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Літературно-краєзнавчий проект. Книга перша. Звернуся до слова: Спогади про 

Вільяма Затьору; Поезії Вільяма Затьори / Упор. Андрій Будугай, Ольга Буду-

гай. – Біла Церква – Бердянськ: Електронне видання у 4 книгах, 2019. – 60 с.  
 

Анотація 
 

Збірка є першою частиною літературно-краєзнавчого проекту, присвяченого публі-

кації творчого доробку Вільяма Затьори, дослідженню його життєвого шляху й само-

бутнього мистецького світу.  

Збірка «Звернуся до слова» містить дві частини: 1) спогади рідних, друзів, колег про 

бердянського педагога, природознавця, громадського діяча, поета Вільяма Затьору; 

2) лірика Вільяма Затьори.  

У першій частині читач має змогу дізнатися про життєвий і творчий шлях митця, 

його тверду життєву позицію патріота, активного члена Товариства української мови імені 

Т. Шевченка «Просвіта», Народного Руху.  

Друга частина книги містить 37 поезій Вільяма Затьори, які розділені на такі 

тематичні цикли: «Просто́ри України» – громадянські вірші – 27 поезій; «Звернуся до 

слова» – поезії про рідну мову – 4 поезії; «Gepatra lando» («Батьківщина») – вірші на мові 

есперанто – 11 поезій. 

Книга стане в пригоді учням, студентам, аспірантам, учителям, працівникам культу-

ри, широкому читацькому загалу. Видання адресоване усім шанувальникам художнього 

слова, патріотам рідної землі.  

 
У процесі верстки використані світлини, зроблені Тетяною Черемисіною, Андрієм Буду-

гаєм, світлини з альбому родини Затьор, а також інших авторів, чиї імена укладачам не 

відомі. 
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Історія появи літературно-краєзнавчого проекту  

на пошану Вільяма Затьори 
 

(До 80-річчя від дня народження митця) 
 

Ім’я Вільяма Васильовича Затьори (28.01.1939 – 08.09.2001) в пам’яті переважної більшості 

земляків та його учнів – бердянців і гостей міста, які в різні роки навчалися в Бердянському 

технікумі виноградарства і виноробства (БТВіВ), – залишалося пов’язаним перш за все з біологією, 

хімією, педагогікою в широкому розуміння цього слова, а для декого – і з такою самобутньою 

мовою, як есперанто. Але ця непересічна постать варта того, щоб про неї знали різні покоління 

українців. Наш літературно-краєзнавчий проект має на меті певним чином ліквідувати цю білу 

пляму на мистецькій мапі України взагалі і Північного Приазов’я зокрема.  

У цьому проекті зі спогадів рідних і близьких читач зможе дізнатися про різні сфери ді-

яльності Вільяма Васильовича: як есперантиста, педагога, активного учасника Товариства укра-

їнської мови імені Т. Шевченка «Просвіта» і Народного Руху. Буде також приділено значну увагу 

творчості Вільяма Васильовича як поета, адже саме це його захоплення складанням віршів для 

переважної частини бердянців і жителів його малої батьківщини є майже зовсім невідомою скла-

довою його буття. А ця мистецька складова була дуже і дуже важливою у його непростому, але 

гідному поваги житті.  

Поезія для Вільяма Васильовича була водночас і майстернею митця слова, небайдужого до 

життя країни, і тим незайманим Храмом для душі, який він відвідував десятиліттями, ще зі шкіль-

них років. До цього Храму він заходив «знявши взуття», щоб ненароком не забруднити святилище 

отруйними уламками від пануючих в атеїстичному суспільстві ідей, концептів і реалій. 

Саме ці часті відвідини такої своєрідної Церкви високого духу допомагали цьому світлому і 

чесному чоловікові залишатися в нашпигованому лицемірством і брехнею антигуманному соціумі 

справжньою Людиною – тією людиною, про яку так гарно свого часу написав його практично 

ровесник Василь Симоненко «Ти знаєш, що ти – людина»…  

Прикметно, що Василь Андрійович, автор згаданого вірша, який став своєрідним гімном 

епохи шістдесятників, був усього на 5 років і 20 днів старшим, ніж Вільям Васильович. Це може 

пояснити, чому наш автор по духу й за переконаннями настільки близький цій епосі, на яку 

припадають його юнацькі роки – роки, коли активно формувалася його особистість і громадянська 

позиція патріота України. Цим дещо пояснюється і любов В. Затьори до рідної землі, заповіданої 

йому від його пращурів, – землі й народу, чиї історію, мову й культуру з такою ненавистю 

притискала Московсько-Петербурзька імперія... 
 

Історія цього проекту започаткована як «реквієм». Вона розпочалася з того, що 24 січня 

2019 року газета «Південна зоря» надрукувала спогади А. Будугая про В. Затьору як про його 

вчителя хімії в стінах БТВіВ і як про відомого бердянського есперантиста (стаття «Листівки на 

есперанто», С. 5). Цей спогад виринув із глибин свідомості автора статті після розмови з 

бердянським колекціонером Валерієм Юрійовичем Захаровим, у колекції якого є кілька десятків 

листівок на есперанто. Пізніше ми дізналися, що публікація вийшла за 4 дні перед 80-річчям від 

дня народження В. Затьори. 

Ця публікація допомогла нам відновити зв’язок із родиною педагога (31 січня 2019 року з 

А. Будугаєм через мережу «Фейсбук» зв’язався старший син есперантиста Юрій Вільямович 

Затьора), Спілкування з членами родини підштовхнуло до ідеї зібрати та опублікувати матеріали 

про В. В. Затьору.  

Завдяки членам родини (і в першу чергу – старшому сину, який узяв на себе працю на-

бирати поезії батька із рукописів) у нас з’явилося на руках і дві сотні поезій цього педагога.  

Також наша родина отримала декілька електронних сімейних світлин і спогади про Вільяма 

Затьору від його рідного брата – відомого у Бердянську та за його межами митця пензля Юрія 

Васильовича Затьори – викладача художньої школи і керівника студії образотворчого мистецтва 

БМПК. Завдяки спільним зусиллям по уточненню фактів біографії, дослідженню творчих шукань 



5 

поета піднялася досить сильна хвиля мистецько-краєзнавчого пошуку навколо імені Вільяма Ва-

сильовича. Відтак удалося більше дізнатися про нього самого та його діяльність.  

Цікавою віхою життя педагога став гурток есперанто в ЦДЮТ, який створив і вів 

В. В. Затьора з 1979-го по 1996-й роки. У газеті «Південна зоря» від 7 травня 2019 року вийшла 

публікація матеріалу «Вільям Затьора: педагог, есперантист, поет» (С. 6), а також невеличка до-

бірка його віршів (у тому ж номері).  

16 липня 2019 року на творчому сайті «Берда-Ліра», керованому краєзнавцем і патріоткою 

Бердянська Людмилою Миколаївною Заяц, з’явився матеріал про В. В. Затьору як поета та 29 його 

віршів, переважно пейзажної тематики. 

Стало зрозуміло, що задум про реквієм митцеві переростає в ширший літературно-крає-

знавчий проект. З часом виникла ідея видати не одну електронну книгу, як задумувалося спочатку, 

– збірку, яка увібрала б у себе все разом, а чотири. Усі отримані від рідних поета вірші В. Затьори 

нами було умовно розділено на цикли в залежності від тематики поезій. Масив матеріалу розпо-

ділили таким чином: 

Книга перша: «Звернуся до слова». До неї входять такі два розділи: «Спогади про Вільяма 

Затьору» і «Вірші Вільяма Затьори». Останній складається із циклів: 1) «Просто́ри України» – 

громадянські вірші – 27 поезій; 2) «Звернуся до слова» – вірші про мову – 4 поезії; 3) «Gepatra 

lando» («Батьківщина») – вірші на мові есперанто – 11 поезій. Усього 42 поезії.  

Книга друга. «Вир почуттів». До неї входять такі цикли: 1) «Рідна земля» – пейзажні вірші 

– 36 поезій; 2) «Слово про батька» – вірші про рідних – 17 поезій; 3) «Вир почуттів» – інтимна 

лірика – 13 поезій. Усього 66 поезій. 

Книга третя. «Цените сейчас». До неї входять усі російськомовні цикли: 1) «Армейским 

друзьям» – армійські вірші – 20 поезій; 2) «Цените сейчас» – інтимна лірика – 17 поезій; 3) 

«Камни в степи» – громадянська лірика – 11 поезій. Усього 48 поезій. 

Книга четверта. «Чуєш цокіт копит?». До неї входять цикли: 1) «Чуєш цокіт копит?» – 

філософська лірика – 15 поезій; 2) «Чебрецева земля» – громадянська поезія – 9 поезій; 3) «Без 

фальші» – політичні вірші – 20 поезій; 4) «П’яна країна» – «антиалкогольні» вірші – 5 пое-

зій. Усього 49 поезій. 

Таким чином, у чотирьох збірках міститься 205 поезій В. Затьори. І це далеко не вся його 

поетична спадщина. Сподіваємося, що в майбутньому родина докладе зусилля, щоб «вивести на 

орбіту» і решту його літературних здобутків. 

Говорячи про конкретно цю збірку, зазначимо, що в її розділі «Спогади про Вільяма 

Затьору» містяться не лише спогади кількох краян про нього. Тут є досить детальні й щемкі 

роздуми про творчість В. В. Затьори рідного брата поета – художника й педагога Юрія 

Васильовича Затьори. Викладач технікуму Анжела Леонідівна Олешко згадує роки спільної праці, 

змальовує художній світ лірики бердянського поета. Цікаво й фахово пише про свого однодумця 

знана в Україні активістка Товариства української мови імені Т. Шевченка «Просвіта», учасниця 

подій Майдану під час Революції Гідності, професор педагогіки, літературознавець Ганна 

Леонідівна Токмань. Спогадами про земляка ділиться й бердянець Олексій Федосійович Сухий. 
 

Отже, пропонуємо увазі читачів частину матеріалів, якими поділилися рідні, колеги та од-

нодумці самобутнього поета, педагога, біолога, есперантиста і просто світлої людини – чоловіка, 

якого колишня його учениця, випускниця СШ № 5 1971 року Тетяна Михайлівна Даниленко-Підус 

у нашому інтернет-листуванні назвала «ні на кого не схожим «інопланетянином», Людиною Май-

бутнього!!!» А ми б додали таке: Людиною-небожителем за складом свої душі! Людиною, яка за 

нашими відчуттями, не залишається байдужою до життя на Землі й зараз, коли Бог покликав цю 

світлу душу до Себе, у Свої виміри, людина, яка звідти намагається чим може допомагати нам 

завжди залишатися Людьми! 

 

З повагою укладачі та співавтори збірки 

подружжя Ольга та Андрій Будугаї 
 



6 

Віхи біографії митця і педагога Вільяма Затьори 
 

Втілилася душа Вільяма Васильовича в нашому вимірі в родині вчителя Василя Михайло-

вича Затьори (16.09.1906 – 30.10.1994) та колгоспниці Ірини Дмитрівни Затьори (25.12.1915 – 

04.11.2010). Сталося це 28 січня 1939 року в селі Ордо-Василівка – старовинному козацькому селі 

в Україні, яке розташоване в Софіївському районі Дніпропетровської області.  

Закінчивши Комиш-Зорянську середню школу у Куйбишевському районі Запорізької обл., 

В. Затьора з 01.09.1956 по 29.03.1961 навчався в Кишинівському сільськогосподарському інституті 

на агрономічному факультеті. Пропрацювавши кілька місяців (08.04.1961 – 03.11.1961) у Вишнев-

ському радгоспі в Гагаузії (неподалік від м. Комрат) на півдні Молдови, пішов учителювати в по-

чаткову школу міста Казаклії (Молдова). Паралельно вступив на заочне відділення Тирасполь-

ського педагогічного інституту. Отримав після його закінчення диплом учителя хімії та біології. 

Улітку родина переїздить до Бердянська. Вільям Васильович викладає хімію по черзі в 

таких бердянських школах: у 8-річній школі № 13 (21.08.1963 – 03.09.1965); у середній школі № 16 

(03.09.1967 – 25.08.1967); у середній школі № 5 (25.08.1967 – 22.06.1968). 

На 02.12.1967 припадає одруження з Любов’ю Іванівною Котовенко (народилася 25 лис-

топада 1945 в смт Куйбишево, нині Більмак Запорізької області).  

З 23.06.1968 по 02.12.1968 В. В. Затьора працює викладачем хімії Бердянського технікуму 

виноградарства і виноробства (БТВіВ). 

Через ускладнення стосунків між СРСР і Китаєм була оголошена додаткова мобілізація. 

В. В. Затьора мав звання лейтенанта запасу, оскільки в Кишинівському інституті пройшов нав-

чання на військовій кафедрі, тож був теж «поставлений під прапори». Служив у прикордонних 

військах на березі Японського моря начальником клубу селища Посьєт (02.12.1968 – 22.12.1970). 

Майже на початок служби припадає поява на світ першого сина, Юрія – 25 грудня 1968 року 

(м. Бердянськ). Другий син – Владислав, – народиться 16 червня 1974 року (м. Бердянськ). 

Після проходження служби В. В. Затьора повертається в БТВіВ. Спочатку він викладав 

спеціальні дисципліни (22.12.1970 – 02.09.1985), потім був на посаді вихователя гуртожитку цього 

ж технікуму (02.09.1985 – 25.08.1993). Причину такого переведення можна дізнатися зі спогадів 

брата поета – Юрія Затьори. 

З 1979 по 1996 рік 

В. Затьора керував створе-

ним ним гуртком мови ес-

перанто в Бердянському 

Центрі дитячо-юнацької 

творчості (ЦДЮТ).  

В останні роки 

роботи в БТВіВ (25.08.1993 

– 01.09.2001) знову працю-

вав викладачем, намагаю-

чись вести свої заняття ук-

раїнською мовою – на від-

міну від решти викладачів, 

які спілкувалися тільки ро-

сійською мовою зі своїми 

колегами й студентами. 

За свідченнями брата 

і дружини Вільяма Васильовича, сім останніх років його життя припадають на боротьбу з важкою 

хворобою – раком. 08 вересня 2001 року В. В. Затьора помер у місті Бердянську на шістдесят 

третьому році життя. 

 

(Укладено Андрієм Будугаєм, учнем Вільяма Васильовича Затьори у Бердянському технікумі 

виноградарства і виноробства, засновником групи «Творче Приазов’я» на сайті «Фейсбук», учителем 

української та болгарської словесності, поетом-аматором) 
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Любов Іванівна Затьора, дружина Вільяма Затьори, лікар-лаборант поліклініки Бердян-

ського торгового порту 

 

Людина, яка не поступилася  
своїми принципами 

 

Мій чоловік Вільям Васильович був надзвичайною людиною, його 

коло інтересів було дуже широким. Він блискуче знав географію, міг довго 

просиджувати над картами, атласами, знаходити нові країни й міста. Разом 

зі своїм братом Юрієм любили грати у гру «Міста». Брати могли це робити 

годинами. Гра «Міста» – це коли одна людина називає місто, а друга нази-

ває інше місто, назва якого починається на останню літеру назви поперед-

нього міста і так далі. 

Вільям також захоплювався словниками. Якщо ми беремо в дорогу щось почитати, то най-

частіше це детектив чи мелодрама. Віля брав із собою словник. Захоплено його перечитував, зна-

ходив нові слова і їх тлумачення. Його цікавили різні словники: тлумачні, кількох іноземних мов, 

іншомовних слів. Нове цікаве слово радувало його. Він намагався його вживати в усному мовленні 

та в своїй поезії. 

Дитячі та юнацькі роки Вільяма Васильовича пройшли в селищі Комиш-Зоря Запорізької 

області, де знаходилася залізнична станція Царе-Костянтинівка. Автобусів раніше було мало, тому 

через «Царьовку» проходило багато потягів. На вокзалі було завжди жваво, рухалося багато люду.  

А місцева молодь приходила на перон просто погуляти, зустрітися з друзями, поспілку-

ватися. Оцей запах перону, перестук коліс потягів, особлива атмосфера станції були дуже рідні для 

Вілі. Він з дитинства мріяв про далекі поїздки, любив подорожувати. Хоч можливостей у Вільяма 

було небагато, він побував і в Криму, і в Прибалтиці, і в Азербайджані. Декілька разів мандрував 

Карпатами: Львів, Яремча, Івано-Франківськ. Був у Ленінграді, зі студентами подорожував «Золо-

тим Кільцем» Росії. У студентські роки побував на цілині в Казахстані, служив на Далекому Сході.  

Приблизно в 1985 році разом із сім’єю побував у Карелії. Це була незабутня подорож! З 

нами були ще не зовсім дорослі сини, які ще слухалися своїх батьків. Віля нікуди не спішив, не був 

нічим іншим зайнятий, належав тільки нам. Стояв теплий серпень. Ми побували на екскурсіях у 

Петрозаводську, на Онезькому озері, в лісі, біля дерев’яних церков Кижів. Дуже жаль, що така по-

дорож родиною була тільки одна… 

У Вільяма було багато друзів. Він дуже цінував дружбу з однокласниками, а ще більше – з 

однокурсниками. Кілька разів їздив на зустрічі з ними в Кишинів, де він навчався. До нас при-

їздили його друзі зі своїми сім’ями. 

Вільям дуже любив свою першу онуку, Ганнусю, дочку сина Юрія. До її приходу дідусь 

придумував казочки, в яких головною героїнею була звичайно ж Ганнуся. Він також складав для 

неї ребуси, придумував ігри. Ганнуся дуже любила «перевіряти» з дідусем студентські контрольні 

роботи з агрохімії. Дідусь перевіряв, а Ганнуся старанно виводила червоною пастою оцінки. Особ-

ливо їй подобалося ставити «2+». «Бонусний» плюс додавався за те, що студентом була переписана 

умова задачі. Жаль, що діти молодшого сина Владислава, Миколка й Маша, не застали свого діду-

ся Вільяма живим. 

Треба додати, що для мого чоловіка робота була святим. Він писав досить детальні кон-

спекти і кожного року, готуючись до пар, не тільки перечитував свої минулорічні записи, але й 

додавав до них те нове, що відшукав з того чи іншого предмета за останній час.  

Працював Вільям до останнього. Навіть коли вже був важко хворим, він ціною великих 

зусиль пішов прийняти ДЕКи. «Просвіта», Народний Рух, есперанто, педагогічна робота, вірші – 

усім цим мій чоловік займався із захопленням, з любов’ю. Віля був і вибагливою, але водночас і 

доброю та поступливою людиною. Однак найголовнішим для нього було – не втратити своєї 

гідності, не поступитися своїми принципами. 

Отаким був Вільям Васильович Затьора. 
 

м. Бердянськ, 28.07.2019, нд. 
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Антоніна Василівна Попова, голова циклової комісії агрономічних дисциплін БТВіВ, 

викладач рослинництва 
 

Я рада, що на моєму життєвому шляху 
був такий колега 

 

Із Вільямом Васильовичем Затьорою я познайомилася у перші дні 

його роботи в Бердянському технікумі виноградарства і виноробства 

(БТВіВ). А почав працювати він у цьому навчальному закладі наприкінці 

червня 1968 року, перейшовши до нас із Бердянської середньої школи № 5, 

де був вчителем хімії.  

Предмети, які він викладав у технікумі – це загальна хімія, рос-

линництво (заміняв мене на час моєї декретної відпустки), агрохімія (дея-

кий час вів цей предмет паралельно з Віталієм Володимировичем Степа-

новим), охорону праці, плодівництво (замінив Олександра Федоровича Шарандіна, коли той пішов 

на пенсію) тощо.  

В. Затьора мав високу виконавську дисципліну. Із 10-12 колег, які були на кафедрі агро-

номічних дисциплін, котру я очолювала біля 10 років, він завжди першим здавав мені календарне 

планування. Також Вільяма Васильовича відрізняла вимогливість до колег, студентів, а в першу 

чергу – до себе. Він завжди носив із собою записник, в який занотовував усе те, що йому треба 

було зробити по роботі1. 

В. Затьора був ретельним у викладанні предметів, звертав увагу на важливі деталі й нюанси. 

Він був принциповим і ніколи не ставив незаслужені оцінки. Тобто, він не занижував їх для одних 

студентів і не завищував для інших. За це його поважали ті студенти, які все заробляли чесною 

працею і недолюблювали ті, які прагнули «легких оцінок». 

Ще однією особливістю В. Затори була любов до мов. Він самотужки вивчав таку штучну 

мову, як есперанто, навіть вів гурток з цієї мови в Будинку піонерів. Любив вивчати назви рослин 

латиною, а також першим у БТВіВ започаткував вивчення своїх предметів українською мовою, що 

сподобалося дітям, які приїхали на навчання у Бердянськ із Закарпаття, а також із сіл нашого 

регіону. Адже бували випадки, коли учні не витримували російськомовних занять і кидали через це 

своє навчання у технікумі. 

Додам ще, що з В. Затьорою я 

завжди легко знаходила спільну мову 

як у професійній діяльності, так і в 

багатьох життєвих питаннях. Нас 

об’єднувала і любов до природи, особ-

ливо до рослинного царства. Він лю-

бив не тільки плодові дерева, але й 

дерева взагалі. Любив кущі та квіти, 

особливо бузок і тюльпани, а серед 

трав виділяв в’я́зіль барви́стий, який 

ще називається кучеря́вий горо́шок. 

Аромат квітів цієї багаторічної тра-

в’янистої рослини із родини бобових у 

нього асоціювався із запахом степу та 

рідного краю… 

Я рада, що на моєму життєвому шляху була така людина, як Вільям Васильович Затьора! 
 

м. Бердянськ, 20.08.2019, вт., 20:32. 
 

                                                             
1 Як свідчить дружина В. Затьори Любов Іванівна, у нього був не один, а два записники: в один він занотовував те, що 

стосується роботи, а в іншому планував сімейно-домашні справи.  
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Андрій Олександрович Будугай, колишній учень В.В. Затьори у БТВіВ: 
 

Вільям Затьора як викладач хімії, 
плодівництва та есперанто 

 

Свого часу, у далекому 1981-му році, буйні вітри історії Північного 

Приазов’я відірвали мене від парти в СШ № 4 і перенесли через залізницю, 

яка відділяє селище Восьме Березня від «материкового Бердянська» – у бік 

«вічно злітаючого» літака «Міг-17». Переліт закінчився неподалік від 

сопла цієї машини – в царині Жанни Миколаївни Шеховцової та її дітища – 

Бердянського виноградарного технікуму.  

І ось, так би мовити, у міру обтріпаний і скуйовджений цим пере-

льотом юнак потрапляє на урок хімії, де на нього та його одногрупників чекала нова стихія: зли-

вою полилися формули кислот, лугів, солей. Ними щедро, наче пожежник із брандспойта, поливав 

«новобранців»-першокурсників наш учитель хімії.  

Коли злива «дещо ущухла» і пережите хімічне потрясіння ослабило свою хватку навколо 

горла першокурсників, то вони вже знову отримали здатність дихати. Студенти навіть почали 

видавлювати через свої опалені хімічними сполуками органи дихання якісь слова. Тоді ж з’ясу-

валося, що цю бурю здіймав викладач Вільям Васильович Затьора.  

І як це не дивно було для мене, ця рукотворна злива загадковим чином спричинила про-

ростання в моїй голові певного інтересу до хімії, будови атома, кількості електронів на всіх отих 

орбітах, якими їх ганяє невсипущий Логос Всесвіту. Але зараз не про це... 

Пізніше виявилося, що Вільям Васильович був здатний не тільки провокувати хімічні зливи, 

а й був неймовірно залюблений у плодівництво. Це ми відчули на другому курсі, коли він почав 

викладати нам цю дисципліну. Вільям Васильович натхненно подавав свій предмет. Здавалося, він 

прагнув, щоб кожен зі студентів, мов той черв’ячок-плодожерка, знав кожен сорт на смак, колір, 

зовнішній вигляд плодів, габітус плодоношення рослин.  

А ще студентські «розвіддані» свідчили: Вільям Васильович входить до когорти бер-

дянських ентузіастів-есперантистів. Він навіть вів у Будинку піонерів гурток, де вивчалася ця 

штучна мова. Юному аборигену селища Восьме Березня вперше випало почути це загадкове слово 

«есперанто». Внутрішнє чуття йому підказало, що воно не може бути нецензурним, бо інакше 

навряд чи йому дозволили б тривожити слух не тільки гуртківців, а й вельмишановного керів-

ництва міста.  

Пройшло немало років, доки вже не юнак, а молодий чоловік випадково дізнався: слово «ес-

перанто» означає «те, на що сподіваються». А придумав цю штучну мову польський лікар-поліглот 

Людовик Лазар Заменгоф. Завершив він своє творіння у 1887 році, поклавши в його основу 

найпоширеніші європейські мови й використавши інтернаціональну лексику.  

Коли в мене виник інтерес до філології як до тієї науки, яка може допомогти працювати над 

поняттями й сприятиме наведенню ладу в голові, наповненій знаннями із різних галузей людської 

діяльності, то я і моя дружина-філолог Ольга Дмитрівна домовилися про приватну зустріч з ес-

перантистом.  

Вільям Васильович нам розповів, що есперанто його просто накрило з головою саме тоді, 

коли до рук потрапив словник з цієї мови. У кінці словника на кількох сторінках були викладені 

«Шістнадцять правил», в яких описувалася граматика есперанто. Ці правила сформулював за-

сновник есперанто. Накрила і підкупила ця мова своєю простотою й універсальністю правил, які 

біолог, за його словами, «просто проковтнув за півгодини». Того дня армія есперантистів збіль-

шилася на ще одного самовідданого бійця-волонтера... 

Після цієї зустрічі ми мали ще кілька розмов з Вільямом Васильовичем як із філологом-

аматором. У нього в голові крутилося немало думок по покращенню української мови, яка 

тривалий час відчувала на собі наслідки застою, штучного стискання своїх живлющих потоків 

імперською кістлявою рукою. Він навіть писав про деякі свої пропозиції та роздуми щодо 

української мови у столицю, в редакцію радіо на Хрещатик, 26 – на адресу передачі «Слово». 
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Вільям Затьора і група випускників В-43 біля 2-го корпусу БТВіВ, 1991 р. 
 

У роки незалежності заняття з плодівництва в технікумі Вільям Васильович прагнув прово-

дити українською мовою. Він став одним із перших серед тих викладачів немовних спеціальностей 

у Бердянську, які розуміли важливість збереження й розквіту в Україні державної української 

мови. Як свідчить його дружина, Любов Іванівна Затьора, студенти технікуму, багато з яких є ви-

хідцями із сільської місцевості, де наша мова є в більшій повазі, ніж у зросійщених містах, – раділи 

такому нововведенню, а міські ж нерідко висловлювали незадоволення цим. 

Від тих розмов промайнуло понад двадцять років. Уже Вільям Васильович вирощує плоди 

десь на Єлисейських полях, але не в Парижі, а на Небі. Певно, він там займається і вдосконаленням 

тих мов, які допомагають спілкуватися мешканцям різних небесних вимірів і країн. То ж нових 

можливостей і натхнення цьому трударю!..  
 

(Скорочено на основі публікації: А. Будугай. Листівки на есперанто. – Південна зоря. – 2019. – 

24 січня. – С. 5.) 

 
 

Андрій Будугай 
 

Гурток есперанто у Бердянську 
 

Вільям Васильович Затьора створив і вів гурток есперанто в Будинку піонерів (пізніше – 

ЦДЮТ, Центрі дитячо-юнацької творчості) з 1979 по 1996 рік. Про це нам повідомив директор 

ЦДЮТ Олег Костянтинович Балабан. 

Штучна мова, її доступність та можливість спілкуватися нею з представниками різних 

народів світу приваблювала в гурток учнів шкіл, студентів медучилища, технікумів, пед.інституту, 

робітників міста. Були дискусії, вечори-зустрічі та інші заходи. Юні есперантисти робили поетичні 

спроби на цій мові, а їхній керівник навіть потрапив на один із міжнародних конкурсів, де пред-

ставив власні вірші на есперанто. В.В. Затьора мріяв створити міський клуб есперантистів.  

Нам удалося дізнатися про роботу гуртка й від його активного учасника Олега Дадаєва 

(зараз його прізвище – Чайка). Олег зараз викладає есперанто в Москві. 
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Вільям Затьора із гуртківцями-есперантистами у ЦДЮТ. 
 

Поділився спогадами й молодший син В.В. Затьори Владислав. 

Представляємо увазі читачів ці матеріали.  
 

(За архівами ЦДЮТ: інформацію надав директор ЦДЮТ м. Бердянська Олег Костянтинович 

Балабан). 

 
 

Олег Васильович Дадаєв-Чайка, активний гуртківець есперанто:  

 

Ми багато говорили про есперанто 
 

1. – Пане Олеже, коли Ви потрапили на гурток есперанто? 

– Я приїхав до Бердянська в 1989 році і в тому ж році, ближче до зи-

ми, знайшов гурток у Будинку піонерів. Я почав вивчати цю мову само-

стійно ще з 1987 року (коли мені було 14 років) – ще до того, як прийшов 

на гурток. Тому я, скоріше допомагав Вільяму Васильовичу, ніж учився. 
 

2. – Де саме відбувалися заняття? 

– Училися ми на 2-му поверсі, але номер кабінету я вже не пам’ятаю. 
 

3. – Скільки людей відвідували гурток? 

– У середньому десь 3-6 чоловік. В основному це були школярі та кілька дорослих. 
 

4. – Чим саме ви займалися? 

– Вільям Васильович викладав курс граматичним методом. Дуже зрозуміло і дуже цікаво. 
 

5. – Що б Ви сказали про керівника гуртка як про особистість? 

– Вільям Васильович був дуже відкритою, доброю, радісною, терплячою людиною. Мені 

дуже подобалося з ним спілкуватися і дружити. Я не раз бував у нього вдома, ми багато спіл-

кувалися про мову і наші лінгво-проекти. Адже я прийшов у мову есперанто в цьому сенсі «дещо 

підготовленим», бо ще з 9-ти років придумував власну штучну мову.  
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Владислав Вільямович Затьора, молодший син В.В. Затьори – про гурток есперанто: 

 

Батько був великим ентузіастом есперанто 
 

Батько мене навчав есперанто з раннього дитинства, так що я цю 

мову вивчив не набагато пізніше, ніж українську. Тому гурток я відвідував 

лише декілька разів – це було як екскурсія до тата на роботу. Мені там 

було б не цікаво – вчити те, що я вже досконало знав. Пам’ятаю, що гурток 

працював у неділю, десь о півдні.  

Активних гуртківців було в середньому 4-5 чоловік. Одним із них 

був Андрій Попов, син батькового друга, кандидата фізико-математичних 

наук Михайла Попова, який теж захоплювався есперанто і навіть був чле-

ном правління Української Есперанто-асоціації. Ми з татом бували у пана Михайла в гостях. Він 

вів дуже активне листування з есперантистами світу. 

Я займався малюванням. І тато, хоча й сам був неабиякий художник, час від часу просив 

мене намалювати картинки для його уроків.  

Батько був великим ентузіастом цієї справи. Сам складав тексти для занять, які були на-

повнені тільки йому властивим гумором. Часто він читав їх нам і ми разом сміялися з «Матильды, 

которая, сладко потянувшись у открытого окна, запела песню о медных гвоздиках». Думаю, гурт-

ківцям було цікаво перекладати такі тексти. 
 

(Спогади про гурток есперанто зібрані й оформлені Андрієм Будугаєм у березні 2019 р. Матеріал 

про гурток есперанто надрукований у газеті «Південна зоря» за 07.05.19, вт., С. 6) 

 
 

Тетяна Михайлівна Підус (у дівоцтві Даниленко), учениця класу, де В.В. Затьора був 

класним керівником під час роботи у Бердянській СШ № 5: 

 

Про мого «класного» класного керівника 
 

Я навчалася в Бердянській СШ № 5, у «Б» класі, закінчувала школу в 

1971-му році, була старостою класу. Вільям Васильович Затьора був у нас 

класним керівником і вчителем хімії всього рік: у 1967-68 навчальному 

році, коли я була у 7-Б класі.  

Він був дуже доброю, м’якою, неординарною та дуже інтелігентною 

людиною. До всіх учнів, навіть до «професійних двієчників» він завжди 

звертався спокійним голосом і на «Ви». Це для нас було дуже дивно. Його 

добротою нерідко зловживали наші хлопці-бешкетники – переважно ті, хто 

після 8-го класу пішли зі школи вже в доросле життя.  

Кілька разів водив наш клас у походи. Ходили далеченько – до річки Берди, брали їжу. 

Хлопці там «гасали», а всі дівчата тулилися до класного керівника і слухали його дуже цікаві 

розповіді про різні рослини, квітки, комахи. Він був для нас що називається «ходячою енцик-

лопедією». Ще ходили в краєзнавчий музей, де були дуже здивовані побаченим…  

Вільям Васильович оженився, коли працював саме у нашій школі. Він розписувався у 

буденний день – у суботу 02 грудня 1967 року. Буденний, бо тоді в школах навчалися і по суботах. 

Розписувався «по секрету», щоб учні не знали про цю подію. Але ми про це таки прознали. І 

дізналися ми вчасно. Я відпросилася з уроків, поїхала в своє рідне село Осипенко, де жили обидві 

мої бабусі. Нарвала пізніх осінніх квітів (здається, хризантем) не тільки в обох своїх бабусь, але й 

обійшла двори їхніх сусідів. Нарвала квітів, скільки могла, а в місті ще їх докуповували біля ринку.  

Погода в той день була сира, температура плюсова. І коли молоде подружжя виходило із 

ЗАГСу – то увесь клас стояв по обидва боки від дверей, ми щось кричали, поздоровляли. 

Пам’ятаю, що наш учитель був дуже збентежений, він, певно, не чекав такого.  
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Признаюся, що ми, дівчата класу, де він був керівником, навіть трохи ревнували, що він 

став жонатим, нам тоді було по 13-14 років. 

Коли ми після літа 1968 року прийшли у 8-й кл., то почули, що Вільям Васильович пішов зі 

школи у виноградарний технікум. Ми дуже за ним сумували, ходили до директора школи, просили 

пробачення за свою поведінку, просили повернути нам учителя-класного керівника, обіцяли, що 

будемо себе добре вести. Але... 

Після нього у нас класним керівником стала учитель географії – дуже сувора вчителька 

Марія Петрівна Дулова. Вона держала нас в «їжакових рукавицях» – тому за Вільямом Васи-

льовичем усі жалкували ще більше! 

Я часто згадую цю людину добрим словом. І як несправедливо, що він так рано пішов з 

життя... 

 

 
Анжела Леонідівна Олешко, викладач-методист російської словесності Бердянського 

технікуму виноградарства і виноробства, журналіст, член Спілки журналістів України: 

 

Слово про колегу 
 

Вільям Васильович Затьора […] мужньо боровся з важкою хворо-

бою, не здавався, не падав духом; знаходив застосування своїм знанням, 

перш за все в роботі зі студентами, передаючи їм свій багатий досвід, 

ділився агрономічними знаннями з дачниками на сторінках газет. 

А ще він був Поетом. Він не нажив багатства, але найдорожче за все 

були для нього три об’ємні зошити з віршами, наповненими болем і 

тривогами, радощами і печалями, любов’ю до своїх рідних, до рідного 

Приазов’я, Бердянська, України, до рідної мови. 

Уже перебуваючи біля вічної межі, він мав мужність написати: «Я не сам тут лежу, / Я 

один із мільйонів, / Котрі в землю Вітчизни / Навічно лягли, / Я від імені їх / До живих простягаю 

долоні / І прошу, щоб надбання народу / Свого берегли». 

Вільям Васильович цінував кожну хвилину життя, намагався встигнути зробити більше 

гарного, відчуваючи і розуміючи, що не так багато йому відміряно: «Чуєш цокіт копит / По 

дзвінкому камінню бруківки? / То на конях баских / Мчать хвилини в своє небуття. /І минає жит-

тя, / Час веде до тієї домівки, / Із якої нікому / Нема вороття». 

Він був добрим сім’янином, турботливим сином, чоловіком і батьком. Та найбільше на світі 

він любив свою Батьківщину. І ніколи не соромився зізнаватися їй у своїй любові.  
 

Думаючи про нього, зга-

дую рядки вже не його віршів, а 

відомої пісні «У райськім саду», 

створеної на слова Степана Га-

лябарди, поетична сутність якої 

як тільки можна точно відпо-

відає духу і образу думки мого 

минулого колеги:  «… Я любив 

вас усіх, / Та найбільше любив 

Україну, / Певно, в цьому і є та 

найважча провина моя». 

 

(Уривок із матеріалу: Анжела 

Олешко. Сороковины. – Пів-

денна зоря. – 2001. – 17 жов-

тня. – С. 3). 
 

(Переклад з російської мови Андрія Будугая). 
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Анжела Олешко 
 

«Я чесно жив і інших вчив...» 
 

Коли розмірковую над життям Вільяма Васильовича, намагаюся знайти відповідь на 

питання, ким, у першу чергу, була ця людина, яка так рано пішла із життя? 
 

Понад 30 років пропрацював В. Затьора викладачем агрономічних дисциплін у харчовому 

технікумі2. Різностороння, неординарна людина, він, маючи дві вищі освіти, все життя вчився і 

поспішав поділитися зі студентами 

всім, до чого сам тягнувся, що було йо-

му цікаво.  

Тактовність, делікатність, при-

вітність, шанобливе ставлення до колег 

і студентів були складовими його кра-

сивої поведінки. 

У його житті було все, як у всіх – 

біле чергувалося з чорним, злітали і 

опадали діастоли і систоли його життя, 

але перегортаючи сторінки, він не ви-

лучав із книги життя жодного рядка. 

А ще Вільям Васильович був 

справжнім Поетом. Писав він вірші про-

тягом усього життя, хоча про це мало 

хто знав. 

Згадую своє потрясіння після 

першого знайомства з цими на диво 

тонкими і одночасно громадянськими 

віршами, написаними самою душею, 

якою поет бачив більше, ніж очима. 

Все бачив і помічав В.3атьора – 

атмосферу південного міста, розмірене 

життя його мешканців, яскраве сонце, 

вітерець свіжих, настояних на степових 

травах, морських бризів, неповторну 

красу південноукраїнських сіл.  

Але головною в його поезії є громадянська позиція. Батьківщина, Україна для В. Затьори не 

просто красиві, пафосні слова. Від дідів-прадідів ввібрав він у себе поважне ставлення до своєї 

землі, свого роду, духовної культури народу. 

Так, він був викладачем, поетом, але в першу чергу він був Патріотом, для якого турбота 

про процвітання Батьківщини була. вище піклування про власне благополуччя. Таким і залишиться 

він у пам'яті бердянців. 

А найбільше багатство, яке він залишив після себе, – сотні віршів, поміщених у три об'ємні 

зошити. 

Хочеться сподіватися, що заможні люди, прочитавши ці поетичні рядки, захочуть взяти 

участь в їхньому виданні. 

Вірші нашого земляка того варті. 
 

(Анжела Олешко. «Я чесно жив і інших вчив...». – Південна зоря. – 2009. – 29 січня. – С. 5.) 
 

(Переклад з російської мови Андрія Будугая). 
 

                                                             
2  29 жовтня 1987 року наказом № 343 Державного агропромислового комітету Української РСР Бердянський технікум 

виноградарства і виноробства був перейменований у «Технікум харчової промисловості». 
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Олексій Федосійович Сухий, активіст Народного руху в м. Бердянськ: 

 

«У нас для спілкування є мова!» 
 

Знав Вільяма Васильовича Затьору як однодумця, активного учас-

ника демократичних організацій м. Бердянська, що виникли у період так 

званої «перебудови» у другій половині 1980-х років: Народного руху 

України, Товариства української мови «Просвіта» ім. Т.Г. Шевченка та 

Міського клубу виборців.  

У Бердянську Народний рух утворився навесні 1990 року. Іні-

ціатором створення і першим головою НРУ був Петро Соколов, котрий на 

той час працював власним кореспондентом центральної московської газети 

«Красная звєзда». В.В.Затьора приєднався до Руху десь восени 1990 року.  

Спочатку рухівці збиралися у парку ім. П. Шмідта (до того – ім. О. Пушкіна). Пізніше 

збиралися щосуботи біля пам’ятника О.С. Пушкіну у невеликому скверику напроти Будинку 

побуту. На збори приходила значна аудиторія. Крім рухівців тут були симпатики НРУ, просто 

небайдужі люди, любителі подискутувати. Траплялися й провокації.  

Потім збори рухівців проводили у приміщеннях де вдасться: у червоних кутках гурто-

житків, шкільних класах, на квартирі у Петра Матвійовича Гончаренка, в аварійних покинутих 

приміщеннях, у школах і навіть в аудиторіях тодішнього педінституту. Школи та інститут – за-

слуга Ганни Токмань та Сидіра Кіраля відповідно.  

Після проголошення незалежності України, голова міського осередку Руху Петро Соколов 

свою місію склав. Вибрали Юрка Данилюка, котрий цілеспрямовано розвалив осередок. Років че-

рез два він емігрував до Ізраїлю. Демократично налаштовані громадяни утворили Клуб виборців, 

котрим керували лектор Василь Михайлович Машошин та Сергій Вікторович Білоусов (учитель, 

потім відомий журналіст). В.В.Затьора також став активним членом цього клубу.  

Незважаючи на те, що комуністична влада, м’яко кажучи, не вітала діяльність названих 

громадських осередків, Вільям Васильович, ризикуючи втратити посаду викладача, відкрито, без 

натяків, висловлював своє бачення радянської дійсності, всіляко підтримував та брав безпо-

середню участь у заходах, скерованих на розбудову української держави, на розвиток української 

культури, національних традицій і перш за все – рідної української мови.  

У моїй пам’яті закарбувалася дуже гаряча дискусія у Клубі виборців наприкінці 1990 року. 

В запалі дехто з рухівців намагався російською мовою озвучити свою аргументацію. І тоді Вільям 

Васильович сміливо та рішуче втрутився у перебіг подій, зробивши гучне зауваження однодумцям: 

«Припиніть негайно! У нас для спілкування є мова!»  

Надалі подібні випадки вже не повторювалися. Також запам’яталася його чудова авторська 

декламація віршів. Вільям Васильович досконально володів поетичним словом. Петро Матвійович 

Гончаренко, наш самобутній художник «від Бога», міг чудово відобразити на полотні красу 

рідного краю, а Вільям Васильович це робив поетичним рядком! 
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Олександр Іларіонович Змієвський, керівник міськрайонного об’єднання Товариства 

української мови «Просвіта» м. Бердянська 1996 – 2005 років. 
 

Згадуючи Вільяма Васильовича Затьору 
 

Вільям Васильович понад усе вболівав за стан української мови, 

завжди сприймав близько до серця її приниження. Не пропускав жод-

ного такого випаду і її бік, надто в ЗМІ: обов’язково обурено телефо-

нував чи писав до редакцій.  

Мені запам’яталось наше перше знайомство в актовій залі БДПІ: 

туди Вільям Васильович прийшов зі своїм батьком, Василем Михай-

ловичем Затьорою. Старенький сидів у своїй вишиванці.  

Мені сподобалась його інтелігентність і водночас приємна 

простота. 
 

(Із рукопису Олександра Змієвського «Історія творення новітньої 

«Просвіти» у м. Бердянську: Спогади учасника тих подій»). 

 

 
Ганна Леонідівна Токмань, доктор педагогічних наук, кандидат філологічних наук, про-

фесор Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія Ско-

вороди, керівник міськрайонного об’єднання Товариства української мови «Просвіта» 1988 

– 1996 років у м. Бердянську. 

 

Вільям Затьора – просвітянин, 
громадський діяч і поет 

 

Моє знайомство з родиною Затьор у Бердянську почалося з молод-

шого брата Юрія. Я як учителька української мови і літератури середньої 

школи № 16 отримала у новому корпусі по вулиці Лієпайській нову класну 

кімнату для оформлення кабінету української літератури.  

Завдяки підтримці тодішнього директора Михайла Андрійовича 

Кондратюка і спонсорській допомозі заводів, де працювали батьки учнів, 

мала можливість запросити художника. За численними порадами знайомих 

звернулася до Юрія Васильовича Затьори.  

Творча співпраця з цим митцем ніколи не зітреться з моєї пам’яті. Юрій Васильович напи-

сав портрети класиків, оздобив зразками петриківського орнаменту стенди на полірованому дереві, 

підібрав і зреалізував гарний шрифт для ретельно вибраних мною висловлювань письменників. 

Можете й сьогодні, через 30 років, зайти до цієї кімнати в шістнадцятій школі і побачити справу 

його рук і таланту.  

Дві роботи художника прикрашають мою домівку, родина вдячна митцеві за подарунок. На 

одній – чорнобривці, на другій – подвір’я біля хати, вдалині – церква (точно, як у нашому Пере-

яславі, наче художник її побачив з берега Азовського моря!).  

З особливим хвилюванням прочитала нарис-спогади Юрія Васильовича про брата Вільяма 

«Я став старшим мого старшого брата». Я знала його, проте особисті обставини Вільяма Васи-

льовича, його доля після мого від’їзду з Бердянська стали для мене відкриттям, яке схвилювало й 

шокувало. Тож поділюся своїми думками й враженнями.  

У кінці 1980-х у Бердянську було створено Товариство української мови (ТУМ; спочатку 

за ініціативою академіка Віталія Макаровича Русанівського воно називалося Товариство шану-

вальників української мови). Це була перша легальна громадська організація, яка вимагала від 

влади надати українській мові статус державної, проводити навчання й суспільне життя укра-

їнською, несла історичну правду й відроджувала національні звичаї, свята, культуру.  
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Вільям Васильович був активним членом нашої організації. Тоді ще ніхто не міг знати, чим 

закінчиться спроба національного відродження. Чергове в історії змагання за Україну, за її волю 

могло завершитися поразкою патріотів і їхнім знищенням, як багато попередніх. Тому кожний 

член ТУМу був не просто товаришем  соратником. Ми дуже дорожили один одним, поважали, 

знали, що ми будемо разом, хоч як поведеться пані історія.  

Вільям Васильович 

був надзвичайно культур-

ним, освіченим, інтелігент-

ним і водночас запальним, 

рішучим у словах і справах. 

Пам’ятаю його на зібра-

ннях, під час виборів, на мі-

тингах, протестах і під час 

свят, на молебнях біля мо-

гили українського письмен-

ника Трохима Зіньківського 

(1861-1891) і коло козаць-

ких могил. Будь-який захід 

– і знаєш, що Вільям Васи-

льович буде поруч, не під-

веде, скаже слово, підтри-

має, стане стіною проти не-

правди.  

Незабутні спогади про поїздку, організовану Олександром Іларіоновичем Змієвським, на 

святкування 500-річчя українського козацтва, що відбулося на Нікопольщині і в Запоріжжі. Вільям 

Васильович разом з одним із синів (їх у нього двоє – старший Юрій і молодший Владислав) був з 

нами під час усіх заходів  у Капулівці, біля Сіркової могили, у Нікополі, в Запоріжжі, у друж-

ньому колі біля вечірнього вогнища, в дорозі у автобусі «Ікарус», що віз бердянців  веселий, ак-

тивний, переконаний у перемозі національно-визвольних змагань.  

Саме такі як Вільям Васильович і стали рушійною силою відновлення Української держави 

 суверенної, проєвропейської, демократичної. Вільям Васильович не був байдужим, він мав гід-

ність, тому брав участь у заходах різного характеру, йому боліла недоля української мови, втрата 

українцями історичної пам’яті, лицемірство можновладців, покірливість і національне самопри-

ниження наших краян.  

Прекрасний педагог і агроном, він начебто поєднав ті дві іпостасі, які століттями берегли 

український дух – землеробів і інтелігенції. Любив землю і все, що на ній проізростало, читав, 

думав, приймав те, що осмислено, в серце і жив за його законами. Не зраджував, не лякався, не 

відступав. А як розповів Юрій Васильович, у СРСР був гнаний, зазнав і зради начебто щирих укра-

їнців (редакція видання, куди надіслав власні вірші, переслала їх в Бердянське КДБ), і 

«роз’яснювальної» бесіди в КДБ, і відчуження вчорашніх начебто товаришів. Був вірний собі та 

Україні. Україна була в серці, тому відступити від неї означало б зрадити себе.  

А ще був митцем, як і брат, тільки писав не фарбами, а словом  така талановита родина, 

такі гени, рід. Як літературознавець-україніст, хочу сказати тепле слово про українськомовні вірші 

Вільяма Затьори.  

Доля водила поета різними зе́млями: козацьке Подніпров’я  батьківщина, дідизна; Кишинів 

 столиця Молдови, прекрасний край студентських років у сільськогосподарському інституті; 

Гагаузія – південь Молдови, самобутня нація, початок трудового шляху; а ще були Тирасполь 

(друга, вже педагогічна вища освіта), і навіть Примор’я в Росії, далекий порт Посьєт на березі 

Японського моря – служба у радянському війську. Більшу ж частину свого недовгого життя Вільям 

Васильович прожив у Бердянську і полюбив цей край. Про життя, переконання, любов роз-

повідають вірші, такі ж щирі, без жодної ноти фальші, як і його вчинки. 

Його вірші мають стрижень, чітку систему цінностей і критику антицінностей, без за-

стережну і категоричну. У поезії «Горілка – всьому голова» є рядки: 
 



19 

А чесність в нас тепер не в моді, 

В нас чесних дурниками звуть. 

Неначе пошесть у народі: 

Моральна криза – її суть. 

Насмілювався в країні ГУЛАГу казати правду про лицемірство партійних керівників. На-

прикінці того ж вірша звучить:  

Говорять, в нас добро все спільне, 

Та недоступне чомусь нам: 

З КПРС князі удільні 

Гребуть собі народний крам. 

Та найбільше ранило спустошення душ звичайних людей. Любив Україну, романтично її 

підносив  і водночас був суворим реалістом щодо стану суспільства, ранили зміни в людях, їх 

моральне падіння. У вірші «Дві юності» дає політичну оцінку занепаданню духовних цінностей:  

Куди в них поділось хороше 

І хто оті душі спустошив? 

Не ворог заморський з небес, 

А нечисть із КПРС. 

А у творі «Знайомі обличчя» автор обурено змальовує типовий портрет людини маси 

(Х. Ортега-і-Гассет). 

Хапай і греби, 

Що ще можна схопити, 

Самому спливти, 

А других потопити. 

Чим гірше країні, 

Чим тяжче народу, 

Тим радісніш вашому  

Підлому роду. 

Вільям Затьора належав до іншого роду  вільного, доброго, козацького. Любив життя, 

розумів його скінченність, тому у віршах так гостро 

відчувається радісне переживання краси існування, 

посилене розумінням його минущості (наче перед-

чував, що дорога не буде довгою). Так, у вірші 

«Ціна життя» читаємо: 

Хай як не тяжко у цім світі  

Чиєсь безглуздя пережить, 

Я радо мчатимусь по літі 

Туди, де синя даль дрижить. 

Життю земному знаю ціну 

З земним повітрям запашним. 

І перш, ніж я цей світ покину,  

Спішу надихатися ним. 

Життя для поета не тільки самоцінна річ, 

прекрасна й вагома, бо скінчиться, коли ще не на-

дивився, не надихався, а й час для боротьби, бо са-

ме вона надає сенс існуванню. У вірші «Не все 

одно» він пише: 

Того не бачить нам, не чути, 

Бо зникнем ми, як не було, 

Але поки живі, ми – люди 

Й бороти мусимо те зло! 

Свою любов до України, відданість їй поет виражає метафорично, готовність стати часткою 

рідної землі – вишукана філософська метафора, за якою мотив смерті як самопожертви. У поезії 

«Просто́ри України» читаємо: 
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Я б хотів так іти, відпочинку не знати, 

Щоб землі тій віддатись душею сповна. 

Я готовий хоч зараз її часткою стати, 

Лиш би тільки завжди розквітала вона. 

У вірші «Спасибі, друзі!», написаному в 1973 році, читаємо про те, що стало основою 

активної участі Вільяма Васильовича у діяльності Товариства української мови. 

Одягнені святково 

Йдуть люди, як боги, 

І рідну серцю мову 

Я чую навкруги. 
 

І серце вже не в тузі, 

І болі відлягли. 

Кричу: «Спасибі, друзі, 

Що мову зберегли!» 

Дуже зворушливі вірші родинної тематики: думки і почуття, у них висловлені, настільки 

універсальні, що сприймаються як заповіт усім українцям, як щось найсокровенніше, найголов-

ніше. У вірші про рідну хату  архетип, близький кожному українцеві. Прекрасна метафора про 

море сонця у кожному малому віконці прочитується як символ любові й безмежної вдячності ро-

дині й Україні у творі «Сонце в шибках»: 

Ось тут моя хата, 

В ній дрібні віконця, 

Та у кожній шибці 

Ціле море сонця. 

А питання «Чи знаєш, синку?» у Вільяма Затьори звернене до всіх заблукалих синів Ук-

раїни. 

Чи знаєш, синку, ти, 

Що є друге життя?  

В нім радість пізнання, 

В нім щастя повнота, 

І розум в нім ясний, 

І світлі почуття, 

І відгук на печаль, 

І серця доброта? 

Його «Лист до синів» це лист самої України. 

Хоч вас і пригріла далека країна, 

Але чужина – вона є чужина. 

Занесені вітром, немов дві билини, 

Завжди пам’ятайте: Вітчизна одна.  

Пейзажна лірика посідає значне місце у доробку Вільяма Затьори, природа близька йому 

своєю щирістю, мудрою простотою, різноманіттям форм, радістю життя. Із захватом описано і 

Молдову, і Софіївський парк, і Кримські гори, проте найбільше творів про Бердянщину.  

Приазов’я стало рідним краєм для поетичної душі Вільяма Васильовича. Його вірші про 

море та його узбережжя нагадують нам, що автор – біолог за фахом, тож зустрічаємо точні назви й 

описи рослин, птахів. У вірші «Відгомоніло літечко» бачимо осінній пейзаж, у якому образи 

кермека й похмурого лиману. 

Ключем осіннім хмари потягнулись, 

Згасили барви на земній палі́трі. 

Засохлі трави до землі пригнулись 

І лиш кермек качається на вітрі. 
 

Злітає піна білими клубками 

З солоних вод похмурого лиману, 

А осінь шарудить очеретами, 

Останній промінь гасить невблаганно. 
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Увага автора часто зосереджується на малих, не прославлених у віршах і картинах росли-

нах, його приваблює їхня скромна краса і неповторність. Про це, наприклад, вірш «Жовтушник». 

На пустирях в осінню пору 

Ще квітнуть квіти запашні. 

Вони голівки тягнуть вгору 

Назустріч сивій далині. 

А в картині степу («Рідний степ») бачимо ціле буйство рослин, кожна з яких чарує митця. 
 

Рідний степ окинуть оком важко – 
Трав квітучих буйний океан: 
Деревій, петрів батіг, ромашка 

І струнких васи́льків гордий стан. 
 

Ось прослалась в’язелю куртина – 

Неповторний, ніжний аромат. 
Там сивіє братія полинна, 
Духмяні́є теж на власний лад. 

 

Астрагалів китиці лілові 
Світяться на сонці іздаля… 

Ні! Нема, повір мені на слові,  
Кращої землі, ніж ця земля!.. 

 

Море також присутнє в поезії В. Затьори, змальоване у різні пори року, з різним настроєм. 

Цікавим є погляд на море очима чайки у вірші «Рідне море…»: 
 

Обезсилились вітрила,  

Мовчки ждучи вітру. 

Чайка біла, легкокрила 

Лине над блакиттю. 
 

По воді крилом черкнула, 

Глянула на себе, 

А під нею промайнуло  

Те ж бездонне небо. 
 

Душевна спорідненість ліричного героя з природою часто відчувається у віршах, коли чи то 

природа віддзеркалює стан людини, чи то людина переймається станом довкілля. У вірші «Злітає 

листя» листок одночасно злітає і з клена, і з душі людини. 
 

Душа німіє і холоне, 

Коли у клена за вікном 

Стає убогішою крона 

Із кожним втраченим листом. 
 

1979 року Вільям Затьора написав вірш «Іде весна», у підтексті якого, безумовно, при-

ховано думку про національне визволення України. Наведемо першу і останню строфи твору.  
 

Іде весна крізь сині зливи 

І крізь виття гучних завій, 

Та проголошує щасливо 

Кінець сваволі зимовій. […] 
 

А по землі крилаті тіні  

Біжать привиддям мовчазним… 

Іде весна по Україні 

Світанком року осяйним. 
 

Вільям Васильович побачив весну в Україні, він був одним з її творців. Його життя було 

світлим, вірші щирими, справи добрими. Ми, його соратники, друзі по Товариству української 

мови, шануємо пам’ять вірного і сміливого українця, громадського активіста, людини, яка 

потверджує: Бердянськ – це місто патріотів, готових виборювати й боронити свою Батьківщину.  
 

м. Переяслав-Хмельницький, 12.04.2019, пт. 
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Юрій Васильович Затьора, викладач Бердянської художньої школи, керівник студії 

образотворчого мистецтва при Бердянському міському палаці культури;  

переклад з російської та літературне редагування Андрія Будугая; 

фото із архіву родини Затьор 

 

Я став старшим мого старшого брата  
 

Мій брат Вільям після операції ще протягом семи років мужньо 

боровся із хворобою, яка і сьогодні вважається майже невиліковною. Але 

хвороба знову наступала. І восьмого вересня дві тисячі першого року в 

Бердянську, на шістдесят третьому році життя, його не стало – він 

перейшов в інші світи. А перед цим було насичене подіями і працею життя, 

про яке я хочу розповісти… 

 

Дитинство 
 

Вільям народився 28 січня 1939 року в селі Ордо-Василівка. Це старовинне козацьке село в 

Україні, в Софіївському районі Дніпропетровської області. Назвали брата на честь англійського 

письменника Вільяма Шекспіра, творчість якого дуже любив наш батько, Василь Михайлович 

Затьора (16.09.1906 – 30.10.1994), учитель словесності. Мама, Ірина Дмитрівна Затьора (25.12.1915 

– 04.11.2010), погодилася на таке незвичне ім’я. 

В Ордо-Василівці батько працював у школі до початку війни. Для евакуації на дві вчи-

тельські сім’ї (нашу і ще одну) дали підводу і пару коней. Моєму старшому братові Вільяму тоді 

виповнилося два з половиною роки. В іншій родині – двоє дітей (і одне дитя – грудне). Усього – 

четверо дорослих і троє дітей. Чи багато речей поміститься на одну підводу? Майже все кинули під 

нагляд сусідів. Адже думали, що їхали ненадовго. А сусіди незабаром щось продали, решту 

перетягнули до себе. Не пропадати ж добру!.. 

Біженців обстрілювали з літаків. На під’їзді до Дніпра почалося те, про що яскраво описав 

Іван Стаднюк в своїй книзі «Війна». Якісь підозрілі люди, іноді у формі, збивали з вірного на-

прямку, сіяли паніку, запевняли, що мости підірвані і потрібно їхати зовсім в інший бік. Наша сім’я 

і родина колеги батька вирішили не звертати і потім дізналися, що мали рацію – міст ще був цілий. 

Не без труднощів перебралися на лівий берег, зупинилися відпочити самим і дати від-

починок коням, наляканим обстрілами. Тільки розташувалися, розпочався черговий наліт на пе-

реправу. Зовсім поруч вдарили зенітки, та так раптово і потужно, що жінка, що груддю годувала 

дитину, впала з підводи. Зенітники так спритно замаскувалися, що якби не наліт, то наші біженці і 

не знали б, що збиралися ночувати поруч з ними. 

Наша сім’я поїхала до родичів у Більмацькій район Запорізької області. Про війну Вільям 

пам’ятав тільки, як ішли солдати і співали «Священну війну». 

Коли я народився (а це сталося 10 березня 1947 року), Вільям незабаром пішов у перший 

клас, закінчив його з «Похвальним листом». І всі наступні роки навчався дуже добре, здобував 

знання наполегливою працею, тому й гуляти виходив дуже мало. Час від часу однокласники своїм 

свистом відривали його від зошитів і підручників, щоб попросити списати домашнє завдання. Іноді 

приходили і представники паралельного класу. 

У нас у кутку стояла велика етажерка з книгами. Нижня полиця зі скляними дверцятами 

відводилася мені. Одна з верхніх полиць була зайнята підручниками та зошитами брата. Він 

ретельно стежив, щоб я там нічого не чіпав – певно, ще й тому, що там з’явився зошит із його 

ранніми віршами, який ним охоронявся особливо пильно.  

Поки Вільям освоював різні науки, я відкривав навколишній світ, бо не любив закритого 

простору, тільки негода могла загнати мене в будинок. Тоді ми з братом сідали малювати 

кольоровими олівцями. Вільям добре малював, а одразу після війни, коли годі було дістати чистого 

паперу, він обмальовував у старих підручниках усі вільні від тексту сторінки й поля. 

Брат мав сильний характер, із дивною завзятістю домагався поставленої мети, йдучи, зда-

валося, через непереборне. Сила характеру уживалася з винятковою добротою. Вивчивши уроки, 
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намагався допомагати мамі. Прибирав у хаті, мив посуд, чистив усій сім’ї взуття. У тому числі і 

моє, чомусь завжди найбрудніше. 

Через кілька років, на правах старшого брата, Вільям почав контролювати моє навчання. Я 

шульга і дуже незграбно писав правою рукою. А тоді всіх поголовно змушували писати правою. 

Іноді чорнильна пляма падала на сторінку зошита. За плями і за некрасивий почерк знижували 

оцінку. Щоб не розмазати списану сторінку, всередину кожного зошита клали промокальний папір. 

Він часто служив і чернеткою. Прикривши «промокашкою» сторінку з виправленими червоним 

чорнилом помилками і, природно, – з поганою оцінкою, я на чистій сторінці виконував нове зав-

дання. 

Зізнаюся: писав я сяк-так, щоб встигнути ще погуляти. Але, як на зло, під кінець роботи за-

ходив Вільям і строго запитував: «Що ти там закрив промокашкою?» Доводилося все переписувати 

заново. «Терор» тривав, аж поки Вільям не поїхав учитися в інститут. А мої успіхи в навчанні різко 

знизилися. 

Наш тато писав вірші, а набагато пізніше – мемуари. Але він ніколи їх нам не читав, навіть 

не показував. Писав вірші і брат. Ще зовсім маленьким, він склав рядочки з сумним кінцем:  
 

Жила собі комашечка,  

Текла кудись вода –  

Втопилася комашечка, 

Комашечки нема.  
 

Риса співпереживати всім і всьому закріпилася у нього на все життя. Ще в ранній молодості 

брат посилав свої вірші в молодіжні газети, але незмінно отримував уїдливу відмову їх на-

друкувати. Редактори радили писати про комсомол, про впевнену ходу у світле майбутнє, а не 

надсилати «банальну лірику». Але члени родини вважали нетактовним утручатися у творчий про-

цес Вільяма. І тільки в останні роки життя брат дещо показав зі своєї творчості. 

Одного разу з Петропавловська-Камчатського у відпустку приїхала мамина сестра Євдокія 

Дмитрівна Артем’єва разом із чоловіком – відчайдушним молодим капітаном артилерійських 

військ Миколою Івановичем Артем’євим. Він був родом з Новгородської області. Його менталітет 

суттєво відрізнявся від нашого. Він і сам часто дивувався, що ми якісь «не такі».  

А бабуся і мама, при їх великий ощадливості, були шоковані тим, як легко він розлучається 

з грошима, витрачаючи їх на їжу та випивку. А ми жили дуже скромно, точніше, бідно: виручали 

нас город і десяток курей у дворі. 

Мені здавалися нудними розмови дорослих. Я мало запам’ятав, бо слухав неуважно. Ма-

буть, наш зять після чарки розповідав про службу, про армію. Часто у нього проскакували в мові, 

як писав Микола Гоголь, «богопротивні слова», які ніколи не вживалися ані в нашій родині, ані се-

ред наших родичів. Спостерігаючи за гостем-«солдафоном», брат прийшов до висновку, що армія і 

люди в ній – щось жахливо негативне.  

Не дивно, що закінчуючи школу, Вільям заявив, що не хоче йти в армію. Його відштов-

хувало місце, де збиралися люди, подібні зятю. Тоді про таку «крамолу» не можна було й думати: 

обов’язок перед Батьківщиною – для всіх! Вихід підказав той самий зять-капітан: потрібно 

подавати документи в інститут, де є військова кафедра. Після закінчення навчання присвоюється 

звання молодшого лейтенанта, а в армію вже не беруть. 

На той час зятя перевели служити в Тирасполь. У Молдавії (так називалася тоді Молдова) 

прекрасні овочі, фрукти, всюди виноградники, велика кількість червоного вина, добрі і привітні 

люди. До того ж у сільгоспінституті Кишинева є військова кафедра. Про майбутню роботу 

агрономом учорашній десятикласник тоді ще не замислювався. 

 
Студентські роки Вільяма 

 

Вільям закінчував українську школу. А вступні іспити потрібно було здавати російською 

мовою і, як мені пам’ятається, перший іспит – фізика. Навіть якщо відкинути хвилювання перед 

іспитом, то перевести терміни з однієї мови на іншу – це не так просто. За перший предмет він 
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отримав три бали, але зате два інших іспити склав на «відмінно». Набраних балів вистачило, щоб 

вступити до інституту. 

Потім полетіли в обидва кінці часті листи. Писали навіть про якісь незначні події: Вільям – 

про навчання, нових товаришів, про тиху маленьку столицю маленької республіки, а ми – про те, 

як сусідський півень побив нашого, що мені купили пальто тощо... 

Напередодні 39-ї річниці «Великого Жовтня» ми поїхали до Кишинева. Тоді це було тихе, 

майже суцільно одноповерхове місто. Багато дерев ще стояли в золоті осіннього листя. Без великих 

промислових підприємств столиця нагадувала курорт.  

Мамина сестра запропонувала нам переїхати до Молдови, щоб жити ближче один до одно-

го. До того ж і Вільям учився в Кишиневі. І ми таки переїхали. 

У тата влітку була відпустка, у брата – канікули. І ми часто, мало не кожного дня, гуляли 

серед чистої гарної природи. Тато і Вільям знали назви багатьох рослин, тому ці прогулянки для 

мене стали пізнавальними. Вільям після першого курсу демонстрував нам знання назв латинською 

мовою. Тато вивчав ботаніку, коли навчався в агрошколі, тому їм обом було цікаво обмінюватися 

знаннями у цій царині. 

У той час радіо без угаву передавало переможні гімни та марші, вихваляло успіхи на 

цілинних землях Казахстану. На це перемістилася вся увага ідеології. Студентська молодь з 

ентузіазмом і бадьорими піснями масово їхала піднімати цілину. Здавалося, тільки непіднята ці-

лина вперто заважає нам жити заможно і щасливо. 

Після другого курсу поїхав туди і Вільям. Хоч ця справа була начебто і добровільною, але 

партійні та комсомольські органи робили «відповідні висновки»: виникнуть серйозні проблеми, 

якщо не поїхати. Групу, з якою їхав брат, завезли в Павлодарський край.  

У листах брата звідти більше розповідалося про природу, про безкрайні рівнини без доріг і 

дерев, про неглибокі солоні озера. В одному з листів Вільям писав, що восьмого вересня у них 

пролітав сніжок, а ми на півдні ніжилися в променях ще літнього сонця. 

Повернувшись додому, закривши вікна ковдрами, Вільям, як і всі ті студенти, хто мали 

фотоапарати, проявляли чорно-білі плівки. А потім з них друкували фотографії, відновлюючи в 

пам’яті події минулих днів. Після цього вони щедро роздавали знімки тим однокурсникам, у кого 

не було фотоапарата. 

Я чіплявся до брата з розпитуваннями про поїздку на цілину. Але його розповіді зовсім не 

були схожі на те, що я щодня чув з репродукторів (газет я тоді ще не вмів читати). Основні сили 

йшли на самообслуговування: за багато кілометрів возили питну воду та воду для побутових 

потреб, здалеку привозили хмиз для кухні. Частина студентів десь його заготовлювала, потім 

потрібно було його нарубати, а згорав він дуже швидко. 

Одного разу трапилася надзвичайна подія: у табір не повернувся хлопець. На ранок усі 

вийшли на пошуки. На березі далекого озера знайшли його вбитим. Крім студентів у таборі був 

тільки кухар Махмуд – місцевий чоловік, який крав продукти, що привозилися в загін. Швидше за 

все, загиблий студент побачив щось таке, чого не повинен був бачити. Студенти підозрювали 

Махмуда. Проте ніхто з керівництва тижнями не з’являвся у таборі. На скільки я пам’ятаю, роз-

слідування смерті так і не проводилося. 

З усього того, що розповідав Вільям про цілину, я зробив висновок: користь від роботи 

загону була зовсім незначна. Подумалося з жалем, що брат потрапив у звичайний загін, а не в один 

із тих героїчних, про які до півночі трубили по радіо.  

Опівночі трансляція по радіо припинялася, а о шостій ранку поновлювалася. Звучав гімн 

Радянського Союзу, а потім бадьорий голос ведучого закликав усіх ставати на ранкову гімнастику. 

Вільям щоранку теж робив зарядку, тільки свій комплекс. А після служби в прикордонних військах 

уранці ще й бігав на стадіоні. 

Під час навчання в інституті Вільяма зв’язала дружба з чотирма одногрупниками. Вона 

тривала все життя. Вільям помер четвертим із числа друзів. Залишався один – Петро Фролов. Після 

закінчення навчання всі роз’їхалися, отримавши направлення на роботу (тоді всіх випускників 

направляли на роботу).  
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Після закінчення сільгоспінституту 
 

Брат захистив диплом з відзнакою і за розподілом поїхав у один великій радгосп Ком-

ратського району (Молдова). Для об’їзду полів йому дали двоколку і кобилу Куклу – дуже розумну 

тварину з поступливим характером. Досвідчені конюхи показали, як поводитися зі збруєю, як 

запрягати. 

Але радгоспу більше був потрібен досвідчений агроном, а не вчорашній студент, хай навіть 

і з червоним дипломом та знанням теорії. Дуже скоро і брат зрозумів, що ця робота йому не до 

душі. Тато запропонував йому перейти працювати в школу. Тим більше, що для Вільяма в цій 

сфері все було знайоме з раннього дитинства, адже вечорами при гасовій лампі тато перевіряв 

купки зошитів, писав плани, готувався до уроків. У радгоспі ж свої турботи: плани, сівозміни, 

соцзмагання, звіти в райкомі партії і т. д. І брата легко відпустили. 

Вільям вступив на заочне відділення Тираспольського педагогічного інституту. Тато з 

Вільямом працювали в школі, а я в цій же школі пішов у восьмий клас. У вільний від уроків час, 

захопивши бінокль і фотоапарат, ми виходили на природу. Пройшовши багато кілометрів, по-

верталися з масою вражень. 

Одного разу 

мамина сестра поїха-

ла із сім’єю у відпу-

стку на Азовське мо-

ре, у Бердянськ. Їм 

так сподобалося міс-

то, що вони незаба-

ром осіли в Бердян-

ську, стали кликати і 

нас. Були названі та-

кі причини для пере-

їзду: тепле море, ба-

гато риби (тоді ще її 

було багато) і буде-

мо жити поруч. 

Мої батьки, 

легкі на підйом, без 

вагань улітку 1963 

року переселилися 

на азовські береги. 

Вільям на той час 

уже закінчив заочне 

навчання в педінсти-

туті, отримавши диплом учителя хімії та біології. 

Маленький будиночок із садом і виноградником у селищі РТС, завдяки праці батьків, пере-

творився на затишне гніздечко. Думалося, що ідилія у Бердянську триватиме нескінченно довго і 

ніщо не порушить порядок. 

Тато незабаром пішов на пенсію, брат працював у кількох школах по черзі (№№ 13, 16 і 5). 

У червні 1967 року його запросили у Бердянський технікум виноградарства і виноробства. Пізніше 

технікум двічі отримував новий статус і нову назву. 

02 грудня 1967 року Вільям одружився на землячці родом із смт Куйбишеве Любові Іванівні 

Котовенко. Вони пішли жити на квартиру, пізніше отримали своє житло. Міжнародна обстановка 

розпалювалася, особливо складні стосунки були тоді з Китаєм. Вільяма як офіцера запасу 

мобілізують на службу, а його дружина ось-ось має народити первістка.  

Два рази братові давали відстрочку. Так і не дочекавшись появи на світ сина, він мав 

поїхати. Прибув до місця служби – на острів Шикотан на Курилах, у морську бригаду. 

Провокації на китайсько-радянському кордоні почастішали. Напруга між двома країнами 

доходила до точки кипіння. У Китаї лютувала так звана Культурна революція.  
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Вільяма скерували у прикордонний загін на березі Японського моря. Сімнадцять кілометрів 

кордону з Північною Кореєю, а далі – багатокілометровий кордон з Китаєм. 

Оскільки Вільям не був бойовим офіцером, дали посаду начальника клубу. З прикордон-

никами йому служилося легко. Це були ті ж студенти, тільки у формі. А про Радянську Армію брат 

відгукувався негативно через розхлябаність рядового складу. У прикордонників були відповідаль-

ність, чіткий порядок і дисципліна.  

Через рік служби на Далекий Схід приїхала дружина Любов із сином Юрієм, якого він ще 

не бачив. Жили вони в будинку офіцерського складу. 

Два роки ми з братом регулярно обмінювалися листами. Авіа-конверти приносили завжди 

цікаві новини: про службу, про кордон, про китайських перебіжчиків, про природу, таку відмінну 

від української, про Японське море... 

 

 
Після служби в армії 

 

Після приїзду Вільяма додому ми з ним бачилися вже рідше: з головою накрила робота, 

побутові проблеми. Найчастіше зустрічалися у батьків, де поралися в саду, доглядали за вино-

градною лозою. Всі мої знання про сад і виноград були отримані від брата. У нього були і глибокі 

практичні знання, якими він щедро ділився. 

На той час я одружився. У 1974 році 16 червня в родині брата з’явився другий син – Вла-

дислав, а 11 грудня у моїй родині народився Сергій. 

Тільки після втрати батька, потім брата, а пізніше 

і смерті мами, я зрозумів наскільки недооцінював спіл-

кування з найріднішими людьми. Я сприймав усіх їх 

якось по-буденному, не розуміючи унікальності та важ-

ливості кожної зустрічі. Почуття провини залишиться зі 

мною назавжди. 

Коли спорожніли полиці магазинів, а компартія 

взялася за Продовольчу програму – стало зрозуміло, що 

без своєї ділянки землі не вижити. Це одразу відчуло 

старше покоління, яке вже перенесло три страшних 

голодомори (1921-1923, 1932-1933 та 1946-1947 років) 

при «рідній» радянській владі. 

Начальство додумалося роздавати всім охочим 

по шість соток землі під дачі й городи. На деяких ді-

лянках доводилося вкладати багато сил, щоб можна 

було їх обробляти і щось виростити. Багато ділянок 

нарізали на неугіддях або на давно закинутих землях. 

Хто отримував таку ділянку під город, користувався 

нею тільки один сезон. На наступну весну – видавали 

нову ділянку, на якій знову люди багато працювали, 

щоб привести її до ладу. 

Вільям щороку брав город, на якому старанно працював навесні та все літо. Пізніше він узяв 

ділянку під дачу. Будувався сам, багато в чому йому допомогли родичі. Привіз із мелітопольського 

розплідника саджанці дерев і чагарників, посадив виноград. Скільки радості приніс перший 

урожай! Це його світ, світ квітучого і плодоносного саду, який ніс радість і піднесеність. 

Тоді ще не обкрадали дачі. Ці неприємності з’явилися пізніше, вже після розвалу Союзу: 

почали зламувати двері, вивертати з плит чавунні елементи, забирати інструменти, велосипеди, 

якщо хтось ризикнув їх залишити на дачі... 

Живучи на жалюгідну зарплату, доводилося економити на всьому. Гроші йшли тільки на 

найнеобхідніше. Тому городи і дача істотно виручали, але разом з тим і забирали багато сил і часу, 

які брат міг би витратити на творчість. 
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Творчість брата 
 

А як же поезія Вільяма? Ні, вона не залишилася в безтурботній юності. У справжнього поета 

ніякі труднощі не погасять її вогонь. Потрібні величезні зусилля, щоб відмести думки про 

щоденне. Поезія любить чисте поле, щоб не було нічого, що заважає їй розправити крила. 

Римувати слова можна навчити, а поезії не навчиш. Вона вимагає певного настрою, зосе-

редженості, глибоких знань і, найголовніше – світлої душі автора. Переважну кількість віршів брат 

написав рідною українською мовою, яку добре знав і завжди прагнув знати ще краще. 

У сімдесятих роках суспільство змирилося з подвійною мораллю. Нишком знищували кра-

щу частину нації, кидаючи в тюрми і психушки.  

Основна маса людей не 

тільки з історії пам’ятала про 

страшні репресії тридцятих років. 

Тому вони, з майже тваринним 

почуттям самозбереження, ще й 

залякані імперіалістичною загро-

зою, замкнулися, виживали, згод-

ні на все, «аби не було війни».  

Думали (ті, хто ще думав) 

– одне; говорили – інше; робили – 

третє. Особливо ж цинічно і лице-

мірно поводилося начальство. 

Мій брат більше не міг 

мовчати і написав вірші про по-

двійну мораль, про прогнилу пар-

тійну верхівку, про нікчемного, 

шамкаючого Леоніда Ілліча Бреж-

нєва. Сьогодні це – констатація фактів, а тоді – відчайдушно сміливий вчинок. Він, як наївна 

дитина, сказав уголос те, про що всі знали і дружно мовчали.  

Десь у 1975-76 роках Вільям відправив листа із кількома віршами у Львів, у газету «Вільна 

Україна», сподіваючись, що в Західній Україні ще не так прогнило суспільство. В одному із віршів 

він критикував тогочасну Верховну Раду, в якій доярки робили вигляд, що здатні вирішувати 

державні проблеми. 

Лист він послав без зворотної адреси і без зазначення імені. Я впевнений, що якби за 

спиною у брата не було сім’ї, він підписав би лист, пожертвувавши всім. Але замість друку віршів 

редакція газети направила їх (за штемпелем на конверті) у Бердянське відділення КДБ. У Бер-

дянську було не так багато поетів. Кадебісти дуже швидко «вирахували» автора віршів. Його 

викликали до себе і кілька годин, щоб понервував, протримали в приймальні.  

У віршах була тільки гірка правда. Це був сміливий вчинок брата, який кинув виклик 

прогнилій системі. Матеріали направили в партійну організацію технікуму, справу розбирали на 

засіданні міськкому партії на чолі із горезвісним Юрієм Федоровим, тодішнім першим секретарем 

Бердянського міського комітету КПУ.  

Щирі «будівничі світлого майбутнього людства» одностайно вирішили швиденько по-

збутися чесного члена партії. А коли почався період «гласності», Вільямові запропонували поно-

витися в партії. Але брат уже не захотів. І я, і брат здогадувалися, що партійні товариші почнуть 

нещадно мстити. Пішли зловтішні розмови за спиною. Хто був боягузливим – цурався його. 

І навіть, коли вже розпалася партія, наш керманич, до цього – грізна, могутня сила, а 

комуністи перефарбувалися у патріотів, зберігаючи в заповітних теках партквитки, це відчуття 

помсти нікуди не поділося. То годин не вистачало для брата, то пропонували читати дисципліни 

зовсім не його профілю. Навіть довелося перейти працювати вихователем у гуртожиток студентів3.  

                                                             
3 Як свідчить комендант гуртожитку технікуму Надія Вікторівна Іваненко, Вільяма Васильовича вона запам’ятала як 

дуже порядну людину, небайдужу до життя своїх вихованців. Їй здавалося, що він про своїх підопічних знав майже 

все. А також він дбав про їхнє дозвілля, створив у гуртожитку два гуртки – спортивний і по роботі з деревами [А.Б.]. 
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Це з того, що я знаю. А багато про що Вільям мені не розповідав. І це при його дуже 

сумлінному ставленні до своїх обов’язків, при тому величезному педагогічному досвіді, що він 

мав, при його глибоких теоретичних знаннях, підкріплених багаторічним практичним досвідом!..  
 

Цікаво, що років у трид-
цять Вільям захопився штучною 
мовою есперанто. Запевняв, що 

цю мову дуже легко вивчити і 
створив у Будинку піонерів гур-
ток, де тривалий час викладав цю 
мову. І ще для мовної практики 

навчив есперанто і молодшого 
сина Владислава: вдома вони 
спілкувалися на цій мові. До того 
ж він навіть писав вірші на ес-

перанто. Одного разу показував 
мені товстий журнал на есперан-
то, де надрукували один із його 
віршів на цій мові. Цей журнал 

видається в Китаї, а його назва 
«El Popola Ĉinio» перекладається 
як «З народного Китаю»4. 

 

 

Останні роки життя 
 

Бог дав можливість братові ціле десятиліття прожити у вільній Україні, але не про таку 

країну він мріяв, як і всі романтики. А згодом Вільям отримує ще один удар, на цей раз зовсім з 

несподіваного боку і вже смертельний. І цей удар був нанесений усередині родини. 

Хороший батько завжди сподівається на сина, що він стане кращим за батька, буде гордістю 

сім’ї. А його сини тоді повернули на хиткий шлях через саморуйнівну шкідливу звичку – спочатку 

молодший, а потім і старший. 

Вільям розповідав, що багато разів розмовляв з синами-підлітками, попереджав про велику 

небезпеку обраного ними шляху. Але сини безвольно опускалися на дно. Життя брата перетво-

рилася на суцільну боротьбу за порятунок синів, але гріх перемагав. 

Міцний організм Вільяма при такому постійному стресі дав збій. Діагноз прозвучав вироком 

– рак третього ступеня. Операцію зробили в Київському інституті онкології. Я дізнався про слова 

лікарів, що вони продовжили брату життя на п’ять років. Але після операції брат боровся з 

хворобою ще сім з половиною років. І була ще одна операція... 

Вільям співпереживав усім, «не жалів своє серце». Він не ставив бар’єру, захисту між собою 

та іншими людьми – не тільки рідними, але й малознайомими. Тому я тепер став набагато 

старшим, ніж мій старший брат в останній рік його життя. 

 

 
Замість післямови 

 

Безпристрасно написати про основні етапи життя рідної людини, з яким ріс і дорослішав, з 

яким переживав його труднощі, зовні не подаючи виду, – набагато легше, ніж торкнутися 

найпотаємнішого – легко вразливої душі поета. Є небезпека потоптати все, порвати складну 

гармонію поетичного ладу. 

                                                             
4 Скоріш за все це був вірш під назвою «Al kvindenkjariĝo de «EPĈ» («На п’ятдесятиріччя «EPĈ»), який читач може по-

бачити в цій Збірці в циклі віршів на есперанто «Gepatra lando» [Від укладачів]. 



29 

Вільяма, чіпко взявши за руку, вела муза трагедії, надихаючи то на печаль, то на смуток про 

минуле, то на кінечність земного буття. Певно, ця муза цінувала його доброту і «слухняність», 

проте розуміючи, що навіть сильний не зможе виносити таке емоційне напруження довго. 

Люди з розвиненим інтелектом схильні насолоджуватися, збагачуючись, мистецтвом: 

живописом, серйозною музикою, їх хвилює поезія. У шістдесяті роки поетів слухали у величезних 

залах. Але є поезія, яку потрібно читати подалі від натовпу. Такою є поезія Вільяма. Допускається 

лише присутність природи. Його віршів вистачило б на об’ємний збірник, але, швидше за все, вони 

так і залишаться в рукописах, якщо їх оцінить і збереже бодай один із синів. 

Може, не так дорого було б за свій рахунок видати хоч два десятка екземплярів, але ні в 

мене, ні у синів цього «рахунку» немає. Маленьку саморобну книжечку в п’ять екземплярів 

удалося надрукувати завдяки моїм учням ще в 1999 році. Її назва «Мова прабатьків» взяла 

початок від поезії з такою ж назвою. У цій крихітній збірочці, де помістилося всього тридцять один 

вірш, майже кожна поезія звучить декларацією або маніфестом:  
 

Можливо, слід мого життя,  

Зі мною разом з світу щезне,  

Та я б хотів до небуття  

Корисним людям бути й чесним. 
 

Усе, що він любив, чим дорожив, що його обурювало, з чим не міг миритися, викладено в 

поетичних рядках. Надихала його, звичайно ж, наша природа. Улюбленим його кольором був 

бузковий. Тому намагаюся приносити на його могилу квіти бузкових відтінків. Як на мене, Вільям 

брав надто близько до серця негаразди в людському житті. Тому я прагну бачити в житті світле і 

радісне, бути щасливим при найменшій нагоді. І намагаюся показати це світло через своє 

образотворче мистецтво. Бачу кінцеву мету мистецтва в радості. 
 

м. Бердянськ, 2018 р. 
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Ольга Дмитрівна Будугай, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов 

Білоцерківського національного аграрного університету, краєзнавець: 
 

Погостини у сім’ї Вільяма і Любові Затьор 
 

У моїй свідомості постаті Вільяма Васильовича Затьори і його дру-

жини Любові Іванівни викликають не тільки відчуття подружньої гармонії 

та домашнього затишку, але й живого спілкування про рідну мову й куль-

туру, про творчість у її різних виявах: від плекання саджанця плодового 

дерева чи виноградної лози і до вдалого художнього рядка у творі. 

Моє початкове знайомство з Вільямом Васильовичем було заочним, 

оскільки про нього як про гарного викладача й порядну людину з тепло-

тою в душі не раз відгукувався мій чоловік Андрій Олександрович Буду-

гай. Тож коли мені випала нагода познайомитися й спілкуватися з ним 

безпосередньо, я теж пройнялася позитивними енергіями цієї великодушної і непересічної осо-

бистості, світлою аурою його інтелігентної родини.  

У моїй пам’яті закарбувалися зустрічі з Вільямом Васильовичем і Любов’ю Іванівною5 в 

їхній бердянській квартирі на вулиці лейтенанта Олександра Руденка, у дворі за пожежною части-

ною. Ми жили тоді в Бердянську. Мій чоловік десь недалеко від виноградарного технікуму зустрів-

ся з Вільямом Васильовичем на вулиці. Вони до цього не бачилися понад десять років. У розмові 

Андрій Олександрович сказав, що одружився з філологом і що нас обох цікавлять мовні питання. 

Викладач плодівництва дуже багато уваги приділяв Слову. У них швидко народилася ідея зустрі-

тися, познайомитися з дружинами. Вільям Васильович запросив нас до себе додому… 

Ішли важкі для країни роки другої половини 1990-тих. Ситуація в країні і в кожній простій 

родині була важка, зарплати затримували на пів року. Але попри складнощі повсякдення для лю-

дей все ж таки дуже важливим залишалося живе спілкування. Це справжнє духовне багатство 

тепер часто підмінюється короткою реплікою в соціальних мережах на просторах Інтернету, СМС-

повідомленням чи стислою розмовою через мобільний зв’язок.  

Сподіваюся, мої ровесники зрозуміють, що я маю на увазі. Адже тоді ми не лише заздале-

гідь домовлялися про майбутню зустріч у зручний для кожного час – про зустріч, яка з появою 

мобільного зв’язку часто переноситься (подеколи – по кілька разів) або й відміняється.  

Це було схоже на певною мірою сакральний ритуал: до зустрічі кожен так чи інакше 

готувався – і внутрішньо, і зовнішньо. Ми приходили до подружжя Затьор кілька разів – удвох або 

з нашим ще зовсім малим сином Богданом, який вимагав уваги. Проте спілкування, яке відбува-

лося за різних обставин, – залишало в душі добрий слід.  

Любов Іванівна працювала лікарем на бердянському курорті. Вона переймалася не тільки 

медичними проблемами, але й долею нашої мови, багатьма іншими важливими питаннями. З нею 

було цікаво спілкуватися. Думаю, що взаєморозуміння й підтримка між подружжям Затьор багато 

в чому залежали й від вродженої жіночості та людяності господині дому. 

Про що ми тоді говорили? Про вчительські турботи, про дітей і онуків, про долю укра-

їнського народу й тодішні проблеми. Непокоїлися про нашу українську мову та її непросте 

становище у пострадянський період, про питання віри, релігії та духовності.  Вільям Васильович 

розповідав про свої філологічні пошуки, мовознавчі напрацювання. Він добре знав українську 

мову, саме нею викладав навчальні предмети студентам у технікумі, хоча послідовників такого 

починання було в Бердянську мало. Тримати таку життєву позицію на користь рідної мови йому 

було непросто, але він не зраджував позиції, не здавався.  

                                                             
5 Як повідомив молодший син подружжя Затьор Владислав в інтернет-листі від 20 березня 2019 року, Любов Іванівна 

«народилася в смт Куйбишево (нині Більмак) 25 листопада 1945 року в сім’ї колгоспниці та бухгалтера. Її батько во-

ював та був поранений. У сім’ї був старший брат (нині покійний, пізніше народилася сестра. У 1961 році закінчила 
Куйбишевську школу і вступила в Запорізьке медучилище, де навчалася три роки. По закінченні пропрацювала в Бер-

дянській лікарні 1 рік і потім вступила до Мелітопольського педінституту на хіміко-біологічний факультет, де 

провчилася 6 років. З батьком одружилась 02 грудня 1967 року. 25 грудня 1968 року з’явився на світ мій брат Юра. З 

1973 по 2008 роки працювала лікарем-лаборантом на бердянському курорті. Я народився 16 червня 1974 року. У 2008 

року мама перейшла на роботу в поліклініку Бердянського порту». Там же вона працює і зараз.  
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Також він розповідав про свої телефонні дзвінки і листи на радіо в Київ. Родина уважно 

слухала радіожурнал «Слово». Вільям Васильович слав конкретні пропозиції по вдосконаленню й 

розширенню словника української мови. Про те, що його дзвінки із запитаннями до ведучих лу-

нали на цій передачі, ми чули і від інших земляків, зокрема від члена товариства «Просвіта» 

Олександра Іларіоновича Змієвського. Відповіді на свої листи, на скільки я знаю, дописувач не 

отримував. Але завжди залишався уважним до філологічних питань. 

На що саме дослідник мови звертав увагу? Він дбав про чистоту мовлення, про правильне 

вживання професійної лексики на заняттях. Пам’ятаю, як він пропонував використовувати в 

українській мові дієприкметники, утворені від будь-якого дієслова. Ми звикли до окремих діє-

прикметників: «працюючий», «діючий». А Вільям Васильович радив також не відкидати дієприк-

метники на кшталт «кажучий», «говорячий», «допомагаючий», які ми за правилами маємо заміняти 

на звороти «такий, що каже», «такий, що говорить», «такий, що допомагає».  

На його думку, відмова від таких коротких форм дієприкметника збіднює нашу мову. З цим 

можна погодитися або не погодитися, але сам факт таких роздумів і небайдужого ставлення до 

майбутнього нашої мови як генетичного коду нації говорить сам за себе. 

Запам’яталась і його думка про дієслово «сходити», яке в українській мові не дає зрозуміти, 

чи людина «сходить на гору» чи «сходить з гори». Воно вимагає уточнення: куди саме сходити? 

Вільям Васильович добре знав і російську мову, трохи розумів гагаузьку і молдавську мови 

(адже він учився в Кишиневі, а потім деякий час працював на землях, де компактно проживали 

гагаузи), володів самобутньою мовою есперанто і навчав їй свого часу юних бердянських гурт-

ківців-есперантистів у ЦДЮТ. Тож і українську мову він сприймав з висоти своїх різнопланових 

знань, духовних надбань і позиції патріота рідної культури.  

Але ми тоді не знали, що він пише й вірші. Про це у наших розмовах не йшлося. Він при-

ходив на виступи місцевих поетів і бардів на конкурс «Бердянські розсипи», але сам не виступав. 

Зазвичай, людина, яка пише власні твори, прагне знати думку про них, показує творчі надбання 

колегам і рідним. Але Вільяма Васильовича турбували передусім теми, важливі для всієї країни. 

З великою любов’ю натураліст-еколог ставився до живої природи, міг цікаво розповідати 

про свій досвід садівництва й виноградарства. Його радувало, коли вдавалося виростити гарні 

плоди на землі, коли виживало й приносило врожай прищеплене ним молоде деревце. Думаю, що 

студенти в технікумі не могли не помічати його фаховості й вірності професії.  
 

Про сам Бердянський технікум 

виноградарства й виноробства я отри-

мала перше враження в 1983 р. Улітку 

в складі дівочого студентського буді-

вельного загону «Дружба» Запорізь-

кого державного педагогічного інсти-

туту мені довелося працювати на бу-

дівництві Бердянської ЗОШ № 3. На 

той час я закінчила другий курс ін-

ституту, де навчалася на вчителя 

французької та німецької мов. Нашим 

наставником була прекрасна людина і 

досвідчений бердянський маляр Буд-

управління № 3 Світлана Малуєва. 

Кожного ранку автобусом № 7 ми їха-

ли на працю з 5-поверхового гурто-

житку Бердянського педінституту від 

парку Петра Шмідта до зупинки «Виноградарний технікум».  

У дворі технікуму у нас була традиційна «лінійка», а потім сніданок у їдальні технікуму 

(обідали й вечеряли ми в інших місцях). У нас була можливість оглянути цей навчальний заклад у 

перший наш робочий день, перед тим, як ми занурилися в принади будівельної справи. Коли ми 

вперше зайшли в технікум, нас приємно вразив добрий лад, дуже цікаво оформлені ворота, двері, 

доглянутий двір, ошатні коридори корпусу (в зачинені аудиторії влітку ми не могли потрапити).  
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Особливе враження на філологів справили фризи в коридорі у вигляді велетенських кольо-

рових панно-фото різних сортів зрілого винограду. Через таку яскраву наочність, яка водночас слу-

гувала й прикрасою, технікум нам видався тоді палацом. Згодом я дізналася, що цю красу створив 

колектив закладу під орудою директора Жанни Миколаївни Шеховцової. У цьому була й частка 

праці Вільяма Васильовича Затьори, який тривалий час вів такий спеціальний предмет, як 

плодівництво й добре розумівся на помології – науці про плоди. 

Тож ми, юні будзагонівки, залюбки зустрічали у дворі технікуму ранки й отримували доб-

рий заряд позитиву на весь день. Чи могла тоді студентка-філолог подумати, що в цих стінах у цей 

час торує шлях до світла науки, а восени і навесні покриває трудовим потом землі виноградників, 

садів і ланів радгоспу-заводу «Жовтнева хвиля» її майбутній чоловік?  

Ми ж, студентки ЗДПІ, спершу працювали малярами на тому крилі школи, де мали нав-

чатися початкові класи. Потім створили малу бригаду плиточниць. Під керівництвом бердянських 

будівельників пані Ольги та пана Володимира студентки спершу обклали чорною плиткою увесь 

цоколь школи, а потім отримали почесне завдання допомогти маріупольським художникам 

укласти мозаїчне панно над входом до школи.  
 

Два чорняві худож-

ники-греки із Маріуполя 

мали викладати основні ма-

люнки шматочками смаль-

ти білого, чорного, жовто-

го, блакитного кольорів. 

Нам же доручили офор-

мити фон. Ми мали в роз-

порядженні смальту корич-

невих, вохристих тонів.  

Можна було викла-

дати орнаменти з квітів та 

геометричних фігур. По за-

кінченню роботи ми закар.-

бували синьою смальтою в 

нижньому лівому куті ПІП 

усіх 12 студенток загону 

«Дружба», які брали участь 

у викладанні цієї мозаїки. 

У тому будзагоні до-

ля впевнено завела мене в 

Бердянськ і подарувала багато цікавих знайомств. Серед цих гарних бердянців було й подружжя 

Затьор. Ці зустрічі з Вільямом Васильовичем і Любов’ю Іванівною зігрівали взаєморозумінням, 

почуттям людського тепла, енергією творчої співпраці. Думаю, вогник любові до рідної землі й 

рідного слова Вільям Васильович передав своїм багатьом вихованцям. А його поезії й сьогодні ак-

туальні, закликають думати, горіти повноцінним життям, любити Батьківщину і творити добро. 
 

М. Біла Церква Київської області, 22.07.2019, пн. 

 

 



33 

 

 

 

 

 
 

 

Вірші  

Вільяма Затьори 
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Афоризми про Вільяма Затьору 

 
Доля водила поета різними землями […] Про жит-

тя, переконання, любов розповідають вірші, такі ж щирі, 

без жодної ноти фальші, як і його вчинки. Його вірші 

мають стрижень, чітку систему цінностей і критику анти-

цінностей, беззастережну і категоричну. 
 

Ганна Токмань 

 
 

А як же поезія Вільяма? Ні, вона не залишилася в 

безтурботній юності. У справжнього поета ніякі трудно-

щі не погасять її вогонь. Потрібні величезні зусилля, щоб 

відмести думки про щоденне. Поезія любить чисте поле, 

щоб не було нічого, що заважає їй розправити крила… 
 

Юрій Затьора 

 

 

 
 

Вільям Затьора із молодшим сином Владиславом 

(м. Бердянськ, вересень 1978 року) 
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Вільям Васильович Затьора 
 

Поезії 
 

Простори України 
 

(Цикл громадянської лірики) 
 

Автентична Україна 
 

Я живу на Азовському морі, 

Де духмяна трава степова, 

Та про ліс і про ріки прозорі 

Все ж сплітаються в вірші слова. 
 

Та картина, що в мріях розквітла, 

Постає, як на хвилі плинкій – 

Ліс, пронизаний стрілами світла, 

Ки́лим трав і води супокій. 
 

Мерехтять, мов муарові, брижі, 

Розчиняючи зелень в єлей. 

Колихаються стовбури рижі 

Поміж білих і жовтих лілей. 
 

Саме в край цей медвяно-суничний 

Дальні стежки родинні ведуть. 

Україна моя автентична 

Більш ніде, тільки тут, тільки тут. 
 

Валки, 01.07.1990, нд.  

 

 

Білоцерківка 
 

Бентежно так скрекочуть жаби. 

Уздовж ріки – шовкова гладь – 

Зелений луг, на нім кульбаби, 

Немов ліхтарики горять. 
 

Пройдусь вологими низами, 

Щоб груди свіжість їх пили, 

Бо як не тут сьогодні саме, 

Де я надишусь і коли? 
 

Завжди спішим, все часу мало, 

А навкруги асфальт і рух. 

Але життя ще не зламало 

В мені селянський вільний дух. 
 

Колись була отут домівка 

Старої нашої сім’ї – 

Навік ввійшла Білоцерківка 

В чуття і помисли мої. 
 

05.08.1984, нд. 

    Вдивляюсь я 
 

З пітьми глухого сну розлуки 

В думках лечу я під вікно 

Свого гнізда, щоб чути звуки 

Розмови рідних, як в кіно. 
 

Вдивляюсь я… І, хоч не видно 

Мені нікого в тім вікні, 

Ловлю я в нім святе і рідне, 

Що дане долею мені. 
 

Завжди, як в серце застукочуть 

Усі печалі заодно, 

Теплом і ласкою з їх ночі 

Для мене світить те вікно. 
 

Горки, листопад 1983 р.  

 

 

 
Вітчизна 

 

Де в житті не спинюсь. 

Де гніздо не зів’ю, 

Помирати вернусь 

В Україну мою. 
 

Буде легко мені 

В рідну землю лягти, 

Де у вічному сні 

Почивають брати. 
 

Хай не ставлять хреста 

На могилі моїй, 

Хай росте-розцвіта 

Білий терен на ній. 
 

Будуть зливи згори 

Терен той поливать, 

Будуть буйні вітри 

Про Вітчизну співать. 
 

 30.04.1965, пт. –  

09.10.1995, пн. 
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Вклоняюсь роду 
 

Я вийшов з простого народу, 

Я пролетар від дальніх поколінь. 

Я виростав серед природи, 

Де пахне травами ранкова далечінь. 
 

Близькі мені обвітрені обличчя 

І від роботи руки шкарубкі. 

Мене село знайомим духом кличе, 

Бо в мене корені сільські. 
 

І хоч давно, нажаль, я городянин, 

У місті я, здається, тільки гість. 

Сільський димок хвилястий і духмяний  

В душі здійма солодку тоскну млість. 
 

Коли тепер у місті я побачу 

Колгоспницю з синком в сільському убранні, 

Я в ньому впізнаю своє хлоп’яче 

Завітне і до сліз болюче так мені. 
 

В простоволосу жінку я вдивляюсь, 

Вбачаю я богиню в ній саму – 

І в думці їй до пояса вклоняюсь, 

А з тим – своєму роду усьому. 
 

04.08.1980, пн. 

 

 

Герою-прикордоннику 
 

Стоїть весна, сміється сонце 

І пахне листя молоде… 

Ще незакоханого хлопця 

Земля сира могильна жде. 
 

Тонка берізка засмутилась, 

Вітрець скорботно повіва, 

І лист до листика схилилась  

Трава прозора воскова… 
  
В палких очах застигло небо – 

Коли прийшлося помирать, 

Немов хотів його до себе 

У небуття своє забрать. 
 

Ще будуть весни, й завжди буде 

Глядіти небо з вишини. 

Навіщо ж ви, скажіте, люди, 

Його позбавили весни? 
 

Чи за святую юнь хлопчини, 

А чи за лють, що к злу зростив, 

Чи за любов до Батьківщини, 

Яку він серцем захистив? 
 

Літо 1973 р. 

Дві юності 
 

Як гарна хустина на пле́чі, 
На місто спускається вечір. 
Вщухає вже вуличний гам, 
Мигтить різнобарв’я реклам. 
 

У тіні дерев я скриваюсь 
І в юність чужу я вглядаюсь, 
Тамуючи заздрості біг –  
Простять хай мене за той гріх! 
 

Стараюсь почути з-за років 
Я власної юності кроки, 
Та марно вслухаюсь в пітьму 
І схожість ніяк не сприйму. 
 

Хоч зовні сучасність миліша, 
Душею ж минуле чистіше: 
Тоді були інші часи 
І інші поняття краси. 
 

Ходили м в кирзі й бушлатах, 
Злинялих, потертих, кошлатих, 
Раділи черствому шматку, 
Пізнали ми долю гірку. 
 

Не їли котлет і яєчні,  
Та вірили в краще прийдешнє, 
Де буде що їсти і пить, 
Дітей своїх в щасті ростить. 
 

За всяку ми брались роботу, 
Трудились до сьомого поту, 
Щоб бідність нам полишить, 
Щоб швидше по-людськи зажить. 
 

І чисті були ми душею, 
Вели нас високі ідеї. 
А зараз не стало ідей, 
Не стало душі у людей. 
 

Були хоч ідеї примарні, 
Зате й були помисли гарні. 
А зараз у будь-яку мить 
Всяк прагне тебе обманить… 
 

Ідуть у святковім потоці 
Прекрасні дівчата і хлопці 
В одежах таких чарівних 
І пещені личка у них. 
 

Ідуть такі ситі і людні, 
Та чому їх очі холодні? 
І звідки байдужість ота 
І в душах така пустота? 
 

Куди в них поділось хороше 
І хто оті душі спустошив? 
Не ворог заморський з небес, 
А нечисть із КПРС. 
 

       1982 р. 
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Запах весни 
 

Вітер весни пустотливий, веселий 

Запах п’янкий у кватирку заніс. 

В нім несказанно струмить перша зелень, 

Цвіт абрикоса, омріяний ліс. 

 

Десь є ліси на землі України, 

Десь Україною пахне земля. 

Тут же, в Бердянську, немов на чужині, 

Мало хто й словом її промовля. 

 

В мріях і снах я вертаюсь в дитинство, 

Щоб по знайомих стежинках пройти, 

Серцем відчути її материнство, 

Їй за життя свій уклін донести. 
 

03.04.1990, вт. 

 

 

 Край, з яким завжди ми вкупі 
 

Далеке поле на сивому серпанку, 

Далекі села в золоті світанку. 

Але близькі турботи і надії, 

Коли в пустих дворах лиш вітер віє. 
 

Підсліпувато дивляться на трасу 

Низькі хатки шевченківського часу. 

Старе та нове забрели за строки, 

Переплелись близькі й далекі роки. 
 

Тут приховалось під телеантени 

Життя гірке, жорстоке та нужденне. 

Та світ, де прав, хто має більше сили 

Не зажене надію до могили. 
 

І через біль сердечний ждуть селяни, 

Що кращій час колись таки настане – 

Цвітуть сади, шумлять вгорі тополі 

І виноград гуляє на роздоллі, 
 

Шепоче вітер лагідно ранковий, 

І ніжно пестить цвіт соняшниковий, 

І гонить хвилі стиглими хлібами, 

Немов пустун, для власної забави. 
 

Як я в розлуці з рідною землею, 

Тоді я в думах всюди й завжди з нею: 

І бачу поле в сивому серпанку 

І рідні села в золоті світанку. 
 

     Липень 1971 р. 

Моя відрада 
 

Я з тих, що в мирі-злагоді 

З усім би світом жив. 

Не рвусь до слави загодя,  

Поки не заслужив. 
 

Не рвусь в начальське крісло я  

Другим повелівать 

І на поклін улесливий 

Із висока кивать, 
 

Нестись шляхами критими 

У власній легковій – 

Я пішки вік ходитиму 

По стежці життьовій. 
 

До надлишку, до розкоші 

Не прагну зовсім я – 

В красі душі і просторі  

Відрада вся моя, 
 

У синім небі літньому, 

У буднях трудових, 

У спокої всесвітньому, 

У щасті всіх живих. 
 

17.07.1982, сб. 

 
 

Не все одно 
 

Як живемо усі ми смертні, 

Що після нас нам все одно –  

Чи світ знесуть буремні смерчі, 

Чи з глузду всіх зведе вино. 
 

Того не бачить нам, не чути, 

Бо зникнем ми, як не було, 

Але поки живі, ми – люди 

Й бороти мусимо те зло! 
 

То ж нам не все одно, що буде, 

Чи тьма, чи сяйво після нас. 

Бо ж не тварини ми, ми – люди!  

І пам’ятаймо це всяк час. 
 

22.12.1982, ср. 

 

 

Образ юності 
 

Життєвий нелад, страхи і тривоги 

Згасили в серці добрі почуття, 

Та як вернусь з далекої дороги 

В батьківський двір, радію, як дитя.    ↓↓↓ 
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Переді мною знов стоїть біленька хата, 

До сліз мені знайомий цей поріг. 

За ним лишилась юнь моя крилата, 

Яку я не цінив і не беріг. 
 

Її сліди, як письмена вогненні, 

Шалені роки стерти не змогли… 

Спасибі, мамо, вам, що ви для мене 

Хоч образ юності моєї зберегли. 
 

Вона отут, в куточках приховала 

Наївних мрій до болю рідний світ. 

І хоч доріг пройшов я вже не мало, 

Мені усе ще тільки двадцять літ. 

 

30.05.1977, пн. 

 

 

Осінь на Бердянщині 
 

Похилий небосхил, поля змарнілі, 

В легкій імлі дріма пустельна даль, 

Повзуть, мов ящірки, по морю сірі хвилі, 

Холодні і лисніючі, як сталь. 
 

Принишк Бердянськ, немає гаму 

І метушні строкатої юрби. 

Холодна твань хлюпоче під ногами, 

І дим повзе з фабричної труби. 
 

Краплини сплеск не тоне в зайвих звуках, 

Лиш біля школи галас дітвори 

Та п’яний спів у темних перевулках 

Тривожить тишину вечірньої пори. 
 

На цвинтарі зсутулена капличка 

Між голих крон видніється здаля. 

Десь там на нім місцинка невеличка 

Де мій схоронить прах сира земля. 
 

Тут, на горі, де лише мертвий поряд, 

Між інших хрест мій буде бовваніть. 

А там, внизу, шумітиме мій город 

І вічне море буде гомоніть. 
 

08.11.1972, ср. 

 

 

Перелом 
 

Легкі мелодії у квітні 

Пливли в блакиті молодій, 

Немов мандрівниці досвітні 

На крилах віри і надій. 

І хвилю радісну солону 

Качав вітрець туди-сюди, 

Щоб гніт льодового полону 

Вона забула назавжди. 
 

Ніякий сум душі не гнобив, 

Та вже дозрів пекельний плід. 

І ось оскалився Чернобиль 

І очорнив людський наш рід. 

 

 

Про село 
 

Дорога в’ється у село, 

А по селу – все вниз і вниз. 

Туди, де річки чисте скло 

Й густі сади, як справжній ліс. 

 

Над тим – тополі і дахи 

Все далі в синю далечінь. 

А ген під обрій – лиш верхи 

Ледь-ледь видніються крізь синь. 

 

Ще у шевченківські часи 

Було доволі тут краси, 

Але нужденність дотепер 

Час не прогнав, не злив, не стер. 
 

Валки, 01.07.1990, нд.  

 

 

Про чай і воду 
 

Ішов я Києвом в цікавості хлоп’ячій – 

Що крок – для мене нова дивина – 

І на кафе я вивіску побачив: 

«Російський чай», – горланила вона. 

 

Російський чай? Чому саме російський? 

Чи хто в Росії чай отой ростив? 

Я знаю чай цейлонський та індійський, 

А цукор із полтавських буряків. 

 

Та що той чай! Пуття в нім малувато. 

Не лиш на нього є в нас майстрові. 

І в Україні вміють частувати 

Не гірш, ніж десь в Парижі чи Москві. 

 

Коли ж у спрагу схочу я напиться, 

Ніякий чай не спомниться мені. 

Миліш ковток холодної водиці 

Із джерела у рідній стороні. 
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Просто́ри України 
 

Розгоряється ранок над весняним простором. 

Сойка пісню заводить у колгоспнім саду. 

По стежині між яблунь,  

                                      що стоять коридором, 

Я назустріч промінню світанковому йду. 
 

Закувала зозуля в лісовім верховітті 

І комусь налічила довгі-довгі літа, 

Стрепенулась і зникла у прозорій блакиті, 

Звідки юні моєї вітерець доліта. 
 

Над рікою схилились три чарівні вербички – 

Три зелені красуні в урочистім строю. 

Заплітає їм травень тріпотливі косички 

І нашіптує казку їм дивну свою. 
 

Їх сріблясті листочки, ніби пальці дитини, 

Гладять воду пружисту, що дзвінкіша струни. 

Мчать поквапливі брижі по дзеркальній 

                                                                   рівнині, 

Розгойдавши розплавлену зелень весни. 
 

На широкій леваді оксамитна травичка, 

Розкошує у розбрід на ній череда. 

Он одна круторога забрідає у річку 

І, напившись, в задумі в товщу вод загляда. 
 

Там бездонно, безкрайо перекинулось небо, 

І, здається, ступни – і нема вороття. 

А воно із висот задивилось на себе 

І затвердило поглядом мудрість буття. 
 

За левадою села в супокої ранковім 

У легкій, як серпанок ранковій імлі, 

В білім цвіті спіреї, у кипінні бузковім, 

Що злеліяно ніжно теплотою землі. 
 

Отієї землі, котра хлібом годує, 

Котра в спрагу напоїть і зігріє в пургу, 

Котру я бережу у душі, як святую, 

Перед котрою я у відвічнім боргу… 
 

Я б хотів так іти, відпочинку не знати, 

Щоб землі тій віддатись душею сповна. 

Я готовий хоч зараз її часткою стати, 

Лиш би тільки завжди розквітала вона. 
 

Я щасливий без міри, що це ти, Україно, 

Що твої це простори і цвітіння рясне. 

Я за те тобі вдячний, що в далеку вже днину 

Саме ти народила на світ білий мене. 
 

Умань, травень 1977 р. 

Рідний технікум 
 

Відірвалися уперше від матусі і від татка. 

Невідомий, незнайомий ліг попереду наш шлях. 

Першокурсниками стали юні хлопці і дівчатка, 

Щоб старанно, бездоганно опановувати фах, 

Щоб єдиний свій любимий опановувати фах. 
 

Не легкий той шлях науки і обставини незвичні. 

Мама й тато нас повчати можуть тільки іздаля. 

Лиш у дні канікулярні, що проходять  

                                блискавично, 

Стільки схочем поворкочим із батьками про діла. 
 

Та пролинуть дні за днями – стане технікум  

                                                                           ріднішим. 

Візьмем в руки ми науки, а у голови – знання – 

І гуртожиток холодний стане теплим і затишним 

В тіснім крузі межи друзів, в метушні й турботах дня. 
 

А закінчимо навчання, то розвіємось по світу. 

Ти на південь, я на захід в Закарпатську сторону… 

Напиши мені, будь ласка, кілька теплих слів 

                                                                            привіту – 

Все згадаю, обіцяю, якщо зможу – не сплакну. 

 

 

Се́ла мого дитинства 
 

Коли в відрядження по селах  

Я виїжджаю навесні, 

Вони докори повний келих 

Підносять випити мені. 
 

І хоч працюю я для ниви, 

Для сіл буджу в собі снагу, 

Мені здається, перед ними 

Я в неоплатному боргу. 
 

Адже я нині житель міста, 

Топчу не пил – асфальт і брук, 

Хоч я і помислом і змістом, 

Усім єством своїм селюк. 
 

Іще хлоп’ячі черевики 

З села вели мене у світ. 

По батьку й матері від віку 

Селом проходить родовід… 
 

Тепер я п’ю докори келих 

За те, що зрадив давнині, 

Коли в відрядження по селах 

Я виїжджаю навесні. 
 

03.05.1981, нд. 
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Сонце в шибках 
 

Ось тут моя хата 
І город до річки, 
А над водограєм 
Три густі вербички. 
 

А біля горожі  
До двора стежина. 
На вікні – калачик, 
Під вікном – жоржина. 
 

Ось тут моя хата  
Старенька, та мила. 
Тут мене в час давній  
Мати народила. 
 

Тут вона, як знала, 
Доглядала сина, 
Щоб була у мене 
Добра вдача й сила. 
 

Я ж умів трудитись 
Та й дівчат кохати. 
І привів невістку  
Матері до хати. 
 

Ось тут моя хата, 
Добрії сусіди, 
Що ділив я з ними 
Радості та біди. 
 

Вкупі працювати 
І гулять любили. 
Вкупі ми зростали, 
Вкупі посивіли. 
 

І з ордою злою 
Разом воювали, 
Разом після бою 
Рани лікували. 
 

Ми дітей зростили, 
Добру зміну маєм, 
А тепер ось разом  
Внуків доглядаєм. 
 

Ось тут моя хата 
І сусідські поруч – 
Добрі люди з права, 
Добрі і ліворуч. 
 

Як зійдемось вкупі – 
Спогадів без ліку – 
Разом доживаєм 
Ми остаток віку. 
 

Ось тут моя хата, 
В ній дрібні віконця, 
Та у кожній шибці 
Ціле море сонця. 
 

Травень 1977 р. 

Софіївський парк 
 

У самім серці України 
Є парк, немов едем земний. 
Його колись творив сумлінно  
Народ голодний кріпосний. 
 

Творив, бо так бажала пані, 
Немов примхливе те дитя. 
Тут сили люд лишав останні, 
Лишав надії і життя. 

 

І з тим лишив він дар прекрасний 
Від серця чистого свого. 
Вклонись же ти, мій друг сучасний, 
Таланту дивному його. 
 

 

  Суворий режим 
 

Суворий в нас режим: 
Ми все кудись спішим. 
Ми все кудись, ми все кудись,  
ми все кудись спішим. 
Ми зайняті весь час, 
І кваплять справи нас. 
І кваплять нас, і кваплять нас,  
і кваплять справи нас. 
 

Часу бракує нам, 
Ми віддані ділам. 
Ми віддані, ми віддані,  
ми віддані ділам. 
Світ крутиться – шумить, 
Спинімося ж на мить. 
Спинімося, спинімося,  
спинімося на мить. 

 

Прихопим по стільцю 
І музику оцю. 
Ми сидячи послухаємо  
музику оцю. 
Нам стане іншим світ. 
Як в сяйві юних літ 
Прекрасних, неповторних, 
Далеких юних літ. 
 

І от уже за мить 
По-іншому шумить, 
По-іншому вирує світ,  
гуркоче і гримить 
І інший в нас режим, 
По-іншому біжим, 
По-іншому, по-іншому,  
по-іншому біжим. 

 

Бо то не просто біг, 
Нещадний визиск ніг, 
Захопливий танок  
по плетиву доріг. 
Змінилися нараз 
І справи всі у нас. 
Не прозою, а музикою  
справи всі у нас. 

 

 01.03.1986, сб. 
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Тим, хто Темряву боров 
 

Вам з нами не стрибать у переможнім танку 

І не ростити хліб свій власний у полях: 

Ви, друзі, не дійшли до жодного світанку – 

У темряві нічній закінчили свій шлях. 
 

А я кричу в душі, що, накінець, здійснилось – 

На обрії горить заграва золота. 

Те, що ще рік тому лиш марилось і снилось, 

Тепер вже наяву міцніє і зроста. 
 

І хоч іти та йти до того нам світання, 

Нема на світі сил, що спинять мій народ. 

Я знаю, жде його свобода й процвітання, 

Хоч стріне на шляху немало він знегод. 
 

І все ж нестерпний жаль, що з нами вас немає, 

Вас, хто не падав ниць, хто Темряву боров. 

За вас усім єством тріумф оцей сприймаю, 

До скону у душі нести його готов.  
 

18.10.1991, пт. 

 

 

Тобі, Молдавіє! 
 

Дороговказом у житті 

Яскриться промінь твій маячний. 

Тобі, Молдавіє, я вдячний 

За добрі знаки на путі. 
 

Ти прийняла мене колись 

Молодиком у світ науки – 

І з того дня і до розлуки 

Стежини наші тут зійшлись. 
 

І ось минуло двадцять літ, 

Та ми студентській дружбі вірні, 

В юнацькій радості незмірній 

На свій з’явилися ми зліт. 
 

І, не зважаючи на вік, 

Ми постаріли тільки зовні, 

Та ми стремлінь і зваги повні, 

Ніхто до спокою не звик. 
 

І я спішив крізь товщу літ, - 

Як бачиш, я тобі не зрадив, 

І шлях далекий не завадив 

Мені примчатися на зліт. 
 

То ж під склепіння весняне 

Ти після довгого розстання 

Тепер, можливо, вже востаннє, 

Прийми, Молдавіє, мене. 
 

21.10.1981, ср. 

У Білоцерківці 
 

Білоцерківка – юність моя рання, 

Шкільний дзвінок, кохання перший клич. 

Крізь тридцять літ холодного розстання 

Минулим дням я йду тепер навстріч. 
 

Ось поворот – і вулиця знайома. 

Вона мене у молодість веде. 

Забувши час, по ній іду додому, 

Хоч там давно уже ніхто не жде. 
 

Так рідно вікна дивляться з-за тину, 

Немов мене пізнали і вони. 

Я жду, що ось на ганок із хатини 

Повіє милий запах давнини. 

 

 

Хороше місто 
 

Хвиля за хвилею лине до обрію, 

Лине-біжить, 

Де під блакиттю ласкавою, доброю 

Місто лежить, 

Місто хороше лежить. 
 

Берег мов золотом весь погаптований 

В сяйві дрижить. 

В синім серпанку, немов немальоване, 

Місто лежить. 

Місто хороше лежить. 
 

Ради того, щоб бачити знов його, 

Хочеться жить. 

Схоже на птаха злетіти готового 

Місто лежить. 

Місто хороше лежить. 
 

21.01.1969, вт. 

 

 

Ціна життя 
 

(Уривок) 
 

Хай як не тяжко у цім світі 

Чиєсь безглуздя пережить, 

Я радо мчатимусь по літі 

Туди, де синя даль дрижить. 
 

Життю земному знаю ціну 

З земним повітрям запашним. 

І перш, ніж я цей світ покину,  

Спішу надихатися ним. 
 

12-14.06.1992, пт.-нд. 



45 

 

 
 

 

 

 



46 

 

Вільям Затьора 
 

Звернуся до слова 
 

(Цикл віршів про слово) 
 
 

Звернуся до слова 
 

Хто скаже мені, як позбутися лиха, 

Де в світі шукати для серця утіхи? 

До Бога звернувся б, та Бога не знаю. 

Звернувся б до люду, так люд наш дрімає. 

Звернувся б до предків – мовчать їх могили. 

Звернувся б до правди, так правду убили. 

До друга б звернувся, та друг мій далеко. 

До … звернувся б, та в тім – небезпека. 

Гнітить навколишність явою сумною. 

Звернусь я до слова – те завжди зі мною. 
 

07.03.1978, вт. 

 

 

Рідна мова 
 

На вірність рідній мові присягаю. 

Її я заново вивчаю, 

Бо забуваю і не помічаю, 

Що живучи на Україні 

Її я рідко чую нині. 
 

Вона зникає з вивісок і гасел, 

Із інститутів, шкіл, садків і ясел, 

Бо курс такий, як бачу, нині взято, 

Що лиш з історії про неї будуть знати. 
 

Тому, що наш республіканський уряд 

Народом нехтує і, як дитину дурить, 

Лаштується, аби собі тепліше, 

Братам кремлівським шпарко п’яти лиже. 
 

1981-1984 рр. 

 

 

Рідне слово 
 

Куди б мене фортуна не війнула, 

Від забуття я слово це стеріг. 

Воно мене манило й повернуло 

У рідний край на батьківський поріг. 
 

По давніх стежках я проходжу знову, 

Повітря юних літ вдихаю запашне 

І навкруги я чую рідне слово, 

Те, що в життя виводило мене. 

Із материнських вуст лилось воно пестливо 

Мені на самій провесні життя. 

Воно плекало ніжно і дбайливо 

В мені людські високі почуття. 
 

Здолавши на путі всі страхи-небезпеки, 

Зібравши у собі душі палкої жар, 

Через віки від прадідів далеких 

Прийшло воно до нас, як цінний дар. 
 

І вдячний тим я буду до могили, 

Хто врятував його від бур і гріз, 

І хто його крізь терни через брили 

До нас у серці вірному доніс. 
 

Я з ним злечу у сяйво світанкове, 

Я з ним на труд, на бій, на смерть готов, 

До предків відійду я з цим великим словом – 

То ж їх надія, віра і любов. 
 

На їх землі життя статкуєм нове, 

Не ганимо других, вивчаємо чуже. 

Та збережімо ж ми, нащадки, рідне слово, 

Бо хто ж за нас те слово збереже? 
 

10.08.1979, пт. 

 
 

Спасибі, друзі! 
 

Мені приснилось літо далекої пори, 

Якісь забуті квіти, хатини і двори, 
 

І в зелені городи, задвір’я і сади, 

І подих прохолоди внизу біля води… 
 

І ось, назустріч мама ще зовсім молода, 

А їй під ноги прямо шпориш і лобода. 
 

Квітує картоплиння, духмяніє горох, 

І сонячне проміння милує нас обох. 
 

Одягнені святково йдуть люди, як боги, 

І рідну серцю мову я чую навкруги. 
 

І серце вже не в тузі, і болі відлягли. 

Кричу: «Спасибі, друзі, що мову зберегли!» 
 

27.06.1973, ср. 
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Viljam Vasiljoviĉ Zatjora 
 

Gepatra lando («Батьківщина») 
 

(Цикл віршів мовою есперанто) 

 

Al Esperanto 
 

Mi dankas vin, ho sorto mia, 

Ke vi direktis min laŭ voj’, 

Sur kiu mi renkontis iam 

Ĉi tiun lingvon por la ĝoj’. 
 

Amiko mia, konsilanto, 

Trankviliganto en la plag’ – 

Jen kio iĝis Esperanto 

Por mi en ĉiu Dia tag’. 
 

1998. 

 

 
Al kvindenkjariĝo de «EPĈ»* 
 

Agrabla estas ĝi por lego, 

Enhavoriĉa kaj belega, 

Herold’ rapida kaj laŭtvoĉa, 

Plejatendata gast’ «EPĈ». 
 

Ĝi igis, nune, kvindekjara, 

Gazet’ al tuta mondo kara, 

Ĉar en anguloj la plej distaj 

Adoras ĝin esperantistoj. 
 

Deziras ni al la revuo 

Prosperon en kvindeko dua, 

Sukcesojn pluajn kaj pli grandajn 

Kaj gloron inter ĉiuj landoj. 
 

08.03.2000, merkredo (ср.). 
 

 
 

Antaŭ sunsubiro 
 

Jam transpasita vivkulmin’ 

Plej bonaj jaroj forflugintaj. 

El la spegul’ rigardas min 

Okuloj lacaj, paliĝintaj. 
 

Ne hastu vi al mi, maljun’: 

Ankoraŭ ami mi ne ĉesis. 

Kaj ne subiru mia sun’: 

Ne ĉion fari mi sukcesis. 

 
* EPĈ – «El Popola Ĉinio» («Із народного Китаю») – ки-

тайське періодичне видання мовою есперанто (В.А.В.). 

Мові есперанто 
 

Дякую тобі, моя доле, 

Що ти вела мене шляхом, 

На якому я зустрів колись 

Цю мову для радості. 
 

Мій друг, порадник, 

Заспокоювач у біді – 

Ось чим стала есперанто 

Для мене кожного Божого дня. 
 

Підрядковий переклад з есперанто 

Віктора Вільхи; 

м. Львів, 23.09.19, пн. 
 

 

На п’ятдесятиріччя «EPĈ» 
 

Приємний він для читання, 

Багатий на зміст і прекрасний, 

Вісник швидкий і гучноголосий 

Якнайочікуваніший гість «ЕПоЧо» 
 

Він став сьогодні п’ятдесятилітнім, 

Журнал, дорогий для всього світу, 

Бо в найвіддаленіших кутках 

Його обожнюють есперантисти. 
 

Бажаємо журналу 

Процвітання в другому п’ятдесятилітті, 

Подальших та більших успіхів 

І слави між усіма країнами. 
 

Підрядковий переклад з есперанто 

Віктора Вільхи; 

м. Львів, 23.09.19, пн. 

 
 

Перед заходом сонця 
 

Вже перейдений пік життя, 

Пролетіли найкращі роки. 

Із дзеркала дивляться на мене 

Очі втомлені, бліді. 
 

Не поспішай до мене, старість: 

Я ще не перестав любити. 

І не заходь, моє сонце: 

Не все я встиг зробити. 
 

Підрядковий переклад з есперанто 

Віктора Вільхи; 

м. Одеса, 29.07.19, пн. 
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Ĉeazova stepo 
 

Suno verŝas varmon malavare 

Sur stonozan stepon de la sud’. 

Kvazaŭ lude blovas vent’ senbare, 

Kaj neni’ haltigas ĝin en lud’. 
 

Kaj la stepo nia pompe floras,  

Floras komencante de april’, 

Dolĉe, ebriige bonodoras 

De migdal’, tulipoj kaj serpil’. 
 

21.03.1999, dimanĉo (нд.). 
 
 
 

Dezirata gast’ 
 

Demetas jam glacian veston tero, 

Leviĝas sun’, klariĝas monda vast’ – 

Animo sentas: venas primavero, 

plej dezirata kaj plej kara gast’. 
 

Alvenos gast’ – enuoj tuj formortos, 

En mia kor’ naskiĝos ĝoja kant’. 

La primaver’ al mi saluton portos 

De mia jun’ el malproksima land’. 
 
 

 

 

En somerzenito 
 

Altas ĉirkaŭ lago scirpa muro – 

Malhelverda – ŝajnas ĝi velura. 

Stagnas, ne movetas akva glato, 

Kvazaŭ inter scirpoj vitra strato. 

Akvo diafana kaj sonora 

En ĉemara lago senangora, 

Akvo malvarmeta, vivodona 

En varmega tag’ somersezona. 

Altas ĉirkaŭ lago scirpa muro, 

Tintas foli-glavoj en obskuro. 

El profundo, el obskuro tiu 

Blankaj cignoj naĝas en gracio.  

Rondoj larĝaj kuras laŭ la vasto 

Diversflanken, nehaltige, haste 

De l’ fieraj birdoj cente, mile – 

Regas ĉie paco kaj trankvilo. 

Altas ĉirkaŭ lago scirpa muro, 

Altas super ĝi ĉiellazuro. 

Kaj en akvo speguliĝas ĉio: 

Scirp’, ĉiel’ kaj cignoj en gracio. 

Oni diros: Kia ĉi novaĵo – 

Scirpoj, cignoj, akva ebenaĵo? 

Sed en simpla terbeleco tia 

Entenatas la saĝeco Dia. 

Приазовський степ 
 

Сонце щедро розливає тепло 

На кам’янистий степ півдня. 

Ніби граючись дме вітер безперешкодно, 

І ніщо не спиняє його в грі. 
 

І наш степ пишно цвіте, 

Цвіте починаючи з квітня. 

Солодко, п’янко духмяніють 

Мигдаль, тюльпани і чебрець. 
 

Підрядковий переклад з есперанто 

Віктора Вільхи; 

м. Львів, 23.09.19, пн. 
 

 

Бажаний гість 
 

Скидає вже льодяний одяг земля, 

Підіймається сонце, прояснюється світовий простір, 

Душа відчуває: настає весна, 

найбажаніший і найдорожчий гість. 
 

Гість прийде, і нудьга одразу ж зникне, 

У моєму серці народиться радісна пісня, 

Весна принесе мені привітання 

Від моєї юності з далекої країни.  
 

Підрядковий переклад з есперанто 

Костянтина Дем’яненка; 

м. Бердянськ, 03.08.19, сб. 
 
 

У зеніті літа 
 

Височить навколо озера очеретяна стіна –  
Блідо-зелена – здається, що вона оксамитова. 
Завмирає, не ворухнеться водяна гладь, 
Як наче між очеретом скляна дорога. 

Вода прозора і дзвінка 
В сонному озері безтурботному, 
Вода прохолодна життєдайна 
В спекотний день літнього сезону. 

Височить навколо озера очеретяна стіна, 
Бринять листочки-мечі в серпанку, 
З глибини, з туманцю того 
Білі лебеді пливуть граціозно. 

Кола широкі біжать по поверхні 
Врізнобіч, безупинно, поспішаючи 
Від гордих птахів сотнями, тисячами – 
Царює всюди мир та безпека. 

Височить навколо озера очеретяна стіна, 
Височить над нею небесна блакить. 
І у воді відображається усе: 
Очерет, небо та лебеді  граціозні. 

Скажуть, що то за новина – 
Очерет, лебеді, водяна гладь? 
Але в усій повсякденності тій 
Присутня мудрість Божа. 

 

Підрядковий переклад з есперанто 

Владислава Затьори; 

м. Бердянськ, 31.07.19, ср. 
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Gepatra lando 
 

Ci tiu lando estas sancta 
Por mia menso, mia kor` 
Kun voj` en diston foriranta, 
Kun propra nur al gi odor`, 
 

Kun blankaj hatoj, kampoj verdaj, 
Kun horizonta nebulet` 
Serpentumanta inter herboj 
Da frida akvo riveret`. 
 

Ci tie pasis l` infaneco 
Raj mia frua juna ag`. 
Jen tial min fascinas dece 
Modesta tiu ci pejzag`. 
 

Mi ires al gepatra hato 
Lau gis korprem` konata pad`, 
De l` pasinteco alligata 
Mi dronas en rememorad`. 
 

Mi ekrapidos emocie 
Tra jaroj hastaj, kiel vent` –  
Probable mi renkontos ie 
Junecon mian por moment`. 
 

Komiŝ-Zorja (Комиш-Зоря), 26.06.1982, sabato 

(сб.) – 10.02.1984, vendredo (пт.). 

 

 
Krono de l’ monato 

 

Septembra tago, varma kaj kvieta. 

Monaton kronas ĝi per sia bel’, 

Tenere gladas ĉiun folieton – 

Kaj farbas ĝin per bunta akvarel’. 
 

Eliras mi silente en balkonon, 

Kaj spiras mi aromon de l’ aŭtun’. 

Kaj aŭdas mi neklaran distan sonon, 

Sorantan sonon de l’ pasinta jun’. 
 

1998. 

 

 

 
Nia tempo 

 

Ukrainio, vin krimuloj regas, 

Senhonte kaj libere vin rabegas, 

Ĉar kiam vi ricevis la liberon, 

Vi ĉe la reg’ ne metis filojn verajn, 
 

Sed lasis la estintan aĉularon – 

Tielnomatan KPSU-ĉefaron. 

Nu vi nur pensu: ĉu deziris ili 

Ke evoluu, floru vi trank vile?       ↓↓↓ 

Батьківщина 
 

Ця земля – свята 
Для мого розуму, мого серця 
З дорогою, що йде вдалину, 
З властивим тільки їй запахом, 
 

З білими хатами і зеленими полями, 
З туманом, що стелиться 
Змійкою серед трав, 
Річечкою з холодною водою. 
 

Тут пройшли дитинство 
І моя рання юність. 
Ось чому я так зачарований 
Цим скромним пейзажем. 
 

Я йду до рідної домівки 
До болю в серці знайомим шляхом, 
Тісно пов’язаний з минулим. 
Я тону в спогадах. 
 

Я в емоціях поспішаю 
Крізь квапливі роки, ніби вітер. 
Можливо, я зустріну десь 
Мою юність на мить. 
 

Підрядковий переклад з есперанто 

Костянтина Дем’яненка; 

м. Бердянськ, 17.07.19, ср. 

 

 
Вінець місяця 

 

Вересневий день, теплий і тихий. 

Він місяць вінчає своєю красою, 

Ніжно прасує кожний листок 

Та фарбує його пістрявою аквареллю. 
 

Виходжу мовчки на балкон 

І вдихаю я аромат осені. 

І чую я невиразний віддалений звук, 

Що підіймається, звук минулої юності. 
 

Підрядковий переклад з есперанто 

Віктора Вільхи; 

м. Львів, 23.09.19, пн. 

 

 
Наш час 

 

Україно, тобою правлять злочинці, 

Безсоромно та вільно тебе обкрадають, 

Бо коли дістала ти свободу, 

Ти на правління не поставила справжніх синів, 
 

А залишила колишню наволоч, 

Так звану «номенклатуру КПРС». 

Ну тільки подумай: чи хотіли вони, 

Щоб розвивалася, цвіла ти спокійно?       ↓↓↓ 
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Ni vivas blinde kvazaŭ en nebulo 

Kaj preskaŭ ĉiu iĝis mizerulo. 

Salajron ne ricevas ni tutjare. 

Junuloj lukras monon enbazare 
 

Anstataŭ lerni, uzi la talenton, 

Edukas ili nur impertinenton. 

Oldulojn viv’ mizera pli opresas: 

Aĉeti kuracilon ne permesas – 
 

Pension nur sufiĉas por panbulo – 

Se malsanigis – mortu la oldulo! 

Kariĝas senhaltig’ loĝejpriservoj, 

Kariĝas la ekzist’ – rompiĝas nervoj: 
 

Ĝi l’ homon de l’ krudeco kolerigas, 

Per senelir’ je brakoj – kruroj ligas. 

Disfloras murd’, ŝtelado, prostituo 

Senkaŝe, senhaltige, continue. 
 

Apude – la infana senhejmeco, 

Ofenditeco kaj sendefendeco. 

Fosadas trampoj en balaaj ujoj 

Ĉifonvestitaj, kotaj kaj ŝensuaj. 
 

Aliu ŝtelas,rabas, almozpetas, 

Por ne mortaĉi, ion ajn li pretas. 

Kaj da viktimoj kreskas la kiomo – 

Neniu zorgas pri bonstato homa. 
 

Ju pli malbone statas nia domo, 

Des pli prospere fartas regaj homoj 

Kaj ili nur deklaras kvazaŭ plende: 

«Jen kion donis via sendependo!» 
 

19.03.1999, vendredo (пт.). 

 
 

 

 

 Tag’ februara 
 

Tago sunplena, frosta, grizhara... 

Staras en prujno arboj ĉe l’ maro, 

Staras – silentas, kvazaŭ pentritaj, 

Kvazaŭ de peza pens’ absorbitaj.  
 

Disto dormetas en dolĉa langvoro. 

Brilas ĉiel’ super ĝi senkolora... 

Tago belega, kvieta kaj klara – 

Neripetebla tag’ februara. 

 
 

Ми живемо сліпо, ніби в тумані, 

І майже кожен зробився бідняком. 

Зарплату не отримуємо весь рік, 

Молодь заробляє гроші на базарах 
 

Замість того, щоб вчитися, застосовувати талант, 

Виховують вони тільки хамство. 

Життя старих є жалюгідним: 

Придбати ліки не дозволяє – 
 

Пенсії вистачає хіба що на колобок – 

Як захворів – помирай, старий! 

Дорожчають невпинно житлові послуги, 

Дорожчає існування – здають нерви: 
 

Людину воно від грубості сердить, 

Безвихіддю зв’язує по руках і ногах. 

Розквітають убивство, крадіж, проституція 

Неприкрито, невпинно, безперервно. 
 

Поряд – дитяча бездомність, 

Ображеність та беззахисність. 

Копаються бомжі у смітниках 

Одягнуті в дрантя, брудні та босі. 
 

Інший краде, грабує, жебрає, 

Щоб не здохнути, на все він готовий. 

І кількість жертв росте – 

Ніхто не дбає про людський добробут. 
 

Що гірший стан нашого дому, 

То більше процвітають люди при владі 

І вони лиш проголошують ніби зі скаргою: 

«Ось що дала ваша незалежність!»  
 

Підрядковий переклад з есперанто 
Віктора Вільхи; 

м. Львів, 23.09.19, пн. 

 

 

 

 Лютневий день 
 

Сонячний, морозний, сивий день... 

Стоять на морозі дерева біля моря, 

Стоять та мовчать, наче намальовані, 

Наче наповнені важкими думками.  
 

Далина дрімає в солодкій млості. 

Небо блищить над нею безбарвно… 

Гарний день, тихий та ясний –  

Неповторний лютневий день. 
 

Підрядковий переклад з есперанто 

Костянтина Дем’яненка; 

м. Бердянськ, 03.08.19, сб. 
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Tri cerkoj 
 

Estis komforto kaj varmo en tiu ci domo, 

Estis felica kaj goja en gi la cioma. 

Ciu revadis kaj amis? Kaj fidis la veron, 

Fidis kaj kredis gis ci malbenita vespero. 
 

Patron kaj filon ebria sofor` batfaligis, 

Radoj de l` auto kruele tuj ilin mortigis. 

Panjo en hejm`, eksciente de homoj pri tio, 

Tuj senespere elsaltis ekstern kun krio. 
 

Sin ebriuloj brutalaj renkontis surstrate. 

Estis de ili kaptita kaj turmentata. 

Ili primokis la larmojn kaj siajn petegojn, 

Kvazau edukis l`aculojn sovagaj bestgregoj. 
 

Sin malvarmsange per snur` ili krude kunligis, 

Korpon amuze pritrancis kaj fine mortigis. 

Jen malplenigis kaj igis orfeto la hato, 

Staras senhoma, senbrua, jam ago de l` stato. 
 

Estas nenies, al stato lau leg` apartenas, 

Stat`, kiu tiun senliman drinkadon subtenas. 

Kiu en tiu malgoj` estas vere plej kulpa, 

Altau postenon trankvile gismorte okupas. 
 

Staras tri cerkoj Frida mallum` kadavreja – 

Ili atendas eternan subteran logejon. 

Kiu ce ili de kora amaro eksploros, 

Ci familion kun peza larment` rememoros? 

 

24.04.1982, sabato (сб.). 

Три труни 
 

Були комфорт і тепло в цьому будинку. 

Кожен в ньому був наповнений радістю і щастям, 

Кожен мріяв і любив, і вірив у правду, 

Вірив і довіряв до цього проклятого вечора. 
 

Батька і сина п'яний водій збив, 

Колеса машини одразу жорстоко убили їх. 

Мама (яка була вдома), дізнавшись про це від людей, 

Одразу ж вискочила назовні з криком. 
 

На вулиці її зустріли брутальні п'яниці. 

Спіймали її і мучили. 

Вони глузували з її сліз і прохань, 

Наче виховували цих негідників дикі звірі. 
 

Вони холоднокровно зв'язали її мотузкою, 

Тіло порізали, і в кінці кінців умертвили. 

Так спорожнів і осиротів будинок, 

Стоїть безлюдний, безшумний... 
 

Він тепер нічий, і за законом належить державі –  

Державі, яка це безкінечне п’янство підтримує, 

Яка більше за всіх винна в цьому горі, 

Чиї чиновники спокійно займають 

                           високі посади до самої смерті. 
 

Стоять три труни. У холодному напівмороці моргу –  

Вони в очікуванні вічної підземної квартири. 

Хто за ними в сердечній гіркоті заплаче, 

З тяжким риданням цю сім’ю згадає? 
 

Підрядковий переклад з есперанто 
Костянтина Дем'яненка; 

м. Бердянськ, 17.07.19, ср. 

_____________________________ 

 

Замість післямови до цього циклу 
 

Пропонований увазі читачів цикл віршів на есперанто народжувався у кілька етапів.  

Спочатку до нього ввійшло всього два вірші «Gepatra lando» і «Tri cerkoj». Вони були ви-

ставлені у соцмережі «Фейсбук» у спільноті «Творче Приазов’я» і були помічені одеським еспе-

рантистом Віктором Анатолійовичем Вільхою.  

Він надав вірші «En somerzenito», «Tag’ februara», «Dezirata gast’», які були опубліковані у 

виданні «Literatura suplemento» («Літературний додаток») – додатку до одеського періодичного 

видання «Helianto» («Соняшник») – інформаційного бюлетеня УкрЕА (Української есперанто-

асоціації). – 1999. – Decembro. – № 1 (3). – P. 2.  

Після цього через гугл нами був знайдений ще один вірш – «Antaŭ sunsubiro». 

А потім родина Затьор повідомила, що в рукописах Вільяма Васильовича є ще кілька віршів 

на есперанто. Вирішили додати в цю збірку і їх. Старший син поета, Юрій Вільямович Затьора, 

вибрав і набрав на комп’ютері решту текстів. Їх виявилося 5: «Al Esperanto», «Al kvindenkjariĝo de 

«EPĈ»», «Ĉeazova stepo», «Krono de l’ monato», «Nia tempo». 

Укладачі щиро вдячні за допомогу з перекладами добродіям-есперантистам: бердянцям 

Владиславу Вільямовичу Затьорі та Костянтинові Володимировичу Дем’яненку; одеситові Віктору 

Анатолійовичу Вільсі. Останньому спасибі ще і за те, що він перевірив правильність набраного 

тексту та виставив необхідні діакритичні знаки. Спасибі Ю. В. Затьорі за набір текстів – за своє-

рідний подвиг, адже набирати з рукопису текст на мові, якої не знаєш – задача не із легких. 
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Кілька світлин із сімейних альбомів родини Затьор 
 

 
 

Викладачі Бердянського технікуму виноградарства і виноробства 

біля входу до першого корпусу (лютий 1983 року). В. Затьора – у першому ряду зліва. 

 

 

 
 

Підпис до фото на звороті, зроблений рукою В. Затьори (зверху вниз зліва направо). 
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В. Затьора на батьківських зборах розповідає про успіхи в навчанні студентів БТВіВ. 

Зліва за столом сидить куратор групи Анжела Леонідівна Олешко (1976 рік). 

 

 

 
 

Зліва від В. Затьори – викладач агрохімії БТВіВ В.В. Степанов (лютий 1979 року). 
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В. Затьора (другий справа) серед викладачів і студентів у турпоїздці  

по Золотому Кільцю Росії (Кострома, перша половина серпня 1983 року). 

 

 
 

Фрагмент листа Любові Іванівни Затьори зі спогадами про свого чоловіка В. Затьору,  

написаними нею 28.07.2019, нд. спеціально для цього проекту 

і отриманий родиною Будугаїв у м. Біла Церква 03.08.2019, сб. 
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В. Затьора (другий зліва) з викладачами БТВіВ перед жовтневою демонстрацією. 

 

 

 
 

Вільям Васильович Затьора (м. Бердянськ, 1970-тий рік). 
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Укладачі збірника дякують за надану допомогу  

в роботі над книгою таким людям, як: 
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