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Літературне відлуння

В обласній універсальній науко-
вій бібліотеці імені В. Г. Короленка 
відбувся вечір пам’яті українсько-
го письменника, журналіста і кра-
єзнавця, автора газети «Деснян-
ська правда» з багаторічним «ста-
жем» Віталія ЛЕУСА. 

У залі було багатолюдно: прийшли 
близькі, друзі, колеги й численні ша-
нувальники творчості незабутньо-
го Віталія Миколайовича. Бібліоте-
карі влаштували чудову виставку йо-
го книжок. Підготували цікаві та зво-
рушливі відеоматеріали. На вулиці 
лютував мороз, але в конференц-за-
лі бібліотеки було навдивовижу тепло 
і затишно.

Письменник відійшов у вічність 
27 грудня 2017 року, а буквально за 
кілька днів після його смерті побачи-
ла світ книга прози Віталія Леуса «До-
лі конем не об’їдеш» – видана ошат-
но, великим обсягом (майже 500 сто-
рінок), за обласною Програмою під-
тримки розвитку інформаційної та 
видавничої сфер Чернігівщини на 
2016-2020 роки. 

Отамани повстанських загонів – 
це вони боролися за самостійну, не-
залежну Україну. У жорстокій нерівній 
боротьбі полягли всі як один. Пам’ять 
про невмирущий подвиг повстанців 
назавжди залишиться в серцях вдяч-
ного українського народу. Про їхній 
короткий бойовий шлях розповідає 
нова художньо-документальна по-
вість «За хмарами завжди сонце». А 
ще в цій книжці багато людяних, про-
никливих, небайдужих історій – про 
неймовірну любов, вірність і зраду, 

про соціальну несправедливість, дра-
ми й трагедії героїв – простих сіль-
ських трудівників… 

Автор успішно подолав свій пись-
менницький та журналістський шлях 
довжиною в півстоліття, добре знав 
життя. І про що би він не писав – усі 
твори виписані добірною, колорит-
ною та живою українською мовою, на 
високому художньому рівні. До речі, 
більшість із них надруковано в «Дес-
нянській правді», де 
свого часу працю-
вав Віталій Миколайо-
вич. Він щиро шанував 
улюблену газету, чи-
тав та передплачував 
її все своє життя.

Також співробіт-
ники бібліотеки імені 
В. Г. Короленка підго-
тували й видали ґрун-
товний бібліографіч-
ний покажчик, присвя-
чений життю і твор-
чості Віталія Леуса 
(передмову написав 
Сергій Дзюба), який 
теж презентували цьо-
го дня.  

Про Віталія Мико-
лайовича розповідали 
його близькі (дружина Галина Семе-
нівна), колеги – письменник і журна-
ліст, заступник головного редактора 
газети «Деснянська правда», прези-
дент Міжнародної літературно-мис-
тецької Академії України Сергій Дзю-
ба; очільник літературної спілки «Чер-
нігів» та журналу «Літературний Чер-
нігів» Михась Ткач; директор ОУНБ 
імені В. Г. Короленка Інна Аліферен-
ко, бібліотекарі Ольга Іваненко, Вікто-
рія Солонікова, Ніна Романчук; заслу-
жений журналіст України, автор бага-
тьох історичних книжок про гетьма-
на Івана Мазепу, головний редактор 
журналу «Сіверянський літопис» Сер-
гій Павленко, літератори Яків Кова-
лець, Віталій Топчій, Тетяна Тимошен-
ко…

Усі, хто знав Віталія Леуса, відзна-
чали його скромність і совісність. Ві-
талій Миколайович ніколи не був оз-
лобленим, агресивним, заздрісним 

– ставився з добром та чуйністю до 
кожної людини, всіх прагнув зрозу-
міти, підбадьорити, коли міг – завж-
ди безкорисливо допомагав. Обож-
нював своїх близьких, щиро любив 
друзів. Ніколи не плів жодних інтриг 
– жив творчістю, добрими справами. 
Був непублічним – дуже не любив ви-
ступати на всіляких нарадах і зборах; 
та, спілкуючись удома з друзями, яких 
часто запрошував у гості, міг розпові-

сти сотні дотепних, ду-
шевних, оригінальних 
бувальщин. І ці дві го-
дини поряд із ним ми-
нали, як дві хвилини! 

Водночас про делі-
катність і шляхетність 
Віталія Леуса, напевно, 
розповідатимуть ле-
генди. Бо за все своє 
життя цей дивовиж-
ний добродій не зав-
дав прикрощів жодній 
людині! Він був завж-
ди зовні спокійним та 
вразливим у душі, вмів 
слухати й почути кож-
ного, ніби прагнув узя-
ти на себе дещицю йо-
го болю. Був добрим, 
настільки взагалі мо-

же бути доброю людина. І дуже пра-
целюбним – багато трудився не ли-
ше творчо, а й фізично – на своїй дачі, 
на городі, причому так, що ним можна 
було в цей час буквально замилувати-
ся. Вважав, що фізична праця на зем-
лі творчу людину облагороджує, ад-
же тоді митець краще розуміє життя і 
прагнення простих людей.

А ще Віталій Миколайович дуже 
любив мальовничі краєвиди, приро-
ду. Постійно підгодовував приблуд-
них котів та собак. Не раз, навіть хво-
рим, у негоду, поспішав на дачу за-
ради отих безхатьків. І вони просто 
обожнювали його! А в Чернігові пись-
менник ходив до Спаського собо-
ру, де постійно годував голубів і що-
разу щиро радів, коли птахи дружно 
ласували його гостинцями! Дуже лю-
бив пташиний спів, який міг слухати 
годинами, вирізняючи голоси кожної 
пташки. 

Віталій Леус побував у 21 країні, 
тож міг захопливо пригадувати свої 
мандри (пам’ять мав хорошу, особли-
во був уважний до деталей, чогось 
надто неординарного, унікального). 
Він був завзятим спортивним уболі-
вальником, особливо знався на фут-
болі, мав буквально енциклопедич-
ні знання! Цікаво коментував кожен 
матч, а дивився він навіть змагання 
Першої ліги. Під час важливих міжна-
родних матчів проникливо читав мо-
литву та тричі хрестив телевізор, убо-
ліваючи за всі українські команди, не-
залежно від того, хто грав, – київське 
«Динамо» чи донецький «Шахтар», 
одеський «Чорноморець» або львів-
ські «Карпати»…

Я ще озвуся, друзі, після смерті – 
Травинкою із келихом роси,
Весняним листям, чулим, наче Верді,
І соняхом, який пробачить всім…

Я відгукнуся перелітним птахом – 
Лебідці вірній присвячу вірша;
І в клині журавлиному без страху
Летітиму у Всесвіт, мов душа.

Почувши вірша казахського по-
ета Нурлана Джилкішиєва «Я озву-
ся» у перекладі Сергія Дзюби, Віта-
лій Миколайович раптом сказав: «Це 
– як про мене. Прочитаєш, коли ме-
не не буде?» Це було за кілька днів до 
його смерті, у грудні 2017-го. Він був 
енергійним, у чудовому настрої і, зда-
валось би, ніщо не віщувало того, що 
невдовзі сталося. 

Та, мабуть, письменник відчув, що 
невдовзі стане на зоряну дорогу… 
Тож на вечорі його пам’яті прозвуча-
ли ці прекрасні та зворушливі рядки:

До всіх, кого любив на цьому світі,
Із засвітів озвуся неземних…
Які ж ми ще на цій планеті – діти!
Хоч щось збагнули вже про нас самих?

А раптом я до вас прийду рядками – 
Незнаними, раніше так не вмів…
І серце друга, крижане, мов брама,
Відтане в світлі благодатних слів.

Наразі близькі та друзі готують до 
друку ще одну книжку Віталія Леуса, 
який так натхненно і невтомно пра-
цював до останньої миті свого життя. 
Його проникливі твори й сьогодні по-
трібні людям.

Сергій КВІТНИЦЬКИЙ

Незабутні

«Він був добрим, наскільки може
бути доброю людина»

Серед відомих людей Прилуччи-
ни, що залишили помітний слід в іс-
торії краю, – майстер слова, людина 
зі щирою українською душею Мико-
ла Ткаченко (Чорновус).

Він народився 12 лютого 
1948 року на Полтавщині – у Павлів-
щині Гребінківського району. У су-
сідніх Лазірках закінчив 11 класів. 
Після школи працював теслею, по-
тім були служба в армії, навчання в 
Київському державному універси-
теті ім. Т. Г. Шевченка на факультеті 
журналістики. 

До Прилук Микола Никифорович 
приїхав у 1978-му вже дипломова-
ним спеціалістом із дружиною-од-

нокурсницею та маленькою донеч-
кою. Улаштувався в міськрайонну 
газету «Правда Прилуччини» і при-
святив їй чверть віку, подолавши всі 
щаблі професійного росту – від ко-
респондента до редактора. Очолю-
вав газету впродовж майже 10 літ – 
із 1992-го по 2001 рік.

Та яку би посаду він не займав, 
завжди вирізнявся своїм неповтор-
ним почерком: блискучий журналіст, 
гарний організатор, дотепний та ці-
кавий співрозмовник, котрого мож-
на було слухати годинами. А ще – 
талановитий поет, проникливий лі-
рик, якого, здається, й на мить не 
залишала Муза.

Микола Ткаченко (Чорновус) 
друкував поезії в місцевій, облас-
ній, республіканській пресі, видавав 
поетичні збірки, серед яких «Спі-
лих вишень тепло» (1995), «В обій-
мах саду» (1999), «На межі проти-
річ» (2001).

У 2002 році Миколу Никифоро-
вича було прийнято до Національ-

ної спілки письменників України, 
що надихнуло й окрилило. З’явили-
ся нові вірші, цікаві проекти та пла-
ни. Але здійснитися їм не судило-
ся. Цьогоріч 12 лютого він мав би 
зустрічати своє 70-ліття, але тяжка 
хвороба, обхопивши чіпкими обій-
мами, вирвала поета з-поміж нас. 
11 вересня 2006 року його земна 
дорога обірвалася.

Наступна збірка Миколи Ткачен-
ка (Чорновуса) «Благослови моє 
ім’я» (2008), яку спорядила у світ 
дружина поета Ніна Яківна Ткачен-
ко, вийшла вже по його смерті. У ній 
зібрані всі неопубліковані вірші й ос-

танні слова поета до рідних людей, 
до землі, яка його зростила. 

Потім вірші Миколи Никифоро-
вича залунали зі сторінок родинної 
збірки Ткаченків «Сонце сходить для 
тебе» (2013) в обрамленні поезій 
дружини й доньки. 

Світлий образ справжнього укра-
їнця Миколи Чорновуса відкриває 
читачеві книга спогадів «З вереснем 
віч-на-віч», видана знову ж таки дру-
жиною 2011 року. У ній зібрані згад-
ки найрідніших людей, колег, друзів, 
знайомих, шанувальників творчос-
ті, світлини з життєпису поета, його 
останні публікації, листи, що їх отри-
мував Микола Никифорович. 

Він надзвичайно любив Україну, 
болісно переймався проблемами 
народу. Творча спадщина славет-
ного земляка актуальна й нині. Його 
поетичне слово хвилює своєю гли-
бокодумністю, відвертістю і прав-
дивістю, воно ще довгі роки служи-
тиме людям, пробуджуватиме в них 
почуття любові, гідності й показува-
тиме приклад справжнього патріо-
тизму.

Деякі вірші поета покладені на 
музику й давно стали пісенними гім-
нами. Як заклик звучать його про-
мовисті слова:

Українці мої!...
 Поки ми ще єси,
поки гріє нам совість калина,
Бога й долю 
до скону просімо, просім,
аби вічно жила Україна!

Напевно, кожному з нас варто 
замислитися над цими пророчими 
рядками та взяти їх за взірець для 
наслідування.

За інформацією 
Прилуцької центральної 

районної бібліотеки

Людина, чиї міркування хо-
чу тут навести, робить вели-
ку справу. Цей добродій ни-
ні – не на війні, яка продовжує 
свій страшний ужинок на схо-
ді країни, тому що він – поваж-
ного віку. Однак ця людина та-
кож захищає свій народ і його 
культурну спадщину, дослід-
жуючи унікальність та само-
бутність літературних творів, 
стилі й методи зображення су-
часності авторами. 

Мій співрозмовник – док-
тор філологічних наук, профе-
сор Ніжинського державного 
університету імені Миколи Го-
голя Олександр Ковальчук. 
Олександр Герасимович – ав-
тор понад 150-ти наукових статей, низки монографій із проблем розвитку 
української літератури у ХХ столітті. За його авторством видано підручник 
із літератури для учнів 11-го класу. Професор відсвяткував своє 70-річчя й 
натхненно продовжує трудитися як на педагогічній ниві, так і в літературній 
царині. 

Знаєте, різні епохи мають таку особливість – повторюватися в якихось 
моментах. Тож літературні дослідження – це теж свого роду передбачення, 
яким буде світ і що в ньому може повторитися. 

– Олександре Герасимовичу, що вас зацікавило останнім часом?
– Після Михайла Коцюбинського я довго шукав: хто ж тепер має бути 

предметом мого розгляду. Зрозуміла річ, та планка, яку задав Коцюбин-
ський, – естетична, була надзвичайно високою. І так природно виплив ав-
тор, котрий присвятив свій твір новелі Коцюбинського. Спираючись на пле-
чі гіганта-Коцюбинського, виростав новий гігант, узагалі не передбачений 
українською культурою. Те, що він зробив у публіцистиці, – це абсолютна 
революція; те, що він зробив у прозовому слові – теж революція. Це – та-
кий крок! Власне, Михайло Коцюбинський уже прокладав дорогу в Європу. 

Ми теж нині прокладаємо дорогу в Європу. Тож нам близькі обидва но-
ватори слова – й Коцюбинський, і Хвильовий. Хоча тоді був інший злам епо-
хи… От як захоплено говорить Олександр Герасимович про Хвильового:

– Так, він захоплений небом, хмарами, річкою, особливо, сонцем. Але 
основний предмет – це все-таки соціум. І соціум на переломі, на великому 
розломі, коли ще не все ясно, коли ще хаотично. Й оцю структуру суспіль-
ства на розломі, на переході, на пошуку свого шляху, Хвильовий досліджує. 
Адже ситуація має такий вигляд: зовнішній реальності Микола Хвильовий 
не довіряє, тому що вона – дуже декорована радянськими пропагандиста-
ми, затягнута в червоне сукно отим словоблуддям, зокрема й марксист-
ським, котре, загалом,  покривало майже половину червоної Європи, яке 
було незвичайно впливовим… Хвильовий же мав неймовірну інтуїцію, дові-
ряв лише своєму внутрішньому чуттю. І це дало йому можливість змоделю-
вати суспільний процес, що має вигляд руху від світлої надії, яка принесла з 
собою революцію, скажімо, в оповіданні «Легенда», до катастрофи його ге-
роїв. І оце передчуття, так би мовити, тієї валтасарівської катастрофи, яка 
біблійною була й немовби повторюється в новому режимі через тисячоліття, 
ставить на тій дорозі останню крапку – постріл у скроню…

– У нашому сьогоденні теж присутній великий розлом, нехай іншо-
го плану…

– Сьогодні на це відгукнулася в першу чергу публіцистика. Власне ка-
жучи, війна літературно буде осмислена десь через десятиліття-два – так, 
як, зрештою, скажемо, у Ремарка. Нині ж триває своєрідне документаль-
не свідчення душі, котра переживає своєрідний катарсис війною, а разом із 
тим – і очищення від ілюзій. Коли ми були мостом, яким усі ходили чи в Єв-
ропу, чи з Європи в Росію, то не зважали, що цей міст затоптували... І той 
міст ніколи, як у Антонича, не кричав. А в Антонича є блискучий роман  «На 
другому березі», де міст протестує, щоби по ньому ходили. І нині раптом по-
чалося оце суспільне очищення, яке, власне кажучи, проглядає через приз-
му війни.

Спілкувався Сергій КВІТНИЦЬКИЙ 

Пам’яті поета

Жив і дихав Україною…
ДО 70-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
МИКОЛИ ТКАЧЕНКА (ЧОРНОВУСА)

Про Хвильового та… війну

В обласній універсальній нау-
ковій бібліотеці імені В. Г. Коро-
ленка відбулася презентація книг 
письменника, публіциста, журна-
ліста, краєзнавця Миколи БУД-
ЛЯНСЬКОГО. Микола Георгійович 
тривалий час трудився в облас-
ній газеті «Деснянська правда» – 
завідувачем відділу, заступни-
ком головного редактора; тож ба-
гато його творів, представлених 
у нових книжках, надруковано на 
шпальтах видання.

Читачі добродія Миколу люблять, 
бо пише не сухо, а тепло, людяно, емо-
ційно. Його розповіді про красу сіль-
ської праці та чудових земляків вража-
ють добротою, мудрістю, шляхетністю 
й високою духовністю. 

Автор представив дві свої книжки – 
«Час рікою пливе» (про Олишівку Чер-

нігівського району) та «Розкажіть мені, мамо» (про 
рідну Держанівку, де народився і виріс). 

На початку зустрічі президент Міжнародної лі-
тературно-мистецької Академії України, заступник 
головного редактора газети «Деснянська правда», 
письменник Сергій Дзюба вручив Миколі Будлян-
ському нагороду – міжнародну літературно-мис-
тецьку премію імені Пантелеймона Куліша, якою 
Миколу Георгійовича відзначено за художньо-до-
кументальну повість «Час рікою пливе» та значну 
творчу діяльність. 

Сергій Дзюба відзначив, що Микола Будлянський 
водночас упевнено, дуже талановито й невтом-
но працює як письменник, публіцист і краєзна-
вець. Тому його книжки – це поєднання літератури 
та щирої, небайдужої публіцистики, а також ґрун-
товної краєзнавчої роботи. Недаремно повість про 

Олишівку називається худож-
ньо-документальною, адже 
кожен розділ у ній – це, по су-
ті, окреме оповідання-буваль-
щина, яке читається букваль-
но на одному подиху. Автор не 
просто розповідає про істо-
рію створення й життя селища 
– від сивої давнини до наших 
буремних днів, зібравши ве-
лику кількість архівних мате-
ріалів, а майстерно переплі-
тає свою оповідь долями муж-
ніх, дивовижних, працелюб-
них, самовідданих людей, які 
однаково добре трудилися на 
землі і завзято захищали рід-
ний край та Україну від віро-
ломних ворогів. 

Вражає також і книжка 
«Розкажіть мені, мамо». Во-
на – одна з найсильніших у до-
робку Миколи Георгійовича. 
Це твір, який справді увічнив 

рідне село автора – 
Держанівку – та йо-
го красивих і чуйних 
мешканців. Ось хоча 
би початок твору-бу-
вальщини «Серпнем 
літо кінчається»: «Ви-
сить у сінях самотній 
серп. Учора мати до-
жала останнє жниво, 
а нині вже два полу-
кіпки жита світять зо-
лотими кружальцями 
солом’яних бриликів 
над вибіленою сон-
цем стернею. Дов-
кола ще зеленіє го-
род. Розкриті долоні 

хрумкого, широкого листя ледве тримають круглі, 
завбільшки з наш шкільний глобус, качани капусти, 
які, здається, ось-ось покотяться втоптаною стеж-
кою ген за город, де мліють уже збляклі поля. По-
котяться з літа серпневого у літо бабине, яке роз-
межовує ледь зрима срібна павутинка, що бринить 
тужливо-осінньо».

Багато добрих, гарних слів на презентації про-
звучало про Володимира Хоменка, знаного під-
приємця, науковця й мецената, колишнього керів-
ника сільгосппідприємства в Олишівці. Нині Воло-
димир Феодосійович мешкає в Києві, однак не за-
буває про земляків, допомагає, піклується і про 
українські книги та їх розповсюдження. Власне, 
книга «Час рікою пливе» написана з ініціативи Во-
лодимира Хоменка, він же і профінансував її напро-
чуд ошатне видання. 

Меценат Володимир Хоменко теж виступив на 
цьому чудовому святі, запевнивши, що й далі під-
тримуватиме письменника, тож попереду в обдаро-
ваного автора ще не одна важлива та цікава книжка.

Гарно говорили на презентації всі учасники свя-
та, тому що від душі. А дружно завітали сюди і ко-
леги-чернігівці, й гості з Києва та Олишівки. Це – 
співробітниця ОУНБ ім. В. Г. Короленка Ірина Ка-
ганова (ведуча презентації – засідання клубу «Кра-
єзнавець»), протоієрей церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці в Олишівці отець Іоанн, представник 
товариства «Чернігівське земляцтво у Києві» Ана-
толій Коваль, завідувачка бібліотеки-філії в Оли-
шівці Тетяна Шеремет (котра також дуже допомо-
гла в роботі над книжкою «Час рікою пливе»), пре-
зидент клубу «Краєзнавець», очільник обласної ор-
ганізації Національної спілки краєзнавців України, 

директор Навчально-науково-
го інституту історії, етнології та 
правознавства імені О. М. Лаза-
ревського, професор, заслуже-
ний працівник народної освіти 
України Олександр Ковален-
ко, керівник Олишівської об’єд-
наної територіальної громади 
Сергій Малець, депутат Черні-
гівської районної ради Василь 
Ярмоленко… Прозвучали по-
езія Надії Галковської та пісні у 
виконанні музичного колективу 
з Олишівки (до речі, творців чу-
дової пісні «Сиві тумани» надих-
нула саме книжка Миколи Буд-
лянського «Час рікою пливе»).

Сергій КВІТНИЦЬКИЙ

Презентація

Як щиро і світло пливе час 
для Миколи Будлянського…

До нової книжки відомо-
го українського письмен-
ника Михася ТКАЧА, очіль-
ника Літературної спілки 
«Чернігів» та головного ре-
дактора журналу «Літера-
турний Чернігів», увійш-
ли художні твори, написа-
ні під враженням трагічних 
подій, що відбуваються на 
сході України; спогади з 
дитячих років, де йдеть-
ся про події, долі близьких 
і рідних людей у часи по-
двійної окупації.

Велике позитивне вра-
ження справляють таланови-
ті, хвилюючі, напрочуд цікаві 
та проникливі оповідання на-
шого земляка «Я заберу твоє 
життя», «Начерк вчорашньо-
го дня», «Голос за дверима», 
«Невеселі мандри Мишка», 
«На призабутій дорозі», «Пе-
реляк від рудого кота» і «Про 
що промовляло сонце». 

Усі твори написані непо-
вторним авторським стилем 
та розповідають про наболі-

ле, те, що найбільше триво-
жить нині наших співвітчиз-
ників. Ось як щемко закінчу-
ється оповідання «Я заберу 
твоє життя» про жахливі події 
на Донбасі: «Від вибуху Назар 
ніби похлинувся на останньо-

му слові – і стих… Червона 
пляма пропалила груди. 

Йду з міського саду, в яко-
му ніколи не був. Іду крізь гус-
тий багрянець, неначе пли-
ву у хвилях опалого листя. 
І пам’ять мовчить. У ній не-
має продовження розповіді 
– її обірвав осколок міни, що 
впала на бліндаж… І тепер ні-
коли не довідаюся, які сло-
ва сказав Назар Наді востан-
нє. Як і ніколи, мабуть, не зу-
стріну цю дівчину, але її висо-
ке почуття до мого друга над-
то зворушує зболене серце й 
бентежно бринить над Наза-
ровим садом, у сутінках яко-
го, певно, блукає самотня 
жінка, схожа на русалку, все 
ще сподіваючись на диво». 

Дуже красиво та прони-
кливо починається твір «Про 
що сонце промовляло»: «Бо-
же, яка то втіха бачити голубе 
безмежжя осяйним і чистим, 
коли гуляють у ньому невло-

вимі вітри, біжать невідь-ку-
ди білі недоторкані хмари-
ни. Вільно і просторо їм, бо 
ні початку, ні кінця синій течії. 
І земля, і дерева, і ми в ній – 
пливемо у просторі у безмов-
ну вічність. 

А як зорі зійдуть і місяць 
золоті ріжки встромить у го-
лубе диво, засміється, затче 
світ своїм сяйвом, невимов-
но гарно стає у тій недосяжній 
глибині. Зачарована тою кра-
сою земля вмить завмирає, 
затихає вітер, ховаються хма-
ри – все впадає в диво-сон. І 
сяють тоді тисячі невідомих 
сонць, що народжуються по-
всякчас і гинуть у синій течії. 

О синій океан безмеж-
жя, вічна загадка, недосяжна 
мрія і неперевершена краса! 
Сині очі наші і синє полум’я 
думок – усе в тобі тоне…» 

Водночас це – напрочуд 
реальні історії з нашого жит-
тя, і всі персонажі тих опові-

дань одразу впізнаванні. Ми 
бачимо цих людей щодня, 
спілкуємося, проте зазвичай 
не звертаємо особливої ува-
ги, слухаємо та не завжди чу-
ємо, пропускаємо повз вуха й 
очі найсуттєвіше, найдушев-
ніше, найдорожче… Але все 
це помічає і відчуває чудовий 
український письменник Ми-
хась Ткач.  

Також книга містить щоден-
никові записи автора з 2004 по 
2015 рік. І це теж дуже цікаво! 
Бо поява комп’ютерів не зни-
щила епістолярного жанру – 
гарні, чарівні, зворушливі, щи-
рі листи все-таки пишуться і за-
падають у душу. Як і дивовижні, 
благословенні рядки зі щоден-
ника Михася Ткача.

Такий світлий смуток ве-
ликого письменника… Пре-
красна книга! Дай, Боже, йо-
му здоров’я та наснаги.

Сергій ДЗЮБА

Книжкові новинки «У проміжках дерев» Михася Ткача
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