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«Ні, хизуватися не треба, 

     Що геній ти, що ти пророк. 

     Ти так пиши, щоб після тебе 

     Запам’ятався хоч рядок» 

Вадим Крищенко 

 

Вадим Крищенко 

(1.04.1935) 

 
Поет-лірик, поет-

пісняр, народний артист 

України Вадим Дмитрович 

Крищенко народився 1 квітня 

1935 року в Житомирі у 

родині вчителів. Це Вадиму 

Дмитровичу належать слова 

із відомої пісні: «Батько і 

мати – два сонця гарячих». У своїх спогадах він пише: 

«Ми всі в неоплатному боргу перед батьками, які 

перетерпіли неймовірні труднощі… Мої пісні та вірші 

про батька і матір – то лише маленька часточка любові до 

них, якою сповнене моє серце». 

Мої батьки – учителі,  

Мене добру навчали. 

Живу донині на землі 

Під вчительським началом 
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Дитячі роки поета минули у бабусі Уляни в селі 

Глибочок Баранівського району. Вадим Дмитрович 

згадує: «Там і досі вважають мене своїм. Свого часу на 

літо сюди з’їзжджалися всі бабусині діти і онуки. Яких 

тільки легенд не розказано, пісень не переспівано тут! 

Від них, певно, витоки моїх поезій! Та ще природа 

рідного краю. Коли пишу новий вірш, повсякчас чую, 

як бринять в мені оті далекі срібні дзвіночки 

дитинства, оті неповторні наспіви. І відійти од них ніяк 

не можу. Скажу мовою поезії: 

Себе я запитаю сам, 

А відповідь знайдеться поряд. 

Для мене батьківщина там, 

Де українською говорять». 

Після повернення батька з фронту, Крищенки 

оселилися в Житомирі. Навчався поет спочатку у 

школі № 1, що на Мальованці, а згодом – у школі 

№ 23, яку і закінчив. Учився Вадим добре, отримував 

похвальні грамоти, бо цього вимагав статус сина 

директора школи. В родині було багато книг, і це 

визначило його любов до слова. Коли хлопчику 

виповнилося 14 років, померла мати. Її світлий образ і 

тема малої батьківщини проходять крізь всю творчість 

поета. 

Після школи Вадим продовжив 

навчання у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка на 

факультеті журналістики. Вчився разом 

з відомими літераторами, такими, як 

Борис Олійник, Василь Захарченко, 
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Олекса Мусієнко, Юрій Ярмиш, Валерій Гужва, Вадим 

Пепа та іншими. Грав у студентському театрі, 

відвідував літературну студію, якою керував Юрій 

Мушкетик, а старостою був Василь Симоненко. 

Після закінчення університету Вадим Крищенко 

певний час працював журналістом на радіо, в пресі, 

приділяв час виставковій роботі.  

Перша поетична книга «Тепла прорість» 

вийшла у 1963 році, наступна «Щирість» – побачила 

світ через два роки. Про поетичний дебют Вадима 

Крищенка схвальне слово сказали Андрій Малишко, 

Павло Усенко, Василь Швець, Володимир П’янов. 

З того часу вийшло понад 50 

книг поета. Останні з них – «Що на 

серце лягло» та «Не біймось мовить про 

любов». Успішно працює поет і в 

дитячій літературі, написав більше 

десяти книжок для малят. 

Його книги виходили окремими 

виданнями у перекладах на вірменську 

та російську мови. Окремі віршовані добірки 

перекладаються англійською, італійською, іспанською, 

польською та іншими мовами. 

Вадим Крищенко широко відомий як            

поет-пісняр, у доробку якого понад 1000 пісень. 

Першим, хто помітив пісенне тяжіння поезії 

В. Крищенка, був А. Малишко, який свого часу сказав: 

«Знаєш, Вадиме, твої вірші – як пісня». Це надихнуло 

поета на створення сотень пісень, сповнених доброти, 

щирості, а головне – любові до українського слова.  
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Я жив завзято…Не шукав 

Легесеньких доріг, 

я людям пісню дарував – 

Зробив усе, що міг. 

У співпраці з кращими 

композиторами України З’явились 

добре відомі та улюблені пісні: 

«Родина», «Одна-єдина», «Я – України 

син», «Україна», «Молитва», «Хай 

щастить вам, люди добрі», «До 

маминих очей», «Білі нарциси», 

«Заробітчанка», «Берег любові», 

«Варенички», «Вишенька-черешенька» 

у виконанні Назарія Яремчука, Василя Зінкевича, Надії 

Крутової-Шестак, Іва Бобула, Оксани Білозір, Раїси 

Кириченко, квартету «Гетьман» та інших. «Наливаймо, 

браття, кришталеві чаші», яка була написана ще у 60-ті 

роки минулого століття і досі залишається піснею 

українських авторів, що увійшла до європейського 

кінематографу (фільм Єжі Гофмана «Вогнем і мечем»). 

Під звуки цієї пісні крокує українське військо. 

Вадим Крищенко – автор великого театрально-

пісенного дійства «Десять Господніх заповідей», 

створеного на основі його поезій. Вистава, що стала 

справжнім мистецьким явищем, декілька раз 

відбувалась у Національному палаці мистецтв 

«Україна», була тепло зустрінута глядачами.  
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За сценаріями поета були організовані 

масштабні пісенні свята, зокрема «День України» на  

міжнародному фестивалі «Слов’янський базар» 

(Білорусь), театралізоване свято на Майдані 

Незалежності в Києві.  

Вадим Крищенко – народний артист України, 

заслужений працівник культури України, заслужений 

діяч мистецтв України, багаторазовий володар звання 

«Кращий поет-пісняр України». Нагороджений 

орденами Ярослава Мудрого V ступеня, повний 

кавалер ордена «За заслуги», ордена Трудового 

Червоного Прапора, найвищої київської відзнаки «Знак 

Пошани», нагороджений Почесною грамотою 

Верховної Ради України, має звання «Народний посол 

України». Серед церковних відзнак – ордени Андрія 

Первозванного та Святого Володимира.  

Вадим Крищенко – лауреат міжнародних і 

всеукраїнських конкурсів і фестивалів, літературно-

мистецьких премій імені Івана Нечуя-Левицького, 

імені Андрія Малишка та імені Дмитра Луценка. 

У 2019 році поета нагородили премією 

Міністерства оборони України імені Богдана 

Хмельницького за краще висвітлення військово-

патріотичної тематики у творах літератури та 

мистецтва. 

Минулого року побачила світ 

перша книга про життя і творчість 

В. Д. Крищенка за авторством його арт-

директора Інни Павленко «Вадим 

Крищенко. Постскриптум або Далі 
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буде», передмову до якої написав сам поет. 

Живе і працює Вадим Крищенко в Києві, але 

Житомирщина для нього – завжди рідна земля. Тут 

могили його близьких, зокрема матері. В Житомирі, де 

народився поет і де закінчував школу № 23 (нині 

гімназія), у 2011 році відкрито музейно-поетичну 

світлицю В. Д. Крищенка. В селі Глибочок Баранівського 

району Житомирської області, де промайнуло дитинство 

митця, одна з вулиць носить його ім’я. 

У жовтні 2017 року в 

Житомирському обласному 

літературному музеї відкрито 

залу з експозицією про життя 

і творчість поета. 

Магія поетичного 

слова Вадима Крищенка не 

залишає байдужими тих, хто принаймні одного разу 

прочитав його строфи. На честь 85-річчя від дня 

народження поета в Україні організовано флешмоб 

«Живіть, творіть, пан Крищенко!»: читання віршів, 

виконання пісень митця. Метою акції є об’єднання 

крищенківським патріотичним високодуховним словом 

усіх регіонів нашої країни. 

Здавалося б, він досяг усього в житті і міг би 

спочивати на лаврах. Та кожного дня береться за перо, 

рядок за рядком вплітає в канву народного буття, 

прагнучи аби воно було гідним нас, українців. 

Не втратити в собі людину, 

І навіть в пору грозову 

Любить родину і Вкраїну. 
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Цим хочу жити і живу. 

Тож хочеться побажати Вадимові Дмитровичу 

Крищенку фізичного і творчого довголіття, побачити 

справжню європейську Україну, духовний храм якої 

він створює своїми віршами і піснями. 

 

Розділ 1. Твори Вадима Крищенка  
 

Крищенко В. Д. Допоки живу : поезії / 

В. Д. Крищенко. – Київ : Дніпро, 1985. – 211 с. 

Крищенко В. Ласкаво просимо : [Ноти] : 

[пісенник] / В. Крищенко ; [ред. Г. О. Ніколаєва]. – 

Київ : Муз. Україна, 1991. – 108 с. – (Вокальні твори на 

слова українських поетів). 

Крищенко В. Мамина могила; Материнський 

біль : [вірші] / В. Крищенко // Книга про матір. Укр. 

поети ХІХ–ХХ ст. : антологія. – Київ, 2003. – С. 122. 

Крищенко В. Не опускаючи очей… : вибране / 

В. Крищенко. – Харків : Фоліо, 2013. – 630 с. 

Крищенко В. Д. Поезії / В. Д. Крищенко ; [худож. 

П. Г. Бунятов]. – Київ : ВіРА-ІНСАЙТ, 2002. – 447 с. 

Крищенко В. Поетичні рядки // Письменники 

Житомирщини / авт.-упоряд. М. Пасічник. – Житомир, 

2014. – Кн. 2. – С. 70–76. 

Зміст: «В чому щастя? Пізнаю з роками»; 

Формула життя; Розмова; Забутий дім; Не лай 

Вітчизну; «…А треба жити кожним днем»; Лист від 

матері; Стареньких двоє…; Відцвітають бузки; 

Профіль; Свято на двох; «Як будем згадувать усе»; 

«Кого я любив – у житті загубив». 
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Крищенко В. Срібні роси : [Ноти] : [пісенник] / 

В. Крищенко ; [авт. передм. Климентій Домінчен ; ред. 

В. Ф. Таловиря]. – Київ : Муз. Україна, 1985. – 77 с. –

(Вокальні твори на слова українських поетів). 

Крищенко В. Українська душа / В. Крищенко. – 

Київ : Дніпро, 2009. – 589 с. 

Крищенко В. Усі ми прагнемо любові : пісні / 

В. Крищенко ; [худож. оформ. Я. Яковенко]. – Київ : 

ВіРА-ІНСАЙТ, 2003. – 258 с. 

Крищенко В. Я низький – без неба; Давній лист; 

Музика воєнної пори : [вірші] / В. Крищенко // 

Антологія української поезії : в 6-ти т. – Київ, 1986. – 

Т. 6. – С. 164 

 

1.1  Публікації на шпальтах 

періодичних видань 

 

Крищенко В. А ти борися – й перемагай : 

[вірші] / В. Крищенко // Літературна Україна. – 2016. – 

28 січ. (№ 3). – С. 10. 

Крищенко В. В пошуках віри : [поезії] / 

В. Крищенко // Літературна Україна. – 2019. – 26 січ. 

(№ 3/4). – С. 11. 

Крищенко В. Вірші / В. Крищенко // Слово 

просвіти. – 2011. – 31 берез.–6 квіт (№ 13). – С. 12.  

Зміст: Першоквітневий ; Дощинки на вікні. 

Крищенко В. Вірші / В. Крищенко // Культура і 

життя. – 2009. - 22 квіт. (№ 16). 

Зміст: Де ви, звитяжці?; А що далі?; 

Український рушник; Житейське море»; Наука 
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батьківська»; Як важко мені це казати; 

Ненароджений вірш; Доброта. 

Крищенко В. Воскресни, Україно! : [вірші] / 

В. Крищенко // Літературна Україна. – 2010. – 1 квіт. 

(№ 12). – С. 5. 

Крищенко В. Вузлики напам’ять : [вірші] / 

В. Крищенко // Слово Просвіти. – 2017. – 14–20 верес. 

(№ 37). – С. 12. 

Крищенко В. Грішниця : епізод невигаданої 

історії / В. Крищенко // Літературна Україна. – 2015. – 

19 листоп. (№ 44). – С. 8–9. 

Крищенко В. З поетичного зошита : [вірші] / 

В. Крищенко // Слово Просвіти. – 2020. – 6–12 лют. 

(№ 6). – С. 8. 

Зміст: На хвилі сьогодення; Роздум на 

актуальну тему; Нам треба вірить Україні; Життєві 

віхи; Все повториться; Суб’єктивна філософія; Зимові 

недоречності; Все повторяється; Не гаймо час; Та 

душі зачинились; Сумнів; Осіннє зізнання коханій; 

Вузлики напам’ять; Кажу, бо болить. 

Крищенко В. За все – спасибі ! : [спогади про 

письменника Анатолія Михайленка] / В. Крищенко // 

Літературна Україна. – 2012. – 31 трав. (№ 22). – С. 15. 

Крищенко В. За кадром зими : [вірші] / 

В. Крищенко // Літературна Україна. – 2011. – 10 лют. 

(№ 6). – С. 9. 

Крищенко В. Загляну я сам у себе... : [поезії] / 

В. Крищенко // Літературна Україна. – 2018. – 

8 лют.(№ 5). – С. 10.  
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Крищенко В. Кажу собі і вам : [поезія] / 

В. Крищенко // Українська літературна газета. – 2019. – 

12 квіт. (№ 7). – С. 13. 

Крищенко В. Ми оновились через кров : [вірші] / 

В. Крищенко // Літературна Україна. – 2014. – 

13 листоп. (№ 44). – С. 8. 

Крищенко В. На сизому крилі споминів : (кілька 

розповідей про пісню та її виконавців) / В. Крищенко // 

Літературна Україна. – 2018. – 8 берез. (№ 9) – С. 14. 

Крищенко В. Не опускаючи очей : [вірші] / 

В. Крищенко // Культура і життя. – 2018. – 5 жовт. 

(№ 40). – С. 15. 

Крищенко В. Нехай буде воля Твоя : [вірші] / 

В. Крищенко // Літературна Україна. – 2017. – 19 січ. 

(№ 3) – С. 10. – (Поезія). 

Крищенко В. Подяка пісні : [поезія] / В. Крищенко 

// Дніпро. – 2007. – № 11/12. – С. 2–5. 

Крищенко В. Про пісню і її виконавців / 

В. Крищенко // Культура і життя. – 2018. – 31 серп. 

(№ 35). – С. 6–7. 

Крищенко В. Слово убитого солдата : [вірш] / 

В. Крищенко // Літературна Україна. – 2014. – 24 лип. 

(№ 27). – С. 1. 

Крищенко В. Те, що на серце лягло. Про пісню та 

її виконавців / В. Крищенко // Слово Просвіти. – 2018. 

– 24–30 трав. (ч. 21). – С. 10. 

Крищенко В. Українська пісня потребує захисту 

/ В. Крищенко // Культура і життя. – 2008. – 30 січ. 

(№ 5). 
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Крищенко В. Час вибору : [вірші] / В. Крищенко 

// Літературна Україна. – 2009. – 24 груд. (№ 43). – С. 5. 

Крищенко В. Що на серце лягло : вірші / 

В. Крищенко // Літературна Україна. – 2019. – 

23 листоп. (№ 43/44) – С. 16 – (Поезія); Українська 

літературна газета. – 2019. – 6 черв. (№ 11). – С. 10. 

 

Розділ 2. Матеріали про життя і творчість 

Вадима Крищенка 

 
Балабко О. Поет у музеї [у Житомирі відкрито 

виставку, присвячену творчості Вадима Крищенка] / 

О. Балабко // Літературна Україна. – 2017. – 26 жовт. 

(№ 42) – С. 14 – (Пошанування). 

В літературному музеї Житомира в окремому 

залі відкрито експозицію, присвячену славному 

житомирянину, народному артисту України, поетові-

пісняреві Вадиму Дмитровичу Крищенку. 

Балтянський М. Дзвони вечірнього слова / 

М. Балтянський // Літературна Україна. – 2018. – 

14 черв. (№ 23). – С. 11. 

Про нову книгу поезій Вадима Крищенка. 

Балтянський М. Стрічає сонце співом / 

М. Балтянський // Культура і життя. – 2018. – 6 квіт. 

(№ 14). – С. 6. 

Про нову книгу Вадима Крищенка «Дзвони 

вечірнього слова». 
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Балтянський М. «Я б’ю у дзвін тривоги...» / 

М. Балтянський // Слово Просвіти. – 2020. –                  

5–11 берез. (№ 10). – С. 11; Культура і життя. – 2020. – 

31 січ. (№ 2). – С. 7. 

Про нову книгу В. Крищенка «Що на серце 

лягло». 

Вадим Крищенко (народився в 1935 році) // 120 

розповідей про письменників / Я. Кодлюк, 

Г. Одинцова. – Київ, 2006. – С. 77. 

Вадим Крищенко – лауреат! // Слово Просвіти. 

– 2019. – 19–25 груд. (№ 51). – С. 1. 

У Центральному будинку офіцерів Збройних Сил 

України (м. Київ) відбулося вручення премії імені 

Богдана Хмельницького за краще висвітлення 

військової тематики у творах літератури та 

мистецтва у 2019 році. Лауреатом цієї премії став 

наш автор, відомий поет-пісняр Вадим Крищенко в 

номінації «Музичні твори військової тематики». 

Вадим Дмитрович Крищенко – поет-пісняр // 

Письменники Житомирщини / авт.-упоряд. 

М. Пасічник. – Житомир, 2014. – Кн. 2. – С. 70–76. 

Жадько В. «Для мене Батьківщина там, де 

українською говорять» : (Вадимові Крищенку – 80!) / 

В. Жадько // Літературна Україна. – 2015. – 2 квіт. 

(№ 14). – С. 2. 

Жмурщук М. П. Вадим Крищенко і Житомир / 

М. П. Жмурщук // Постаті землі Житомирської. 

Науковий збірник «Велика Волинь». Праці 

Житомирського науково-краєзнавчого товариства 

дослідників Волині, Житомирської обласної організації 
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НСКУ : матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф. з 

міжнародною участю «Постаті землі Житомирської», 

присвяченої 120-річному ювілею видатного класика 

української літератури ХХ ст., перекладача, публіциста 

Максима Тадейовича Рильського, 22-23 травня 2015 р. 

– Бердичів, 2015. – С. 160–164. 

Заречна М. О. «України син» / М. О. Заречна // 

Житомирщина. – 2020. – 21 січ. (№ 5). – С. 7. 

Про фестиваль «України син», присвячений 

В. Крищенку, що відбувся у Першотравенському ліцеї 

Баранівського району. 

Крищенко В. Вадим Крищенко : «Одна из моих 

песен – «Наливаймо, браття, кришталеві чаші» – уж 

точно вошла в историю : Ежи Гофман использовал ее в 

фильме «Огнем и мечом» : [беседа с поэтом] // Факты и 

комментарии. – 2015. – 31 марта (№ 56). – С. 9. 

Крищенко В. Вадим Крищенко : Хай щастить 

вам, люди добрі! : [розмова з поетом-піснярем, 

заслуженим діячем мистецтв України] // Слово 

Просвіти. – 2015. – 2–8 квіт. (№ 13). – С. 14. – (Гість 

редакції). 

Крищенко В. Вадим Крищенко: « Я затятий 

борець за українську пісню, українську культуру і 

духовність» : [розмова з поетом-піснярем 

В. Крищенком] // Правда Украины. – 2011. – 1 апр. 

(№ 23). – С. 4. 

Крищенко В. Вадим Крищенко : «Я так 

раненько притулився до пісні» : [розмова з          

поетом-піснярем, нар. арт. України] // Культура і 

життя. – 2013. – 20 груд. ( № 51). – С. 7. 
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Крищенко В. За руку осінь привести : [бесіда з 

нар. арт. України, поетом-піснярем В. Крищенком / 

записав Л. Ісаченко ] // Урядовий кур’єр. – 2009. – 

8 серп. – С.13. 

Крищенко В. Пісня завдовжки в життя : [бесіда 

з поетом-піснярем Вадимом Крищенко / записав 

М. Балтянський] // Культура і життя. – 2019. – Лют. 

(№ 5/8). – С. 19. 

Крищенко В. Поезія цікава відкриттями, а не 

переспівами : [бесіда з поетом-піснярем В. Крищенком 

/ записала Ю. Тужик] // Голос України. – 2010. – 

30 берез. – С. 18. 

Крищенко В. Хай хоч одна пісня тебе 

перелетить…: [бесіда з нар. артистом України, поетом 

В. Крищенком / записав В. Бойко] // Літературна 

Україна. – 2009. – 16 квіт. (№ 15). 

Кущ Л. «Нехай буде воля Твоя» / Л. Кущ // 

Літературна Україна. – 2017. – 20 квіт. (№ 20). – С. 13. 

Про творчий вечір поета В. Крищенка, який 

відбувся у Національному палаці мистецтв «Україна» 

у Києві. 

Мельничук А. Бенефіс поета-пісняра / 

А. Мельничук // Голос України. – 2017. – 13 трав. 

(№ 85). – С. 10. 

Про творчий вечір поета-пісняра В. Крищенка. 

Мельничук А. «Щоб шаблі не брали, щоб кулі 

минали» : одному з видатних наших піснетворців 

Вадимові Крищенку сьогодні – 80 / А. Мельничук // 

Урядовий кур’єр. – 2015. – 1 квіт. (№ 59). – С. 13. 
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Мельничук А. «Я – України син і щиро гордий 

цим» / А. Мельничук // Літературна Україна. – 2016. – 

14 квіт. (№ 14). – С. 7. 

Павленко І. Зустріч із земляками / І. Павленко // 

Слово Просвіти. – 2018. – 26 квіт. – 2 трав. (№ 17). – 

С. 8. 

Про зустріч поета-пісняра, нар. артиста України 

В. Крищенка із студентами та викладачами 

ЖДУ ім. І. Франка. 

Павленко І. Флешмоб творчості «Живіть, 

творіть, пан Крищенко!» / І. Павленко // Культура і 

життя. – 2019. – Листоп–груд. (№ 44/52). – С. 5. 

Про флешмоб «Живіть, творіть, пан 

Крищенко!» на честь 85-річчя від дня народження 

народного артиста України, поета-пісняра Вадима 

Крищенка. 

Премія імені Богдана Хмельницького – поетові 

// Літературна Україна. – 2019. – 28 груд. (№ 49/50). – 

С. 7. 

Лауреатом премії ім. Богдана Хмельницького за 

краще висвітлення військової тематики у творах 

літератури та мистецтва став поет-пісняр Вадим 

Крищенко. 

Самійленко Л. Такою була воля Бога, який 

почув помисли поета-пісняра / Л. Самійленко // 

Культура і життя. – 2017. – 5 трав. (№ 18). – С. 7. 

У столичному палаці «Україна» відбулося 

пісенне дійство «Нехай буде воля твоя», присвячене 

творчості поета-пісняра, народного артиста України 

В. Крищенка. 
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Додаток 1 

 

Цитати з поезії Вадима Крищенка 

 
Благословенні лиш любов та праця, 

А решта все – то суєта суєт. 

 

Лише отой українцем справжнім є, 

Хто, відкидаючи презирство і страхіття, 

І українство вроджене своє 

Зуміє передати власним дітям. 

 

Для мене батьківщина там, 

Де українською говорять. 

 

Не вбити у собі людину, 

І, навіть в пору грозову, 

Любить родину і Вкраїну 

Цим хочу жити… І живу! 

 

Не любімо себе в Україні, 

А в собі полюбім Україну. 

 

Якщо не пізнано минуле – 

То й нинішнє не зрозумієш. 

 

Нам треба жити кожним днем, 

Не ждать омріяної дати, 

Горіть сьогоднішнім вогнем, 

Бо «потім» може не настати. 
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Отямтесь, люди, наберіться сили 

І підійміть похилене плече. 

Нехай у ваших пересохлих жилах 

Знов кров козацька гордо потече! 

 

Спішіте, братове, творити добро, 

Не завтра творить, а сьогодні!. 

 

Ні, не хитруй з собою, бо суд занадто строгий. 

І позувать не треба знервованій юрбі. 

Віддай ти серце – людям, віддай ти душу – Богу, 

І лише честь навічно ти залиши собі. 

 

Є цінності, які за все дорожчі, – 

Це очі совісті і серце доброти. 

 

Короткий вірш – як мить любові – 

Не одщипнеш, не додаси. 

Короткий вірш, де в кожнім слові 

Краплинки щастя чи сльози. 

 

Над всім нікчемним та безликим – 

Хай музика душі звучить. 

 

Хай щастить вам, люди добрі, 

Хай пісні летять за обрій, 

Щира дружба стане на рушник. 

Хай щастить вам, люди добрі, 

Хай серця і наші долі 

Б’ють у струни сонячних музик. 
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Кохання може все – зробити з ночі день, 

В очах вечірніх запалить світання, 

Кохання може все, коли воно прийде, 

Коли воно, коли воно – кохання. 

 

Берег любові в далекім тумані, 

А допливеш, коли тільки удвох, 

А допливеш, коли спільне бажання… 

Берег любові та хвилі тривог. 
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Додаток 2 

 

Висловлювання відомих людей про творчість 

Вадима Крищенка 

 

«Вадим Крищенко – дивовижний пісенний поет. 

Я ловлю себе на думці, що мені хочеться співати не 

лише його слова, покладені на музику, але і просто 

поетичні рядки його чудової лірики» 

Дмитро Гнатюк 

 

«Щасливе поєднання простоти (не плутати із 

спрощеністю), орієнтація на європейські зразки в опорі 

на українське явище світового обширу – українську 

народну пісню – ось ті складові, котрі манили і манять 

до його творчості композиторів різних поколінь і 

рангів, – од класиків починаючи. І саме це відчувають 

глядачі й слухачі, тисячі і десятки та сотні тисяч, яких 

збирає до гурту словом і мелодією Вадим Крищенко. 

Чимало його пісень стали справді народними». 

Борис Олійник 

 

«Тонкий поліфонічний лірик і один з 

найкращих, найщиріших нині поетів-піснярів – такою 

мені бачиться творча постать Вадима Крищенка. в 

нашій літературі. 

Він став улюбленим для багатьох, а це, повірте, 

вдається одиницям.Чого варта його пісня «Кришталеві 

чаші», яка воістину стала народною.  
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Українське єство ніколи і ніде не зраджувало 

поета, що мені особливо дуже близьке в його 

творчості» 

Юрій Мушкетик 

 

«Так уже, певно, Богом велено, що саме пісня 

ввібрала наші високі надії і вічні сподівання, злет 

світлих почуттів і порив до кращого, світлішого, 

правдивішого…Може, саме через це піснетворці в 

людській уяві значно наближеніші до Бога, ніж земні 

можновладці. 

Коли говорити про сучасних творців 

української популярної пісні, то чи не на перше місце я 

поставила б прекрасного поета Вадима Крищенка з 

його глибоким і щирим пісенним словом. Сьогодні 

нема серед наших знаних співаків, мабуть, не одного, 

хто не клав на свої вуста пісні, народжені поезією 

Вадима Крищенка. А скільки пісень вже стали просто 

народними. Це велике щастя для митця. 

У поета, крім пісень, банато книг справжньої 

лірики. Я часто звертаюсь до них, знаходячи там щось 

нове, близьке і співзвучне моєму баченню світу» 

Раїса Кириченко 

 

«Мені здається, що зараз уже важко уявити 

нашу українську пісенну культуру без творів Вадима 

Крищенка. 

Пісні на вірші Вадима Крищенка – це пісні, які 

хочеться слухати і співати, які змушують подивитись 

вперед і оглянутись назад, які дають можливість душі 
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усміхнутись і витерти сльозу тривоги. А хіба є вища 

оцінка від цієї?» 

Василь Зінкевич 

 

«Я давно збирався сказати вдячне слово про 

поета, який наповнив словесним змістом музику, що 

долітала і долітає до людей десятками пісень. Це – 

Вадим Крищенко. 

Згадую один епізод. Якось на творчому вечорі 

поета у Львові, в якому я теж брав участь, на сцену 

піднялась немолода жінка, вчителька і сказала, 

звертаючись до поета: «У наш час, наповнений 

розчаруваннями, ваше слово, ваша пісня повертає 

людей і мене особисто до надії та сподівань. І хочеться 

бути добрішим, чуйнішим, хочеться бути українцем» 

Павло Дворський 
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