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Не прихiд розквiту природи просурмив перший
день лiта-2010 – просурмив вiдхiд у вiчнiсть нашо-
го Валерiя, якому ще топтати й топтати б ряст, адже,
за людськими мiрками, був у розквiтi життєвому.
Початок лiта став сумною крапкою, що завершила
земний шлях В.Федоренка, а для всiх, хто його знав,
– розпачливим окликом-зойком.

Спливло спекою лiто, розтанула в безвiстi осiнь,
вiдколядувала зима… А дiткливо-щемка струна не
вмовкає, жалем пронизує серце, кiмнату редакцiї. І
досi здається: вiдчиняться дверi й увiйде Валерiй –
високий, ставний, з оберемком свiжої преси,
привiтається – зворушить дитинна незахищенiсть
усмiшки на вустах. Зготує мiцну запашну каву й,
переглядаючи газети, повiльно питиме її з подаро-
ваної iменної чашки з власним портретом (ось вона,
на книжковiй полицi, осиротiло чекає теплої руки
господаря), далi компетентно й докладно прокомен-
тує останнi суспiльно-полiтичнi подiї в країнi.
Радiтиме промiнчиковi сонця на українському не-
босхилi, смутитиметься затяжною мрякою, болiти-
ме безпросвiтним українським безголiв’ям. Говори-
тиме у властивому йому трохи сповiльненому
темпi, але в тiй неспiшностi пульсуватиме незмiнно
глибока перейнятiсть нашим сьогоденням.

На жаль, усе це – з безповоротного минулого,
кадри, що їх плiвка пам’ятi вiдмотує навспак. У
життi навспак не буває. І хоч скiльки передумуй,
моделюй рiзнi повороти долi, якi б унеможливили
несправедливо раннiй його вiдхiд, – усе намарне.
Долю не перехитруєш, вона прописана на небесах.
Цю сакраментальну фразу прикладаю до свого сер-
ця задля вигоєння, нею хотiла б злагiднити гостро-
ту болю тим, кого вимучують запитання: чому «не
допомогли», «не зрозумiли», «не зарадили», не, не?..
І ставлю зустрiчне запитання: а чи треба подiбними
роздумами навколо його свiтлої постатi створювати
ореол тiнi? Вiн був потужним у працi, сильним у
твореннi. Несхитним у життєвих принципах та
iдейних переконаннях, щедрим на безкорисливу
любов. За роки спiлкування i спiльної працi в мiру
того, як пiзнавала Валерiя в рiзних виробничих i
життєвих ситуацiях, у мене викристалiзувалися чiт-
кi означення: блискучий iнтелектуал, професiонал,
українець-патрiот, ревний християнин, творча, ду-
ховно багата особистiсть. Я аж нiяк не iдеалiзую Ва-
лерiя, акцентуючи чесноти. Просто вони мали абсо-
лютне вираження, i цими чеснотами перекривалися
його людськi вади (хiба є хтось безгрiшний на
землi?) стократ.

Перше моє враження вiд Валерiя – захоплене
подивування. Зима 2002 року. Вiн, методист Днiп-
ровського райво м. Києва, зайшов до редакцiї. Як за-
раз бачу: у короткому стильному кожушку, пiд ру-

кою – напхом напханий портфель, з якого незаба-
ром перекочувала на стiл цiла купа матерiалiв. По-
думалось тодi: «Хiба для друку в журналi це на-
дається? Це ж на цiлу книжку тягне!» І справдi, у
«Дивословi» зробили низку подач, а за кiлька рокiв
у тернопiльському «Мандрiвцi» окремим виданням
вийшли його «Інтелектуальнi iгри». Кожного, хто
тримав у руках цей збiрник, не могли не вразити ен-
циклопедичнi пiзнання автора з багатьох наукових
галузей. 

Пiзнiше в одному з фахових видань для словес-
никiв я натрапила на Федоренкову розробку уроку з
розвитку мовлення, в якiй були поданi й зразки
учнiвських творiв iз зазначенням прiзвищ. Стерлося
з пам’ятi точне формулювання теми («Я i Украї-
на»?), на яку писали дiти, але не забулися пережитi
вiдчуття. Якi то високохудожнi, глибокi, абсолютно
рiзнi, позначенi iндивiдуальним свiтобаченням ви-
словлювання! Я тодi по-доброму позаздрила всiм –
учителевi, що мав таких розумних учнiв, якi вмiють
нестандартно й розкуто мислити, адекватно оцiню-
вати, несподiвано висновувати й дивувати, i десяти-
класникам, що мали рiдкiсного вчителя; не з третiх
рук знаю: аби вивести вихованцiв на такий високий
рiвень мислительно-мовленнєвої вправностi, багато
труду треба завдати собi, багато вiддати. А це може
зробити той, хто має що вiддавати. Валерiй мав.

Вiн не був багатою людиною в тому сенсi, як ро-
зумiє це поняття наш прагматичний свiт. Але
скiльки багатства справжнього, непроминущого
вмiщувало його серце. І за прiоритети мав речi ви-
сокi, передусiм тi, що несли в собi духовну поживу,
промовляли вiковою мудрiстю, ушляхетнювали
життєвий часопростiр. Над усiм ставив книжку.
Кожну свою зарплату вiдразу ж iстотно поменшу-
вав, купуючи рiзноманiтнi енциклопедiї («такої ще
не маю»), словники («i цей знадобиться»), художнi
альбоми («як гарно видано»). Часто-густо щось
прикуповував мимохiдь, поспiшаючи на роботу, –
йому важко було розминутися з доброю книжкою.
Коли й устигав те перечитувати? Знав, здавалося,
все. На все мав свiй погляд. Поцiновував серйознi
науковi видання, роздобував i прочитував новi резо-
нанснi твори українських i зарубiжних письмен-
никiв, був у курсi сучасного лiтературного процесу. 

Блискучий методист, Валерiй мав величезний
творчий та iнтелектуальний потенцiал, дивовижну
працездатнiсть. Йому до снаги було охоплювати
водночас кiльканадцять справ, а як конче треба бу-
ло – додавав ще одну. Траплялося, що хтось iз ав-
торiв вчасно не подав замовлену статтю або з пiдго-
товленого до здачi номера з певних причин стаття
знiмалася. Тодi Валерiєвi вистачало ночi, аби на ра-
нок у редакцiю принести повноцiнний актуальний
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матерiал на ту саму тему. Причому це, як правило,
була його власна iнiцiатива. 

Контактуючи з методистами України, Валерiй
надзвичайно уважно ставився до виявiв креативу,
помiчав паростки нового, пiдтримував, заохочував
до творчостi. Шанував учительську працю, цiнував
вiдданих їй словесникiв, розповiдав про них на
сторiнках фахової преси, зокрема, в журналi «Диво-
слово» видрукував серiю прекрасних портретних
нарисiв. Робив те не з принуки, це був вiдрух серця,
зроджений внутрiшньою потребою подячним сло-
вом ушанувати самовiдданiсть учителя. Героїв своїх
нарисiв вiн розпiзнавав безпомильно – це ще одна
його особливiсть, пов’язана з умiнням природно й
невимушено виводити свого спiврозмовника на
свою емоцiйну хвилю. Йому довiряли, з ним дiли-
лися не лише професiйним, а й сокровенним.

З Валерiєм цiкаво було говорити на будь-якi те-
ми, i то не тiльки через широку обiзнанiсть. Йому
властивий був особливий, м’який стиль проваджен-
ня бесiди. У редакцiї ми бачили його рiзним i нiколи

– рiзким чи роздратованим. Наше спiлкування було
позбавлене сповiдальностi, яка зазвичай узалежнює
людей, натомiсть воно завжди мало довiрчу то-
нальнiсть. В однiй з останнiх розмов Валерiй зiзнав-
ся, що найкомфортнiшим мiсцем роботи для себе
вважає редакцiю «Дивослова». Тодi цi слова спри-
йнялися як щось найзвичайнiсiньке, їм не надалося
особливого значення. Тепер вони не просто згаду-
ються – це малесенька втiха у великiй безутiшностi. 

Над усе Валерiй любив матiр i Україну. Матiр
боготворив. Україною жив. Сам був органiчною ча-
стинкою українського свiту. Своєю присутнiстю в
ньому поглиблював його питомiсть, iнтелекту-
альнiсть, духовнiсть. Будьмо вдячнi йому за це. І за
те, що був з нами, що обдаровував нас добротою i
безкорисливою любов’ю свого серця, зрощеною на
християнському всепрощеннi i братолюбiї.

Уклонiмося його свiтлiй пам’ятi.
Уклонiмося його свiтлiй любовi. 

Катерина РИБАЛКО

***Вже сказано усi слова, 
Повернуто усi борги, 
Затихли всi душевнi болi, 
Попереду, як два шляхи, –

двi долi.

***Вiдчини наостанок вiкно –
Нехай нiч увiйде у мiй дiм, 
Подарує букет ароматiв i звукiв, 
Стане гостем моїм несподiваний грiм, 
Порожнечу заповнить, 

властиву розлукам.

***Ти в далекому снi призабутому –
Нi на мить уже не вернешся
І до серця мого заснулого
Навiть словом одним не озвешся. 

***Мертву квiтку нашої любовi 
Нiжно пiднесу до уст востаннє 
І вкладу тремтливою рукою
В пам’ятi скупий гербарiй.

***Прощання – то був мiй у прiрву крок,
Не боляче вже i не страшно,
Забито лунко останнiй гвiздок
В домовину кохання нашого. 

***Завжди житимеш в серцi моїм, 
Завжди збурюватимеш мiй спокiй, 
У безтямнiм життi одинокiм 
Не вмовкатиме споминiв грiм.

***О крове моя, о вогненного шалу 
колиско! 

Чому рано так сповiльнилось кипiння 
твоє? 

Чому занiмiння пiсень твоїх так уже 
близько,

Так близько прощання зi свiтом 
й згасання моє?

***
Скоро виповниться вже вщерть 
Чаша долi пекучим болем, 
Тихо прийде некликана смерть –
Поцiлує в уста червонi.

***
Вже щастя, мов сонце, скотилося 

в море,
І смерть невблаганна напнула вiтрила, 
Не можуть вже бiльше боротися 

з горем
Моєї душi переламанi крила.

***
Я вже чую – iде кохання, 
І вже знаю, що будуть знову 
І солодке вино стрiчання, 
І розлуки печаль полинова.

***
Перший день у цiм свiтi живу, 
Золотини щастя намножую,
Хмiль любовi невтримно п’ю 
І завмерле серце стривожую.

***
Твоя душа – яскиня, повна скарбу, 
Що воскрешає серце неживе, 
Твоя душа – весна, що сипле барви 
У сiре й самiтне життя моє.

***
Мертву душу весна воскресила, 
Замаїла барвами-мрiями, 
Пломiнку любов запалила 
Напоїла силу надiєю.

***
Хай отрута грiха вливається 
В нашу кров – ще життю не кiнець, 
Хай кохання мiцнiше впивається 
В кожен атом наших сердець.

***
Процвiте кохання рубiном
І осяє пiтьму вогнисто.
Вмить душа моя спопелiє,
Тiльки лишаться згадки iскристi. 

***
Тiло виснажене i кволе
Розтинає судома болю –
Вiзерунок любовi доля
Вишиває гарячою кров’ю. 

***
Молодим i терпким вином 
Погляд твiй в мої ночi ввiллється. 
А вже туга прощань за вiкном 
На сп’янiле чатує серце.

***
Знову серце птахою рветься,
Знову пристрастю кров закипiла –
То один лиш твiй доторк теплий
Тихо лiг на знеможене тiло. 

***
Очi хочуть свiту не бачити, 
Щоб на тебе тiльки дивитись, 
А душа – на колiна впасти, 
Щоб на вроду твою молитись.

***
Кличуть нас на зорi солов’ї, 
Тож покиньмо усе й летiмо, 
На вiвтар божевiльнiй веснi 
Нашу пiсню пiсень принесiмо.

Валерiй ФЕДОРЕНКО

ІЗ ЦИКЛУ «ДРУЗКИ ЩАСТЯ»


