
                                

МУЗИКА У СЛОВІ І СТАН ДУШІ 

 

 

 
 
  

     21 березня 2000 року людство вперше відзначило Всесвітній день 

поезії. Це свято було започатковане ухвалою 30-ї сесії Генеральної 

конференції ЮНЕСКО із метою привернення уваги громадськості до 

поезії, як одного із найбільших культурних явищ та надбань людства. А 

у час надзвичайно гострих суспільних протиріч та конфліктів, у тому 

числі на релігійному, расовому, національному підґрунті, саме поезія 

може стати тим чинником, який би допоміг встановити діалог і 

гармонійну взаємодію між культурами, конфесіями чи спільнотами. 

     Наша Миронівщина у сенсі поетичної творчості завжди була багатою 

на імена. Більш як пів століття тому на сторінках районної газети 

Миронівський край було започатковано поетичну сторінку «Пролісок». 

Від того часу і до нині ця мистецька платформа дозволяє сказати своє 

слово не тільки уже відомим авторам, а і поетам-початківцям. Адже 

поезія дуже часто народжується тільки для того щоб у неї був слухач. Це 

музика в слові, покликана задовольнити найглибші духовні запити 

людини. І якщо поезія – це стан душі, то і справжньої поезії без душі – 

теж не буває. Тож шановні поети Миронівщини і поети взагалі – із 

святом Вас та творчих Вам злетів! 



 

                            ЧИТАЙТЕ У НАШІЙ БІБІЛІОТЕЦІ: 
 

Петро Луста 
     На орбіті життя. Поезії - /Сюмаківське жало. Богуслав, 

1993; Краплі сині. Канів, 1994; Єдина родина. Канів, 1995; 

Жало. Богуслав, 1995; Вірші. Курйози. Сміх і сльози. Сміла, 

2004 

П. Луста: «Ніколи жити б я не захотів отак…відлюдно та 

ще й одиноко…» 

 

Микола Гудзенко 
     В полоні любові. Поезії - /Видання перше. Миронівка, 2006. Видання 

друге, вибране і доповнене. Миронівка, 2014 

М. Гудзенко: «Ти випромінюєш добро, а я приховую тривогу. Ти – запах 

трав. Я – шум дібров. Ти – сік землі. Я – неба кров. Ти в храм ідеш, а я із 

нього…» 

 

Микола Капля 
     Сповідь долі. Лірика – Миронівка, 2003 

М. Капля: «Таланту у батьків я не просив. На перехресті вічності і 

смерті я істину для себе воскресив хрестом життя поділену на 

чверті…» 

 

 

 

Василь Проценко 
     Де пшениці кругом шумують…Поезія – Миронівка, 2001 

В. Проценко: «…Я тут знайшовся, тут живу, де пшениці кругом 

шумують. Та не за січу  бойову – за хліб Миронівку шанують…» 

 

 

 

Тетяна Бережна 
     На семи вітрах. Поезія – Миронівка, 2015 

Т. Бережна: «У мого слова два крила: любов і мука, честь та віра. І 

совість – сивиною до чола, як міра болю -  вистраждана міра…» 
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                                         Зустріч із поетом - журналістом  М.І. Гудзенком 


