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Цьогоріч 5 липня 
виповнилося 100 років з 
дня народження Олени 
Павлівни Отт-Скоропадської. 
У Затурцівському 
меморіальному музеї 
В’ячеслава Липинського (с. 
Затурці Локачинського району 
Волинської області) відкрилась 
виставка, присвячена пам’яті 
відомої громадської діячки.

Наймолодша донь-
ка останнього Геть-
мана України (1918 
р.) Павла Петрови-
ча Скоропадсько-

го народилась 1919 року в Берліні, 
коли її родина опинилась в емігра-
ції. Через довге і  драматичне життя 
гетьманівна пронесла світлі образи 
своїх знаменитих родичів і щире за-
цікавлення історією батьківщини 
предків. Вона була великим другом 
України. Зі щирою повагою відгу-
кувалась про нашого видатного 
земляка В’ячеслава Липинського, 
якого неодноразово бачила в бать-
ківському домі. Пані Олена палко 
підтримала ідею створення музею 
його імені у рідному селі політика, 
а згодом передала до наших музей-
них фондів низку матеріалів зі сво-
го приватного архіву.

Найбільше достовірної інфор-
мації про життєвий шлях Олени 
Скоропадської можна почерп-
нути з її автобіографічної книги 
«Остання з роду Скоропадських». 
Перші спогади стосуються досить 
раннього віку: двох-трьох років. 
Дитинство наймолодшої пред-
ставниці знаменитої родини було 
щасливим і забезпеченим. Буду-
чи улюбленицею всіх старших 
членів сім’ї, Оленка росла здоро-
вою, кмітливою і доброзичливою. 
Численні фотографії усміхненої, 
життєрадісної дівчинки, а потім 
юнки та молодої мами свідчать 
про приязну, спокійну атмосферу 
в родині, де турбота батьків, а пі-
зніше чоловіка сприяли доброму 

настрою, здоров’ю та довголіттю 
пані Олени. З великою повагою 
згадує жінка свого батька Павла 
Петровича, матір Олександру Пе-
трівну, старших сестер Марію та 
Єлизавету, брата Данила, його на-
речену, волинянку Галину Мель-
ник-Калужинську (художньо-до-
кументальну повість «Наречена 
гетьманича» написала волинська 
письменниця і журналістка Ва-
лентина Штинько), няню Анну 
Шабуніну, друзів дитинства та 
юності, чоловіка Людвіга Отта. 

У неповних шість років дівчин-
ку віддали до початкової школи у 
передмісті Берліна Ванзеє, адже 
сім’я після виїзду з України саме 
там оселилась у 1921 році. Пізніше 
Олена здобула гімназійну освіту у 
Потсдамі, вивчила кілька інозем-
них мов та опанувала професію 
секретарки. Батько хотів, щоби 
донька студіювала історію, але 
через складний фінансовий стан 
сім’ї дівчина прагнула скоріше 
утвердитись на роботі. Працюва-
ла секретаркою в Данцінгському 
бюро подорожей і транспорту. У 
квітні 1940 року вступила до Гме-
лінського інституту, продовжив-
ши навчання у Берліні, де здобула 
фах архіваріуса, управлінця. 

30 серпня 1944 року Олена Ско-
ропадська вийшла заміж за Гер-
да Гіндера, який у квітні 1945-го 
помер у госпіталі від поранень. В 
особі свого другого чоловіка, жур-
наліста і видавця Людвіга Отта 
(1915-2015), з яким одружилась 
1948 року, вона мала вірного дру-
га, помічника та однодумця в по-
їздках Україною не лише до Киє-
ва і на Волинь, а й на Сумщину, де 
жінка тривалий час опікувалась 
відродженням родинної садиби в 
Тростянці. 

Пані Скоропадська не лише 
успадкувала прізвище знаменито-
го батька, але й виявила неабияку 
наполегливість у здобутті знань, 
зокрема, у вивченні мов. Вона до-
бре володіла українською мовою, 
яку вивчила самотужки (в родині 
нею майже не розмовляли), гра-
мотно писала, образно оформляла 
свої думки. Розумна, толерантна, 
уважна, співчутлива, з тонким по-
чуттям гумору, — такою залиши-
лась гетьманівна Олена в пам’яті 
тих, кому пощастило, як автору 
цього матеріалу, з нею спілкува-
тись. 

У відповідь на прохання пере-
дати до Затурцівського меморі-
ального музею В’ячеслава Липин-
ського матеріали з приватного 

архіву Скоропадських, які стосу-
ються історії Української Держави 
1918 року, Олена Павлівна пода-
рувала кілька десятків експонатів, 
серед яких наявні документи і 
фото членів родини, поштові лис-
тівки, родовід Скоропадських (по-
над 200 аркушів), а також книга 
спогадів її батька. Крім того, до 
фондів нашого музею передано 
рідкісне шеститомне нью-йорк-
ське видання «Українські народ-
ні мелодії», подароване гетьма-
нівною колективу хорової капели 
«Посвіт» з Луцька, діяльністю якої 
зацікавилась пані Олена під час 
гостювання на Волині. (В одному 
з приватних листів вона писала: 
«Передайте від мене щирий при-
віт всім учасникам хору. Мрію ко-
лись його почути на Україні або 
навіть у Швейцарії».) А ще у до-
машніх архівах працівників на-
шого музею є книги з автографами 
пані Олени, її листи, фото та деякі 
особисті речі. Ці матеріали успіш-
но експонуються у музеї, зокрема, 
у 2014 році на виставці «Пам’яті 
Олени Скоропадської», 2018 року 
— на стаціонарній виставці «Ско-

ропадські в історії України», при-
свяченій 100-річчю Української 
Держави та 145-й річниці з дня на-
родження П. П. Скоропадського.

«Наші думки весь час ідуть в 
Україну, — в одному з листів у 1993 
році писала пані Олена. — Ми 
думками разом зі всіма Вами пере-
живаємо цей складний час. Але я 
глибоко вірю, що це все перехідне, 
і що країна вийде на добру доро-
гу». Правда, журилась Олена Пав-
лівна, що її доньки не підтриму-
ють матір у зацікавленні історією 
країни предків. «Вони вже надто 
європейці», — з сумом констату-
вала жінка. Живучи в цивілізова-
ній європейській Швейцарії, вона 
вірила у щасливе й заможне життя 
українських громадян, у квітучу, 
успішну і справедливу Україну.

У 1991 році О. Отт-Скоропадська 
вперше відвідала нашу державу, 
а через рік взяла участь у першій 
міжнародній науково-практич-
ній конференції, присвяченій В’я-
чеславу Липинському. Тоді разом 
з чоловіком вона відвідала Затур-
ці, побувала біля могили політи-
ка, на території колишньої сади-

би Липинських (тепер це пам’ятка 
національного значення, де розта-
шований музей), а також у містах 
Кременці, Луцьку та Києві. З того 
часу подружжя Оттів приїжджало 
в Україну кожні два роки. Під час 
цих візитів Олена Павлівна зустрі-
чалася з українськими політиками, 
істориками, краєзнавцями. Вона 
брала участь у наукових конферен-
ціях, сприяла виданню «Спогадів» 
батька Павла Скоропадського.

У книзі «Остання з роду Скоро-
падських» гетьманівна Олена під-
креслила, що їхня родина належа-
ла до тих, «які високо шанували 
своє історичне коріння і україн-
ський спосіб життя». 

Олена Павлівна Отт-Скоропад-
ська померла у місті Цюріх (Швей-
царія) 4 серпня 2014 року, про-
живши 95 років. 

Пам’яті нашої добродійниці за-
турцівські музейники присвяти-
ли кілька виставок, одна з яких 
експонується і нині.

Наталя ГАТАЛЬСЬКА, провідний 
науковий співробітник Затурцівського 

меморіального музею 
В’ячеслава Липинського

АКТУАЛЬНО

З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ

МИСТЕЦЬКИЙ СВІТ 
ТЕТЯНИ ШРЕНКО
Для мистецтва немає меж! Воно 

знаходить собі місце навіть там, 
де, здавалося б, нічого не може 
бути, і проростає з найнеочікува-
ніших матеріалів. Так і талановита 
скульпторка зі США Тетяна Шрен-
ко показує на власному прикладі, 
що немає такої сировини, з якої 
неможливо створити скульптуру. 

Народилася мисткиня в м. Хар-
бін (Китай), та через революцію 
її сім’я змушена була переїхати 
до Харкова. Але біда наздогнала 
їх і тут. У школу, куди дівчина хо-
дила лише тиждень, влучило дві 
бомби. Після цього вона відві-
дувала приватні заняття. Та доля 
виявилася нещадною до дитини 
– її батьки і сестра загинули. 1945 
року одинадцятилітня Таня пода-
лася шукати кращого життя до Ні-
меччини. Одна в незнайомій кра-
їні, вона знайшла в собі сили для 
навчання. Ніхто навіть не здога-
дувався, що дівчина їх не розуміє. 
Увечері дитина читала книги, аби 
освоїти мову. Там вона прожила 
п’ять років у прийомній родині, 
після чого потрапила до табору 
сиріт і виїхала до США.

Уже в Америці Тетяну вдочери-
ли й дали змогу здобути серед-
ню освіту. Далі вона вступила до 

Пітсбурзького університету, на 
факультет біохімії, але так і не за-
кінчила його. Диплом художни-
ка вона отримала в Університеті 
Джорджа Вашингтона. Саме в той 
час вона настільки захопилася де-
ревом, що записалася на вечірні 
курси з різьблення, на яких опа-
нувала основи роботи з природ-
ним матеріалом. Трохи згодом Те-
тяна знайшла для себе свій стиль 
і повністю віддалася мистецтву. 
Вона зрозуміла, що для того, аби 
зробити скульптуру з дерева, не 
обов’язково брати цілий стовбур, 
адже це досить важко й дорого, – 
можна щільно склеїти між собою 
дощечки, й результат буде той са-
мий, але обсяг роботи набагато 
менший. Коли таке нововведення 
побачив учитель Тетяни, він ска-
зав, що спочатку вона навчалася 
в нього, а тепер він буде навчати-
ся в неї. Майстриня настільки за-
хопилася скульптурою, що одно-
го лише дерева вже не вистачало 
для втілення дивовижних ідей. 
В її руках почали з’являтися нові 
матеріали для творчості, серед 
яких були й мідь, і бронза, і папір, і 
скло, і камінь, і навіть крига.

Свої ескізи мисткиня тримає в 
голові, бо, як сказала сама Тетя-
на, «коли ти малюєш ескізи, то ви-
ливаєш на папір усі свої емоції, і 

їх майже не залишається для ви-
робу». Та, здається, що сам всесвіт 
робить усе можливе задля того, 
аби скульптури народжувалися 
саме з рук майстрині. Матеріал 
для роботи жінка часто знаходить 
просто під час прогулянки. Так 
до її рук потрапив уламок дере-
ва, який принесла річка. Він уже 
мав певну форму, яка нагадува-
ла людську ступню. Тетяна докла-
ла зовсім небагато зусиль, аби на 
світ з’явилася скульптура під наз-
вою «Іди зі мною, щоб знати мою 
душу».

Іноді здається, ніби натхнення ні 
на мить не покидає майстриню. 
Можливо, це тому, що музу при-
носить вітер. Скульпторка від-
чуває його у своїх роботах, вона 
відчуває його в собі. Він ніби сам 
володіє рукою автора й надихає 
на створення гармонійних і гра-
ційних форм. Це відчуття прино-
сить спокій самій Тетяні і, як наслі-
док, її скульптурам. 

Тетяна Шренко є яскравим при-
кладом того, як знайти своє місце 
в мистецтві, як упродовж усього 
життя навчатися й ніколи не зу-
пинятися на досягнутому. 

Ірина ДЯДЕЧКО,
інформаційна служба НМЗУГ
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АРТ-ЛАБОРАТОРІЯ «УКРАЇНСЬКА ХАТА – 
ТАЛАНТАМИ БАГАТА» ЗАПРОШУЄ

Свій перший ювілей відзначив 
проект «Українська Хата 
– талантами багата», який 
розпочав свій поступ минулого 
року на базі відділу мистецтв 
Херсонської обласної 
універсальної наукової 
бібліотеки імені Олеся Гончара. 
Засновники проекту – Оксана 
Володимирівна Олексюк та 
Олег Васильович Олексюк. 

Проект передбачає 
проведення захо-
дів з метою утвер-
дження серед на-
селення смаглявої 

Таврії українських традицій, об-
рядів, сприяння розвитку рідної 
мови та національної культури. 

На сьогодні проведено уже по-
над 10 засідань «Української 
Хати», в яких взяли участь понад 
780 учасників з м. Херсона та Го-
лопристанського, Білозерсько-
го, Каховського, Олешківського 
та Новотроїцького районів. За-
ходи відбувалися за участі на-
родних артистів України Харіса 
Ширінського та Наталії Лелеко, 
лауреатів всеукраїнських кон-
курсів вокалістів Івана Бурла-
ки та Тетяни Дудкіної, народних 
аматорських колективів «Херсон-
ські молодички», «Червона Кали-
на» та «Співочі барви» обласного 
Палацу культури, аматорського 
народного ансамблю «Велетня-
ночка» Велетенського сільського 
Будинку культури Білозерського 
району, заслужених діячів мис-
тецтв України Валерія Кулика та 
Олексія Пономарьова, заслуже-
них працівників культури Укра-
їни Василя Мелещенка та Олега 
Олексюка, заслужених журналіс-
тів України Валерія Долини, Лю-
бові Лагутенко та Анатолія Ма-
рущака, почесних громадян міста 
Херсона Василя Гайдамаки та 
Анатолія Кичинського. Було пре-
зентовано виставки картин май-
стрів пензля Володимира Гонча-
ренка, Олександра Степаненка та 
Василя Боженка, виставки робіт 
народних майстринь Антоніни 
Теленчак, Наталії Ремішевської, 
Галини Міхєєвої та Тетяни По-
ліваної, майстра різьби по дере-
ву Олега Бантюшевського. Також 
проведено зустрічі з головою об-
ласної організації Національної 
спілки краєзнавців України, кан-
дидатом історичних наук Олексі-
єм Макієнком та відомою укра-

їнською поетесою, лауреатом 
літературної премії імені Григо-
ра Тютюнника, нашою земляч-
кою Юлією Бережко-Камінською. 
Проведено вечори, присвячені 
пам’яті Володимира Івасюка та 
100-річчю Соборності України.

«УКРАЇНСЬКА ХАТА» НА 
ПІСНІ БАГАТА
Незважаючи на зливу та вітер 

на Білобережжі, у світлиці від-
ділу мистецтв Херсонської об-
ласної книгозбірні імені Олеся 
Гончара було людно і по-родин-
ному затишно. Понад 70 шану-
вальників українського мисте-
цтва долучилися до завсідників 
арт-лабораторії «Українська Хата 
– талантами багата». Цього разу 
присутні мали змогу насолоди-
тися вдосталь українськими за-
душевними піснями у виконанні 
лауреата всеукраїнських конкур-
сів вокалістів Івана Бурлаки. Він 
виконав понад 15 українських 
естрадних пісень, чимало пісень 
місцевих авторів співак презен-
тував уперше. Поети Херсон-
щини Валерій Кулик, Анатолій 
Дунаєв, Іван Немченко, Тетяна 
Федчик, Катерина Марчук, Ва-
лентина Липенко-Винник, Надія 
Ратушко, Світлана Кошолап, Те-
тяна Домбровська, Микола Каля-
ка, Володимир Назаренко та інші 
поділилися з присутніми своїми 
новими творчими знахідками.

Олег Олексюк презентував нові 
літературні альманахи «Так ніхто 
не кохав» Хмельницького видав-
ництва Лілії Стасюк та «Ковток 
життя» Білоцерківського видав-
ництва «Час Змін. Інформ», а та-
кож ознайомив присутніх з но-
вою власною книгою сонетів 
«Невгамовні» та тематичною 
книжковою виставкою «Тайно-
пис української вишивки».

Господиня «Української Хати» 
Оксана Олексюк подарувала спі-
вакові-іменинникові свій кулі-
нарний витвір мистецтва, а знана 
в Україні вишивальниця, заслу-
жений працівник культури Укра-
їни Наталія Ремішевська презен-
тувала перед шановною публікою 
свої шедеври з українською ви-
шивкою.

Привітали організаторів заходу 
та висловили бажання в подаль-
шому співпрацювати з «Укра-
їнською Хатою» президент жі-
ночого клубу «Ініціатива» Зоя 
Бережна та голова правління 

Херсонської обласної організації 
Національної спілки журналіс-
тів України, заслужений журна-
ліст України Валерій Долина. На 
завершення засідання арт-лабо-
раторії Іван Бурлака зі своїми ви-
хованцями виконав фінальну піс-
ню під бурхливі оплески вдячних 
слухачів.

ЖУРНАЛІСТСЬКА РОДИНА 
В «УКРАЇНСЬКІЙ ХАТІ»
Саме так назвали свій захід ор-

ганізатори зустрічі ветеранів 
журналістської справи у світли-
ці відділу мистецтв Херсонської 
обласної універсальної науко-
вої бібліотеки ім. Олеся Гончара. 
Близько 50 найвідоміших жур-
налістів Херсонщини відгукну-
лися на запрошення правління 
Херсонської обласної організації 
Національної спілки журналістів 
України та керівництва проекту 
«Українська Хата – талантами ба-
гата» у родинному колі однодум-
ців відзначити 60-річчя від дня 
створення Національної спілки 
журналістів України. Заслуже-
ні журналісти України – Валерій 
Долина, Анатолій Марущак, Ка-
терина Росторгуєва, Тетяна Ка-

менська, Любов Лагутенко – та 
знані журналісти смаглявої Тав-
рії – Анатолій Яценко, Генна-
дій Ячменьов та Любов Брусик – 
згадали з побратимами по перу 
найбільш яскраві сторінки жур-
налістської біографії. А один з 
найстарших журналістів Херсон-
щини, метр фотожурналістики, 
заслужений працівник культури 
України, почесний громадянин 
міста Херсона Алеан Олексан-
дрович Альперт повідав присут-
нім про те, яку роль у житті трьох 
поколінь Альпертів відіграла 
журналістика, ознайомив колег 
з унікальними фотознімками, 
де світоч українського красного 
письменства – Олесь Гончар – се-
ред письменників та журналістів 
Херсонщини.

Заслужений діяч мистецтв 
України, поет і журналіст Валерій 
Кулик та заслужений працівник 
культури України, поет і журна-
ліст Олег Олексюк прочитали для 
своїх колег власні поетичні тво-
ри, чим доповнили творчу скла-
дову заходу, на якому улюблені 
українські естрадні пісні дарував 
глядачам лауреат всеукраїнських 
конкурсів вокалістів Іван Бурла-

ка. Господиня «Української Хати» 
Оксана Олексюк пригощала при-
сутніх свіжоспеченим печивом, 
цукерками та гарячими чаєм і 
кавою. Надзвичайно душевне за-
сідання арт-лабораторії «Укра-
їнська Хата – талантами багата» 
закінчилося загальним закликом 
присутніх збиратися на тепле і 
відверте спілкування родиною 
журналістів-однодумців якомога 
частіше.

Маємо також результат й у ви-
давничій справі. Під патронатом 
«Української Хати» побачила світ 
перша поетична збірка молодої 
української поетеси Катерини 
Марчук «Батьківська стежина». Є 
ще чимало цікавих задумів щодо 
вдосконалення роботи арт-лабо-
раторії, про які розповімо пізні-
ше.

Сподіваюся, що наступні міся-
ці роботи арт-лабораторії «Укра-
їнська Хата – талантами багата» 
будуть ще більш плідними й на-
сиченими новими знахідками та 
відкриттями талановитих особи-
стостей смаглявої Таврії.

Олег ОЛЕКСЮК,
заслужений працівник 

культури України

СІМ НЕБЕС У ПОЕЗІЇ ЛЕСІ 
ШМИГЕЛЬСЬКОЇ
Людей здавна приваблю-

вало небо. Зазирнути у синє 
безмежжя, пізнати таємни-
ці зіркового закрайсвіття, 
злетіти до хмар і розпро-
стерти руки, вдихаючи на 
повні груди вітряну прохоло-
ду. Поети схожі на цих аеро-
романтиків, адже вони так 
само зазирають за обрій і 
злітають у своїх віршах над 
хмарами.

Лесю Шмигельську новачком у 
літературі не назвеш. І так збігло-
ся, що збірка «Сьоме небо» (яка 
вийшла у видавництві «Час Змін 
Інформ») є сьомою книгою член-
кині НСПУ з Івано-Франківщини. 
Вже досвідчена поетеса в книзі 
показала багатогранність свого 
таланту, вміння оперувати фор-
мою вірша і його тематикою. І 
книга складається немов із семи 
тематичних небес, про які хоче 
розповісти пані Леся.

Одне з небес – це освідчення 
в любові батькам і своїй сім’ї. На 
цьому небі спогади дитинства, 
приємні й смачні, як спечений 

мамою хліб. Небо розлоге, як 
пшеничні лани, коли кожна хви-
лина приносить нові відкриття. І 
ці скороминущі смаки дитинства 
пані Шмигельська намагається 
передати читачу і своїм дітям.

… Ще і нині дитина, бо 
тато чекає жнива,

Ще матуся старенька пече 
Великодню хлібину.

Я – щаслива… Щаслива! Бо 
казка не вмерла – жива

Я – дитина…
Іншими авторськими небесами 

є розмова з природою і Ним, най-
справедливішим, бо Він віддав 
життя за людей. І поетеса своїми 
віршами малює образи, які ніби 

переносять читача в світ любові 
та єднання. Коли ти можеш спи-
тати поради у Всевишнього, і він 
радо дасть відповідь. Ці вірші на-
поєні солодким узваром спокою 
і пахнуть заправленою медом 
різдвяною кутею. А щодо описів 
природи, то хіба хтось може по-
рівнятися з романтичними укра-
їнками, які залюблені в природу 
рідного краю? Зі сторінок «Сьо-
мого неба» ви відчуєте пахощі 
лісу, летітимете разом із п’янким 
вітром над щедрою землею на-
шої Батьківщини.

Леся Шмигельська вдало екс-
периментує з формами вірша. 
Вона не зациклюється на одно-
му розмірі, а шукає (і знаходить) 
способи висловити свої емо-
ції та почуття. Тож коли гортаєш 
сторінки «Сьомого неба», то не 
втомлюєшся від одноманітності 
і заяложеності. Кожна сторінка, 
наче сюрприз, ї ї перегортаєш в 
очікуванні нової поетичної при-
годи і сповна винагороджуєш 
себе, перегорнувши останній 
лист.

Костянтин КЛИМЧУК
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БОЛГАРІЯ – У НАШИХ СЕРЦЯХ!
Сергій і Тетяна Дзюби – відомі 
українські письменники, 
перекладачі, журналісти, а 
пані Тетяна ще й науковець 
– доктор наук із соціальних 
комунікацій, професор 
та академік. Їхні твори 
перекладені 65-ма мовами 
і надруковані в провідних 
газетах і журналах 50-ти країн. 
Тож за кордоном успішно 
побачили світ 30 їхніх книжок. 

Вони – лауреати бага-
тьох дуже престиж-
них зарубіжних 
нагород: імені Фран-
ческо Петрарки, Ер-

неста Хемінгуея, Джека Лондона, 
Мігеля де Сервантеса, Франца 
Кафки, Гомера, Антуана де 
Сент-Екзюпері, Людвіга Нобеля 
та інших відзнак у багатьох дер-
жавах. 

Сергій і Тетяна – постійні учас-
ники міжнародних літературних 
фестивалів. Сергій Дзюба уже 5 
років очолює Міжнародну літера-
турно-мистецьку академію Украї-
ни, котра об’єднує письменників, 
перекладачів, науковців, журна-
лістів та громадських діячів із 55 
країн. До речі, твори Сергія Дзю-
би (він – автор 85 книг) прочита-
ло вже понад 4 мільйони людей в 
усьому світі.  

  
– Пане Сергію, як і коли поча-

лися літературно-переклада-
цькі зв’язки з болгарами? 

– Коли в 2013 році ми започат-
кували міжнародний літератур-
ний проект «Вірші Тетяни і Сер-
гія Дзюби 60-ма мовами світу», то, 
зрозуміло, шукали перекладачів, 
які водночас – відомі та справді 
талановиті поети. Тож згодом ми 
з Танею і познайомилися з Анною 
Багряною, українською письмен-
ницею, котра, як дружина знаного 
болгарського поета, барда та ди-
пломата Димитра Христова, меш-
кала тоді в Македонії (Димитр 6 
років очолював болгарський куль-
турний центр у цій країні). 

Анна невдовзі й познайомила 
нас зі своїм обдарованим і шля-
хетним чоловіком, який прекрас-
но переклав болгарською мовою 
– спочатку добірку наших віршів, 
а потім – таку ошатну поетич-
ну книжку «На сріблястій долоні 
вічності». Ця збірка побачила світ 
у Болгарії, в Софії, у видавництві 
відомого поета та громадсько-
го діяча Бояна Ангелова, голови 
Спілки письменників Болгарії 

(Аня Багряна була консультан-
том, допомагала Димитру Хри-
стову). І переклади наших віршів 
створені дійсно на високому рів-
ні, за що ми щиро вдячні Дими-
тру, Анні та видавцеві.

Книжка набула резонансу. Наші 
вірші також з’явилися у болгар-
ських часописах. І згодом спо-
чатку мене, а потім і Тетяну Дзю-
бу запросила на свої міжнародні 
фестивалі поезії, які проходять 
щороку у Варні, в Болгарії, очіль-
ниця тамтешньої Слов’янської 
академії поетеса Елка Няголова. 
Так ми побували в Болгарії, на-
писали про це матеріали, опублі-
ковані в провідних українських 
ЗМІ. Отримали почесні нагоро-
ди – «Перемога» (від болгарських 
учителів) та «Золотий Пегас» (від 
Спілки письменників Болгарії). 

Ми переклали з болгарської 
вірші їхніх знаних поетів, зокре-
ма, добірка проникливих пое-
зій Елки Няголової опублікована 
в журналі «Всесвіт». Нині наше 
співробітництво триває. Напри-
клад, доктор наук із соціальних 
комунікацій, професор, академік 
Тетяна Дзюба майже місяць чи-
тала в Софії, у Болгарії, лекції на 
запрошення Софійського універ-

ситету. Я написав кілька рецензій 
на книги Анни Багряної. 

– Ваш інтерес: класика чи су-
часна поезія? 

– Нас із Танею цікавить і кла-
сика, й доробок сучасних бол-
гарських поетів і прозаїків. Дуже 
подобається творчість Димитра 
Христова та Бояна Ангелова. Вза-
галі, перелік усіх наших уподо-
бань займе не одну сторінку. То 
просто зазначу, що болгарська лі-
тература – напрочуд цікава та са-
мобутня. Та й загалом – ми щиро 
любимо Болгарію, вона – у наших 
серцях! Це – дружній слов’ян-
ський народ, в якого є чому пов-
читися. Звісно, що нашим держа-
вам потрібно дружити й активно 
розвивати співробітництво в усіх 
сферах життя. Між іншим, я – 
вже член Міжнародної слов’ян-
ської літературно-мистецької 
академії у Варні. 

   
– Серед Ваших перекладачів – 

Димитр Христов (дякую за на-
діслану книжку). Хто відгукнув-
ся на неї?

– Знову ж таки не хотілося б ко-
гось виділяти, бо відгуків було 
чимало. Ми вдячні всім, хто її 

просто прочитав, а тим більше – 
відреагував на появу цієї книжки 
– написав рецензію. Адже збірка 
«На сріблястій долоні вічності» 
мала хороший резонанс і в Укра-
їні. Наприклад, її відзначено «Ді-
амантовим Дюком» – найвищою 
нагородою Міжнародного літе-
ратурно-мистецького (україн-
сько-німецького) конкурсу імені 
де Рішельє, в якому щороку бе-
руть участь сотні письменників 
із понад 30 держав світу. Урочи-
сте нагородження відбувається в 
Одесі, і це – справді престижно. 

  
– Що з болгарської мови Ви 

включили до 4-томника віршів 
60 мовами, виданого в Канаді?

– До нашого чотиритомника 
(а точніше – до першого тому) 
увійшли майже всі переклади 
Димитра Христова, адже вони – 
найкращі. Як бачите, ця робота 
триває. Бо після того, як вийшов 
чотиритомник, наші вірші пере-
клали ще п’ятьма мовами, зокре-
ма в Африці. Стабільно з’явля-
ються нові закордонні книжки, 
цього року – в Іспанії і Болівії (іс-
панською та українською мова-
ми) та в Румунії (румунською та 
українською). Зараз вдалося пе-
ревидати водночас 30 наших книг 
– загальним накладом понад 150 
тисяч примірників.

А в Чехії, у Брно, в театрі музики 
і поезії «Агадір», чудово постави-
ли дві вистави за нашою чеською 
книжкою «Дощ із твоїми очима»: 
«Закохайся в мене у суботу» (за 
моїми творами) та «Крила Сімар-
гла» (за віршами Тані). І оскільки 
цей проект профінансувало Мі-
ністерство культури Чехії, ми їз-
дили на прем’єри обох вистав, а 
також представили свою чеську 
книжку в Празі та Брно. Тобто ми 
двічі поспіль побували в Чехії – це 
дуже красива країна, як і Болгарія!

– Що входить в обов’язки 
члена Слов’янської літератур-
но-мистецької академії у Варні? 

– Це – міжнародна літератур-
на організація, тому все нара-
зі цілком  демократично: творче 
співробітництво, участь у фести-
валях. До речі, ми з Тетяною Дзю-
бою – члени міжнародних літера-
турних академій і творчих спілок 
і в інших країнах: у Німеччині, 
Бельгії, Угорщині, Румунії, Казах-
стані, Удмуртії, Македонії…

– У 2014 році Ви отримали 
міжнародну нагороду-відзнаку 

Синдикату болгарських учите-
лів «Перемога» на престижному 
Міжнародному фестивалі пое-
зії «Славянська прегръдка». І, я 
так думаю, у той час це дуже по-
сприяло Вам у подальшій між-
народній діяльності. Бо там же 
були відомі поети з багатьох 
країн!

– Безперечно, ми особисто по-
знайомилися з чудовими бол-
гарськими поетами, а також – зі 
знаними письменниками з інших 
держав, котрі стали нашими дру-
зями. Скажімо, саме у Варні я по-
дружився з відомим німецьким і 
верхньолужицьким поетом Бе-
недиктом Дирліхом (і потім ми з 
Тетянкою не раз ставали лауре-
атами міжнародного фестивалю 
поезії та верхньолужицької куль-
тури в Баутцені (Будишині), по-
близу Дрездена. 

А Тетяна Дзюба у чарівній Варні 
заприязнилася з видатним серб-
ським поетом Рісто Василевскі, 
який невдовзі переклав нашу 
поетичну книжку «На острові, 
далекому, мов сльози Єви» серб-
ською мовою та надрукував її в 
своєму популярному видавни-
цтві «Арка» (вона відзначена як 
«Книга року» в Сербії). А мене з 
Рісто познайомила Анна Багряна, 
як і з відомими поетами з Маке-
донії. Після фестивалю в Болгарії 
Тетяну Дзюбу запросили до Хор-
ватії. Тому я всім би радив їзди-
ти на такі міжнародні імпрези, 
де можна успішно презентувати 
свої книжки, поспілкуватися і по-
дружитися з письменниками та 
перекладачами з різних країн.  

– Серед Ваших нагород – та-
кож почесна грамота Спілки 
болгарських письменників і на-
грудний знак «Золотий Пегас» 
за визначну літературну та пере-
кладацьку діяльність і популя-
ризацію болгарської літератури 
в Україні та світі…

– Так, це – честь для нас із Та-
нею, дуже достойна відзнака, сво-
єрідний аванс на майбутнє!

– Тобто Болгарія – у Ваших по-
дальших творчих планах? 

– Авжеж. Як же можна про неї 
забути? Є бажання, маємо друзів, 
отож, звісно, буде й взаємовигід-
на, хороша співпраця.   

 
Спілкувалася Антоніна КОРІНЬ,

відповідальний секретар обласної 
організації об’єднання болгар «Нашите 

хора», м. Кропивницький

Сергій ДЗЮБА
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КНИЖКА, НА ЯКІЙ ПРИСЯГАЮТЬ ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ
Щастить же декому! 
Нещодавно отримала 
розкішний подарунок – 
«Пересопницьке Євангеліє від 
Матвія», видане у Дрогобичі, 
вид-во “Коло”, 2017 р. до 
500-річчя Реформації. 
Ідея видання належить 
Миколі Федоришину, від 
нього і подарунок. 

Ольга ПУГАЧ

Пан Федоришин, за-
служений працівник 
культури України, 
працював директором 
КЗ «Культурно-архе-

ологічний центр «Пересопниця» Рів-
ненської обласної ради у 2011-2018 р. 
При вищезгаданому центрі діє музей 
Пересопницького Євангелія, голов-
ним експонатом якого є факсимільне 
видання Пересопницького Євангелія 
(2008 р.)

У книзі «Пересопницьке Єван-
геліє від Матвія» відтворено одне 
з чотирьох канонічних Євангелій, 
тобто першу частину рукописного 
оригіналу — визначної пам’ятки на-
ціонального ренесансу та європей-
ської Реформації. Сам же оригінал  
Пересопницького Євангелія, на яко-

му (як і на Конституції) присягають 
Президенти України на вірність укра-
їнському народові, зберігається в Ки-
єві, в Інституті рукопису Національ-
ної бібліотеки ім. В. Вернадського. 
Цей розкішний манускрипт вагою 9 
кг 300 г складається з 482 пергамент-
них листків, його обкладинка оправ-
лена в дубові дощечки, що обтягну-
ті зеленим оксамитом. Кожна літера 
тексту, що добре зберігся, виписана з 
високим рівнем майстерності україн-
ських переписувачів. О р н а -
ментація книги відтворює народний 
український стиль. Рукопис створе-
но архімандритом Пересопницького 
монастиря Григорієм, писарем Ми-
хайлом Василевичем та його учнем.

Що особливого в книжці, яка ста-
ла одним із символів української на-
ції?Євангеліє — визначна рукописна 
пам'ятка православної церкви, ста-
роукраїнської мови та мистецтва XVI 
століття, один із перших українських 
перекладів канонічного тексту Чет-
вероєвангелія євангелістів Матвія, 
Марка, Луки та Івана, до появи якої 
на світ була причетна волинська кня-
гиня Анастасія Заславська. Роботу 
над Євангелієм розпочали у 1556 р. 
у Свято-Троїцькому монастирі у мі-
стечку-замку Заславі, а завершили 
1561 р. у Пересопницькому монастирі 
села Пересопниця, яке у давньорусь-
кі часи було містом-фортецею, столи-
цею удільного князівства Волинської 
землі. Великий макет цього монасти-
ря та церкви Різдва Богородиці, виго-
товлений за інвентарем 1600 р., також 
є експонатом музею Пересопницького 
Євангелія.

Пересопницьке Євангеліє написане 
староукраїнською писемною мовою 
як переклад з церковнослов’янської 
мови болгарської редакції. Книга ста-
ла важливим чинником утвердження 
живої української мови в релігійних 
текстах у часи, коли польське панство 
та король, утверджуючи колонізацію, 
нав’язували пригнобленим верствам 
українського народу католицизм і ла-

тину. У той час було здійснено чимало 
подібних перекладів – Луцьке Єван-
геліє, Волинське тощо. Але найвиз-
начнішою пам’яткою з погляду мо-
вознавців став переклад Євангелія 
Пересопницького.

Пересопницьке Євангеліє засвідчує 
високий рівень української культу-
ри книговидання та перекладацької 
майстерності в Україні XVI cт. Тво-
рення книги – переклад, перепису-
вання, художнє оформлення — праця 
різних суспільних прошарків, серед 
яких монахи та селяни, ремісники, що 
виготовляли пергамент, а також відо-
мі волинські меценати з української 
шляхти – князі Заславські та Чорто-
рийські.

З Пересопницького монастиря кни-
га помандрувала до школи єзуїтів у 
Клевані, потім у покозачений Звягель, 
Києво-Печерський монастир, і за ча-
сів гетьмана Мазепи ця реліквія, як 
подарунок, потрапляє до Переяслав-
ського єпископського престолу, де  з 
нею ознайомився Йосип Бодянський. 
Про книжку є згадки й у Т. Г. Шевчен-
ка. Києва ж вона дісталася вже з Пол-
тавщини, і до передачі її бібліотеці В. 
Вернадського зберігалася у Києво-Пе-
черській Лаврі.

Два слова щодо 500-літнього юві-
лею Реформації. Протестантизм у 

Європі за легендою бере свій поча-
ток від дня 31 жовтня 1517 р., коли 
Мартін Лютер, батько Реформації, 
прибив на дверях церкви у Віттен-
берзі свої 95 тез, які корінним чином 
змінили політику, історію і владу в 
Європі. З трактату було зрозуміло, 
що протест Лютера викликала, зо-
крема, практика індульгенцій у като-
ликів  –  відпущення гріхів за гроші, 
і це тільки одна з тез! Побутує дум-
ка, що найбільш успішними країна-
ми Європи стали, зрештою, ті, в яких 
віруючі пішли за Лютером, Цвінглі, 
Кальвіном – отцами протестантиз-
му, який утверджувався у Віттен-
берзі і Женеві, Цюріху і Страсбурзі. 
В Україні серед віруючих на сьогодні 
близько третини  –  протестанти. 

Колись звернула увагу на слова, 
цілком мені симпатичні, які припи-
сують Жану Кальвіну: «Я хотів би, 
щоб коли Господь по мене пошле, то 
вони застали мене за роботою».

А невтомний пан Федоришин 
шукатиме спонсорів, щоб ми мог-
ли побачити і наступні три части-
ни Четвероєвангелія. Доступність 
цього цікавого твору  сприяла б 
осягненню нами, сучасниками, 
премудростей староукраїнської 
мови та її каліграфії. Адже це захо-
пливо і цікаво!

ПЛІДНА СПІВПРАЦЯ Й ТВОРЧЕ НАТХНЕННЯ
Володимира Гнатюка усе свідоме 

життя тісно єднала щира й плідна 
дружба та співпраця з багатьма мит-
цями, серед яких великий майстер 
пензля Іван Труш. Особлива сердеч-
на дружба та плідна співпраця була 
у вченого з митцями пензля рідного 
краю – Оленою Кульчицькою, Юлі-
аном Панькевичем, Михайлом Бой-
чуком (до речі, його робота «Пор-
трет Володимира Гнатюка» чи не 
єдина з оригінальних робіт зберег-
лася до наших днів, котра є в Словач-
чині у Миколи Мушинки у Пряшеві) 
та скульптором Михайлом Паращу-
ком (вчений поміг митцю із житлом 
у Львові). Щире спілкування було у 
Володимира Гнатюка з художника-
ми-ілюстраторами Володимиром 
Кобринським і Микитою Вихором.

Наукова та фольклористична спад-
щина, життя і діяльність Володи-
мира Гнатюка багатьох з цих митців 
надихали на створення оригіналь-
них мистецьких творів, ілюстрацій 
до окремих видань праць і фолькло-
ристичних збірників ученого.

51 рік в експозиції меморіальної 
домівки в родинному Велесневі Во-
лодимира Гнатюка експонуються 

мистецькі твори Івана Труша, на-
родних художників України, лау-
реатів Національної премії Укра-
їни імені Тараса Шевченка Олени 
Кульчицької (графічні аркуші до 
«Нарисів української міфології» 
Володимира Гнатюка), Василя Ка-
сіяна (естампи «Тарас Шевченко», 
«Леся Українка», «Іван Франко», 
«Василь Стефаник», «Павло Грабов-
ський»), Володимира Патика (олій-
ний портрет Володимира Гнатюка), 
львівських графіків – заслуженої 
художниці України Стефанії Ге-
бус-Баранецької (10 графічних ар-
кушів), Софії Каррафи-Корбут (10 
естампів, серед яких два портрети 
Володимира Гнатюка), Івана Кри-
слача (графічні аркуші-ілюстрації 
до першого видання нарису-путів-
ника «Етнографічно-меморіальний 
музей Володимира Гнатюка у Ве-
лесневі» (Львів, «Каменяр», 1971); 
олійні полотна родича академіка 
Григорія Смольського «Відкрит-
тя пам’ятника Тарасові Шевченку 
у Красноіллі» (1970), «Відкриття 
пам’ятника Володимирові Гнатюку 
у Велесневі» (1971), «Будинок НТШ 
у Львові» (1982).

Особливою гордістю оселі вченого 
є три портрети Володимира Гнатю-
ка – роботи тернопільських худож-
ників: заслуженого діяча мистецтв 
України Степана Данилишина, Гри-
горія Миколишина, Богдана Ткачика. 
А у фондах музею – кримські мотиви 
севастопольських художників Петра 
Коломойцева (понад 40 олійних пей-
зажів) та офорти Ярослава Миськіва 
– уродженця села Коропець!

Експозиція чотирьох кімнат до-
мівки академіка-земляка продеко-
рована пастелями та монотипіями 
«Старий Велеснів», «Стара хата Ве-
леснева», «Бучач», «Будинок Бучаць-
кої нижчої гімназії», «Станіславів-
ська вища гімназія», «Львівський 
університет», «Львівська українська 
гімназія», «Куток старого Тернопо-
ля», «Будинок НТШ у Львові», «Ку-
ток старого Львова», «Криворівня» 
– киян Ірини Левитської та Юрія 
Кисличенка, які за власними ескіза-
ми художньо оформили п’ять експо-
зиційних кімнат господи вченого ще 
у травні-серпні 1968 року!

В експозиції четвертої кімнати на-
шого музею експонуються прижит-
тєві видання окремих збірників ка-

зок Володимира Гнатюка – «Народні 
новели» (Львів, 1917) з образками 
Володимира Кобринського, «Барон-
ський син в Америці» (Львів, 1917) з 
образками Юліяна Панькевича, «На-
родні байки» (Львів, 1918) з образка-
ми Микити Вихора, «Народні байки 
для дітей» (Львів, 1923) з образками 
Олени Кульчицької; а у п’ятій кім-
наті – перше видання нарису-путів-
ника «Етнографічно-меморіальний 
музей Володимира Гнатюка у Велес-
неві» (Львів, «Каменяр», 1971) з ілю-
страціями львів’янина – графіка Іва-
на Крислача.

Уже 51 рік усіх відвідувачів осе-
лі велеснянина зустрічає бронзова 
таблиця зі словами Івана Франка: 
«…В. Гнатюк, феноменально щасли-
вий збирач усякого етнографічно-
го матеріалу, якому з наших давні-
ших збирачів, мабуть, не дорівняв ні 
один» – робота львівського худож-
ника і скульптора Богдана Романця 
(31 серпня 1968 року).

48 років перед музеєм височіє 
пам’ятник академіку Володимиро-
ві Гнатюку – робота львів’янина, 
скульптора-лемка Луки Біганича (23 
травня 1971 року).

В центрі Велеснева стоїть Пам’ят-
ний знак на честь велеснян, які за-
гинули в роки Другої світової війни, 
– робота львівського скульптора, за-
служеного діяча мистецтв України, 
лауреата Національної премії Укра-
їни імені Тараса Шевченка, профе-
сора Дмитра Крвавича (7 листопада 
1975 року).

Минуло 28 років з того дня, як на 
будинку Велеснівської загальноос-
вітньої  І-ІІ ступенів школи імені В. 
М. Гнатюка відкрито меморіальну 
дошку з таким написом: «У Велес-
нівській однокласній школі вчив-
ся Володимир Гнатюк. 1871-1926» 
– робота тернопільського скульпто-
ра Миколи Рудого (12 жовтня 1991 
року).

Гостей Велеснева та відвідувачів 
домівки вченого-земляка щоразу 
зустрічають і супроводжують усі ці 
мистецькі роботи великих майстрів 
пензля та різця України.

Романа ЧЕРЕМШИНСЬКА, 
співзасновниця, директор 

Етнографічно-меморіального музею 
Володимира Гнатюка, відмінник освіти 

України, член НТШ, НСКУ, НСЖУ

Микола ФЕДОРИШИН
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А КРИЛА ГОЯТЬСЯ І Я ЗНОВ ЛЕЧУ ДО СОНЦЯ, ДО ЩАСТЯ*
Якщо сказати, що Марія 
Ткачівська професійно 
пише поезію і прозу, то це 
не про неї. Вона творить 
своє письмо думкою серця, 
а це – мистецтво передачі 
життя таким, яким воно є, 
без прикрас і вигаданого.

Чому в цьому жит-
ті все не те й не так 
(саме цією ущерб-
ністю характерний 
стан цивілізації в 

Паскалевих «Думках»)? Людське 
життя незбагненне й недосліди-
ме: «Прагнемо істини, а знаходи-
мо в собі лише непевність» (Блез 
Паскаль, «Думки»). Жоден мисли-
тель, жодна наука не в змозі осмис-
лити вічні істини кохання: «На-
справді нам невідомо ані що це 
таке, ані чому нам властиво зако-
хуватися...» (Робін Данбар, «Наука 
любові та зради»). Не випадково 
єгипетський фараон Рамзес Вели-
кий на пам’ятнику своєї улюбленої 
дружини Нефертарі написав: «Тій, 
завдяки якій сяє сонце...». І це було 
понад 3200 років тому.

Серцю не накажеш, але нехай 
наші вчинки керуються думкою 
серця. Про любов та зраду бага-
то писано в усі часи. У згаданій 
книжці Робіна Данбара (а це 346 
сторінок) досить детально до-
сліджуються основні причини 
зради: «Близькі стосунки мають 
непевне майбутнє, якщо це не 
стосунки в родині. Якщо постій-
но не підсилювати романтичні 
стосунки частим спілкуванням... 
жінки переживають нехтування 
собою набагато глибше, ніж чо-
ловіки. Отже, видається, що при-
близно третина чоловіків може 
мати схильність до поганої пове-
дінки...». Я ж думаю, що на гармо-
нію інтимних стосунків вплива-
ють ще й фізіологічні відхилення 
в організмі жінок і чоловіків. Де-
які психотерапевти стверджу-
ють, що в сім’ї мають доміну-
вати спільні погляди на життя, 
однакові гастрономічні уподо-
бання, гармонія інтимних сто-
сунків, бажання погладити одне 
одного, бо «кохати – це не озна-
чає дивитися одне на одного, ко-
хати – це означає разом дивити-
ся в одному напрямку» (Антуан 
де Сент-Екзюпері); і спілкувати-
ся, говорити про те, що разом по-
бачили. Пам’ятаймо просту іс-
тину, що спілкування дає змогу 
пізнати одне одного. Плекаймо 
оберіг свого рідного щастя, ша-

нуймо одне одного, бо все руйну-
ється тільки і тільки зсередини, 
перевиховати можна (і це нам під 
силу!) самого себе (пізнати мож-
на – того, кого полюбив).

Життя прекрасне, але воно жор-
стоке й підступне водночас: «В 
житті найперше – це притомність 
духа, / тоді і вихід знайдеться з 
нещасть» (Ліна Костенко). При-
томність духа... і цей дух життя, 
порада в бабусиній саморобній 
полотняній книжечці: «Ти писала 
її для мене, бабусю... Не дозволь 
хмарці засмучувати твоє личко, і 
я радітиму за тебе. Не бійся труд-
нощів і не впадай у розпач. Будь 
сильною і зумій знайти своє ща-
стя» (Марія Ткачівська. Тримайся 
за повітря. – Харків: Книжковий 
Клуб «Клуб сімейного дозвілля», 
2019. – с. 7-8).

«Головне в житті – життя. А 
решта – література», – сказав Ва-
силь Стефаник. У житті – життя, 
але що ж це за життя, Соломійко, 
коли ти на першому побаченні «...
пригорнулася до Андрієвих гру-
дей і заплющила очі» (с. 15). Щоб 
полюбити, покохати – потрібно 
пізнати людину. Тут і всі життєві 
проблеми: «Коли хочеш вигоро-
дити саму себе, перекладаєш про-
вину на випадковість» (с. 18). Я 

ж попереджав, щоб наші вчинки 
керувалися думкою серця: «Со-
ломійка притихла і довірливо за-
глянула в бабусині очі, мов у вічі 
свого правдивого, ще донедав-
на земного Ангела-хоронителя. 
“Пробач! Я посковзнулася”» (с. 
22). Життя ж триває. До бабусі, її 
книжечки за порадою: «Розпач – 
це слабкість! Випрям плечі, підве-
ди голову» (с. 22).

Тримайся за повітря, Соломій-
ко, але ж пам’ятай, що воно отру-
єне брехнею, підступом, зрадою 
– тобі жити в цьому світі. Бабуся 
подарувала тобі свій дух життя, 
добре серце. Андрій занедужав... 
Ти його виходила. Спільне жит-
тя, цікава робота, матеріальний 
достаток, раювання в спілкуван-
ні з друзями, але ж: «Пригріта га-
дюка отрути не шкодує (Наталя – 
Б. Д.)... Пристрасть до жінок – це 
як жага до алкоголю (Андрій – Б. 
Д.)» (с. 60-61). Андрій, без відома 
Соломійки, узяв позичку для На-
талі і заклав у банк будинок: «Не в 
тебе брала і не тобі погашатиму, – 
процідила Наталя. – Я з Андрієм 
розрахувалася» (с. 58). 

Кредит потрібно погасити, са-
мотність, рабська праця в Порту-
галії, знущання: «Слизько... знову 
слизько... тримай мене, ковзан-

ко!» (с. 118). Сутність людини – 
бути собою, не зрадити себе, свою 
пам’ять.

Тягарі життя, випробування ча-
тують на кожному кроці: «Якби 
не висока температура, усе було б 
гаразд. За кордоном найстрашні-
ше – це захворіти... Зібравши всі 
на світі зусилля, виповзла з ліжка 
з однією думкою – врешті-решт 
ковтнути чогось гарячого... Соло-
мія відчула на собі чийсь ущипли-
вий погляд» (с. 113-115). Інколи 
приходить допомога з невідомого 
для нас джерела доброти – ми не 
розуміємо багатьох речей, пов’я-
заних з тонкою матерією. Від-
повідно до оригінальної теорії 
Володимира Вернадського про 
ноосферу, так само, як біосфера 
утворюється взаємодією всіх ор-
ганізмів на Землі, так і ноосфера 
складається усіма розумами, що 
взаємодіють. Взаємодіють...

Погляд Пабло – це був поря-
тунок Соломії. Він прочитав її 
думки,  благання порятунку з 
Ноосфери. Пригадуєш, Соломій-
ко, своє перше побачення з Ан-
дрієм? Скільки проминуло часу, 
поки Пабло наважився торкну-
тися тебе: «Пабло м’яко поцілу-
вав Соломію в плече, що чекало 
на його губи» (с. 139). І це було 
кохання, але воно не було твоїм 
– тим єдиним, подарованим Бо-
гом. Але ж твоє серце було зігрі-
те теплом і справжнім коханням: 
«Раз теплом зігріте серце – / Вік 
не прохолоне!» (Тарас Шевчен-
ко). Воно не прохололо: «...Соло-
мія зірвалася на рівні ноги і кину-
лася до серванту. Ложечка!.. Ось 
вона! Соломія притулила до вуст 
ложечку. Цю маленьку протер-
ту ложечку – останню з їхнього 
протертого сервізу» (с. 149). Ло-
жечка – це пам’ять про бабусю: 
«Бо речі – це не лише фізичні тіла, 
яких можемо торкнутися, це геть 
усе на світі: наші дії, наші помис-
ли, наші почуття – то «речі», то 
реальність: res – річ; realis – ре-
човий, реальний» (Андрій Содо-
мора, «Усміх речей»), адже ці речі 
мають душу, дух нашого життя.

Соломійка «заплющила очі: 
“Боже, дай мені вміння берегти 
пам’ять! Дай мені шанс бути ко-
мусь потрібною, бо не залишить-
ся й пилинки від мого існуван-
ня...”» (с. 149).

ШАНС не забарився – це догляд 
за божевільною Патрицією: « – А 
вони кажуть, що ти – божевіль-
на! Та ти ще від них мудріша! Я до 
тебе по-українськи, а ти все і без 

слів уторопала! – Соломія погла-
дила стареньку по щоці» (с. 169). 
За допомогою української мови 
(до-мови-тися) люди здатні по-
розумітися, зрозуміти, полюбити 
одне одного, бо ж форми (краси), 
руху до єдності забагато не бу-
ває...

Самотність... Спілкування з 
Фредерико дає можливість пі-
знати одне одного, і тоді прихо-
дить кохання... Любов, кохання 
– в цьому почутті є щось недослі-
диме: «Їх об’єднали діти: у нього 
вони були, а вона хотіла їх мати!» 
(с. 209). Щойно засвітило сон-
це життя... Фредерико захворів... 
Дорога моя Соломійко: я попере-
джав тебе, що в цьому житті все 
не те й не так... Соломія підписа-
ла документ, а це шістдесят від-
сотків її печінки: «Першою мали 
везти її. Фредерико вдивлявся 
у Соломіїні темні щасливі очі й 
глибоко ховав у своїй пам’яті цей 
золотий образ. – Боже, бережи її. 
Він не хотів і не міг відпустити 
її руку... Яка легкість наповнила 
душу! Світ розсвітився!» (с. 255-
257). Щастя – це коли не стаєть-
ся того, чого не мало би статися. 
Щастя... Щастя Фредерико, його 
дітей, дитинки, яка народиться – 
в тому, що Соломійка буде думати 
про них, молитися за них і вони 
будуть поєднані з її серцем неви-
димою духовною ниткою життя: 
«Сьогодні мені сказали, що в мене 
буде дівчинка» (с. 261).

Як нам важко покидати рід-
ний поріг, стежки дитинства: «Я 
вже мушу їхати, бабусю! Я – ща-
слива, бо в мене є ти. Дякую тобі, 
що навчила мене жити і берег-
ти пам’ять... Ми скоро до тебе 
знову приїдемо. На цей раз уже 
вп’ятьох» (с. 266-267). На мить 
зупинилося серце, і по ньому ско-
тилася суха сльоза. І це мистецтво 
письма, думки життя, осмисле-
ні серцем Марією Ткачівською: 
«Свій сьогоднішній день цінуєш 
тоді, коли пам’ятаєш про вчора і 
думаєш про завтра. На майбутнє 
не чекають: його сіють» (с. 260). 
Сіяти майбутнє... Будь чесним пе-
ред собою, то будеш чесним перед 
Богом і людьми...

Це ще й книжка афоризмів. 
Афоризм – це око світової літера-
тури. Кулясте око – мозок, вине-
сений на периферію, але про це в 
іншій статті...

*Василь Стефаник, «Моє слово»

Богдан ДЯЧИШИН, член НСПУ, лауреат 
премії ім. Івана Огієнка
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ОЛЬГА РЄПІНА: «ЛІТТВОРЧІСТЬ ЯК ТА ФРОНТИРА…»

Ольга РЄПІНА відома не 
лише як письменниця, 
журналістка та практикуючий 
психолог. На теренах України 
високо цінують її талант 
літературного та арт-критика.

У 2018 році Ольга про-
демонструвала та-
кож неабиякі орга-
нізаторські якості 
– стала натхненни-

ком та ініціатором проведення 
Всеукраїнського літературного 
конкурсу прозових україномов-
них видань «Dnipro-Book-Fest». 
Цього року конкурс уже вдру-
ге сколихнув літературну гро-
мадськість, зібравши в Дніпрі 
справжнє сузір’я талановитих 
письменників.

Про літературні конкурси та 
інше ми й вирішили поговорити з 
Ольгою Рєпіною.

– Ольго, на твою думку, чому 
люди приходять у літературну 
творчість?

– Думаю, у кожного свій шлях і 
мотиви. Самовираження, бажан-
ня сказати про свої роздуми та 
емпірику суспільству, передати 
емоції, які супроводжували при 
певних подіях у житті, спостере-
ження за певними психотипами – 
позитивними чи, навпаки, небез-
печними.

Тобто попереду усього, як не 
крути, – внутрішня активність 
письменника, яка інтегрована з 
його життям, оточенням, інте-
лектом, прихованим від спосте-
рігачів неусвідомлюваним, плюс 
мотивація втілення у життя літе-
ратурних здібностей.

Якось поставила завданням по-
рахувати, хоча б приблизно, а 
скільки є здібних щодо літератур-

ної діяльності? Студентам, яким я 
завжди реферати замінювала на 
есе, дала завдання написати опо-
відки на певну тему. І так по всіх 
потоках упродовж двох років. Ви-
явилося, дуже небагато здібних 
до письменництва. З трьох сотень 
людей добре хоч одна персона-
лія, коли я говорила – вам пока-
зано займатися літературою. Так 
що спеціальні здібності, розви-
нуті та підкріплені мотивацією, – 
обов’язкові.

– Якось раніше ми говори-
ли про риси творчих особисто-
стей. Ти залишилася при своє-
му? Є необхідні? Чи менеджмент 
та промоушен важливіші для 
письменника?

– Моя думка незмінна – без пев-
них характеристик плюс обдаро-
ваність у літературі немає чого 
робити. Додам: стійкість пись-
менника до невдач та відмов – це 
ще одна з основних характерис-
тик, яка зараз потрібна.

Конкретно для мене важливим 
є рівень письменницької рефлек-
сивності, коли ти обдумуєш своє 
життя чи думаєш про життя вза-
галі, а результатом є такий пере-
хід від сталого, перехід до чогось 
нового… як переселенці йшли 
через незвідані землі Фронтири, 
де було небезпечно. Так і пись-
менник, справжній письменник. 
Його життя – це вічна Фронтира.

– Мабуть, цей вислів може ста-
ти твоїм девізом. Насправді, ти 
дуже часто змінюєшся, перехо-
диш до нового. Ми вже знаємо 
Рєпіну-письменника, літератур-
ного критика, мистецтвознав-
ця, художника, психолога... Те-
пер же ти вирішила спробувати 
себе в ролі натхненника й орга-
нізатора Всеукраїнського літе-
ратурного конкурсу прозових 
україномовних видань «Dnipro-
Book-Fest». Розкажи, як і чому 
виникла така ідея?

– Та якось, знаєш, виникла. Ма-
буть, як поїздила я по всіх вели-
ких книжкових форумах, подиви-
лася на письменників, на читачів, 
поговорила з видавцями. 

Форма нашого конкурсу цікава 
– всі про це говорять: автор бере 
участь у конкурсі, а його книга 
потрапляє у фонди бібліотек. Ще 
захотілося, щоб у Дніпро приїз-
дили письменники, які дієві, які 
випускають книги, а книги ці, як 
я вже сказала, читали б люди, які 
приходять до бібліотек.

Завжди пам’ятатиму розповідь 
уже покійного письменника Ві-

ктора Савченка, який із бібліоте-
ки забрав зачитану до дірок кни-
гу, а віддав в обмін нову. Коли я 
запитала: «А навіщо?», він сказав, 
що немає більш вагомої візуалі-
зації успіху для письменника, як 
зачитана до прозорих сторінок 
книга – значить, читають. Зна-
чить, влучив у душі читачам. Так-
от, хочу сказати, що в бібліотеці 
ваші книги, шановні автори, чи-
тають тисячі людей. Це – головне.

Тому і я зараз завжди питаю, 
якщо знаю, що у цій бібліотеці є 
мої книжки: «А що з ними?». І так 
приємно чути у відповідь від бі-
бліотекаря: «Всі на руках у чита-
чів».

– Головною метою конкурсу 
було...

– ...популяризація сучасних 
українських авторів і прозових 
україномовних видань у м. Дні-
про, презентація авторської кон-
цепції сучасних українських 
письменників та дизайнерів 
книжкових обкладинок, залучен-
ня населення до читання україн-
ських книг, знайомство авторів 
України з містом Дніпро.

– Які враження залишились 
після минулорічного конкурсу?

– Різні. Хвилювалися, чи при-
їдуть люди, чи сподобається ор-
ганізація, сама Імпреза нагоро-
дження, екскурсія по Дніпру. Але 
все пройшло добре. Перемогли у 
нас Міла Іванцова, Сергій Бату-
рин, Олег Майборода, Ольга Кос-
сак (псевд. Єва Гата), яка, на жаль, 
пішла з життя... А з дизайнерів 
обкладинок – Корнелія Коляд-
жин і Людмила Кузнецова. З усієї 
України надіслали твори на кон-
курс, бібліотека отримала більше 
тисячі примірників книг, військо-
вим подарували більше трьохсот. 
А взагалі-то, головне, що місто 
Дніпро гостям сподобалося, що 
спілкувалися й знайшли спільну 
мову письменники, які говорили 
на круглому столі досить відверто 
про значення особистості митця 
у сучасному світі. 

Цього року з емоціями було спо-
кійніше. По-іншому трішки орга-
нізували процес. Ми також вчи-
мося.

– На твою думку, конкурс 
має розвиток? До речі, мабуть, 
маєш неабияку підтримку від 
місцевого керівництва? Депу-
татського корпусу? Адже кон-
курс спрямований на підтримку 
культурного іміджу області, під-
твердження вислову «Дніпро – 
культурне місто»?

– Конкурс має розвиток. Збіль-
шилася кількість авторів, які 
взяли участь, – з 35 у 2018 році 
до 94 авторів у 2019 році, при-
чому за два роки у Дніпро на-
дійшло книг більш ніж з 45 міст 
та невеликих містечок України, 
а також із Словаччини та Італії, 
тобто фактично він став міжна-
родним. Фонд Центральної бі-
бліотеки м. Дніпро поповнився 
романами, повістями, перекла-
дами, дитячими книжками різ-
ної тематики. 

Що стосується підтримки… 
мені прикро це говорити, але 
підтримки від місцевих керма-
ничів ми не маємо. Думаю, що 
їх не вражає «широта та довго-
та» проекту. Але й я не Жак Па-
ганель, а конкурс – не геогра-
фічні показники та статистика. 
Не можна вимірювати все лише 
цифрами. Хоча нас абсолютно 
різними засобами до цього при-
вчають. Тому й виходить, – тіль-
ки мої сили та сили бібліотечних 
фахівців, активність журі, яке 
альтруїстично працює та при-
їжджає за свій кошт, активність 
авторів, які теж витрачають свої 
гроші на проїзд та проживання.

Два роки ми просили фінансу-
вання від міськради, а зараз уже 
не хочу цього робити – стукати 
у зачинені двері іноді шкідли-
во для здоров’я, як ото паління. 
МОЗ таки попереджує!

А автори, які приїжджають, 
у захваті від нашого міста, від 
людей, від ріки, від широких 
проспектів, від конкурсу, де їх 
оцінили вперше або, навпаки, 
вкотре підтвердили їхній фахо-
вий статус у письменницькому 
світі.

– Шкода, якщо так... Але, по-
при всі фінансові труднощі, чи 
планується проведення кон-
курсу в 2020 році?

– Плануємо робити конкурс 
знову. Це – єдине, що поки можу 
сказати. Поживемо – побачимо.

– Як ти вважаєш, чи треба 
взагалі проводити літератур-
ні конкурси? Я не кажу «мис-
тецькі», бо то дуже широке по-
няття. От саме літературні. Бо 
іноді деякі письменники запев-
няють, що конкурси відволіка-
ють або вселяють невпевне-
ність, що підбиття підсумків 
невірне або взагалі здійснено 
методом «пальцем у небо»...

– А ти бачила, як радіють пись-
менники, коли отримують наго-
роду? Взагалі, ніхто не відміняв 

такі форми вдячності суспіль-
ства, як професійний соціаль-
ний статус і визнання письмен-
ника. Гроші та гонорари – це річ 
нормальна, але й соціуму важ-
ливо теж давати авторам почути 
– їх читають, їх визнають, їхня 
думка важлива.

Я не згодна, що конкурси вселя-
ють невпевненість у собі. Якось 
навіть написала статтю для мо-
лодих письменників, яка нази-
валась «Тільки продовжуйте 
йти…». У назві всі відповіді. Але 
це для обдарованих. Коли «про-
довжує йти» графоман – це при-
кро. З іншого боку, я радію, що 
цензури немає, бо ненавиджу 
цензорів і цензуру. На мій погляд, 
життя все розставляє по своїх 
місцях.

Про підсумки: всі оцінки підра-
ховує журі, виводить середні, за 
ними визначають переможців. Як 
показала практика, перемагають 
ті автори, у кого високі рівні оцін-
ки. Як тільки оцінки починають 
«плигати», – перемоги немає. Але 
це – робота журі. Це – конкурс, і 
має бути один переможець.

До речі, у минулорічному кон-
курсі у нас було 2 переможці у 
номінаціях «Романи/повісті» та 
«Дизайн обкладинки».

– Що можеш побажати... ні, 
не молодим письменникам! А 
письменникам-початківцям? Бо 
ж іноді починають писати, коли 
отримують певний життєвий 
досвід абощо...

– Дуже часто бачу, що моло-
ді письменники націлені на ре-
зультат і замотивовані набагато 
більше, ніж письменники мого 
покоління. Воні інші. Це радує, 
але й турбує. Чому турбує? Тому 
що письменник, перш за все, у 
різних обставинах повинен не 
тільки створювати літературні 
образи та сюжети, головне − він 
має бути заточеним на створен-
ня сукупності певних менталь-
них форм, які плідно впливають 
на розвиток особистості читача 
та середовища. 

Я думаю, тут усе зрозуміло без 
пояснень. Як був письменник 
власником думок, антиципато-
ром майбутнього, так і буде, як 
би цю шапку не намагалися зби-
ти з голів письменництва. Тому 
й велика відповідальність – 
наші «мідні труби» повинні ви-
давати не фальшиву чи замовле-
ну музику.

Розмовляла Еліна ЗАРЖИЦЬКА
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ПЕРШІ ПЕРЕМОГИ ДЛЯ ОБДАРОВАНОГО МИТЦЯ 
- ЛИШЕ СТИМУЛ У ПОДОЛАННІ ВЕРШИН

У музичних колах ім’я Івана 
ПЕРЕВЕРЗЄВА як лауреата 
міжнародних і всеукраїнських 
конкурсів давно відоме. 
Адже ще у дитячому, а 
згодом і в юнацькому віці 
цей музикант підкорював і 
суддівську спільноту, тобто 
журі фестивалів і конкурсів, 
і публіку тим, що вирізняв 
обдарованих митців з 
широкого загалу — тих, хто 
любить і вчиться музичному 
мистецтву, але яким часто 
не вистачає в цій палітрі 
“родзинки”, тобто приреченості 
бути музикантом...

Мені довелося 
бути однією з 
тих, хто чув ви-
ступи цього 
юнака вже до-

сить давно, коли він брав участь 
у дитячих конкурсах, а згодом і 
разом із досвідченими й зріли-
ми музикантами. І, як правило, 
журі оцінювало його виступи не 
нижче диплома лауреата І ступе-
ня і Гран-прі. Але згодом я декіль-
ка років поспіль не потрапляла 
на фестивальні події за його уча-
сті, хоча яскраві виступи Івана 
не забула, бо ж таки не часто по-
дібні трапляються на конкурсах. 
Думала, що хлопчик ще визна-
чається як особистість і вирішив 
набути знання в якійсь іншій га-
лузі. Так воно трохи і було, адже 
Іван за цей час підкорив не лише 
вершини музичного олімпу, але 
й успішно навчався, здобувши 
хорошу освіту, яка могла б бути і 
його основною роботою. З таких 
дітей, яким батьки приділяють 
особливу увагу у будь-яких їхніх 
починаннях і справах, як прави-
ло, народжуються прекрасні фа-
хівці. Іван не є винятком, адже 
має такий рівень  знань у найпро-
гресивніших галузях нашого су-
часного буття, що і програмістом, 
і економістом, і... Повірте, що та-
кими є сучасні представники по-
коління дітей індиго.

Зустрілись нещодавно і май-
же випадково на території цари-
ни Українського радіо. Впізнали 
одне одного і зачепилися в роз-
мові, яка була мені дуже цікавою 
ще й тому, що добре пам’ятала 
цього хлопчика ще з конкурсів і 
давно не мала нагоди нічого зна-
ти про його подальше митецьке 

буття та плани. А вони, і буття та 
плани, і його успіхи як музиканта 
підкріпили моє перше і подальші 
враження про нього. Переконана, 
що Іван Переверзєв стане одним 
з тих, хто прославить Україну в 
світі. Адже, як з’ясувалося під час 
розмови, світ уже давно усміх-
нувся йому і його таланту. Не по-
думайте, що це моє суб’єктивне 
ставлення, бо факти – річ незапе-
речна і вони яскраво свідчать про 
все, що розповілося, як емоційна 

характеристика чи штрих до пор-
трета молодого митця.

Почнемо з переліку його досяг-
нень як музиканта, які вже дають 
всі підстави говорити про профе-
сійність цього молодого митця. А 
вже, як кажуть, за плечима йому 
не носити здобуту з вересня 2015-
го — до червня 2017-го освіту в 
Американській музичній акаде-
мії (Київ, Україна), де він отри-
мав диплом з композиції. Але це 
було лише підтвердженням набу-
тих у Київській музичній школі № 
8 знань, де він отримав диплом з 
відзнакою та нагороду за визнач-
ні досягнення за час навчання грі 
на фортепіано. Та, звичайно ж, це 
лише офіційна, тобто записана в 
дипломі опція музичної освіти 
цього талановитого юнака. Адже 
Київська музична школа № 8 — 
це осередок не лише музичного, 
але й патріотичного виховання 
дітей. Тож після закінчення та-
ких музичних закладів Іван Пере-
верзєв упевнено закрокував шля-
хом учасника багатьох музичних 
конкурсів і подій. У квітні 2017-го 
став лауреатом Гран-прі на  київ-
ському міському конкурсі автор-
ської пісні та співаної поезії, на 
якому отримав аналогічну оцінку 
ще у 2015-му. Тоді ще юний музи-
кант показав віртуозне виконан-

ня музичних творів і перші свої 
спроби як автора музики, тобто 
композитора-початківця. 

На ХІІІ міжнародному конкур-
сі дитячої та юнацької творчості 
“Зоряний Сімеїз” ще у 2013-му та 
у 2014-му на Міжнародному фес-
тивалі видатних особистостей 
“Іnitiumfest” він став лауреатом І 
ступеня. А ще участь і високі від-
знаки на фестивалях авторської 
пісні та поезії “Острів” (Київ) і 
перемога на конкурсі молодих та-
лантів “Нові імена” (Київ)... Усі 
нагороди і перемоги вже давали 
підстави для того, щоб юного му-
зиканта і композитора не лише 
помітили в музичних колах, але 
й почали запрошувати до уча-
сті в концертах. Іван Переверзєв 
збувся як митець ще до свого по-
вноліття. Тому вже зараз весело і 
щасливо ділиться своїми вражен-
нями про спільні виступи з ме-
трами і зірками світового рівня. 
Адже виступав на сцені фан-зо-
ни “Євробачення” разом з народ-
ним артистом України віртуозом 
Енвером Ізмайловим і Френсісом 
Гойя у Львівській опері. І ці ви-
ступи були не простими, адже ав-
тором музичних творів, які вико-
нувались, був юний композитор 

Іван Переверзєв. Він є автором 
музики і слів 14 композицій до 
власного альбома, що вийшов ще 
у 2015-му, й автором музики та 
слів 9 композицій з альбома, який 
став результатом творчої праці у 
2017-2018 роках. 

Зараз слово “геній” уже не має 
того забарвлення, що в минуло-
му. Таких людей називають — 

один з покоління індиго. Але саме 
так, бо одиниці з цього покоління 
бувають такими, що володіють 
професійно фортепіано, скром-
но претендуючи на вокал, гітару, 
бас-гітару, саксофон, перкусію та 
музичне програмування, володі-
ють кількома мовами і вважають 
українську рідною. Іван каже, що 
англійська у нього вільна, але й 
китайська дається легко. Думаю, 
що й будь-якій іншій людині з ма-

трицею, розвиненою до абсолю-
ту, все дається саме так, як люди-
на сприймає цей світ. З Любов’ю 
і відкритою душею, з дитячою 
усмішкою людини, яка здатна лю-
бити все те, до чого її веде і міцно 
тримає за руку її покликання — її 
величність Музика.

Лариса САМІЙЛЕНКО,
культуролог, музикознавець

Іван ПЕРЕВЕРЗЄВ 
та Francis GOYA

Іван ПЕРЕВЕРЗЄВ та Chick COREA
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ДРАМАТУРГ МИКОЛА ТРОЯНОВ:
МИКОЛАЇВСЬКИЙ КЛАСИК І ЛЕГЕНДАРНА ЛЮДИНА

Теплої весняної ночі де-
кілька студентів разом 
зі своїм викладачем 
останніми лишали те-
атральне училище ім. 

М. Щепкіна. Всі разом вони вели 
жваву розмову, жестикулювали, 
не помічаючи роздратованого охо-
ронця, який замикав за ними двері. 
Промені блідого місяця освітлюва-
ли вулицю, стіни Малого театру та 
строгі риси пам’ятника О. Остров-
ського, який нібито уважно про-
воджав поглядом своїх нащадків. 
Один зі студентів – високий, з гус-
тим пишним волоссям, блакит-
ними допитливими очима – йшов 
упевнено, але дещо кульгав. Взнаки 
давалося поранення у ногу, мітка 
на згадку про війну… Приблизно 
таку картину можна було побачи-
ти в далекому 1948 році біля най-
старішого закладу освіти, де моло-
дий Микола Олексійович Троянов 
переймав уроки у знаних майстрів 
акторської справи. Але за спиною 
здібного студента вже минула ціла 
історія, складне життя, сповнене 
злетів і падінь…

Біографія Миколи Троянова ви-
дається єдиною в своєму роді. Вона 
викликає цікавість, будить уяву, 
змушує глибоко замислюватися; 
схожа на театральний сюжет, вига-
даний самою історією. Заслужений 
артист Грузії (1957), в 70-ті роки ми-
нулого століття – провідний актор 
Миколаївського російського драма-
тичного театру, Микола Олексійо-
вич постійно прагнув опановувати 
все нові галузі – режисури, педаго-
гіки, літератури. Його драматургіч-
ний доробок налічує 21 п’єсу, з яких 
10 побачили світло рампи на сценах 
сонячної столиці Тбілісі та промис-
лового Миколаєва.

 У квартирі Миколи Олексійови-
ча стін було не видно, вони за по-
лицями з книгами. Все чітко сис-
тематизовано ось тут класика, а 
верхні полиці віддані для зарубіж-
них творів, сучасні автори – окре-
мо. Йому добре знайома творчість 
письменників, філософів, поетів 
Давньої Еллади, Риму. Для М. Тро-
янова імена Софокла, історика Ге-
родота як персонажа в його п'єсі 
«Ольвія», В. Шекспіра, А. Франса 
так само близькі, як і сучасні автори. 
Їхній світ існує паралельно зі світом 
М. Троянова, у драматичних творах 
якого ця модель світобудови про-
являється через особливості ху-
дожнього простору.

Складні стосунки між персонажа-
ми, якими часто виступають істо-
ричні постаті, зображені автором 
крізь призму часу. Саме час стає тим 
м'яким, слухняним пластиліном, 
що в руках митця моделює історич-
ні події. При цьому М. Троянов че-
рез зображення стосунків між ге-
роями намагається демонструвати 
загальні соціальні проблеми в су-
спільстві. 

Часто головним і самостійним 
елементом у творах стає буди-
нок як символ позачасовий. Так, 
у п'єсах «Тріумф старого дому», 
«Жарт Вольтера» та «Сніданок 
у міського голови» опис будин-
ку відображає не лише історич-
ний період, а й характер епохи. 
Ось як, наприклад, змальовано 
сценічний простір у ремарці п’є-
си «Тріумф старого дому»: «…
Добре обставлена вітальня. Кру-
глий стіл посередині, крісла, ві-
денські стільці, літографії. Тут 
усе говорить про добрий смак ха-
зяйки в дусі та в традиціях почат-
ку ХХ століття…». Події в комедії 
«Жарт Вольтера» розгортають-
ся теж у вітальні, але на цей раз у 
будинку маркізи. Філософ розі-
грує чергову партію в шахи з фа-
вориткою самого короля Франції. 
Хоча Людовік ХІV не з'являється 
в п’єсі, його присутність постій-
но відчувається. Це досягається 
не лише тим, що Король-сонце 
— головний об’єкт у розмовах ге-
роїв. Так, у вітальні поряд з шахо-
вим столиком із розставленими 
фігурами – крісло короля з моно-
грамою L-XV. Поява Вольтера на 
парадних сходах, граційні поста-
ті камеристок маркізи, лай при-
дворних собак десь на подвір'ї 

– додає насиченості до малюнку 
й переносить у Париж XVIII сто-
ліття. 

У п'єсі «Христина» в опозиції 
перебувають два будинки – ста-
рий та новий. Старий асоцію-
ється з минулим й існує як лейт-
мотив. Образ дому М. Троянов 
намагається відвести у ступінь 
певного ідеалу. Христина розу-
міє, що, ставши членом нової сім'ї, 
вона досягне душевної рівноваги. 
Відсутність свого будинку, сво-
го захисного муру говорить про 
тотальну ізоляцію та повну самот-
ність головної героїні. Драматизм 
п'єси «Христина» посилюється за 
рахунок намагання поєднати не-
благополучне сьогодення з ідеаль-
ним минулим. Герої, опиняючись 
поза своїм домом, у лісі, усвідом-
люють, що справжній храм в їхніх 
душах, й лише будучи одним ці-
лим – вони зуміють зберегти кож-
ну цеглинку цієї крихкої будівлі. 
Приймаючи до себе нову людину – 
вони не руйнують свій храм, а на-
впаки, збагачують його, зміцню-
ють фундамент, зводять нові вежі, 
де буде панувати мир та любов. 

«Бездомність» як мотив втрати 
рідного дому зображено М. Тро-
яновим у п’єсі «Мічман Даль», де 
головний герой по службі опи-
няється в чужому місті. Просто-
рово-часовий аспект стає стриж-
невим моментом у структурі 
драматичного конфлікту. В п’є-
сах Миколи Олексійовича він 
багаторівневий і виражає супе-
речливість поглядів на модель 
суспільства. Так, конфлікт у п’є-
сі «Мічман Даль» реалізовується 
по лінії «герой-обставини», але 
головний персонаж перебуває в 

конфліктній ситуації не лише з 
обставинами, а й з самим собою. 
Розпочинається сюжет зустріч-
чю Федора Сільви з Володимиром 
Далем у Москві, а друга картина 
переносить події до Миколаєва, у 
1823 рік. Саме тут Даль буде про-
ходити службу на Чорноморсько-
му флоті, познайомиться з сім'єю 
Язикових, закохається в дочку ад-
мірала – Марію та буде висланий з 
міста назавжди. 

Цікавий момент при створенні 
образу головного героя, який слід 
зазначити, полягає в постійному 
використанні прийому розробки 
образу-персонажа драматичного 
твору, який має умовну назву «ге-
рой про героя». На самому почат-
ку п’єси у розмові про події, що 
хвилюють городян, і про роль Во-
лодимира Даля в цих подіях, мір-
кують різні люди, які й ставляться 
до нього по-різному. Ця розмова 
формує певне уявлення й у читача 
ще до того, як з'являється на сто-
рінках п’єси головний персонаж 
і створює необхідний емоційний 
настрій, що забезпечує відповідне 
сприйняття мічмана. 

У творчості М. Троянова домі-
нує герой-страждалець. Опиняю-
чись під пресом часу та обставин, 
він усвідомлює свою унікальність і 
намагається зрозуміти своє високе 
призначення в світі. Не випадково 
автора цікавлять історичні поста-
ті. Серед них — Еразм Роттердам-
ський, європейський філософ XVI 
ст. («Еразм з Роттердаму»), Григо-
рій Сковорода («Сковорода»), ху-
дожник Василь Верещагін («Ма-
каров і Верещагін»), живописець 
Рафаель Санті («Рафаель»). Але не 
обминає увагою автор й цікаві долі 
своїх сучасників. Головною герої-
нею в п’єсі «Сни Каті Панни» стала 
Катерина Панна, талановита мико-
лаївська піаністка. 

Характерною рисою творчості М. 
Троянова є багата палітра створе-
них жіночих образів – неповтор-
них, своєрідних, загадкових. Тут 
неможливо виділити один типо-
вий для автора «ідеальний жіночий 
архетип». Це — людина в постійно-
му пошуку, активна, але без зайво-
го кокетства чи банальності. Часто 
вона намагається довести свої рів-
ні права з чоловіками, але ніколи 
не втрачає жіночності. Цікавими 
є жіночі постаті, що детально опи-
сані в п’єсі «Сніданок у міського го-
лови»: Ізольда, Олена та Стефанія. 

Три дружини Миколи Леонтовича, 
градоначальника Миколаєва, – аб-
солютно різні зовні, за характером і 
долі в них склалися по-різному, але 
всі вони ознаменували три періоди 
в житті свого чоловіка: становлен-
ня на посаді міського голови, ак-
тивна робота в Миколаєві та заги-
бель у засланні. Саме на стосунках 
з дружинами, на особистому житті 
Леонтовича, автор акцентує увагу в 
п’єсі, в якій створює модель худож-
ньої обробки біографії. 

Досить часто головний герой п'єс 
М. Троянова повстає проти за-
костенілості в суспільстві, що його 
оточує. Він порушує звичаї, прин-
ципи, навіть закони, утверджуючи 
при цьому власне «я». Автор часто 
перетворює соціальні норми, пра-
вила, що відображають вимоги со-
ціуму до поведінки особи, в об'єкт 
висміювання. Так, М. Троянов стає 
на бік молодої Христини в одно-
йменній п’єсі. Дівчина, яка зава-
гітніла та народила дитину поза 
шлюбом, а потім «без запрошен-
ня» захоче зайняти місце хазяйки 
в чужому домі – не викликає осу-
ду, а, навпаки, виправдовується. 
А нахабність Володимира Даля, 
який розсилав пасквілі на адмірала 
Грейга, висміюючи його дружину, 
– сприймається як протест проти 
вульгарності та розбещеності «ви-
щої верстви» суспільства. 

Позбавлена ідеологізації, декла-
ративності, звернена до першодже-
рел людського буття – драматургія 
М. Троянова посідає особливе міс-
це в сучасній літературі. Народже-
ні на гуманістичному підґрунті, ці 
п’єси створюють самобутнє, бага-
тогранне та яскраве художнє яви-
ще. Водночас вони стверджують 
вічні загальнолюдські цінності, 
незалежні від історичних чи полі-
тичних обставин, підкреслюючи 
необхідність постійного самовдо-
сконалення.

Всі вчинки, епізоди його жит-
тя, довжиною у 94 роки, рівномір-
но лягали в ґрунт часу, подібно 
різнокольоровим камінням, що 
з роками стають дорогоцінними. 
Міцною та надійною виходить ця 
дорога, адже в ній сила духа, глибо-
ка віра в людину та в її високе при-
значення на землі, чим і сповнена 
вся творчість Миколи Олексійови-
ча Троянова.

Олена ЖАТЬКО
театрознавець,

м. Миколаїв



10 №29-30 
26 липня 2019 МИНУЛЕ І МАЙБУТНЄ

СВІТ ІЗ КУБИКІВ. НАТИСНІТЬ ENTER
— Лайзо, що тебе так 
привабило в комп’ютерах? 
— спитав я.
— Влада.

Джон Варлей 
«Натисніть ENTER»

Валерій ВЕРХОВСЬКИЙ

У 1920 році Карел Ча-
пек уперше назвав 
людиноподібні ме-
ханізми «роботами», 
і згодом це слов’ян-

ське слово стало міжнародним, 
поширеним у фантастиці, і не 
лише.

Від появи слова «робот» і вихо-
ду перших фантастичних творів 
про механічних людей минуло 
99 років, а в 2020 році матимемо 
круглу дату. Що маємо до сторіч-
ного ювілею?

Роботи нарешті навчилися са-
мостійно ходити, розмовляти не 
гірше за деяких людей, але все 
одно вони лишаються атракці-
онами, коштовними забавками, 
а для корисної роботи на вироб-
ництві ефективнішими є вузь-
коспеціалізовані механізми: рука 
окремо, мозок окремо. Потреби 
в імітації універсальності люд-
ського організму немає. Подаль-
ший розвиток роботів рухається 
в бік мініатюризації, до нанотех-
нологій. 

Чи справді коли-небудь робо-
та неможливо буде відрізнити 
від людей? Чи, навпаки, люди, 
вдосконалюючи свою природу 
імплантованими механізмами і 
пристроями, втратять людську 
сутність?

«ТРИ ЗАКОНИ 
РОБОТОТЕХНІКИ
1. Робот не може нашкодити 

людині або через свою бездіяль-
ність допустити, щоб людині 
було завдано шкоди.

2. Робот мусить підкорятися 
наказам людини, коли ці накази 
не суперечать Першому закону.

3. Робот повинен дбати про 
свою безпеку доти, доки це не су-
перечить Першому і Другому за-
конам.

“Посібник з робототехніки”,
56-те видання, 2058 рік»
Закони для роботів сформулю-

вав свого часу Айзек Азімов. Ось 
що пише він у есеї «Мої роботи»:

«…Я твердо вирішив не робити 
з моїх роботів символів. Вони не 
мали стати символами пихато-
сті людини. Вони не мали стати 
прикладом людських амбіцій, які 

вчиняють замах на володіння Все-
вишнього. Вони не мали стати 
новою Вавилонською вежею, що 
потребує покарання… В такому 
разі, чим же є мої роботи? Вони 
— лише пристрої. Інструменти. 
Машини, які мають служити лю-
дям».

Є особливість у фантастики, 
написаної Айзеком Азімовим. 
Якщо у практично всіх письмен-
ників-фантастів з його покоління 
можна легко визначити, коли та 
чи інша книжка була написана, бо 
епоха, в якій живе автор, накла-
дає відбиток на його творчість, і, 
хоч зрідка, але деінде трапляють-
ся анахронічні моменти в зобра-
женому майбутньому, то з твора-
ми Азімова нічого подібного не 
стається — вони написані ніби 
людиною з майбутнього, яка ба-
чила все на власні очі, настільки 
достовірна внутрішня логіка ви-
гаданого світу.

Він вигадав власний всесвіт з 
Трантором, що керує життям 
на сотнях планет Галактики, з 
Фундацією, що намагалася міні-
мізувати наслідки руйнування 
імперії, але пішло щось, не перед-
бачене засновником Фундації; з 
позитронними комп’ютерами і 
роботами, які не могли порушу-
вати закони; з космічними течія-
ми…

«Оскільки я розпочав писати 
оповідання про роботів у 1939 
році, в них немає згадок про елек-
тронні комп’ютери, які тоді ще 
не були винайдені, а я не передба-
чив їхньої появи» (А. Азімов «Мої 
роботи»).

Певним винятком, анахроніз-
мом, виглядають згадані вище за-
кони робототехніки, що з появою 
справжніх роботів виявилися не-
потрібними. Бойові дрони ство-
рені, щоб завдавати шкоди людям 
та іншим дронам, і лише відсут-
ність власного, зіставного з люд-

ським, інтелекту не дозволяє на-
зивати їх справжніми роботами.

Азімов народився у селі на Смо-
ленщині, але у три роки опинився 
за океаном, в Нью-Йорку. Він на-
вряд чи став би фантастом, якби 
навколо не продавалися попу-
лярні журнальчики з роботами, 
ракетами й інопланетними мон-
страми на яскравих обкладинках. 
Тобто те, що в Україні досі звикли 
таврувати «бездуховною макула-
турою».

Минуло років десять, не більше, 
й Азімов пише науково-фантас-
тичні оповідання сам, у 1939 році 
їх починають друкувати. Згодом, 
наприкінці  сімдесятих, він стане 
неформальним лідером журна-
лу його власного імені, та про це 
нижче. 

Соціонічний тип автора Трьох 
Законів у будь-якому разі інту-
їтивно-логічний; найвірогідні-
ше, Азімов — логіко-інтуїтив-
ний інтроверт (ЛІІ, «Робесп’єр»): 
логік і раціонал, тобто має чітке 
й системне логічне мислення, і 
водночас його інтуїція на службі 
логіки здатна шукати й знаходи-
ти оригінальні пояснення явищ. 
Такі люди — справжні науков-
ці-дослідники, їхнє покликання 
— пізнавати світ (Азімов був хі-
міком за освітою й деякий час ви-
кладав біохімію в університеті). 

«Поки мислю – існую», – їхнє 
гасло. Розмірковують вони завж-
ди, в цьому все їхнє життя. Зазви-
чай ЛІІ — це розумна й ерудована 
людина, схильна до довгих мір-
кувань, пояснень і доказів в ака-
демічному стилі, нерідко володіє 
схильністю до наукової роботи. 
Добре розбирається в формаль-
них системах, законах, правилах, 
уміє систематизувати інформа-
цію, будує формальні схеми, не 
завжди пов’язані з реальністю. 
Прагне «жити по справедливо-
сті» та інших закликає до того ж, 

схильний планувати свої дії заз-
далегідь, намагається виконувати 
обіцянки і дотримуватися намі-
ченого плану.

Інтровертна логіка описує зв’яз-
ки між предметами та явищами, 
вивчає закономірності співвід-
ношень. Вона «бачить» причин-
но-наслідковий зв’язок, розсуд-
лива і системна; вона встановлює 
порядок у світі, виводить закони 
світобудови, прагне встановлен-
ня ідеальних суспільних стосун-
ків. Мова, найбільш зручна для 
інтровертної логіки, — матема-
тика. 

ЛІІ здатен розуміти сутність 
явищ і процесів, непогано бачить 
здібності людей. Легко орієнту-
ється в нестандартних ситуаціях, 
бачить альтернативні рішення, 
здатний знайти вихід зі склад-
ної ситуації. Виступає за рівність 
можливостей.

Спілкуючись з людьми, він на-
магається бути ввічливим і так-
товним, він не здатний на гру-
бість. Але не завжди бачить 
тонкощі людських взаємин, 
схильний до спрощених, проте 
логічних пояснень вчинків. Йому 
важко розбиратися у складних 
етичних ситуаціях. Етика в люди-
ни цього соціотипу на третій по-
зиції.

Він відкидає силові методи 
впливу, йому важко відстоюва-
ти свої інтереси, вкрай незручно 
почуває себе в ситуації боротьби 
і протистояння, може вигляда-
ти нерішучим або навпаки надто 
жорстким і непоступливим, бо-
їться показати слабкість.

На вигляд є людиною безпри-
страсною, позбавленою емоцій. 
Не може володіти своїм емоцій-
ним станом, не відчуває емо-
ційного стану інших. Потребує 
підтримки емоційних людей. До-
помога йому потрібна й у побуто-
вих (сенсорних) питаннях. Може 
запрацюватися і забути, напри-
клад, поїсти. Аскет, хоча цінує 
комфорт, просто сам для себе за-
безпечити його не здатен, внаслі-
док чого в нього постійний без-
лад у речах.

ЛІІ належить до «клубу» інтуї-
тивних логіків, як і ЛІЕ (логіко-ін-
туїтивний екстраверт), ІЛЕ (інту-
їтивно-логічний екстраверт) та 
ІЛІ (інтуїтивно-логічний інтро-
верт), це — клуб дослідників. Їхнє 
покликання — науково-дослідна 
та конструкторська діяльність, 
аналітична робота та прогнозу-
вання. Інтуїтивні логіки добре 
знаються на законах світобудови, 

принципах функціонування тех-
нічних пристроїв.

ЛІІ належить до «демократич-
ної» квадри. У соціоніці інтуї-
тивні логіки (як і сенсорні етики) 
вважаються «демократами», в той 
час, як інтуїтивні етики та сен-
сорні логіки – «аристократами». 
Альфа та Гамма квадри – «демо-
кратичні», Бета й Дельта квадри – 
«аристократичні».

Йдеться не стільки про форму 
державного устрою, як про звич-
ки спілкування. У «аристокра-
тичних» ЛСЕ (англійців) у мові 
зникло зі вжитку слово «ти»; «де-
мократам» властиво легко пе-
реходити на «ти» одразу після 
знайомства, для них це не фамі-
льярність, не зневага, а вияв те-
плого ставлення і приязні. Немає 
переваги ані в «аристократизмі», 
ані в «демократизмі». У кожно-
го своя сфера застосування. Так 
само недоречно казати про пере-
вагу логіки над етикою чи сенсо-
рики над інтуїцією.

Інтуїтивні нерідко програють 
сенсорикам, коли треба відсто-
ювати перед ними свій інтерес, 
і явно не спроможні змагатися з 
ними в облаштуванні життєвого 
простору. За умов, коли до фан-
тазії (найсильнішої риси інтуїтів) 
звикли ставитися без поваги, сен-
сорики домінують у суспільстві. 
Такий ухил не сприяє ані гармо-
нії, ані прогресу.

Адже Простір не кращий за Час, 
і навпаки. А інтуїти існують у 
плині Часу, у фантазіях про май-
бутнє, про можливий розвиток 
подій. Таким чином, уявлення 
про інтуїтивних, як непристосо-
ваних до життя диваків, іронічне 
ставлення до «ботанів» і «пага-
нелей», відведена інтуїтам роль 
вічних аутсайдерів, котрі існують 
лише на околиці світу сенсориків, 
виявилися хибними. Поступ ци-
вілізації змусив відмовитися від 
таких поглядів. Сенсорика вже не 
могла існувати без тих «диваків», 
бо інтуїтивні винайшли атомну 
зброю, розрахували ракети, ство-
рили комп’ютер.

Нащо ігнорувати природні на-
хили особистості? Яка користь 
у тому, щоб у намаганні вивести 
«досконалу людину» нав’язувати 
всім однакові вимоги та одну для 
всіх схему обробки інформації? 
Люди різні від природи, запере-
чувати це неможливо. Соціоніка 
пропонує форму співпраці між 
ними, то хто проти?

Поступ цивілізації потребує 
залучення всіх восьми аспектів, 
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усіх шістнадцяти соціонічних ти-
пів; кожен здатен додати свій вне-
сок у спільне благо. 

Таким чином, ХХ століття дало 
змогу подолати «сенсорний шо-
вінізм», коли інтуїтивні вважа-
лися менш шанованою частиною 
суспільства. Відтак і фантастику 
перестали вважати пустою забав-
кою. А з появою комп’ютерних 
технологій інтуїти знайшли своє 
поле діяльності, на якому стали 
королями. «Якщо людина вміє пи-
сати справді гарні програми, вона 
може заробляти дуже багато гро-
шей» (Джон Варлей «Натисніть 
ENTER»).

Айзек Азімов зарікся писати 
фантастику в 1957 році, після 
запуску першого штучного су-
путника Землі, і переключився 
на написання науково-популяр-
них книжок. Йому здалося, що 
майбутнє вже почалося. Загалом 
він видав 500 книг і гонорара-
ми заробив понад мільйон дола-
рів. Але у фантастиці всі 1960-ті 
минули без нього і без його ро-
ботів. До творчості Азімов по-
вернувся лише на початку сімде-
сятих, коли писати про роботів 
і комп’ютери так, як писали в 
п’ятдесяті, було вже до нестерп-
ності наївно.

Персональні комп’ютери пере-
стали бути фантастикою, нато-
мість людиноподібні роботи так 
і не з’явилися у вільному про-
дажу, як це провіщали фантас-
ти в 1950-х. Але виникло те, що 
фантасти не виводили на пер-
ший план: штучний інтелект, 
комп’ютерні мережі, хакерство, 
віртуальна реальність. І на це 
треба було відповісти новою на-
уковою фантастикою. І не див-
но, що революція в англомовній 
НФ відбулася під патронатом 
Азімова.

Наукова фантастика потре-
бувала нових ідей, притоку сві-
жих сил, появи молодих авто-
рів. Найкраще з цим запитом міг 
впоратися новий часопис. Но-
вий, але з міцними традиціями. 
Перший номер «Журналу нау-
кової фантастики Айзека Азімо-
ва» (англ. Isaac Asimov’s Science 
Fiction Magazine) вийшов навес-
ні 1977 року. Надалі називатиму 
цей часопис скорочено — «Азі-
мов».

1980-й, як і кілька попередніх 
років, виявився періодом застою 
у науковій фантастиці. Особли-
во сильно цей застій відчував-
ся у фантастиці про роботів і кі-
бернетику. Але саме того року в 
«Азімові» надрукували опові-
дання Брюса Бетке з назвою «Кі-
берпанк», що можна вважати 

точкою відліку для становлення 
цього напряму НФ.

Первісно під цим словом мали-
ся на увазі хакери – панки кібер-
нетичної епохи, анархісти й борці 
з системою, але в цьому значен-
ні воно не прижилося, натомість 
позначило новий жанр НФ-літе-
ратури.

Розквіт жанру припадає на 
1980-ті, але витоки його спосте-
рігаються і в робото-фантастиці 
Азімова та інших фантастів 1950-
х рр., і в творах лідерів Нової Хви-
лі фантастики шістдесятих (про 
неї в наступній статті циклу).

Насамперед, «Місяць — суво-
рий господар» Роберта Гайнлай-
на: головний герой книги (про-
граміст-злочинець, засуджений 
до заслання на Місяці) вико-
ристовує штучний інтелект, що 
зненацька «прокинувся» у голов-
ному комп’ютері місячної коло-
нії, для повстання проти жорсто-
кої земної адміністрації.

Далі варто згадати «Убік» і «Око 
в небі» Філіпа Діка, де йдеться про 
віртуальну реальність, а також 
його роман «Чи мріють андроїди 
електричних овець?», в якому го-
ловний герой полює на роботів, 
що втекли з рабства, на яке вони 
приречені з моменту виготов-
лення; без сумніву, заслуговує на 
згадку і роман 1959 року «Розрив 

часів», де описана підліткова кон-
тркультура майбутнього, вельми 
подібна до панківської.

Безумовно, роман «Нова» 
Семюеля Ділені має потрапити в 
цей список: вперше у фантасти-
ці тут згадується слово «кіборг», 
хоча трохи не в тому значенні, 
якого воно набуло в НФ після пу-
блікації в 1971 році роману Фре-
деріка Пола «Більше, ніж люди-
на».

Після видання роману трило-
гії «Нейромант», «Граф Ноль» і 
«Мона Ліза овердрайв» (1984-
1986 рр.) Вільям Гібсон став ви-
знаним лідером і законодавцем 
мод у цьому жанрі.

Штучний інтелект у ролі воро-
га роду людського, хакерство, кі-
боргізація людини... Тло кібер-
панку традиційно темне, жанру 
властиві риси антиутопії, фінал – 
як і в житті – далеко не хепі-енд. 
Проте в останній чверті минуло-
го сторіччя така література мала 
попит у читачів, вона відповіда-
ла настроям тих часів і торкнула-
ся питань, що цікавлять суспіль-
ство.

Типовим для кіберпанку персо-
нажем став позитивний герой в 
особі хакера, який хоч і не без грі-
ха сам, але протистоїть силам зла, 
набагато могутнішим і небезпеч-
нішим. Це — явний інтуїтивний 

логік (ІЛЕ, ІЛІ, ЛІІ чи ЛІЕ). Поруч 
з ним бойова подруга — явний 
сенсорик (переважно вольовий) і 
нерідко етик. Саме такими є цен-
тральні персонажі «Нейроман-
ту»: Кейс, неперевершений хакер, 
та Моллі — з її висувними мета-
левими пазурами та очима нічно-
го бачення.

Хакером є й головний персонаж 
фільму «Матриця», що є одним з 
найвідоміших зразків кіберпан-
ку. Тут спостерігаємо пару Нео і 
Трініті, які воюють з усесильним 
монстром – Матрицею, що три-
має людей у рабстві, створив-
ши для них комфортний, проте 
фальшивий світ.

Але є в кіберпанку твори іншо-
го плану.

Невелика повість Джона Варлея 
«Натисніть ENTER», надруко-
вана у травні 1984 року в тому ж 
часописі «Азімов», стала класи-
кою кіберпанку. Дія відбуваєть-
ся не в майбутньому, а в сучас-
ному, тобто 1980-х років, світі; 
тобто зло поруч. Тут, навпаки, 
хакером є не вона, а він… Конту-
жений ветеран Корейської війни 
Віктор Апфел, який живе на ін-
валідську пенсію, в якого час від 
часу стаються напади епілепсії, 
який живе самотньо — жінок, які 
б цікавилися такими чоловіками, 
не буває; хіба що одна на мільйон. 
Зненацька весь його безрадісний, 
але стабільний перебіг існування 
змінюється. По сусідству покін-
чив життя самогубством дехто 
Клюг, сусід Віктора, ця загадко-
ва смерть якимось незрозумілим 
чином пов’язана з комп’ютерами 
та інтернетом. А також безпосе-
редньо пов’язана з нашим героєм, 
бо весь чималий спадок Клюга 
(сімсот тисяч доларів) за запові-
том дістається саме Віктору. 

«Бо він тридцять років розпла-
чується за не свою помилку», 
– як сформульовано в заповіті 
Клюга. 

Одна на мільйон сама посту-
кала йому в двері, переплутав-
ши його будинок і сусідній, де 
сталася трагедія: Лайза – етніч-
на в’єтнамка, яка отримала осві-
ту в Штатах і тепер має власну 
комп’ютерну фірму. Поліція за-
лучила її до розслідування, тому 
що вона — не лише професійний 
програміст, а ще й неабиякий 
хакер на додачу, а отже, в змозі 
зламати навіть найхитровигада-
ніший захист. Саме такий і вста-
новлений у віртуальній імперії 
Клюга. Випадкове знайомство 
переростає у палкий роман.

Віктор приховує свою хворобу 
від Лайзи, і внаслідок цього забу-
ває випити призначену лікарем 

пігулку, тож вона стає свідком 
його припадку. Втім, це ще не кі-
нець історії кохання:

«— Ти можеш піти, — сказав я. 
Лайза перегнулася через стіл і 

струсонула мене за плечі, після 
чого сердито сказала:

— Щоб я більше такого не 
чула!..» 

Клюг, сусід Віктора, захоплю-
вався хакерством і робив кру-
ті оборудки, переконаний, що 
його не покарають. Та ось йому 
якимось чином трапилося вліз-
ти туди, куди не варто було… 
Хто встановив таку заборону 
— спецслужби, інопланетяни, 
штучний інтелект чи сам Сата-
на — лишається «поза кадром». 
Краще не знати. Загалом відмін-
ності між перерахованим несут-
тєві. Але покарання за порушен-
ня заборони єдине — жахлива 
смерть.

Спочатку сам Клюг, потім Лай-
за, потім поліцейський, який вів 
розслідування. Всі причетні до 
інциденту та розслідування по-
кінчили життя самогубством.

«Я поміркував, чи не приєдна-
тися й собі – це ж досить швидка 
смерть, – але не зважився».

Припадочний підстаркуватий 
Віктор Апфел вирішив, на відмі-
ну від них, успішних і нормаль-
них, пожити ще, вирішив бороти-
ся за своє таке жалюгідне життя.

«Нині я живу спокійно.
Вдень працюю у городі. Я його 

значно розширив, тепер і пе-
ред будинком у мене щось росте. 
Живу при свічці і гасовій лампі. 
Майже все, що їм, я вирощую сам.

Досить довго я не міг відвикну-
ти від «Транксена» і «Ділантіна», 
але врешті мені це вдалося, і я вже 
витримую напади без ліків. Звіс-
но, після припадків лишаються 
синці.

Посеред величезного міста я від-
різав себе від довколишнього сві-
ту… Проте я лишився живий.

Правда, не знаю, чи надовго».
Тому що навіть таке існування 

краще за не життя. Тому що він, 
пройшовши через страждання, 
навчився цінувати його як най-
більший дар. Ця повість не стіль-
ки про небезпеку від комп’юте-
ризації (хоча й про це також), 
скільки про волю до життя.

У фантастиці вигаданим може 
бути все: обставини, технології, 
планети й роботи, назви міст, зо-
рельотів… Усе, крім людей, – гар-
на фантастика відрізняється тим, 
що її персонажі справжні, з прав-
дивими емоціями, прагненнями 
та проблемами, що постають в їх-
ньому житті. Без цього фантасти-
ка позбавлена сенсу.

Айзек Азімов
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ПОЕЗІЯ ЖИТТЯ ТЕТЯНИ ДОБКО
Ювілей у житті людини – це 
гарна нагода проаналізувати 
пройдений життєвий шлях. 
За Йорном Рюзеном, таке 
оцінювання потрібне людині 
для того, щоб з’ясувати, 
чи маємо те, що «можемо 
взяти з собою в майбутнє, 
що в нього ми спрямовуємо 
своє життя». Бо якщо те, 
чим стали, не зможемо 
взяти в майбутнє, «тоді ми 
втратимо себе в майбутньому 
і не матимемо його».

Неоніла СТРУК

Саме ці слова прига-
далися мені напе-
редодні 60-річного 
ювілею Тетяни Васи-
лівни Добко. Зважу-

ючи все те, чого досягла ювілярка, 
можна впевнено сказати: попере-
ду її чекають ще більші здобутки. 

Тетяна Василівна Добко – відо-
мий бібліографознавець, бібліо-
текознавець, історик і бібліограф. 
Вона – доктор наук із соціальних 
комунікацій, кандидат історич-
них наук, завідувач відділу нау-
ково-бібліографічної інформації 
Національної бібліотеки Украї-
ни імені В. І. Вернадського, член 
вчених рад і редакційних колегій 
низки наукових періодичних ви-
дань. Поза тим Тетяна Василівна 
реалізувала себе ще й у творчос-
ті: вона – поетеса, автор поетич-
них збірок «Непрохане кохання» 
(1999), «Неспалима весна» (2002), 
«Просто жити» (2006), «Любить 
и верить» (2007), «З Тобою і без 
Тебе» (2011), «Життя триває» (усі 
– Київ, 2016), член Національної 
спілки письменників України.

У нашому видавництві «Світ 
Успіху» Тетяна видала дві збірки 
поезій. Тож маю приємність спіл-
куватися і співпрацювати з нею 
впродовж майже 20-ти років.

На мій погляд, Тетяна Добко є 
зразковою представницею укра-
їнської сучасної інтелігенції – 
патріотична, високодуховна й 
освічена, працьовита та відпові-
дальна, із широким світоглядом і 
колом інтересів, захоплена спра-
вами, якими займається у сфері 
культури, літератури, науки.

Звісно, що під цим усім є до-
бра основа – родинне вихован-
ня. Народилася Тетяна 23 липня 
1959 року у Києві в сім’ї Василя 
Степановича та Євдокії Кононів-
ни Бабич, відомих в Україні біблі-
отекознавців і бібліографів, які 
зробили великий внесок у розви-

ток бібліотечної справи в Україні. 
Батьки працювали у Державній 
республіканській бібліотеці УРСР 
ім. КПРС (нині – Національна бі-
бліотека України імені Яросла-
ва Мудрого). Василь Степанович 
у 1970-х – на початку 1980-х ро-
ків був директором цієї бібліоте-
ки. Великий внесок зробив В. С. 
Бабич і у підготовку молодих ка-
дрів для бібліотек України. У 1983-
1997 роках працював завідувачем 
кафедри бібліографознавства та 
інформаційних ресурсів, у 1985-
1996 роках одночасно був деканом 
факультету бібліотечно-інформа-
ційних систем, у 1997-2000 роках – 
професор цього факультету. Пра-
цюючи в КНУКіМ, створив свою 
наукову школу «Інформаційно-бі-
бліографічні ресурси суспільних 
наук в Україні».

Тож, зростаючи у такій бібліо-
течній родині, діти – Тетяна і Ми-
кола – «купалися» в морі книжко-
вої інформації. У сім’ї шанували 
Книжку, жили українською істо-
рією та культурою. Батьки бага-
то уваги приділяли вихованню ді-
тей, особливо Василь Степанович 
старався кожну вільну від роботи 
хвилину віддати дітям, бо мама, 
як усі жінки, була більш заклопо-
тана вдома побутом. Як пригадує 
Тетяна: «Мені дозволяли займа-
тися усім, чим я хотіла, – худож-
ньою гімнастикою, плаванням, 
грати в бадмінтон, теніс, ходи-
ти на лижах, їздити на велосипе-
ді. Тато навчив нас грати у шахи, 
шашки, фотографувати і друку-
вати фото вдома, для цього була 
відповідна техніка». Проведен-
ня часу разом з батьками на лісо-
вих прогулянках, у спортивних 
іграх було традицією. Діти завж-
ди мали доступ до прочитання 

найновіших книжок. 
Їхні читацькі інтереси 
формувалися на висо-
ких зразках класичної і 
сучасної літератури. Те-
тяна захопилася поезією 
і вже у школі почала пи-
сати вірші.

Навчалася Тетяна в 
166-й середній школі м. 
Києва з українською мо-
вою викладання, де да-
вали глибокі знання з 
усіх предметів. Тож зга-
дує свою школу завжди 
із вдячністю.

Хоч Тетяна виростала 
у місті, але влітку всі ка-
нікули проводила у ба-
бусь в селі Козаровичі і 
містечку Узин Київської 

області. Лагідність бабусь не за-
важала привчати внуків до пра-
ці, бо не лише відпочивали, а й 
достатньо трудилися. Плели ра-
зом із дорослими матули з жита 
(такий був тоді сільський бізнес), 
допомагали бабусі садити і виби-
рали картоплю, копати торф на 
болоті, жати пшеницю. 

Так формувався цілісний харак-
тер Тетяни, в якому працьови-
тість, мабуть, на першому місці. 
Адже перший запис у її трудо-
вій книжці зроблений у 16 років, 
коли вона під час канікул працю-
вала в Державній історичній бі-
бліотеці України. Широке коло 
життєвих інтересів, аналітичний 
розум науковця, емоційність, які 
вона має, теж сформували бать-
ки, забезпечуючи всебічний роз-
виток дітей.

Тетяна Добко закінчила Київ-
ський державний інститут куль-
тури ім. О. Є. Корнійчука, біблі-
отечний факультет. Працювати 
почала за спеціальністю у 1980 
році у Національній бібліотеці 
України імені В. І. Вернадського, 
одночасно навчаючись в аспіран-
турі. У 1994 р. захистила канди-
датську, а у 2013 р. – докторську 
дисертації, стала відомим фахів-
цем у своїй галузі. 

Вона не раз із захопленням го-
ворила: «Зараз з’являється дуже 
багато нової інформації. Допо-
могти людям знайти необхідну 
інформацію – це неймовірно ці-
каво». Закоханість у свою профе-
сію, наполегливість дали їй змогу 
досягнути значних результатів у 
науковій сфері, розвиваючи бі-
бліотечно-інформаційну, бібліо-
графічну діяльність.

У науковому доробку Т. В. Добко 
понад 350 авторських публікацій 

історико-книгознавчої, бібліо-
текознавчої, бібліографознавчої, 
документознавчої тематики. Се-
ред них: монографії, бібліогра-
фічні покажчики, навчальні по-
сібники, методичні рекомендації, 
рецензії тощо. Тетяна Василівна 
займається впровадженням но-
вих інформаційних технологій, 
питаннями формування довід-
ково-бібліографічного фонду, 
удосконаленням системи біблі-
отечно-інформаційного обслу-
говування користувачів, питан-
нями надання інформаційних 
послуг.

Здавалося б, що за такою бурх-
ливою професійною діяльністю 
вже немає часу на жодні захо-
плення та творчість. Але те, що 
глибоко у душі в Тетяни, завжди 
виривалося на поверхню в пое-
тичному слові.

Щось повинно бути насподі,
Щось, про що тільки ти знаєш, 
Примарне слово «свобода»
До ран своїх прикладаєш.
Для мене поезія Тетяни Добко 

глибоко інтимна. Можливо, не 
всім зрозуміла, тому що потріб-
но відчути оте, що «насподі». А 
там – і біль, і насолода, сумніви і 
впевненість, смуток і радість, за-
хоплення красою і туга за тим, що 
відходить. Її поезії з’являються як 
короткі спалахи посеред заклопо-
таності буднів тоді, коли вже пе-
реповнена душа мовчати не може. 
Адже для неї:

Поезія – це прозріння,
Поезія – це дивина,
Переживання й горіння,
Поривів душі новизна.
Це – мандри чарівного слова,
Натхненного дотик пера, 
Недомовлена пісня кленова,
Відверта душі таїна…
Інтимність поезії авторки зазна-

чає у своїй статті «Весна чекань» 
і Левко Різник: «У Тетяни Добко 
вся книжка пронизана інтимом… 
У медитаціях про мистецтво та 
місто Львів авторка висловлює, 
насамперед, найінтимніші пере-
живання, що стосуються не тіль-
ки кохання, а й «патріотизму» чи 
«громадянськості»… Бо поетеса 
не ставить перед собою конкретні 
завдання в поезії, а живе нею, що, 
розбуджена в підсвідомості, про-
ситься сама на папір». 

Теми поезії Тетяни Добко – кра-
са природи, любов, життя, жіноче 
щастя, пошук себе... Її вірші дуже 
близькі до того, що зараз назива-
ють інтелектуальною поезією. Фі-
лософські мотиви в її поезіях – це 
намагання розібратися не лише 

у зовнішньому бутті, а найперше 
– у мікрокосмосі свого «я»: «Під 
пером поетеси навколишній світ 
ніби стає кращим і добрішим, лі-
рично налаштовуючи на пошук 
його сенсу», – зазначає Віктор Ка-
спрук.

Читачі поезії Тетяни Добко за-
уважують, що вона відчуває світ 
не лише як поет, а й як художник. 
Її поезія ніби плавно перелива-
ється у палітру кольорів: 

У акварелях осені – перо жар-птиці,
Розмитість фарб – від подиху дощів…
Злітає жовтий лист і відкриває лиця,
У графіці дерев – романтика шляхів… 
Особливо яскраво я це відчу-

вала, коли готувала до друку у 
нашому видавництві її книжку 
поезій «Життя триває», проілю-
стровану роботами художника з 
Прикарпаття Михайла Яремківа. 
Гармонія слова і художнього об-
разу створили цілісну емоційну 
картину, що легко сприймаєть-
ся читачем і візуально доповнює 
поетичне слово спорідненими 
барвами. «Життя триває», – го-
ворить Тетяна Добко, і на папір 
лягають нові ліричні строфи, 
життєствердні й надихаючі.

Квіти, які захоплено вирощує на 
дачі, подорожі Україною, зустрічі 
з цікавими людьми розкривають 
розуміння плину життя і бажан-
ня радіти кожній днині:

Невідворотність життя – 
У долонях минулих століть,
Ми живемо сьогодні – це правда,
І серце сьогодні болить,
Щоб воскреснути радістю завтра. 
Праця, наукова і поетична 

творчість, різноманітні захо-
плення Тетяни Добко – це і є 
джерела натхнення, які дарують 
нові емоції, що лягають на папір 
ліричними віршами, дають на-
снагу жити, працювати, несуть 
читачам позитив.
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Лора ЛЮДОЛОВ

ЗҐВАЛТОВАНА ЧИ 
ЗРУСИФІКОВАНА ДУША

Про таке Соня Ледащиця зна-
ла ще від класика, який писав, що 
«краще бути зґвалтованою, ніж 
зрусифікованою». Цього класи-
ка звали Куліш, тож, надибавши 
ще в БІБЛІОТЕЦІ його книжки, 
вона вивчила їхній зміст і читала 
ще й тому, що в родинному меню, 
окрім борщу, іноді варився й ку-
ліш, який вона любила понад усе. 
Але про це у час мімікрії задля ви-
живання та адаптації в мегаполі-
сі вона вже й почала забувати, бо 
додому на борщ та куліш навіду-
валася все рідше. 

Натомість драйв мегаполісного 
життя полонив не лише її душу, 
а й розум сповна. Рятувала лише 
захисна реакція організму, яка 
підсвідомо рятувала від цинізму 
асфальтового життя віршуван-
ням. Але віршувалося давно, з ди-
тинства забутою мовою, яку вона 
знала ще з часів проживання се-
ред осіб, від яких адепти світло-
го комуністичного майбутнього 
рятували представників отарної 
популяції з 1917 року. У Соні на-
віть свідоцтво про народження 
називалося не як у людей, а «ту-
рулі куелік». А там, де коли вона 
прийшла у цей світ цією мовою 
спілкувалися так незвично, що 
якби Соня у наш час заговорила 
нею так, як звикла з дитинства 
нею говорити, то її б прийняли за 
агента ФСБ. Бо в Києві такої ви-
мови і досі не почуєш. Тож клята 
підсвідомість ще тоді видала біо-
графічну лірику про цей період її 
виживання, яка сповна засвідчи-
ла її атараксичну природу. Коли 
вона вперше почула слово атарак-
сія, то подумала, що її знову, як 
завжди, образили. Але, проспав-
шись, зазирнула у словник, з яко-
го дізналася про те, що атараксія 
– це світовідчуття чи почуття, які 
не властиві члену «совєцького» 
общества. Власне, так все і було, 
і з цим твердженням Ледащиця 
погодилася. Тож лишається лише 
одне – мовою оригіналу згадати 
один з асфальтових віршів: 

«Душа Хрещатика – вот! 26. 
Тут проведенных мной часов не 

счесть. 
Стою, курю,
вдыхаю воздух и пою.
Стоит незнакомец,
ни с кем не знакомясь. 
Девушка Лада, машины не надо. 
Милая, здесь не дают шоколада. 

Слева – девочки-бабочки. 
Справа – бухарь на лавочке. 
Прямо глянеш – метро. 
Сзади – Уховостро. 
И шипит микрофон:
«Вон. Вон. Все вон…»
Цей вірш прославив Соню се-

ред тих, кого вона згадала і на 
цій вулиці неспроста. Адже дє-
вочка-Лада була представницею 
совєцького бомонда, дочкою ве-
ликих начальників, яка прихо-
дила на асфальтову малину, бо 
закохалася в рудого і дуже весе-
лого актора, який не став її судже-
ним, бо її батьки ледь не лиши-
ли актора світлого акторського 
майбутнього. А без нього та цьо-
го кохання слухняна дівчинка, 
за правильним шлюбним при-
значенням, стала дуже високо-
поставленою дамою. Але Соню 
впізнавала, і тоді й просила зачи-
тати її поетичну, ладну присвяту 
молодості та красі. 

З цікавими та колоритними 
особами Соню нібито зводила 
сама доля. Так було з дитинства і 
протягом усього життя. Це щастя 
доля дарувала своїй обраниці так 
щедро, що про кожного з дарун-
ків долі вона охоче розповідала 
всім іншим, хто до цікавих людей 
не належав, але цікавився такими 
людьми з різних міркувань. Але 
всі улюблені персонажі колекціо-
нерки-іміджмейкера, як правило, 
ставали дуже знаменитими вже 
без її втручання в їхні долі та бі-
ографії. І таких доленосних зна-
йомств у Сониному житті назби-
ралося стільки, що критична маса 
лейденської банки не витримала і 
видала позитивний результат… І 
в Ледащицькому житті. 

Соня знову, розправивши кри-
ла, почала літати. Отримавши 
визнання за свої заслуги в га-
лузі запалювання зірок, вона й 
сама потрапила на пороги цьо-
го новоявленого Олімпу. І там їй 

досить тривалий час почувало-
ся добре. Її, вже звану й оцінену, 
все частіше можна було побачи-
ти серед тих, хто міг собі дозво-
лити… Краще їсти, пити і солод-
ко жити та обрамлятися в павине 
пір’я. Здавалося, що життя нала-
годжується і шлях обраний ось-
ось приведе до отримання хоча б 
якихось пристойних статків. Зда-
валося, адже на цьому шляху зно-
ву з’явилися Водолази у водолаз-
ках… І все почалося за законами 
кармічного кола. Все, як у страш-
ній казці… Чим далі – тим страш-
ніше. Але знаючи про те, що страх 
– один з найбільших гріхів, вона 
вже не боялася цих потвор, а по-
чала загравати з ними, заспівую-
чи їхні пісні в хорі, який горлав 
славень на честь того, що Україна 
ще не вмерла. Чому вона, Украї-
на, повинна була вмерти, вдумли-
ва звєзда так і не знайшла відпо-
віді. Тому й почала шукати її, цю 
відповідь, поза межами постате-
їстичного, тобто охристиянено-
го українського суспільства. І у 
пошуках, якось напівсонно і роз-
тривожено опинилася в лабетах 
таких, як і сама, правдошукачів. 
У цих колах знали Україну з часів 
її трипільського процвітання. Тут 
її, Україну, любили якось особли-
во сонячно і кармічно. У цих су-
часних трипільськошукачів прав-
ди гуртувалися особливі люди, 
які сповідували все святе і в тому 
числі освячені в заокеанських 
храмах гроші. На словах усе було 
правильно. На ділі – за гроші. Як 
істинні вегетаріанці ці люди роз-
велися біля корит, які наповню-
валися завдяки світлим молит-
вам до світлих Богів, які, судячи 
з усього, наповнювали ці корита 
всіма благами. Ті, кому до цих ко-
рит було зась, у цих колах нази-
вались шудрями, тобто людьми 
нижчої касти, які обслуговували 
ці корита і коритця. «Все по колу, 

все по колу… Колами, колами…» 
– роздумувала Соня у вільний від 
спання час. Знову довелося при-
спати свої мрії про те, що й вона 
заслужила матеріальних благ і 
може жити, а не виживати. Але 
присутність Водолазів і в цьому 
часі нагадала про те, що сталося з 
нею ще в школі. 

Адже збирала на застілля з од-
нокласниками і кликала на нього 
її колишня староста класу, яка у 
цьому часі вже була повноцінною 
громадянкою Америки, бо розпо-
відала, що виграла Грін-карту, але 
повернулася до мами, яка, помер-
ши, залишила їй квартиру, яку 
треба було продати, щоб отрима-
ти вегетаріанську допомогу сво-
їй американській родині. Отака 
проста арифметика буття і при-
вела її на територію тоді ще віль-
ної від гібридів України. А старо-
стою цю поважну американську 
пані було обрано тоді зовсім не-
спроста, а наперекір бажанню од-
нієї з учительок, яка симпатизу-
вала Соні і рекомендувала саме її 
на цю почесну роль. Тож виграш 
у конкурентній боротьбі і став 
мотивацією у тому, що легітимна 
староста аж до старості бояла-
ся Соню так, що, опинившись за 
океаном, звідки й приїхала поди-
витися на живу і недотоплену су-
перницю. Прозріла від русифіка-
ції Соня, знову стала страшною і 
ворожою у класному середовищі 
пригодованих старостою членів 
отарної популяції. Вони б її зда-
ли, але боялися, бо так і не з’ясу-
вали, що ж чи хто за нею стоїть. 
Ідентифікація знову не відбулася. 
Тож розчаровані і п’яні, збуджені 
та знервовані всі вони відчепи-
лися від Соні надовго, але не на-
завжди… 

Клас у спальному районі – це, 
як мінімум, сорок керованих у 
кращих традиціях макаренків-
ської педагогіки солдатів з мис-
ленням системи, яка панує. Вони 
живуть і пасуться там, де їм да-
ють краще, і мимоволі ненави-
дять тих, хто б’є по рильцях, ви-
водять з ладу їхні ситі організми 
значно скоріше, ніж у тих, хто 
недоїдав протягом усього сво-
го життя. Тож Соня дожила і до 
того часу, коли вони їй і у цьому 
заздрили по-чорному і ненави-
діли за все… За незалежність та 
вільність України, нишком про-
клинаючи її на просторах чужи-
ни. Непризвичаєних до борщів 
і кулішів скрізь чекає нужда та 
скрута, бо тим, кому завжди бра-
кувало грошей, бракуватиме їх 

завжди. Апетити ростуть, а на 
всіх, хто такі апетити розвинув, 
– не вистачає. От вони й мучать-
ся все життя. Зрусифіковані та 
зневірені в усьому, з чим довело-
ся розпрощатися, гинуть і туж-
ливо кличуть круків і кру… 

За рослинним гороскопом вони 
– омели, які паразитують на всіх 
деревах, окрім дуба, який ски-
дає це сміття зі своїх крон та ко-
зацького чуба. За дубовими лава-
ми вони ніколи й не присідали, а 
скільки ці присядки коштують, 
дізналися лише там, де ціна бор-
щу та юшки зашкалює порівня-
но з собачою ковбасою в тісті, на 
яку проміняли все і продали чи-
їсь душі. Оптом і вроздріб, отри-
муючи зелений коридор у світи, 
де можна не померти з голоду на-
віть на «пособія». Там, де можна 
не знати жодної мови чи якоїсь 
там культури, а їсти і пити, пити 
і їсти, аж поки не помітять хазяї 
і не вишлють на полювання за 
тими, кого не доїли в минулому 
житті. 

Мікроскопічні пилинки вели-
кого швейцарського годинника 
час від часу нагадуватимуть про 
себе на території Сониної не-
добитої душі протягом усього її 
життя. Вони боятимуться її очей, 
слів і духу, як чорт ладану, до ос-
таннього подиху. Вона ж дожила 
до ЛЮСТРАЦІЇ! Хай думають, 
що вона цьому рада. Хай. Адже 
хаяли, хаяли і дохаялися до того, 
що, окрім пісень про те, ким є їх-
ній вівчар, нічого й згадати від 
генетично успадкованої хворо-
би – розсіяний склероз – не здат-
ні. А з переляку розверещалися 
«Хай Путлер!» і голосніше зах-
рюкали звідусіль і на всіх язиках, 
бо мовчання – золото – не їхньої 
породи приказка. Головне, що 
саме слово «люстрація» вже ніяк 
і ніяким каком їх не торкається, 
а вони його бояться і не сплять 
ночами, проклинаючи все і всіх. 
Нині вже нащадки чорноротих 
і обездушених атеїзмом стають 
на варті обезкровлених черво-
них клопів, що насосалися люд-
ської крові неспроста. Про те, що 
кров людська – не водиця, їх по-
переджали ще класики тоталіта-
ризму, але хто ж їх, окрім таких, 
як Соня Ледащиця, будь-коли 
читав. Бо й класиками їх назива-
ли у класах на уроках літератури 
носії ідей, які були далекими від 
народу. Як самі класики, так і лі-
тература, яку, мов вкруту зварені 
яйця, єдино правильну змушені 
були читати і знати всі, кому сві-
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тило в кар’єрному зростанні. А ті, 
кому про нього у той час і не мрі-
ялося, кучкувалися поза універ-
ситетами і на кухнях та поза ме-
жами офіціозу росли на тому, що 
западало в душу. Саме до таких у 
мегаполісних хащах і потяглася в 
пошуках правди невгамовна Со-
нина душа. Потяг виявився вза-
ємним, і вона мимоволі обзавела-
ся людьми, які бачили цей світ та 
всі його принади не крізь рожеві 
окуляри на носі мрійників. Їх на 
той час називали хламом, що у де-
шифровці компетентних органів 
означало – художники, літерато-
ри, артисти, музиканти, яким від 
природи не дано системно мис-
лити і прославляти систему, ство-
рену нелюдами. Нелюди, вони ж 
людоїди, знищивши генерацію 
хламу, отримали відкатом її на-
багато потужніші відголоски, які, 
мов каштани з-під асфальту, про-
билися і почали цвісти у час Бо-
жого благословення. Адже проти 
природи не попреш, а вона така 
щедра і багата на сюрпризи, що 
жодна радіація їй нашкодити не 
спроможна. 

Чорнобильські корита і корит-
ця, наповнені зеленню для ново-
явлених вегетаріанців, яку зби-
рав увесь світ, як наповнилися, 
так і спорожніли, бо дурні й легкі 
гроші, що давалися на руйнацію 
системи, допомогли зруйнува-
ти і закінчилися, осівши на зем-
лі тих, хто їх відбивав від кори-
та системними методами і встиг 
розбудуватися в окремо взято-
му маєтку. Тож, спостерігаючи за 
тим, що відбувалося, Соні лише 
пригадалася епіграма про одно-
го з класиків совєцької літерату-
ри, яку вона знала ще зі шкільної 
парти: «На машинці він накля-
цав «Мир хатам-війна палацам». 
В Кончі-Заспі вибрав пляц і воз-
двиг собі палац». Столичні перед-
містя добудувалися і розбудува-
лися, мов у казці, і це радувало 
око та вселяло надію на подаль-
ше світле майбутнє… Яке так і не 
настало, бо з року в рік, із п’яти-
річки в п’ятиденку, за власний ра-
хунок, доводилося бачити і розу-
міти, що змінилося все у тих, хто 
належав до клану Водолазів та їх-
ніх плавців-першорозрядників, 
які ніяк не могли залишити одні 
й ті ж граблі. На них вони все ви-
чурніше та елегантніше наступа-
ли, граблі їх били по вже посиві-
лих головах і, схоже, що від того 
вони втрачали пам’ять і забували 
про одне – підвищення добробу-
ту того народу, який так люблять, 
недарма, бо він їх не лише обирає, 
а й добре годує. Єдине, що зали-

шилося в недобитих граблями го-
ловах, – це страх перед жахливим 
словом «люстрація» та бажан-
ня дожирувати до неї. І бажання 
перемогло саме тоді, коли пере-
могла Революція Гідності. Ну так 
просто збіглося. Чи то по волі Бо-
жій, чи то голодних побільшало, і 
вони почали лякати альтернати-
вою граблям – вилами. 

Саме з цього моменту Соня зро-
зуміла, що починається справж-
ній екшен в українській політиці, 
і прокинулася від майже летар-
гічного сну. Адже настав час, 
коли вона опинилася нібито в 
потрібному місці, у своєму часо-
вому просторі. Але страшна каз-
ка тільки починалася, а світлом у 
ній і не пахло, якщо не врахувати 
палаючого від людського гніву 
майна, яке нещадно нищив обу-
рений люд у центрі столиці. «Єв-
ропа – це ми!». У що так хотілося 
повірити – силами водолазопо-
дібних знову зруйнувало всі мос-
ти до відчуття хоча б ілюзорного 
щастя. Вила почали нищити гряд-
ки, причепурені граблями, і вже 
з того часу стало зрозуміло одне 
– нащадки Шарикових і Швон-
дерів знову ожили в ликах святих 
неореволюції як ознака невмиру-
щості та ходіння по колах пекла в 
рамках середньовічної фортеці, з 
якої все і почалося. Здавалося, що 
плоди прелюбодєянія Шарико-
вих і Швондерів ожили і розквіт-
ли: і «дєвочек наших вєли в кабі-
нет». 

Сивоголову Соню туди, звичай-
но, уже не запрошували, і вона 
знову взялася за літературно-іс-
торичне просвєщєніє. Потягло на 
історію. Знайшла шкільний під-
ручник, у якому розповідалося 
про середньовічні часи смути, і 
зрозуміла, що все у земному бутті 
має нагоду повторюватися, адже 
новоявлені Мініни і Пожарські 
не лише стали реальними пер-
сонажами в її продвинутому мі-
леніумному бутті, а й героями її 
часу. Не про тих, хто могутніми 
птахами пішов від них у небес-
ний рай, думалося їй так… Адже 
знала, що Бог забирає кращих. 

Склероз воскрес на 
цьому полі брані 
недарма, бо з нього 
і почалася люстра-
ція та катавасія для 
васьвасівщини за-
ради кращого май-
бутнього… Лю-
страційний закон 
прийняли в при-
сутності історично-
го броньовика, на 
якому за люстрацію 

боровся онук кровососа і вчо-
рашній ворог кровососів. Якби 
не знати хто вони, то ще у щось 
повірити бажання не попусти-
ло б. Але Соні б не знати хто, де 
і за що? Тому й далі не лишалося 
нічого… Пішла з-під ВРУ і напи-
сала чергового памфлета до чер-
гової газєтьонки. Його не надру-
кували, бо побоялися правди, яка 
страшніша за димові шашки та 
коктейлі, якими пригощав народ 
своїх благодійників. Така благо-
дійно народна гульня Соні ніколи 
не подобалася і участі в ній вона 
ніколи не брала, бо з дитинства 
ненавиділа революції, які, пере-
вертаючи все з ніг на голову, по-
роджували отари Водолазів.

Тож з революційними подіями її 
пов’язувала хіба що доброта і сер-
добольне ставлення до людей, які 
мерзли біля багать, недосипаючи 
і впродовж дня аж до ночі співа-
ючи гімн України та вигукуючи 
гасла, як нині кажуть, слогани, 
які вона впродовж усього свідо-
мого життя затямила ще з тих ча-
сів, коли вірила у світле майбутнє 
– як у казку про Сонечко, яку на-
писала для внучки. Казка ця була 
про те, що тим, хто сонце любить, 
– вічно жити. Бо Сонця бояться 
і Дракони, й Ікари, і темні сили. 
Тож, зібравши теплі пожитки та 
їжу, вона однією з перших пішла 
на Майдан і внесла свою частку на 
олтар революції. І це не було роз-
чаруванням чи зневірою у справу 
революції… Просто Соня боро-
лася все своє свідоме життя за те, 
щоб усі стали багатими, а якщо 
не багатими, то хоча б такими, 
що не борються за виживання. А 
тут, під час революційних подій, 
за фактами, знову все повернуло-
ся на круги своя. Озлиднілий на-
род вийшов на боротьбу з тими, 
хто його умудрився пограбувати 
так швидко, що й не знав, що таке 
можливо аж доти, доки йому не 
показали золоті батони, унітази 
та всього іншого стільки, скіль-
ки всі царські династії протягом 
століть не мали. Народ прозрів і 
озвірів конкретно. Хоча частина 
ж цього народу не лише винесла 

вирок особам, які грабували без-
межно усього два десятки років, 
собі ж на голову посадивши і ко-
ронувавши їх. Найвищий піло-
таж гопника – це золотий унітаз. 
Це вона знала, бо людська приро-
да її цікавила завжди, а яничари 
та їхня природа були предметом 
її соціологічних досліджень змо-
лоду. Вона відчувала їхню при-
сутність в її казковому житті все 
життя. Адже болото яничарсько-
го панування засосало на її очах 
сотні вегетаріанців усіх поколінь. 
І в цьому болоті її найбільш дра-
тувала жаба, яка називалася як її 
улюблена співачка. 

Анна Герман розверталася там, 
куди їй дав Бог. Добрий десяток 
років під єлейне квакання цієї 
жаби, яка у передчутті люстрації 
та з добрим мішком золотих ба-
тонів дала українській політиці 
спокій. Жаба її задушила батона-
ми, тож пішла… Обіцяючи по-
вернутися у книгах та мемуарній 
маячні, яка проллє світло… За-
лишивши інтригу та цікавість по-
дивитися на таке явище, як світло 
на брехню. Шанувальники такого 
таланту просто заціпеніли від ба-
жання дочекатися цього солов’ї-
ного співу Анни Адольфівни… 
Тож про цей період у житті Ле-
дащиці можна розповісти лише 
те, що голова її стала сивою, що 
надало її зовнішньому вигляду 
солідності, а характеру – впевне-
ності. Хоча разом з тим же най-
кращим у світі народом вона була 
і вдень і вночі молитвами та по-
мислами. І пишалася, що таких, 
як вона, виявилося мільйони. А з 
мільйонами вона вже сама колись 
вистояла під гаслом: «Разом нас 
багато! Нас не подолати!». 

Про той період Соня писала і 
розповідала, як про еволюцій-
ний, і це пасувало її роздумам про 
світле майбутнє. Так, на її казко-
вий розум, повинно щось буду-
ватися, а не розбудовуватися. І 
все прикре про українські реалії 
вона намагалася не розжовувати, 
а ковтала з гіркими сльозами, як 
шматки черствого чорного хліба, 
разом з рабами, які час від часу 
повстають і намагаються розі-
рвати окови, без яких, насправді, 
жити не можуть. Бо – раби, а ра-
бів у рай не пускають.

Та що насправді відбувається 
у цих вічно поневолених душах, 
жоден з тих, кому вони сповіду-
ються, ані чує, ані розуміє, адже 
зрозуміти сповідь тих, кому ро-
зум відібрано лукавим, просто 
неможливо. Соня розуміла це, бо 
сама себе якось мимоволі зловила 
на тому, що не сприймає святого 

письма, яке не вписується в рам-
ки її природної ментальності. Ду-
мала, що вона одна така недолу-
га, що не отямлює вершин святої 
віри аж доти, доки не покаялася 
перед своїм Богом, який став для 
неї – понад усе. З небес зійшла на 
неї не манна небесна, а прозрін-
ня, з яким вона нарешті знайшла 
спільну мову і знову почала со-
лодко спати та бачити у снах свою 
мрію. Золотоголовий Бог прихо-
див до неї у снах, а потім і в час її 
доленосних рішень. Так і почала-
ся нова доба в її сумлінній біогра-
фії дорослої Ледащиці. Звідтоді 
вона вже не соромилася свого по-
ходження та прізвища, а просто 
не звертала на них уваги і почала 
вірити в себе, адже зрозуміла, що 
втрачати їй вже нема чого, а жити 
доведеться ще довго. Довело-
ся вибирати між поняттям жити 
і виживати. І вона обрала варі-
ант перший. Він їй якось видався 
більш привабливим і реальним. 

Соня почала своє життя з чи-
стого аркуша вдруге. Все частіше 
і голосніше лунало слово ПЕРЕ-
ЗАВАНТАЖЕННЯ, і вона сама 
відчула в собі потребу власного 
повного перезавантаження, і що 
у неї виходить крокувати разом 
з тими, хто про це кричав най-
голосніше. Подумала про те, що 
сама ще не на милицях і в дусі 
перезавантажників якось добі-
жить до межі, за якою побачить 
омріяну казку. Довго навіть не 
спіткалася, відчуваючи, що їй до-
помагають крила, що знову по-
чали рости. Начепивши на них 
щит і золоті шати, почала, літа-
ючи над отарою й оминаючи Во-
долазів, усе ближче прибиватися 
до своєї зграї лебедів-не лебедів, 
але досить чистеньких чи вибі-
лених ворон, з якими їй було ці-
каво каркати в унісон усьому, що 
відбувалося в світі її ілюзій та в 
квазі реалій. Стосовно квазі…, 
то це явище в її свідомості асо-
ціювалося з добрим Квазімодо, 
якого природою було наділено 
страшною зовнішністю і любля-
чим серцем. Так в її уяві сталося 
й з Україною, яку приспали лу-
каві, але врятують хоробрі сер-
ця. І все буде добре… Тільки на 
запитання: «Коли?», ані сама 
Соня, ані хтось з її біло-вороня-
чої зграї відповісти так і не зміг. 
Усе відбувалося, як у страшно-
му сні, який сниться грішникові, 
що так і не спромігся покаятися. 
У своїх кухонно-філософських 
роздумах вона часто запитува-
ла саму себе та співрозмовників 
про те, що спадало на думку з ге-
роїчних сторінок сучасної істо-
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рії України, і знайшла відповідь, 
якою пишалася. Адже геніальні 
українці вигадали такі унікальні 
схеми дерибану, які варті Книги 
рекордів Гіннесса. Так і підняли-
ся не лише десятки з них, які по-
чали шикуватися в ряд з найба-
гатшими людьми світу, а й сотні 
тисяч, які прикрасили своїми ма-
єтками околиці не лише столиці, 
а й всю українську землю. А все ж 
так просто! Адже щорічні зміни 
прем’єр міністрів та їхніх команд, 
влади на всіх рівнях, яку народ 
скидав і міняв, як дама рукави-
чки, розмахуючи прапорами всіх 
кольорів і мастей, які йому, цьо-
му народу, роздавали ті ж мож-
новладці, яких змінювали волею 
обуреного народу саме тоді, коли 
чергова команда вже пограбувала 
бюджетні кошти і готова була по-
ступитися наступним слугам на-
роду, які, прийшовши до влади, 
виголошували одне і те ж: «Казна 
пуста! Затягніть паски…». І народ 
у затягнених пасках звикав жити 
і радіти своїм перемогам від пуза. 

Соня зі своїми університетами 
та звичками розглядати події збо-
ку, так і не потрапила в героїчний 
список ані матеріально піднесе-
них, ані політично успішних. Від 
цього їй спалося краще і думало-
ся наперед. А попереду була зов-

сім не багата старість і дуже щедрі 
та багаті спогади, якими вона все 
частіше ділилася з тими, хто лю-
бив слухати її казки про життя. А 
їх, тих казок, накопичилося так 
багато, що вона стала улюблени-
цею тих, кому пощастило розба-
гатіти, але не було коли жити і 
радіти. Тож Сонине життя для 
обранців долі було просто неймо-
вірно цікавим, і вона продовжи-
ла його серед люду, який не знав 
ані її минулого, ані розчарувань. 
З того часу вона вже навчилася 
не причаровуватись, тож і роз-
чарувань не мала. Вона просто 
жила і раділа з того, що має те, що 
Бог дав. Тому смуток залишала 
під подушками, а спала все мен-
ше. Її почало цікавити саме жит-
тя в усіх його проявах, бо усвідо-
мила його цінність та свою роль 
у ньому. А вона, ця роль, була її 
поводирем у світі, де сила впли-

ву отари на її долю була незнач-
ною, а Водолази не водяться. Вона 
вже не боялася того, що її не при-
ймуть в якусь партію чи на робо-
ту, не знала страху голоду. Вона 
вилітала на крилах до нових дру-
зів і знайомих, бо їй було добре і 
радісно спілкуватися з людьми, 
які її любили такою, якою вона є, і 
не намагалися перевчати чи пере-
виховувати. 

Виявилося, що її виховання і 
було саме таким, як треба для 
того, щоб бути на своєму місці, і 
не вимагало випиратися в люди, 
які були і лишалися отарою з різ-
номанітним матеріальним стат-
ком, але колективною системою 
мислення. Адже вона дожила до 
часу, коли одним з наймодніших 
слів стало КРЕАТИВ. Встигла 
навіть отримати нагороду «Кре-
атив року», якою пишалася, бо 
в її роки це був справжній скарб 

визнання її талантів. Вона жила, 
раділа і випромінювала свої кре-
ативні думки на всі чотири боки 
і весь світ. У неї навіть з’явилися 
шанувальники її таланту, яких 
вона ніколи не бачила, адже вони 
жили у віртуальному світі но-
вітніх технологій, які Соня опа-
новувала легко і з великим задо-
воленням. Виявилося, що світ 
віртуальний набагато цікавіший і 
делікатніший по своїй суті. І Соня 
поринула в нього з головою на-
довго, але не назавжди. Бо ж їй 
ще бігалося і було що показати 
людям. І вона, час від часу поки-
даючи чарівний віртуальний світ, 
з’являлася серед людей, які жили 
активним публічним життям. 
Але, якось оговтавшись від виру 
публічної слави, зрозуміла, що її 
знову переслідує минуле, від яко-
го вона намагалася втекти хоча 
б наприкінці життя. Де б вона не 
з’являлася, скрізь її з великим за-
цікавленням роздивлялися Водо-
лаз і його заощадливі та спритні 
нащадки. 

А з цими потворами у Соні були 
свої рахунки. Щось на зразок вен-
дети по-українськи, яку вона ви-
ношувала все своє свідоме жит-
тя і, вже не ховаючись від них, 
стрімко обганяла, намагаючись 
довести своє право на своє життя 

під їхнім пильним спостережен-
ням. Але й затямила одне – поз-
бутися цього патронату їй ніколи 
не пощастить. «А може, в цьому і 
полягає моє щастя? – якось поду-
мала Ледащиця і радісно розрего-
талася на одній з вечірок, де не-
прошеними гостями були її вічні 
Водолази та Вегетаріанці. Соня 
зрозуміла, що боротьба лише по-
чинається, і це підняло стимул її 
існуванню та боротьбі за вижи-
вання. Почуватися гарною на зло 
ворогам їй так сподобалося, що 
вона надавала цьому питанню ве-
ликого значення та уваги. 

Ексклюзивний гардероб, який 
вона зібрала у своїх мандрах по 
життєвих просторах, надав її пер-
соні загадковості, і Водолази не 
лише відступили в своїх атаках на 
відстань спілкування з недотор-
каними, а й явно засмутилися від 
факту успішності недопотопель-
ниці. Соню це розважало. Хоча це 
вона сама й про себе якось подум-
ки у парку вигадала:

Сам на сам зі своїм сумом
Самотня жінка
Сумно дожива свій вік
Солодко вдихаючи повітря…

Далі буде

МУЗИЧНИЙ ГУМОР ВІД ПЕТРА АНДРІЙЧУКА

Перед початком спектаклю ад-
міністратор звертається до публі-
ки:

– Прохання до дам: зніміть, будь 
ласка, високі капелюхи!

Жодна не відреагувала.
Тоді він додав:
– Дамам похилого віку робити 

це не обов’язково.
***

Професор до студента:
– Скажіть, ви самі написали цю 

фугу?
– Ясна річ!
– Дуже радий познайомитися з 

вами, вельмишановний Йогане 

Себастьяне. Уявіть собі, я чомусь 
думав, що ви уже померли…

***
Зустрілися два молодих компо-

зитори.
– Жах! Що не надішлю у видав-

ництво – все повертають.
– А зі мною такого не трапляло-

ся ще жодного разу.
– Як тобі це вдається?
– А я не вказую зворотну адресу.

***
Лист у видавництво: «Від ком-

позиторів усіх часів і народів я 
відрізняюся тим, що принципо-
во не виставляю пауз, бо вважаю 
це недостойним композитора. 
Якщо ви іншої думки, прошу вас 
поставити їх там, де вважаєте за 
потрібне».

Повертаючи рукопис, редактор 
написав: «Вважаючи паузи вель-
ми необхідними, дуже прошу вас 
– наступного разу надішліть тіль-
ки паузи, а ноти ми вже самі якось 
напишемо».

***
Після виходу дебютної збірки 

статей музикознавець був вель-
ми розчулений, коли дізнався, що 

його матуся прочитала книгу до 
титли й коми.

– Коли я тобі презентував книгу, 
то й гадки не мав, що ти її читати-
меш, – зізнався синок. – Текст до-
волі складний.

– Синочку, а хто ж іще це чита-
тиме, як не мама?..

***
Адміністратор до співачки:
– Прибуток ділимо 50 на 50.
– Я хочу 70! – Категорично зая-

вила артистка.
– Добре: 70 на 70.

***
Тест:
– Що зайве в ряду слів: скрипка, 

смичок, каніфоль, лексус, ноти, 
композитор.

Відповідь:
– Скрипка, смичок, каніфоль, 

ноти, композитор.
***

Суддя звертається до обвинува-
чуваного:

– Зізнаюся, я нічого не розумію: 
ви, чесна, інтелігентна людина, з 
бездоганною репутацією, серед 
ночі через вікно пробираєтеся до 
свого сусіда, щоб украсти… що?.. 

Якусь трубу! Тим паче, ви на ній 
навіть грати не вмієте!

– Ви маєте рацію, пане голово, 
але мій сусід теж не вміє на ній 
грати!

– Ну то й що?
– А те, що він дує в неї цілими 

днями!
***

На ювілеї гості до господаря:
– Іване Петровичу, ваша дружи-

на раніше грала на роялі, а тепер 
на флейті…

– Так, ледве вмовив!
– І що ж стало приводом?
– Граючи на фортепіано, вона 

ще й підспівувала собі.
***

Журналіст до відомого компо-
зитора:

– Як ви почали складати музи-
ку?

– Коли дружина народила 
шосту дитину, я вирішив, що вар-
то по-іншому застосовувати свої 
творчі можливості.

***
До керівництва хору звертаєть-

ся паняночка з проханням взяти 
її на роботу.

– У вас є рекомендації?
– Ні.
– А характеристики?
– Теж ні. Але мої родичі кажуть, 

що я добре співаю.
– В такому разі принесіть нам 

ще й відгуки ваших сусідів.

***
Зустрілися дві приятельки:
– Знаю, музична освіта доньки 

коштувала тобі чималих грошей. 
Сподіваюся, тепер вона добре за-
робляє.

– О, так! Наш сусід, професор, 
коли хоче відпочити, платить їй 
по п’ять доларів за годину.

***
– Не будемо судити про мій го-

лос, – сказав співак.
Усі погодилися: нічого судити 

те, чого немає.

***
До уваги композиторів:
Ваша музика звучатиме на 

Страшному суді!
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ЯК УКРАЇНУ ПОЛОНИЛИ ГЛИНЯНІ ГІГАНТИ
Не є секретом, що 
Національний музей-
заповідник українського 
гончарства на сьогодні володіє 
найбільшою в Європі, а то й 
у світі унікальною колекцією 
глиняних скульптур. 

Щороку музей-
ний ландшафт 
доповнюється 
новими над-
сучасними ви-

творами високого керамічного 
мистецтва, які привертають ува-
гу не лише українців, а й туристів 
з-за кордону. Не став винятком і 
цей рік.

Уперше в Україні, на базі Му-
зею-заповідника, у рамках ХІ 
Тижня Національного Гончар-
ного Здвиження в Опішному 
«Здвиг-2019», пройшов Міжна-
родний симпозіум монументаль-
ної кераміки «ГігантоМАНІЯ». 

Сім кращих мистців сучасної 
керамоскульптури зі світовим 
ім’ям зібралися в одному з най-
красивіших місць України – не-
повторному й живописному ку-
точку Полтавщини – Опішному, 
аби стати першими творцями 
Гігантської сторінки у світовій 
культурі.

За умовами участі впродовж 
30 днів мистці мали виготови-
ти й встановити монументальну 
скульптуру, не менше 5 м заввиш-
ки та не менше 1 м завширшки!!!

Сміливцями-експериментатора-
ми стали: Брок Ален (Фоксборо, 
США), Дануте Гарлавічене (Алі-
тус, Литва), Інна Гуржій (Полтава, 
Україна), Андрій Ільїнський (Київ, 
Україна), Боріс Роце (Рієка, Хор-
ватія), Олександр Сердюк (Хар-
ків, Україна), Марк Чатерлі (Ві-
льямстон, США).

«Участь у такому симпозіумі – 
це виклик самому собі, – говорив 
на офіційному відкритті форуму 
один із учасників – Марк Чатерлі 
(Вільямстон, США), – досі не уяв-
ляю, як буду створювати справж-
нісінького глиняного гіганта! Маю 
творчі плани, гарний настрій і ве-
личезне бажання все ж таки себе 
випробувати. А можливо, й втіли-
ти свою найпотаємнішу мрію. Дя-
кую, що даєте таку можливість». 

Організатори «мистецького 
батлу» забезпечили найкращі 
умови для творчого спілкування 
мистців різних художніх напрям-
ків та створення високомистець-
ких гігантських скульптур.

Тож позаду міська метушня, 
щоденні клопоти й турботи… 
Розпочався процес творення… 
«Майстерні» художників розта-
шувалися під блакитним небом 
на мальовничому пагорбі, звідки 
добре милуватися краєвидами й 
щоденно надихатися світанком і 
заходом сонця, вдивлятися в хма-
ринки, спостерігати за пташини-
ми польотами й творити, твори-
ти, творити…

Неабияк радувала атмосфе-
ра, яка панувала між мистцями 
симпозіуму. Незважаючи на мов-
ні бар’єри, вони одразу знайш-

ли спільну мову. Попри те, що це 
все ж таки був конкурс, учасники 
всіляко допомагали одне одному. 
Приємно було спостерігати й за 
творчим процесом, і за радісни-
ми й щирими емоціями, що про-
являлися як під час випалювання, 
так і після його завершення, коли 
результат напруженої праці вия-
вився вдалим. 

У невеличких перервах, що з’яв-
лялися під час виготовлення ро-
біт, мистці встигли відвідати всі 
структурні підрозділи Музею-за-
повідника в Опішному: вистав-
кові зали Центру розвитку духов-
ної культури, Музей мистецької 
родини Кричевських, Меморі-
альний музей-садибу гончарки 
Олександри Селюченко, Меморі-
альний музей-садибу гончарської 
родини Пошивайлів, Меморіаль-
ний музей-садибу філософа й ко-
лекціонера опішненської керамі-
ки Леоніда Сморжа. 

Для учасників Е-літньої акаде-
мії гончарства для харизматиків, 
романтиків, диваків і діячів, яка 
паралельно проходила в рамках 
ХІ Тижня Національного Гончар-
ного Здвиження, мистці провели 
майстер-класи роботи з глиною, 
де ділилися досвідом і майстер-
ністю. Ще художники-керамісти 
радо спілкувалися з відвідувача-
ми музею, гордо демонструючи 
свої роботи, а вечорами збира-
лися в дружньому колі, і кожен 
розповідав про свій мистецький 
шлях...

У такій атмосфері швидко ми-
нув календарний місяць. Настав 
час почути вирок компетентного 
журі, яке складалося з поважних 
керамологів, мистецтвознавців і 
мистців. Хвилюючись, учасники 
трепетно готувалися до фіналь-
ної виставки й презентації своїх 
робіт. 

Майже одностайно члени журі 
прийняли рішення й оголоси-
ли свій результат: найвищу наго-
роду – Першу премію – отримав 
Андрій Ільїнський за скульптуру 
«Гончарська капличка». 

«Це — архітектурна споруда, – 
говорить автор. – Спершу йдуть 
чотири колони, кожна з яких 
присвячена чотирьом елемен-
там: землі, воді, повітрю й вогню. 

Саме гончарній справі відпові-
дають вони, бо глина – це земля, 
без води нічого згончарювати не 
вийде, на повітрі сохне робота, а 
вогонь — останній обов’язковий 
етап довершеної роботи. Вивчен-
ня цих елементів завжди займало 
розум й інтерес учених-алхіміків 
середньовіччя  та східних мисли-

телів. Тому на тему цих елементів 
(землі, води, повітря й вогню) зі-
брався цілий комплекс унікаль-
них знань, які зацікавили й мене. 
Кожна з моїх колон присвячена 
окремому елементу й має малень-
ке святилище, в якому перебуває 
обранець кожного елементу. Ко-
лони тримають квадратну стелю, 
у середину якої вписано круг – 
невід’ємний символ гончарства. 
Поверх стелі – піраміда, оформ-
лена мозаїкою, а на самій верши-
ні височіє шпиль, оформлений 
кольоровими вітражами. Коли 
стати під вирізаний круг, то крізь 
вітражі можна побачити сонячні 
промінчики».  Так високоповаж-
ному журі прокоментував свою 
роботу Андрій Ільїнський.

Другу премію отримав худож-
ник-кераміст Марк Чатерлі з мі-
ста Вільямстон (США) за скуль-
птуру «Українська медитація»; 
Третю – Дануте Гарлавічене (Алі-
тус, Литва) – «Цвях Ноя».

«Дуже швидко промайнув ці-
лий місяць. Пережили всього 
– від спокою до напруженості, 
від розслаблення до важкої фі-
зичної праці (особливо це стосу-
ється випалювання в горні). Для 
керамістів це було справжнє ви-
пробування, адже кожен із учас-
ників ніколи не виготовляв веле-
тенських робіт. Як для них, так і 
для нас (організаторів) це було 
вперше. Більшість з учасників 
лише тут познайомилися з опіш-
ненською глиною, що також до-
давало страху чи невпевненості 
у творчому процесі. Але тита-
нічний труд позаду. Зараз перед 
нами стоять неперевершені гли-
няні велетні, які стали безцінним 
надбанням музейної колекції», – 
розповідає Тетяна Литвиненко, 
куратор Міжнародного симпозі-
уму монументальної кераміки в 
Опішному «ГігантоМАНІЯ».

Кожна з цих величних робіт є 
гордістю не лише Національного 
музею-заповідника українсько-
го гончарства, а й всієї України! 
Пишаймося нашими новими здо-
бутками на культурній ниві!

Світлана ПРУГЛО,
інформаційна служба НМЗУГ

Андрій ІЛЬЇНСЬКИЙ. «Гончарська 
капличка». Опішне. 2019. 
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