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«У дідів розпитай як по правді прожити,
У батьків – як безмежно та вірно любити,
У дітей – чи за приклад їм служим в житті,
У людей – чи не збився з прямої путі.»
Василь Васкан
Василь Васильович Васкан – український поет і громадський діяч. Член
Національної спілки письменників України (з 1999), заслужений працівник
культури України (2006), лауреат обласної літературно-мистецької премії ім. С.
Воробкевича (2006) та районної літературно-мистецької премії імені Степана
Сабадаша (2011 р.). Поет нагороджений медаллю «На славу Чернівців».
Народився 4 листопада 1941 року в с. Котелеве Новоселицького району
Чернівецької області. Батько Василь Гаврилович Васкан працював директором
школи і був розстріляний німецько-румунськими загарбниками ще до
народження сина Василя. Мати Катерина Георгіївна, проста сільська жінка,
вивела хлопця на світлу, але не просту дорогу життя.
З самого раннього дитинства Василь Васильович прилучився до книжки і,
як сам признався, ще в дошкільному віці «знав на пам'ять сотні віршів, десятки
казок і легенд, багато пісень, які співав з мамою в два голоси довгими осінніми
і зимовими вечорами». Ріс і виховувався в селі, де разом проживали українці і
молдовани, розмовляв обома мовами, захоплювався обрядами, звичаями і
надзвичайно багатим фольклором двох народів.
Вже в шкільні роки захоплювався музикою і театром, брав участь у
самодіяльних постановах, співав у хорі, читав свої перші юначі вірші.
Середовище, в якому формувався, сприяло його всебічному розвитку,
захопленню літературою і мистецтвом, що аж ніяк не перешкоджало
зацікавленості точними науками.
У 1958 р. молодий поет закінчив Новоселицьку СШ № 1 і вступив на
фізико-математичний факультет Чернівецького державного університету. Під
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час навчання він продовжує брати участь в ансамблях пісні і танцю, в
естрадних та народних оркестрах, друкує в періодичній пресі свої літературні
спроби. Також

Василь Васильович закінчив Вищу партійну школу та

Чернівецький кооперативний технікум.
Після закінчення університету повертається у рідне село, де працює
вчителем математики, а відтак стає директором школи. У свій час завідував
райвідділом

освіти,

був

заступником

голови

райвиконкому,

головою

Новоселицької райдержадміністрації (1996-1998). Разом з тим він регулярно і
багато пише.
Василь Васильович був головою Чернівецької обласної організації
Національної спілки письменників України протягом 1998-2003 рр., працював
начальником

відділу облдержадміністрації з контролю за цінами в

Чернівецькій області. Від 2003 р. – доцент кафедри економіки Чернівецького
фінансово-юридичного інституту.
Як було відмічено вище, перші поетичні спроби Василя Васкана як поета
припадають на шкільні роки. Тоді вже він друкував вірші у місцевій періодиці.
Творчий доробок поета-буковинця вражає. Василь Васильович є автором
збірок поезій: «Я заздрю крилам журавля» (1995), «Рушники - наче долі
сторінки» (1996), «Яблука любові» (1998), «Черешнева дорога моя» (2000),
«Два береги» (2001), «Спів душі» (2006), збірка поезії, прози і публіцистики
«Слово від серця» (2006), «Зустрічі – це спалахи життя» (2008), збірки
публіцистики «Сузір’я долі» (2010), «Барви осені», «І слово стало піснею»,
«Школа моя чистороса», «Веселкові акорди», «Ти у мене одна». Його поезії
музикальні, наспівні, окремі з них покладено на музику. Василь Васкан є
автором слів та музики гімну Новоселицького району, його малої Батьківщини.
Ці зворушливі поетичні збірки вміщують роздуми про наше сьогодення й
минуле, про святість і нерозривність зв’язку різних поколінь, їх духовну єдність
та націленість у щасливе завтрашнє майбутнє.
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Тематика творів В. Васкана - різноманітна. Автор пише про людей праці,
красу рідної природи, возвеличує ідеали добра, справедливості, любов до
матері-Вітчизни. У своїй книжці «Тобі Україно, і серце, і дух» (2014) зібрав
лише частину тих поезій, у яких висловлена гордість за свій героїчний народ,
котрий стоїть на дорозі до волі, до щастя.
Василь Васкан писав у своїх поезіях про батьків, друзів, кохану жінку,
котра рано покинула цей світ. Якраз збірку «Солоні роси на калині» (2003) поет
присвятив світлій пам’яті дружини Євдокії Миколаївні.
Поезії митця – музикальні, наспівні, тяжіють до фольклору. На слова В.
Васкана пишуть музику композитори Й. Ельгісер, І. Дерда, А. Плішка, В. Рурак
та ін.. Зокрема

вірші «Волошкові очі» (1995), «Далеко від дому» (1995),

«Рушники» (1999) поклав на музику В. Рурак); «Моя Україно» (1996),
«Козацька доля» (1997), «Пам’яті Назарія Яремчука» (2001) - автор музики І.
Дерда.
Поет переклав низку творів румунських і молдавських поетів, зокрема, М.
Емінеску, Вероніки Мікле, А. Дінеску, І. Кілару, адже ця мова близька йому з
дитинства. Підтримуючи дружні зв’язки з Молдовою, він очолює (з 1992 р.)
Чернівецьке відділення товариства «Україна-Молдова».
У бібліотеках Чернівецької області часто проводяться зустрічі з поетом.
Читачів приваблює надзвичайна щирість, широчінь поглядів, знання історії
свого краю, любов до людей та землі, яка його сформувала як особистість.
Василь Васильович дуже цікаво розповідає читачам про свої шкільні роки, про
інтереси та захоплення

тодішньої молоді, про перші спроби пера, про

спортивні досягнення своїх товаришів, про плани на майбутнє. Гості,

які

приходять на зустрічі, із захопленням слухають поезії у виконанні самого
автора. На зустрічі Василь Васильович приходить не з порожніми руками: він
презентує свої поетичні збірки, які дарує шанувальникам із своїм автографом.
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