
Добрий день дорогі друзі! 

Добрий день, ласкаво просимо! 

Дякую, що ви вирішили цей день відсвяткувати разом з нами. 

День Великих. День Святих. День Дзвіниці. 

 

Дзвіниця – це як Порта. Порта – це символ.  Пройшовши через ці двері ви з 

матеріального світу потрапляєте в інший. Це світ духовний, світ неба. Тисячі 

мелодій цих чотирнадцяти дзвонів, як тисячі стріл любові пронизують серця 

всіх, хто їх почує. І м’які та теплі серця, і ті, які лише здаються черствими.  

Якщо хоча б одна душа з черствим серцем затріпоче слухаючи як грають ці 

дзвони під струнами Божої Любові, то вони виправдали своє існування. Тому 

що нічого не існує просто так, лише задля себе. Як і наші серця. А кожне серце 

– це Боже серце. І кожна людина постане перед ним, раніше або пізніше.  

 

Можливо звук з цієї Дзвіниці це знак, це запрошення. Запрошення до 

перемир’я. Запрошення до злагоди. Запрошення до порозуміння. А це – Надія. 

Надія – це тільки одна з назв віри. Тому що вона завжди з нами. Це надія на 

добробут, на краще завтра й сьогодення.  

 

Хай дух Острога, дух Святого Василя Острозького, Слава та Милість йому, 

доторкнеться до цієї Дзвіниці і перетворить її в свою дзвіницю. Нехай буде вона 

його святилищем під стінами Острогу і місцем зібрання не тільки людей всіх 

рас, націй та релігій, а й місцем, де серця людей шукають Надію. Бога. Тому що 

Надія – це ще одне Боже ім’я. Надія на Свободу. Надія на Злагоду. Надія на 

Добробут України, Європи. 

 

України, де тисячі років живе найтепліша слов’янська душа. Душа, в якій 

віднедавна живуть символи нашої духовності. Основа Чорногорії символічно 

присутня тут в Україні, на цій маленькій, але для нас святій землі. Нехай 

Великого Нєгоша розбудять золоті звуки дзвіниці Святого Василя. А сьогодні, в 

день відкриття, привітають його з Днем Народження. І нехай підтримує небо 

над Києвом, так, як Небеска Соа Дурмитора підтримує небо над Чорногорією. 

 

Подорож з Богом краща, ніж просто подорож.  



І якщо, проходячи тут, ви не почуєте цих дзвонів, ─ бійтеся. Тому що вони як 

птахи, яких ви не чуєте проходячи під кронами дерев, бо ви знаходитесь десь в 

іншому місці, не там де ви повинні бути. Сьогодні. Тут. Тільки це є нашим. Так 

просто і нескладно, і свято одночасно, СЬОГОДНІ І ТУТ. Настільки святе, 

наскільки може бути людське знання. Вся історія, філософія, релігія. Все, що 

людина зробила та пізнала. Вся і єдина безкінечність, до Бога. У звуках твоїх 

дзвонів. Із піснею птахів. З Богом Зараз і з Богом Тут. 

 

Хай ці дзвони пробудять нас. Щоб ми знали, що маємо вибір. А вибір – це 

частинка Бога всередині нас. Хай до неї доторкнеться і пробудить її любов 

Святого Василя Острозького крізь звуки цих дзвонів, які ви понесете з собою як 

дарунок сьогоднішнього дня. Нехай кожен звук цих дзвонів, де б ви не були, 

проведе вас крізь час і простір до цього місця, у цей день, до цієї Дзвіниці, до 

любові Святого Василя Острозького, Слава і Милість йому! 

 

Дякую Станіславу Олексійовичу Довгому за ідею та ініціативу побудови цієї 

Дзвіниці, а особливо дякую йому за надану мені можливість бути ктитором 

цього подарунку Богу та людям. Я пишаюсь тим, що в цій святій місії я був з 

моїми друзями та особливими людьми – Ігорем Вороновим та Михайлом 

Згуровським. Дякую Ігор. Дякую Михайло. 

 

І ще раз дякую за сьогоднішній день Станіславе! Від мого імені, від твого імені, 

від імені моєї Чорногорії ─ в ім’я України! 

 

Хай живе братня Україна!  

 

Нехай вічна буде Чорногорія!  

 

Київ, 13.11.2014.  

 

 


