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Я жити хочу  
за законом Божим 

 
Боюсь пустих прожитих літ, 

Щоби душа не стала  
каменюкою, 

І серце не скував холодний лід, 
І віра у життя не вкрилася  

багнюкою. 
  

Життя свого гортаю сторінки, 
Хоча би щось на них би  

залишити, 
І ті, що прийдуть після нас  

в віки… 
Хотіли так як ми, побільше жити. 

  
Я не прошу у долі повороту, 

Я з цим живу, сміюсь і навіть плачу, 
Знаходжу в болях праведную ноту 

Й за це собі та іншим я віддячу. 
  

Я жити хочу за законом Божим, 
Писати вірші і співать пісні, 

Не бути у житті лише  
прохожим, 

Коли душа клекоче так в мені. 
 

Микола РАДИЦЯ 
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БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ 
 

Моя поезія - це безмежна річка… 
 
 

 Микола Миколаи ович Радиця 
народився 11 жовтня 1956 р. в селі 
Дзвінки Білогірського раи о-
ну Хмельницької  області в простіи  
украї нськіи  родині. 
 Дитинство минуло серед диво-
вижної  природи, яка наповнила душу 
вічно живою красою. Ще з молоду на-
вчився вслухатися в таємничу мову 
природи та відчувати ї ї  до наи меншої  
краплини. 
 У 1972 р. закінчив Дзвінецьку 
восьмирічну школу. 
 У 1974 р. здобув повну середню освіту в Шекеринецькіи  
середніи  школі Ізяславського раи ону Хмельницької  області. 
 Із 25 грудня 1974 р. - директор Дзвінецького сільського бу-
динку культури. 
 З 1975 року - служба в армії . 
 У 1983 році закінчив з відзнакою і двома авторськими ви-
находами Украї нськии  інститут інженерів водного господарст-
ва гідротехнічного факультету за спеціальністю інженер-
гідротехнік. 
 У 2004 році здобув другу вищу освіту за спеціальністю еко-
номіка підприємства в Украї нському Державному університеті 
водного господарства та природокористування. 
 З 1983р. по 1987р. працював на будівництві Хмельницької  
АЕС в Хмельницькому монтажному управлінні 
«Юженергомонтаж» на різних посадах. 
У 1987 році переи шов працювати в гідротехнічнии  цех по екс-
плуатації  Хмельницької  АЕС. 
 З 1989 року і по цеи  час – директор Нетішинського відо-
кремленого підрозділу колективного сільськогосподарського 
підприємства «Тепличнии  комбінат». 
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 Дитинство; Я жити хочу за законом Божим [вірші] 
[Електроннии  ресурс] / М. Радиця // Гарнии  настріи . – Режим 
доступу: http://garnij nastrij.webnode. com.ua/ news/zbirka-
poeziji-mikoli-raditsi-na-kresalakh-zhittya/ 

 
 І ми змогли; Він і ти; Лише кохання не осудить; Ніч; Поклич 

кохана; Рядки любові; Чекои  мене  [аудіопоезія] 
[Електроннии  ресурс] / М.Радиця // Яндекс Диск. -  Режим до-
ступу:    https://yadi.sk/d/WhNJK95otyyyW 

 

 Коли по тобі є нестача; Відпусти; Ми чекаєм зими; І ми зали-
шимось чужі [вірші] [Електроннии  ресурс] / М.Радиця // Гар-
нии  настріи  . – Режим доступу: http://garnij-
nastrij.webnode.com.ua/products/koli-po-tobi-je-nestacha-
mikola-raditsya/  

 
 Микола РАДИЦЯ. Поезія. [Електроннии  ресурс]  // vk .– Режим 

доступу: https://vk.com/mradytsia 
 
 Микола РАДИЦЯ. ТВОРЧІСТЬ. [Електроннии  ресурс]   // Блог. 

– Режим доступу: http://radytsja.blogspot.com/ 
 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/d/WhNJK95otyyyW
http://garnij-nastrij.webnode.com.ua/products/koli-po-tobi-je-nestacha-mikola-raditsya/
http://garnij-nastrij.webnode.com.ua/products/koli-po-tobi-je-nestacha-mikola-raditsya/
http://garnij-nastrij.webnode.com.ua/products/koli-po-tobi-je-nestacha-mikola-raditsya/
https://vk.com/mradytsia
http://radytsja.blogspot.com/
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Поезія Миколи Радиці 
 

 На кресалах життя [Текст]: вірші / М.Радиця; передм. 
Ю.Мельник. – Рівне, 2016. – 168 с. 

 
 І світло у тінях ледь-ледь визирає; Дитинство; Уже виють віт-

ри; Забиті вікна і паркани; Не зріють в осені кислиці пізні; І ко-
ли по тобі є нестача; відпусти мене:[вірші] / М.Радиця // Енци-
клопедія сучасної  літератури. - Хмельницькии , 2016. - С.152-
157 

 
 Без претензіи  на статус класика: [вірші] / М.Радиця // Неті-

шин. вісн. – 2013. – 11 січ. – С.7 
 
 Мамин кущ жасмину; Молитва душі; Ніч : [вірші]  / М. Ради-

ця // Нетішин. вісн. - 2016. -  23 груд. - С. 8.  
 
 Я десь і є , а може і немає…; Ізнов лікарня, знов палата; Чом, 

Украї но, люди плачуть і кричать?...; Невже ми, люди, з цього 
маєм зиск…: [вірші] / М.Радиця // Нетішин. вісн. – 2014. – 2 
трав. – С.10 

*** 
 
 Аудіопоезія. Альбом "Лише кохання не осудить" (лірика) 

[Електроннии  ресурс] / М. Радиця ; Читає Ю. Мельник // Гар-
нии  настріи  . – Режим доступу: http://garnij-
nastrij.webnode.com.ua/audiopoeziya/  

 
 А я свою перемолю всю долю; А на руках мої х росте твоя дити-

на; Тут час завмер… [вірші] [Електроннии  ресурс]  // Гарнии  
настріи  . – Режим доступу: http://garnij-nastrij.webnode.com.ua/
products/poeziya-mikola-raditsya/  

 
 Вогонь не згаса; Борімся всі!; Я плачу у душі; Віра у маи бутнє; Я 

знаю…; Ти спи, кохана; Музеи  прожитого життя; Чекаи  мене; 
Відром води соломи не змочити; Згубилось кохання поміж нас 
[вірші ] [Електроннии  ресурс] / М.Радиця // Гарнии  настріи . – 
Режим доступу: http://garnij-nastrij.webnode.com.ua / products/
mikola-raditsya-biografiya-poeziya/  
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 Вірші пише зі шкільних років. Перші публікації  вии шли у  1973 
році в місцевіи  пресі. Вірші публікувалися в міськіи  газеті 
«Нетішинськии  вісник», славутськіи  раи онніи  газеті «Трудівник По-
лісся», всеукраї нськіи  газеті «Гарнии  настріи », а також у кварталь-
нику «Буковинськии  журнал». У 2015 році поезія Миколи Радиці бу-
ла надрукована у колективніи  збірці поезії , прози та пісень «Я сер-
цем ненароком відболю», в літературно-художньому виданні 
«Самоцвіти Украї ни», презентація якої  відбулась у Новоград - Во-
линському музеї  Лесі Украї нки, збірці інтимної  лірики «Трояндовии  
попіл»; у 2016 році в літературному альманасі “Енциклопедія сучас-
ної  літератури”. 
 Нагороджении  орденом «1020 - річчя Хрещення Киї вської  Русі», 
грамотою священного синоду Украї нської  православної  церкви від 
26 вересня 2008 року. 
 28 листопада 2016 року нагороджении  медаллю  “За жертов-
ність і любов до Украї ни” за  підписом патріарха Киї вського і всієї  
Руси - Украї ни Філарета. 
 Член Нетішинської  міської  літературної  студії  “Натхнення”. 
 Микола Миколаи ович Радиця  продовжує працювати та відда-
ватися літературному слову наповно. Він пише: «Моя поезія - це без-
межна річка, в якіи  злилися любов, біль, надії , 
душевні переживання та тонке відчуття при-
роди». Окрім поезії , автор захоплюється живо-
писом та малює.   
«На кресалах життя» - перша поетична кни-
га Миколи Радиці. Автор довго и шов до цієї  
книги. Чималии  доробок творів накопичував-
ся з роками. Більше стап'ятдесяти  вибраних 
віршів увіи шло до збірки, а скільки ще не опу-
блікованих залишилося в очікуванні побачи-
ти світ… 
 Книга поезії  ділиться на п’ять розділів: 
«Теплі спогади дитинства», «На кресалах жит-
тя», «Ми – украї нці, це знамення Боже!», «Моє 
життя – все повністю в тобі» та «Осінь стукає тихесенько у двері». 
 У першому розділі «Теплі спогади дитинства», Микола Микола-
и ович згадує свої  дитячі та юнацькі роки, батьківську хату, матір та 
батька. І, здається, на мить, що разом із автором блукаєш стежками 
полів та лугів, купаєшся у ставку та ловиш карасів, вдихаєш на повні 
груди запах скошеної  трави, милуєшся красою рідного села Дзвінки.  

http://garnij-nastrij.webnode.com.ua/audiopoeziya/
http://garnij-nastrij.webnode.com.ua/audiopoeziya/
http://garnij-nastrij.webnode.com.ua/products/poeziya-mikola-raditsya/
http://garnij-nastrij.webnode.com.ua/products/poeziya-mikola-raditsya/
http://garnij-nastrij.webnode.com.ua%20/%20products/mikola-raditsya-biografiya-poeziya/
http://garnij-nastrij.webnode.com.ua%20/%20products/mikola-raditsya-biografiya-poeziya/
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 Розділ «На кресалах життя», як і назва книги, розпові-
дає про радісні та важкі дні життя автора. Він замислюється 
над сенсом свого життя, зважує усі «за» та «проти», аналізує 
свої  вчинки та наставляє інших бути добрими, мудрими, 
благородними людьми, любити життя та Украї ну. У кожніи  
поезії  невловимо відчувається смуток і жаль, біль і при-
страсть, тонка самоіронія, здатність помічати незвичаи не у 
звичаи ному і буденному. 
 
 «Ми – украї нці, це знамення Боже» -  розділ сильної  пат-
ріотичної  та громадянської  лірики. В поезії  відчувається чіт-
ка позиція автора, тривога і біль за рідну землю, за долю лю-
деи , вміння не стояти осторонь в час важких випробувань, а 
воювати словом, як зброєю.  
 Кохання - це тема вічна і невичерпна. І саме кохання 
наи більше спонукає до творчості в будь-яких ї ї  проявах. 
«Моє життя – все повністю в тобі»  -  прекрасна інтимна лі-
рика. Микола Радиця  - ліричнии  філософ. Усе земне і небес-
не и ого хвилює, змушує сумніватися, шукати пояснень. Свої  
почуття і думку він чітко викладає на папір. Насиченість ме-
тафорами, вміння створювати неологізми, робить поезію 
влучною і виразною, багатою на образи. 
 
 Останніи  розділ  книги - «Осінь стукає тихесенько у 
двері». По-осінньому красива пеи зажна лірика. Супровожду-
ється описами природи рідного отчого краю та Батьківщи-
ни. Наи більше віршів відведено саме осінніи  порі.  Це можна 
пояснити тим, що у цеи  період року народився автор. Як для 
кожної  творчої  людини, накопичені емоції  наи ліпше прояв-
ляються  восени. Цією меланхоліи ною порою створюється 
багато  неперевершених шедеврів, як в живописі, так і в лі-
тературі. У віршах Миколи Радиці, окрім вражень від прекра-
сних осінніх пеи зажів, відчувається легкии  смуток  за прои -
деними роками, які назад не повернути. І як тиха осінь, сту-
кають в и ого двері нові, а він впускає ї х у свіи  дім та дякує за 
ї хні життєві уроки, поринаючи думками в минуле наодинці з 
пером. 
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БІБЛІОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ 
 
 

Про Миколу Радицю 
 

 Митюк Г. На гостинах у Миколи Радиці / Г. Митюк // Перспек-
тива. - 2016. - 21 груд. - C.4.  

 
 Онісімчук Т. На кресалах життя [презентація книги ] / Т. 

Онісімчук // Нетішин. вісн . - 2016. - 23 груд. - С. 8. 
 
 Шелепало П. Справжніи  господар і благодіи ник / 

П.Шелепало // Нетішин. вісн. - 2017. - 17 берез. - С.5 
 

*** 
 

 Збірка поезії  Миколи Радиці «На кресалах жит-
тя» [Електроннии  ресурс] / Ю. Мельник // Гарнии  настріи . – 
Режим доступу: http://garnij-nastrij.webnode . com. ua/news/
zbirka-poeziji-mikoli-raditsi-na-kresalakh-zhittya/  

 
 Микола Радиця. Біографія, поезія [Електроннии  ресурс] // 

Гарнии  настріи . – Режим доступу: http://garnij-
nastrij.webnode.com.ua/products/mikola-raditsya-biografiya-
poeziya/ 

 
 На гостинах у Миколи Радиці [Електроннии  ресурс] / 

Г.Митюк // Перспектива. – Режим доступу: https://
perspekt.org.ua/news/na-gostinah-u-mikoli-radici 

 
 Презентація книги [репортаж] [Електроннии  ресурс] / 

Г.Місюк // Лотел - СКТБ.  – Режим доступу:   http://
lotel.com.ua/?p=5276 

 
 

http://garnij-nastrij.webnode%20.%20com.%20ua/news/zbirka-poeziji-mikoli-raditsi-na-kresalakh-zhittya/
http://garnij-nastrij.webnode%20.%20com.%20ua/news/zbirka-poeziji-mikoli-raditsi-na-kresalakh-zhittya/
http://garnij-nastrij.webnode.com.ua/products/mikola-raditsya-biografiya-poeziya/
http://garnij-nastrij.webnode.com.ua/products/mikola-raditsya-biografiya-poeziya/
http://garnij-nastrij.webnode.com.ua/products/mikola-raditsya-biografiya-poeziya/
https://perspekt.org.ua/news/na-gostinah-u-mikoli-radici
https://perspekt.org.ua/news/na-gostinah-u-mikoli-radici
http://lotel.com.ua/?p=5276
http://lotel.com.ua/?p=5276

