
1 

 

 



2 

 

908: 929 
Т-28 
 
 

Творчі обрії Зої Дідич: біобібліографічний нарис/ Березнівська 
ЦРБ. - Березне, 2018. - 14 с. 
 
 
 
 
 

Біобібліографічний нарис  «Творчі обрії Зої Дідич» містить 
короткий нарис життя і творчості З.Дідич та публікації на сторінках 
періодичних видань.  

Видання підготовлено з метою популяризації творів місцевих 
авторів та рекомендовано для широкого кола читачів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  ©Комп’ютерна верстка Логощук О.В. , 2018 рік 
                   Видано Березнівською  центральною районною бібліотекою 

 
      
 
 
 
 
 
 



3 

 

 

Березнівська центральна районна бібліотека 
Відділ обслуговування 

 

 

 

 

 

Творчі обрії 
Зої Дідич 
Біобібліографічний нарис 

 
 
 
 
      
 



4 

 

 

Штрихи до портрету 
 

 
        Дідич Зоя Володимирівна  народилася в м. 
Костопіль, що на Рівненщині, у сім’ї службовців.  
Виростала «в атмосфері любові, взаєморозуміння та 
поваги». Навчалася в російській загальноосвітній школі 
№3. На все життя зберегла теплий спогад про вчительку 
української мови та літератури Галину Олександрівну 
Степову, яка прищепила любов до рідного 
слова.ббббббббббббббббббббббббббббббб  
        Вищу освіту здобула в Чернівецькому 
університеті на факультеті романо-германської 
філології (1979). Деякий час працювала у школах 
рідного міста. Упродовж 1982-2005 років викладала 
англійську та латинську мови в Костопільському 

медичному училищі. З 2004 по 2007 рр. працювала заступником голови 
Костопільської районної державної адміністрації. Згодом бібліотекарем 
спецшколи-інтернату. Нині родина Дідичів проживає на хуторі на околиці села 
Яринівка Березнівського району. 

Перші її літературні спроби припадають на шкільні роки. Серйозніше 
взялася за творчість тоді, коли за плечима мала значний педагогічний досвід. І без 
поезії, музики себе не уявляє. Тісно співпрацює з обдарованими місцевими 
музикантами та композиторами – Віктором Зданюком та Михайлом Таргонієм, які 
багато її віршів поклали на музику. 

Знайома читачеві за книгами «Я вам сказати мушу…» (2000 р.),  «Фіалки 
тюремних мурів. Повість про кохання» (2014 р.), «Благослови, Вкраїно, на орду!» 
(2015 р.),  дитячою збіркою «Україна починається з мене», книжкою – 
розмальовкою «Поетична поляна». Авторка чотирьох монографій з мово- та 
літерознавства.  

На теренах нашого краю відома активною позицією у розбудові 
української держави – 9 років очолювала районну організацію Народного Руху 
України, більше 5-ти років - міський осередок Союзу Українок. Нагороджена 
вищою відзнакою Руху - Нагрудним Знаком «За заслуги перед  українським 
народом». 
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Творчість Зої Дідич 
 

 
 Збірка «Я вам  сказати мушу» вийшла в 2000 році, у 

видавництві «Готика». Зміст її складає 96 сторінок.   
 

 

 

 
 
 

 
Книга «Фіалки тюремних мурів. Повість 

про Кохання», що вийшла числом 26 серії 
«Бібліотечка Рівненської «Просвіти». Книжку 
підготовлено до друку громадським видавництвом 
«Азалія» Рівненської письменницької організації за 
сприяння Костопільської районної ради та районної 
державної адміністрації. Головний редактор – Євген 
Шморгун. Технічне оформлення Наталії Романів. 
Відповідальний за випуск – Володимир Лапсюк. 

Книга розповідає про кохання, події якого відбулися в 50-х роках минулого 
століття на Свердловщині. Ось як Зоя Володимирівна розповідає про історію 
написання своєї книги. Свого часу Зоя Дідич познайомилася з головною героїнею 
книги Валентиною, і вони стали товаришувати. Якось Валентина розповіла 
письменниці про найцінніше, що мала – листи з табору від найдорожчої людини - 
Володимира Чернявського, кохання до якого вона зберігала в серці усе своє життя. 
Таким чином народилася ця книга, в основі якої покладена історія кохання в листах 
Володимира Івановича Чернявського та Валентини Федорівни Ковальчук. Їх відділяли 
одне від одного зони – чоловіча та жіноча, але це не заважало їм висловлювати теплі 
почуття, що підтримували у важкі часи обох. Двоє молодих людей стали заручниками 
комуністичного режиму тому, що боролись за свободу України. Незважаючи на тяжке 
тюремне життя, вони не зневірились, зберегли чистоту помислів, доброзичливість, 
навіть вважали себе щасливими. Назва книги була запозичена з одного з листів 
Володимира Чернявського, який якось побачив фіалку, що, пробившись крізь тюремні 
мури, росла на території колонії. Головні герої книги так і не побачили один одного, 
але в кінці книги Валентина каже, що попри те, що втратила цього святого чоловіка, 
п’ять десятків років її зігрівали його листи. 

              У рецензії Євгена Шморгуна на книгу Зої Дідич відзначено: «Твір 
написано на хорошому художньому рівні, з демонстрацією документальних 
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матеріалів, донесення до сучасників фактів біографії Валентини Ковальчук, цієї 
непересічної особистості. Книга добре прислужиться справі патріотичного виховання 
молоді, тому варта того, аби прийти до читача і стати корисною для всіх, хто 
цікавиться історією та культурою рідного краю та плекає пам’ять про своїх 
земляків». 

…Ця повість про час, розтопити мерзлоту якого виявилося неспроможним 
навіть найпалкіше Кохання. Ось уривок із повісті: «Багато лісу уральського ця 
українська дівчина випиляла лучковою пилою, порпаючись по пояс у снігу, під 
московськими штиками. Я щаслива і зараз, і в той час була, що доля послала мені 
пізнати добро і зло і таким чином взнати ціну життя. Сім довгих років провела я між 
чужими людьми. В уральських лісах томила я своє молоде життя. Але Господь не 
залишив мене і там – на моєму тернистому шляху послав мені письменника Володю 
Чернявського, який, як і я, постраждав за свою безмежну любов до України. Нас 
відділяли зони, але ми мислили однаково, нас об’єднували спільні мрії і сподівання. 
Володя писав мені листи, підтримуючи мене у цей важкий для нас час. Ними я жила і 
дихала. Він не бачив без мене свого життя…П’ять десятків років зігрівають мене 
його листи, і це тепло супроводжуватиме мене до самої могили…» 

Ці листи, датовані 1949 – 1953 роками, Валентина Ковальчук передала перед 
смертю на збереження Зої Дідич, із заповітом ознайомити з ними широкий загал, 
особливо молодь, з метою висвітлення історичної правди та виховання у сучасного 
покоління найкращих рис громадянина України. 

Зоя Дідич говорить: «Для нас важливим є те, що мільйони людей – таких, як Валя 
і Володя, були на цій землі і залишили на ній у спадок прийдешнім поколінням 
приклад героїзму і жертовності, витривалості і терпіння, душевної краси і людяності, 
безмірної любові до рідної України і світлого, чистого кохання – великого, як 
океан… 

Як ота фіалка (про яку пише до Валі Володя Чернявський), що пробилася до 
сонця крізь тюремні мури і серед бруду розцвіла та стала ще красивішою, ще 
пахучішою, – так кохання безвинно покараних молодих людей, які втратили 
молодість та зберегли велике почуття, вселяє в нас віру в людину, у незмінність 
вічних ідеалів добра, любові, на які, з Божої ласки і милосердя, ми завжди маємо 
сподівання». 

 Книга «Фіалки тюремних мурів. Повість про Кохання» здобула перемогу в 
щорічному обласному конкурсі «Краща книга Рівненщини 2017» в номінації «Краще 
прозове видання».  

 
Книга «Благослови, Вкраїно, на орду!» - поетична збірка 

авторки, яка побачила світ у 2015 році у видавництві «Азалія». 
Збірку видано за сприяння Костопільської районної ради та 
районної держадміністрації. Уже сама назва цієї книги свідчить, 
що вона – про тривоги й болі сьогодення України, про високість 
духу нащадків тих подвижників, які віками відстоювали свою 
Волю, Віру і Державу. 



7 

 

         Збірка складається з 2-х розділів:«А на майдані – очі, очі…», «Хочеш – 
сіяй». Ідейним епіцентром книги виступає цикл поезій про події, які сколихнули 
весь світ і не залишають байдужими жодного українця.  

             Поетичне слово, коли воно щире – власне є тим золотом душі. Що щиріше – 
то   тепліше і дорожче.  В цьому переконуєшся, коли читаєш вірш: 

Коли з України 
Лелеки полинуть  
У далі, де спека,  
В гірку чужину,  
Сумують лелеки:  
Їм сняться далекі  
Краї, де зустрінуть  
Тепло і весну. 
 
Ой, скільки ж то нині  
Синів України  
Покинули землю 
І неба блакить!  
Гей, синєє море,  
Втопи моє горе  
Й журбу тополину,  
Що серце ятрить! 
 
Моя Україно,  
Навіки єдина,  
Чому обсипаєш  
Будущини цвіт?  
Чому не вертаєш,  
Хіба ти не знаєш:  
Мені, як лелекам,  
Без тебе не жить! 

Зоя Володимирівна іде до свого читача аби поділитися сокровенним, віднайти в 
розмаїтті буднів те, що належить лише їй. 
 

Минає все, і поминальні дзвони  
Чолом об небо б'ють на спомин нам,  
Що й це мине, лиш мудрість Соломона  
Залишить Книгу істини вікам. 
 
Та кров Христа, що нам гріхи омила,  
Вінцем терновим з тьми епох болить.  
Лиш вічні доброта й мистецтва сила,  
Ми ж - тіні крапок в ланцюгу століть. 
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Ми на землі лиш тимчасові гості:  
Сьогодні є, а завтра промінь згас. 
Сповідуймо любов, не даймо волі злості, 
Молімося, щоб нас Спаситель спас. 
 
Існуєш ти і я - тож дякуймо за ласку:  
Життя коротке - скоро промине.  
Нема часу на чвари і поразки...  
Прощаю вас. І ви простіть мене 

 
Поезія Зої Дідич – це світла молитва за душу народу, це закликання до 

пробудження, це вимолювання світлої долі для свого народу.  
 

 

 Україно милая, я тобі вклоняюся, 
Зіронько, яснішая від усіх світил! 

Зоя Дідич 
  Збірка віршів  Зої Дідич «Україна починається з 
мене»  –  це  книжка про Україну, наймиліше місце на 
землі.  
 
 

 

        Ця чудова книжка Зої Дідич «Поетична поляна»  - для 
діток, які разом  зі звірятами, щебетушками-пташками, 
веселими бджілками, жабенятами та іншими лісовими 
мешканцями мають змогу побувати  у найцікавішому місті в 
лісі - на Поетичній поляні. Ті, хто її відвідає, отримає дар 
складати вірші і величезне задоволення, розфарбовуючи 
сторінки - розмальовки. 
 

 

Вихід хорошої книги – це завжди свято. Свято особливо зараз, коли добро і 
зло зіткнулися у смертельному двобої, коли українська нація у черговий раз стала 
перед вибором бути чи не бути. Тепер, коли порятунок нації – це утвердження 
духовності. 
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почалось, мабуть, майбутнє"; Герої не вмирають. 

 
17.    Дідич З.  

Рідний дім : [вірші] / З. Дідич // Надслучанський вісник : Громадсько-
політична газета. - 2015. - N 78/27 жовт./. -6. - Зміст : "Черевички"; "Йдемо до 
церкви"; "Помічник"; "Усмішка" 

 
18.    Дідич З.  
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Снігова баба : [вірш] / З.  Дідич // Надслучанський вісник : Громадсько-
політична газета. - 2014. - N2/10 січ./. - С. 6 

 
19.    Дідич З.  
Урочистості в обласному драмтеатрі / З. Дідич // Надслучанський вісник : 

громадсько-політична газета. - 2017. - N 43/27 груд./. - С.3 
Просвітяни Березнівського району, а саме Наталія Бойчук, Алла Куц, Нонна 

Прохоренко та Богдан Дідич, взяли участь у відзначенні 100-річчя Рівненської 
"Просвіти", яке проходило у приміщенні обласного академічного українського 
музично-драматичного театру та були нагороджені ювілейними медалями  

 
20.    Дідич З.  
Усміхається сонечко ясне / З. Дідич // Надслучанський вісник : Громадсько-

політична газета. - 2015. - N 78/27 жовт./. - С. 6 
Про видання книжечки для дітей "Україна починається з мене" поетеси Зої 

Дідич, мешканки села Яринівка Березнівського району 
 
21.    Дідич З.  
Шевченківська енциклопедія" - данина шани Кобзарю / З. Дідич // Вісті 

Рівненщини : Газета обласної Ради. - 2016. - №8/26 лют./. - С. 7 
Рівненське обласне об’єднання "Просвіта" ім. Тараса Шевченка організувало 

презентацію "Шевченківської енциклопедії" у шести томах: Рівненська обласна 
бібліотека 

 
22.    Дідич З.  
Яринівська мелодія; Мамина пісня; Пісня про Костопіль / З. Дідич // Вісті 

Рівненщини : Газета обласної Ради. - 2012. - №21/18 трав./. - С. 12 
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Рецензії  З. Дідич 
 

 
 

1.    Дідич З.  
Імена наших земляків : Святослав Васильчук / З.  Дідич // 

Надслучанський вісник : Громадсько-політична газета. - 2013. - N28/29/5 
берез./. - С. 7 

Про книгу "З берегів замріяного Случа" С.К. Васильчука. 

 
2.    Дідич З.  

Бути на землі Людьми / З. Дідич // Надслучанський вісник : 
громадсько-політична газета. - 2017. - N 14/21 лют./. - С. 4 

Рец. на кн. : Боровець Б. Заглада : роман-мозаїка / Б. Боровець. - Рівне 
: Азалія, -2016. - 328 с. 

Рецензія на книгу Б.Боровця "Заглада". 
 
 
3.    Дідич З.  

У пам’яті і в серці / З. Дідич // Надслучанський вісник : Громадсько-
політична газета. - 2016. - N 32/26 квіт./. - С. 4-5 

Рец. На Боровець Б. У пам’яті і в серці : есеї, листування / Б. 
Боровець. - Рівне : Волинські обереги. 2015. - 272 с. 

Про нову збірку есеїв і листування Бориса Боровця, в якій автор розповідає 
про рідних йому людей та випадкових зустрічей  на життєвому шляху. 
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Публікації про З.Дідич 
на шпальтах періодичних видань 

 
 

 
1.    Пилипчук Я.  

Болі України вилились у віршовані рядки / Я. Пилипчук //  
Надслучанський вісник : Громадсько-політична газета. - 2016. - N 26/5 квіт./. - 
С. 3 

Про презентацію збірки нашої землячки Зої Дідич "Благослови, 
Вкраїно, на орду" учням Березнівського економіко-гуманітарного ліцею 

 
 
 

2.    Пилипчук  Я.  
Не лише для дітей, а й про дітей / Я. Пилипчук // Надслучанський 

вісник : Громадсько-політична газета. - 2015. - N 84/17 листоп./. - С. 7 
У Березнівській ЦРБ відбулася зустріч любителів поетичного слова з 

письменницею Зоєю Дідич, яка презентувала свою нову дитячу книжку 
"Україна починається з мене" 

 
 
 
3. Ярмолюк  Н.   
На хуторі Богданівка [Шрифт Брайля И Муна] / Н. Ярмолюк // 

Надслучанський вісник : Громадсько-політична газета. - 2014. - N 84/18 
листоп./. - С. 4-5.  

           Про громадсько - політичну активну діяльність Богдана і Зої Дідич, 
які проживають на хуторі біля околиці села Яринівка Березнівського району 
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Чекаємо Вас 
в Березнівській центральній районній 

бібліотеці 
 

Наша адреса: 
34600 

м. Березне, вул. Андріївська,1 
тел. 5-45-30 

 
Web-сайт: 

htt://berezne.libr.rv.ua 
 

E-mail: 
lib_berezne@ukr.net 

 
Ми працюємо: 

Понеділок – четвер: 9.00 – 18.15 
П’ятниця, неділя: 9.00 – 17.00 

Субота: вихідний день 


