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Стосовно української пісні. 
Маю на увазі не тільки Степнівку, але й цілий регіон.
Як учасник і описувач даної події - заздалегідь прошу вибачення тільки хоч би за 
одну слово  вживане мною. Фестиваль чи хвестиваль? Нормативно звичайно 
пишеться через - ф. Однак в розмовній мові даного регіону здебільшого чуємо - хв. 
Великий Богдан Лепкий писав: “Любов Хведорівна”. З моїх спостережень і записів в 
переважній більшості вимовляється - хв. У моєму суб’єктивному вусі також звучить 
“Хвестиваль”. Тому прошу вибачення в того хто надто добре знає український 
правопис. Та й що я можу вдіяти, коли в мене таке вухо?
На таких св’ятах крім бажаного побачення з своїми родичами, що живуть в різних 
кінцях тих безмежних степових просторів, погомоніти рідною мовою і при такій 
нагоді можна б ще познайомитись з мистецьким доробком місцевих майстрів - ось 
одна з справжніх причин такого напливу народу.
Все це по можливості я фіксував на аудіо, відео, записував у блокноті і в своїй пам’
яті.
Жаль, але хотілось би щоб хвестиваль, який відбудеться у 2000 році, був не 
останнім в Заволжжі.
Можливо тоді комусь не сподобалось те як щиро вітали учасників і гостей 
хвестивалю, а господарі в свою чергу вітали один другого. А можливо й те, що на 
видерть заповненному міському стадіону, що за 100 чи 150 метрів від могутньої ріки 
(лівий беріг Волги) у чистому небі, на волжському леготі, хвилювалися синьо-жовті 
українські прапори. Їх було аж вісім і то розміром два-на-два з половиною метрів.
Стільки ж майоріло і прапорів Російської Федерації.
Звичайно порівняно з Першим хветивалем у 1992 року - відбувся певний прогрес. 
Тоді, добре пам’ятаю той момент, коли ведуча хвестиваю мені вигукнула: 
“Миколайович! Зліва на щоглу!”. Можливо я вперше в житті відчув, що в моїх жилах 
заграла кров. Навіть, здавалося, що волосся на голові піднімається в гор. Не 
віриться, але це було. На Волзі наш прапор! Я привіз його зі Львова для 
українського музею в Миколаївську. Почувався щасливим, що він був використаний 
належним чином.
Четвертий міжнародний хвестиваль Української культури відбувся у 2000 році. Тоді я 
востаннє бачив переповнений на волзі стадіон, що стоячи, гордо слухав Державний 
Гімн України “Ще не вмерла Україна”.
З того часу хвестивалі на Волзі не проводяться. Ніби то не вистачає на це коштів, та 
певно, як їх тратят не за призначення на “поддєржаніє України” в Україні то той хто 
це розуміє - то розумів, а хто ще недозрів - дасть бог дозріє. Бо росіяни якось 
чомусь обходяться без такої “допомоги Росії” з боку України.



З моїх спотережень і конкретно з запису на аудіокасету “Степнівка”, яку розглядаємо, 
можна зробити висновок. В цьому краю спотерігається тенденція до вживання 
західноукраїнського ****: галицьких, особливо закарпатських пісень. Про свої корінні, 
степові - бо ж їх пра-прадіди також були переселенцями зі степової України.
Доводиться при записуванні фольклору делікатно просити заспівати щось стародавнього 
(старинного), свого. Теза, щодо пісенного впливу Західної України, випливає не тільки з 
записів в різних населених пунктах краю, в побуті, в різних забавах як дні народження 
тощо. Зрештою з програм згаданих хвестивалей. 
Пригадується такий випадок. Після повернення з одного із таких хвестивалів, біля входу 
до консерваторії я мав приємну і дуже цікаву зустріч з композитором, багаторічним 
вчителем диригентів, професором, нар. арт. України Миколою Колессою. 
Я йшов до консерваторії щоб похвалитися друзям про свою поїздку, а професор саме в 
цей час виходив з приміщення. Після мого, звичайно, дуже чемного вітання, бо інакше не 
міг собі дозволити, я розповів професору про згаданий тут хвестиваль і навіть його пісню 
виконанну на ньому. А було це так. Ведуча оголосила вокальний дует у складі хлопця і 
дівчини, що виконував українську народну пісню «Стрітилась на полі». Це було ні що 
інше, як пісня Миколи Колесси на слова Сергія Воскрекасенко.
«І чого тікати» - свого часу дуже популярна, особливо, в Західній Україні. Очевидно, 
оскільки авторів і самої назви пісні, ні виконавці, ні інші причетні до цього люди, не знали, 
то й оголосили, що це українська народна пісня. Я так і розповів професору.
Знаючи про скромність і коректність композитора я був здивований реакцією Миколи 
Філаретовича. В поважному віці професор вів себе як юнак. Пару раз повторив, що він 
був би щасливим, якби хоч одна його пісня стала народною. 
А про те, що не було названо композитора, поета та неправильно оголошено саму назву 
пісні навіть мови не було. 
Я тут же оповів про нашого вчителя друзям і ми також з цього раділи, навіть не знаючи 
цього.










