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У

смт Глибока, що на
Буковині,
кореспондент
“Львівського залізничника”
побувала на запрошення колишньої залізничниці Світлани Довгань
(Влад). Світлана Карпівна написала до редакції листа і запросила
нас на свою персональну виставку
вишиванок, яка мала відбутися у
бібліотеці смт Глибока напередодні міжнародного жіночого свята.
Виявилося, що Світлана Довгань –
не лише давня і постійна шанувальниця “Львівського залізничника”, а й
свого часу активно співпрацювала
з газетою як робітничий кореспондент. Тож аби познайомитися з
нею безпосередньо, я вирушила до
районного містечка, що розташоване неподалік румунського кордону.
Світлана Довгань свою персональну виставку невипадково
назвала “Душі березнева сповідь”,
бо, як сама згодом сказала, це –
своєрідний підсумок її творчого доробку, над яким працювала з 2008
по 2011 роки лише в зимову пору,
адже з ранньої весни до пізньої
осені основну увагу приділяє роботі на городі. Світлана Карпівна
народилася на Далекому Сході,
але творчу сповідь душі вирішила
влаштувати перед своїми теперішніми земляками, адже для неї буковинський край за багато років став
рідним.
Світлана Карпівна народилася
9 серпня 1946 року у Хабаровську.
Батько – військовий, мати виховувала трьох дітей. Після завершення військової служби батько
разом із сім’єю приїхав до столиці
сонячної Буковини – Чернівців.
Із 1966 року Світлана Карпівна
пов’язала свою долю із залізницею
– спочатку трудилася в Чернівцях,
а згодом – на станції Вадул-Сірет.
Тридцять сім років пропрацювала в
різних залізничних підприємствах:
пройшла шлях від телеграфістки
Чернівецької дистанції сигналізації
і зв’язку до електромонтера-контролера Івано-Франківської дистанції електропостачання. Вийшла

заміж за українця, переїхали разом
у село Черепківці, адже чоловіка
скерували на роботу електромеханіком зв’язку на станцію Вадул-

Сірет. Влаштувалася й сама там
працювати. Згодом у сім’ї Довганів
народилося троє дітей. За час
проживання на Буковині Світлана
Довгань увібрала в себе дивовижну щедрість цього краю, тут вона
пізнала і радість життя, і гіркоту передчасних прощань. У 47 років овдовіла, довелось уже самій ставити

на ноги дітей і благословляти їх на
подальше самостійне життя.
Працюючи
на
залізниці,
Світлана Карпівна дописувала у
“Львівський залізничник”, розповідала про працю своїх колег, про
виробничі проблеми. Тісно співпрацювала з колишнім кореспондентом газети Дмитром Юсипом,
який висвітлював роботу ІваноФранківського відділку залізниці.
Пані Світлана досі зберігає переписку з Дмитром Якимовичем.
Крім “Львівського залізничника”,
Світлана Карпівна співпрацювала з газетою “Гудок”, писала і в
районну та обласну газети. Вірші
почала писати у 1996 році, власне того року втратила найближчу
людину – чоловіка. Туга, смуток,
нестерпий біль втрати вилилися в
поетичному слові.
– Вірші, немов сльози, лилися
з мого серця, я не могла їх стримати, писала й писала, – пригадує
Світлана Карпівна. – Поволі вони
набували іншого відтінку, набираючись позитиву ззовні – з життя.
Жінка, природа, квіти – ці поняття стали основними мотивами
в поезії Світлани Довгань. Тепер

людей. Для багатьох буковинців
несподіванкою стало, що пані
Світлана почала вишивати. У своїх
віршах, які вона пише російською
мовою, поетеса оспівує красу природи, жінки, чарівний буковинський
край і цю ж неповторну красу відтворює на полотні за допомогою
голки і нитки.
Розділити свято персональної
виставки до бібліотеки прийшли
представники районної державної адміністрації, Черепківської
сільської ради, журналісти районної газети, друзі, рідні, колеги...
Персональну виставку Світлани
Довгань, у якій сорок картин і сім
сорочок, вишитих цієї зими, найперше мали змогу побачити гості
другого міжрегіонального свята румунського фольклору “Марцишор”,
який відбувся першого березня.
Представники делегацій з Румунії
та різних міст України були в захваті
від вишиванок пані Світлани. Для
багатьох із них справжнім дивом
став факт, що вишивати Світлана
Довгань почала чотири роки тому.
– Що надихнуло Вас почати
вишивати? – запитую у Світлани
Карпівни.

же, коли почала вишивати, основна
тематика її картин – квіти. Світлана
Довгань вважає квіти найдосконалішою вершиною природної краси.
Впродовж багатьох років Світлана
Карпівна є членом Глибоцької літературно-мистецької студії “Витоки”,
яка об’єднує поетів, художників,
вишивальниць, словом, творчих

– Живучи у такому прекрасному
краю, неможливо не захотіти власноруч творити таку ж красу у віршах,
вишивках чи в інший спосіб. Вірші
тепер пишу не так часто, а душа
потребує творчості, тож узялася
за вишивання. Під час вишивання
у мене покращується настрій, отримую надзвичайне задоволення.
Нікому не відмовляю оглянути мої
вишиті картини, запрошую до будинку, де мої “експонати” розвішані
по всіх кімнатах. Своїм прикладом
спонукаю інших творити таку ж красу. Я переконана, що людина повинна жити серед краси, і коли цю
красу творить своїми руками, то отримує справжню насолоду. Життя
тоді стає гарнішим, повнішим, змістовнішим...
Завдяки пані Світлані чимало
жінок у Черепківцях та в інших селах почали вишивати. Світлана

Карпівна нікому не відмовить – допоможе, порадить, підкаже.
Її вишиті сорочки не назвеш
традиційно українськими, вони у
неї такі, якими побачила їх її уява.
Кожна вишита пані Світланою
сорочка має свою назву, як-от,
“Молодичка”, “Бабине сонечко”,
“Писанка”, “Святкова”...
Світлана Довгань говорить, що
не почувається у праві вишивати
істинно українську вишиванку, де
кожен візерунок є національним,
українським символом, вважає це
заняття надто відповідальним, до
того ж, на її думку, для цього треба
мати справді українську душу. Її сорочка “Молодичка” – це сплетений у
віночок барвінок, дрібні квіти в ньому символізують дівочу скромність,
ніжність. Навіть кольори мають свій
символічний смисл: фіолетовий – це
багатство, зелений – продовження
життя. Чоловіча сорочка “Святкова”
виконана у стриманих кольорах,
тож її можна одягати під піджак за
будь-якої нагоди, і виглядатиме
вона завжди урочисто й елегантно.
Найбільше присутніх зацікавила
сорочка з назвою “Вдовушка” (пані
Світлана вважає, що російською
мовою ця назва звучить змістовніше), щоправда, чорних кольорів
у ній небагато, хіба що листя.
Світлана Карпівна пояснює, що
чорний колір сухого листя – втрата
коханої людини, любові, а квіти червоного кольору символізують, що
молода жінка, яка стала вдовою,
ще може дати плоди любові, ще
може бути щасливою. Вишиваючи
цю сорочку, пані Світлана, мабуть,
згадувала себе, своє горе, свій
стан душі. Її серце і душа пережили все це знову, осмислили, прийняли цю втрату і ожили, коли вона
зустріла свого нинішнього чоловіка
Юліана Вікторовича Влада. Уже багато років Світлана Яківна і Юліан
Вікторович разом господарюють
у Черепківцях, мають 15 соток городу. Пан Юліан із задоволенням
розповів, що його дружина – чудова господиня, вправна майстриня і
прекрасна людина.
Від імені відділу культури і туризму Глибоцької райдержадміністрації Світлані Довгань вручили
Почесну грамоту за високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток народної творчості на теренах
буковинського краю. Присутні побажали майстрині подальших творчих
успіхів, щоб її картини приносили
радість людям, щоб їй ніколи не
бракувало натхнення вишивати і
щоб зими не були короткими, тоді
картин у доробку Світлани Довгань
буде ще більше.
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