, коли поблажливість і вино
взаємозв'язані."

“УВ” № 9 (1732)
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Василь КОРОБЧУК,

Прокіп СТРАТІЙ,

"Та нашій дружбі
тісно не було"

З Назарієм Яремчуком познайоми
лися і подружилися в роки студентства.
Були ми майже ровесниками. Коли він
після закінчення школи вступив на пер
ший курс географічного факультету Чер
нівецького державного університету, я
вже там навчався на третьому курсі. На
зарій на той час був відомим співаком,
хоча на самодіяльній сцені співав усього
рік. Жили ми у гуртожитку. Зі мною на
геофаці навчався мій однокласник Пе
тро Гавриляк. Пам'ятаю, як разом з Пе
тром Назарій суттєво поправляв деякі
тексти пісень, запропонованих йому.
В університеті ансамбль і співаки
стали широко відомими і надзвичайно популярними. Коли студент
ству ставало відомо, що на сцені актового залу університету співа
тиме Яремчук разом зі своїм ансамблем, потрапити туди було над

священик, однокімнатник Назарія

"У незабутній дорогій
кімнаті Життя студент
ське весело пливло. Було
в ній завжди трохи тіс
нувато, Та нашій дружбі
тісно не було". "Хлопці,
це ж про нас", – сказав
Назарій, бо ми справді
жили дружно, все діли
ли разом. Привезена з
дому їжа тут же колек
тивно з'їдалася, а якщо
не було що їсти, то всі
разом ходили голодні.
Пригадую, як вперше Назарій в складі ансамб
лю "Смерічка" поїхав до Сучави. Поїздка за кор
дон у ті часи була, як щось фантастичне, тому ми
з нетерпінням чекали його повернення. Гастролі
були успішними, але Назарій мало розповідав про
концерти, більше про місто, про людей, з якими
зустрічався. Не забув він і про гостинець для нас –
оригінальної форми пляшку, яку ми тут же спорож
нили.
Приходив у гуртожиток і Володя Івасюк, скром
ний і сором'язливий. Старався нічим не відрізня
тися від нас. Цікавився нашим життям, навчанням.
Свої справи, творчі плани вони ніколи не вирішу
вали в гуртожитку. З'явились пісні "Я піду в далекі
гори", "Червона рута", які принесли успіх Назаріє
ві і його ансамблю. Ми раділи разом з ним, а він і
далі залишався таким же добрим, щирим і вірним
товаришем. Півтора року ми прожили разом в од
ній кімнаті, і тепер я вертаюся подумки в ті часи.
Згадую його усміхнений образ і такі виразні очі,
в глибині яких був затаєний сум. З часом дороги
наші розійшлися. Я став священиком, а Назарій
пішов тим шляхом, на який покликав його Гос
подь, вручивши йому великий дар – чудовий голос
і щире серце.
За життя Назарій пізнав багато заслуженої
людської шани, але все-таки він більше віддавав,
ніж отримував. Маючи Бога в серці, він пізнав ра
дість самовіддачі. Радість служіння ближньому,
тому, хто знаходився поруч з ним. Я приходжу до
Назарія, до місця його вічного спочинку, кладу
квіти і запалюю свічку, молюся до Отця Небесно
го, щоб Він був милостивий до його безсмертної
душі, світлий вогонь якої буде світити нам доти,
поки ми будемо тут на землі, бо справді "нашій
дружбі тісно не було".

■ 60 крилатих висловів Назарія Яремчука ■
30. "Моя Вкраїнонька, калинонька моя.."
31. "Ми просто придумували вірші, мелодію
до пісень і співали ці пісні. Як ті птахи, які спі
вають не для слави, а для душі, а вийшло – для
народу, для людей."
32. "... є два поняття зірки. Одне, коли самого себе віддзеркалювати і любити в тому
світлі. А друге, коли переломлювати оті
промені від себе і віддавати їх людям."
(Закінчення у наступному номері "УВ").
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колишній директор Вижницької гімназії

"Не забуду той час"
звичайно важко, а то і практично неможливо. Деякі винахідливі
шанувальники таланту співця і по водостічних трубах діставалися на
концерт популярної в Україні та й усьому колишньому Союзі "Сме
річки". Назарій був і складним, і своєрідним у думках і судженнях.
Часи йшли непрості. За будь-яке необережне висловлювання мо
гли приклеїти ярлик націоналіста. Країною котилася хвиля політич
них репресій. Постраждали і наші студенти, окремих з яких виклю
чили з університету за вільнодумство. Назарій же не боявся
висловлювати патріотичні думки, що дуже не подобалося можно
владцям. Але покарати його не могли. Надто популярним і улюбле
ним співаком він був.
Мав душу, вразливу до несправедливості. Але в усьому був до
брозичливим, толерантним. Чудовий спортсмен, грав у теніс, за
хищав честь географічного факультету на змаганнях з футболу.
Коли Назарій закінчив третій курс, "Смерічка" перейшла на про
фесійну сцену. Йому довелося перевестися на заочне відділення,
бо без нього творча робота ансамблю була немислимою.
Минали роки. Слава Назарія та "Смерічки" линула по світах. Не
цуралися артисти рідної землі. Частенько їздили з концертами у
села Вижницького району, хоча завжди мали запрошення до Мо
скви, Києва, країн зарубіжжя. Пам'ятаю, як Назарій виступав у се
лах Мигове, Луківці, Іспас... Знаючи, що я там можу бути (ці села
пов'язані з моєю долею), сам мене шукав, щоб зустрітися, погомо
ніти про життя-буття. І приємно було мені, що відомий співак
пам'ятає нашу студентську дружбу, тихі вечори, пам'ятає, як смажи
ли картоплю, яка була для нас найсмачнішою стравою. Слава не за
важала його людяності, а навпаки, зробила його ще доступнішим.
Не забуду той час, коли Назарій гостював у моєму родинному
обійсті, що у селі Мигове. Тоді летіла над світом пісня "Червона
рута" і було відзнято однойменний фільм. Я щиро радів успіхам сту
дентського побратима. У нього якраз був важкий період в житті: по
мерла улюблена матуся. Про неї він пізніше виповість у пісні "Мамо,
мамо, вишенько біленька..." Його біль за матусею був щирим і світ
лим. Заночував у нас. Моя мама його відтоді дуже полюбила, каза
ла, що хлопець чемний і людяний. Ми співчували Назарію, бо коли
виходив на сцену, обличчя його було сумним.
Назарій був не тільки актором, але й прекрасним поетом з неор
динарним мисленням. Пригадую випадок, коли він прокинувся і
вийшов уранці на подвір'я нашого обійстя, з якого проглядалося
все сільське довкілля.
– Прокопе, дивися, ваші два Стіжки (так називаються дві гори,
що височіють на межі Берегомета і Мигового), немов дівочі груди.
Тільки справжній поет міг придумати таку метафору. "Смерічка"
святкувала своє 10- річчя. Я поїхав на концерт у Чернівці, гостював
на квартирі у Назарія разом з його братом Богданом.
Останню зустріч мали з Назарієм, коли він прибув з Канади після
важкої операції. Передав від брата Дмитра 200 доларів на зведення
пам'ятника першому своєму учителеві пану Павлусевичу. Дмитро ж
свого часу закінчив нашу гімназію і дуже цим пишався, надавав ма
теріальну допомогу навчальному закладу. А 21 вересня 1994 року він
приїхав із далеких світів і відвідав щойно відновлену гімназію. Ми й
тепер підтримуємо зв'язки. На жаль, уже тільки з його сестрою Кате
риною, берегинею творчого спадку співака. Дмитро недавно помер.
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Іван ДЕРДА, заслужений артист України
Я почав співати під впливом пісень Назарія Ярем
чука, які звучали з телеекрана, для мене, сільського
хлопця-буковинця, як щось виняткове і небесне. Це
й спонукало вступити до Чернівецького культосвіт
нього училища, а згодом і до Львівської консервато
рії ім. М.Лисенка. Може, це зараз прозвучить і пара
доксально, але саме вибух естради, побудованої на
глибоко національній народній основі, відіграв вирі
шальну роль у моєму виборі – співати у класичному
жанрі. За що я завжди буду вдячний творчості Назарія.
Уперше побачив його на сцені тодішнього Черні
вецького будинку офіцерів, де "Смерічка" виступала
з оновленою програмою. Було це наприкінці 1980-го.
Мене настільки вразив живий голос співака, що я
примчав у гуртожиток і півночі співав, аж поки вахтер
не нагадав мені, що вже далеко за північ.

Усі квіти львівських
ринків у його руках
А познайомилися ми у Львові, в перерві Назарієвого концерту в одному з
палаців культури на Сихівському масиві. Пригадую, скільки шляхетного львів
ського люду туди добиралося. Хто на чому, тролейбуси були переповнені. Коли
вдалося підійти до Назара Назаровича, оточеного шанувальниками і збирачами
автографів, то розповів, що я теж з Буковини, вчуся на співака, він побажав
мені: "Вчися, козаче! Нехай тобі щастить". І хоч зустріч була дуже короткою, але
закарбувалася в моїй пам'яті назавжди. У другому відділенні концерту мій зем
ляк співав ще натхненніше та піднесеніше, і, здавалося, що всі квіти львівських
ринків опинилися в Назарієвих руках.
Коли ж мені після закінчення консерваторії поталанило з направленням у
Заслужений буковинський ансамбль пісні і танцю Чернівецької обласної філар
монії, я з гордістю і з великою шаною переступив цей поріг. Адже в цих стінах
творив свою невмирущу пісню Назарій Яремчук. Саме його присутність тут зму
шувала нас тягнутись до його недосяжних пісенних вершин. У ньому приваблю
вало все: високий професіоналізм і постійне прагнення до самовдосконалення
та найбільше – почуття патріотизму, відданості своєму народові, історії.
Волею долі мав нагоду бути присутнім на одній із репетицій нової пісні Наза
рія Яремчука уже в незалежній Україні "Стрілецький романс" Остапа Гавриша.
Скільки енергії вкладав Назарій у цей твір, хоч у залі й не було жодного глядача.
Я сам спостерігав за цим дійством з-за куліс. Пам'ятаю, як прискіпливо він ста
вився до кожного слова, думки, вкладених у романс і яким вимогливим був до
молодих музикантів "Смерічки", які на той час працювали разом з ним. Здава
лося, що цим технічним зупинкам не буде кінця. Правда, через якихось дві годи
ни пісня зазвучала, як живий свідок нашої стрілецької слави.
Нині якось не в'яжеться те, що ми говоримо про нашого кумира в минулому
часі. Бо й справді, Назарієва пісня з нами, щодня звучить з екранів телевізорів,
радіоприймачів, відлунюється високою вібрацією у наших серцях і душах.
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(Закінчення. Поч. на стор. 5).
Він був людиною дії, а не пустих ба
лачок. Що задумав, ніхто не знав, але
вірив Микола у свого друга, як у себе.
Через декілька хвилин вони були
на прохідній цукеркової фабрики. Всі
одразу впізнали Назара і впустили.
Секретарка директора мало не впала,
побігши доповідати про приїзд такого
гостя. Через декілька секунд сам ди
ректор вийшов назустріч і щиро об
нявся із Назарієм, як із давнім добрим
товаришем, і вони обоє зайшли у кабі
нет. Микола залишився у приймальні.
Так, як зустрічали Назарія, могли зу
стрічати тільки найдорожчу і бажану
людину.
Хвилин через 10 Микола почув із
кабінету директора такий рідний і зна
йомий Назарів голос: "Червону руту,
не шукай вечорами, ти у мене єдина,
тільки ти, повір", а підспівував йому
своїм басом директор. Потім були
"Стожари" і багато інших пісень. Через
півгодини двері відчинилися і до кабі
нету запросили Миколу.
– Слухай мене, Миколо, – як до зна
йомого звернувся директор. – На ву
лиці тебе очікує майстер із пікапом.
Поїдете з ним і заберете зіпсовані цу
керки, а замість них заберіть зі складу
якісні. Відвезете їх тій жінці і нехай мо
литься богу за таку велику людину, яка
за неї попросила. Відмовити, звісно, я
не можу. А ті ми пустимо у технологіч
ний процес і все буде гаразд.
– Спасибі Вам щире, що не від
мовили, – подякував Назарій. – Допо
можемо бідній вдові, може за нас
хтось замовить хороше слово.
Ще раз обнялися із директором і
поїхали.
Бомбони замінили, і Ганна "викру
тилася" із скрутної ситуації. Коли Ми
кола їй сказав, хто допоміг, не могла по
вірити:
– Я ж його зовсім не знаю, невже
така шанована людина за мене ходила
просити, – не могла заспокоїтись.
А Назарій подався на гастролі, твор
чі вечори, концерти. Тільки при зустрі
чі з Миколою хитро усміхався:
– Ну, як там твої бомбони, Миколо?
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