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ПРОБА ПЕРА

Рівненське міське об’єднання товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка

Щиро вітаю вас із визначним святом — Днем 
незалежності України! Бажаю успіхів і плідної праці на 

благо українського народу.
 Нехай це свято додасть вам наснаги і творчих здобутків в ім’я 

процвітання нашої незалежної Батьківщини.
Від усієї душі зичу вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя 

і благополуччя!
Віками український народ мріяв про свою державу - вільну, со-

борну та незалежну. Тернистий шлях довелося пройти, щоб її 
здобути. І з тривогою в серці сьогодні доводиться переживати за 
її подальшу долю. Це зумовлено тим, що дуже часто суспільству 
робляться неоднозначні виклики щодо державної мови, статусу 
Донбасу, миру в Україні тощо. Ми не можемо допустити, щоб 
власні вузькі інтереси ставились вище за державні, бо це загрожує 
втратою мови, самоідентичності, культури й державності. Це 
доведено історією. Державу дуже довго й важко будувати, але легко 
можна втратити. Ми не повинні допустити цього!

Шановні просвітяни! Звертаюся до вас, щоб у складний для 
України час ви своєю діяльністю, активною позицією сприяли 
збільшенню сегменту українства у суспільстві, щоб в аудиторіях, 
де ви будете присутні, не було хохлів і малоросів.  Фактами, здо-
ровим глуздом  переконуйте їх щодо фундаментальності таких 
понять, як суверенність, унітарність, територіальна цілісність 
України.

За словами нашого земляка Миколи Поровського, народного де-
путата І, ІІ та ІV скликань Верховної Ради, одного із фундаторів 
Народного Руху України, автора ряду книг, «це ми зможемо зроби-
ти, якщо будемо виховувати молодь на прикладі героїзму воїнів 
в обороні України від московської агресії. І тоді виросте новий 
національний епос, з якого зродяться сотні тисяч послідовників 
таких, як були герої бою під Крутами».

Нас турбує відсутність розуміння буття держави в значної 
частини суспільства. А ще, - нерозуміння, що для кожного з нас 
означає Україна. Як на мене, це найдорожче, що ми маємо на землі. 
Пригадується гасло великого національного педагога й учителя, 
професора Григорія Ващенка: «Бог і Україна»! Перше - це Господь, 
який подарував нам небо й землю, благословенну Ним Україну. А ще 
- патріотів, для яких Україна була всім: це і козаки, січові стрільці, 
воїни УНР, вояки УПА, воїни АТО та ООС на Донбасі. Поезія Тара-
са Шевченка, Лесі Українки, Василя Симоненка, Ліни Костенко, яка  
стала посестрою вічності.  

 Складний шлях пройшла Українська помісна церква!Понад 
три століття вона була в складі Московської патріархії. Велике 
щастя чути сьогодні в українському храмі зрозумілі для кожно-
го з нас піснеспіви, молитви. Тож підтримуйте процес переходу 
релігійних громад Московського патріархату до Православної 
Церкви України. Свого часу Архієпископ Рівненський та Острозь-
кий Іларіон, опікуючись духовними цінностями, написав у соборі 
Святої Софії «Слово про Закон і Благодать», у якому обґрунтував 
ідею слави як початок національної ідеї. Лише усвідомлюючи свою 
велич, рівновелику з Візантією, народ може відчути себе господа-
рем на своїй землі.

 Тож будьмо мудрими, чутливими! Тримаймо відкритими свої 
серця до дарованої нам Богом України! Тримаймося! Шануймося!

З Днем незалежності, Україно! 
Катерина СИЧИК,

голова громадської організації «Рівненське міське 
об’єднання товариства «Просвіта» ім. Т.Шевченка»                                                             

Йде мандрівник світлим божим 
днем лісами,  галявинами, села-
ми. Манять його прадавні світи, 
цікавлять пракорені, які дедалі 
важче відшукати в сучасному, надто 
стрімкому мінливому світі. Милується 
мандрівник прадавніми лісами, со-
нечком у небі, співом жайворонка у 
піднебессі, блаженним лелечим раєм 
над поліськими хатами-оберегами!  
Чемно вітається з хранителями цього 
величезного багатства – місцевими жи-
телями. Вони довірливо спілкуються 
з дивним чоловіком, який покинув 
свою теплу міську оселю, щоб ось так 
ходити томливими шляхами повними 
труднощів та усіляких пригод. Час від 
часу сідає на придорожній пеньок, 
лавку, а то і стоячи на колінах, записує 
почуте і побачене, фотографує, і скуш-
тувавши холодної колодязної водички, 
мандрує далі. 

Майже три роки мандрів 
Зарічненськими шляхами-дорога-

ми вилились у книгу «Українське Полісся. 
Зарічненський край: історія та культу-
ра». Автор і упорядник, за сумісництвом 
мандрівник - Валерій Войтович. У книзі 
вміщено понад три тисячі історичних 
фотокарток, більшість з яких раніше не 
друкувалися та близько сімсот світлин і 
малюнків, виконаних автором під час подо-
рожей. На її сторінках – унікальна природа 
Полісся та тисячі чудових, залюблених у 
свій край гостинних господарів-поліщуків. 

У передмові до цієї книги відомий 
журналіст і краєзнавець Георгій Сербін 
писав, що першою ластівкою розповідей 
про рідне Полісся була книга про містечко 
дитинства та юності древньої поліської 
Степані «Степань моя мила: дослідження, 
спогади, документи». 

У створенні і написанні цієї книги 
письменник використовував не лише 
науково-історичні джерела музеїв, архівів, 
бібліотек, а й власні враження зустрічей з 

мешканцями: вчителями, депутатами, свя-
щениками, культпрацівниками та іншими 
активістами громад,  записуючи їх усні 
розповіді. Це й же метод він застосовував 
і в написанні книги «Степанський край: 
історія та культура».

Мандрувати Валерій розпочав на по-
чатку  90-х років, коли він велосипедом, 
долаючи бездоріжжя в дощову погоду 
та спекотними літніми днями об’їздив 
увесь рівненський район, змальовуючи 
старовинні дерев’яні храми. Його аль-
бом «Храм: Історичні церковні пам’ятки 
м. Рівне та його околиць» - унікальна річ, 
яка до сьогодні є популярною, а оригінали 
малюнків зберігаються у Рівненському об-

ласному краєзнавчому музеї.
І вже набагато пізніше мандрівник 

повертається на околиці Рівного та 
Рівненського району ще раз, обійшовши 
близько сотні населених пунктів, зібравши 
численний краєзнавчий матеріал, резуль-
татом якого став гідний творчий і духов-
ний дарунок до відзначення 450-річчя 
визначної пам’ятки України «Пересоп-
ницького Євангелія» - книга «Пересопни-
ця. Рівненський край: історія та культу-
ра», яка увійшла в п’ятдесят кращих книг 
України 2011 року.

Краєзнавча діяльність Валерія Войтови-
ча наповнена великим бажанням автора  
ділитися з читачем своїми дослідженнями, 
популяризувати історію свого унікального 
краю, віковічні традиції його мешканців, 
знати і пам’ятати знаменитих земляків. 
Таким є  талановитий митець з с. Ново-
малин Острозького району, скульптор зі 
світовим іменем Томаш Оскар  Сосновсь-
кий - автор понад ста біломармурових 
шедеврів, які є окрасою багатьох храмів та 
музеїв Рима, Ізраїлю, Назарета, Вільнюса, 
Варшави, Кракова, Рівного, Острога, Жи-
томира, Львова, Чернігова тощо. У своєму 
дослідженні «Томаш  Оскар  Сосновський. 
Скульптура  класицизму»  Валерій Войто-
вич вперше  в  Україні  піднімає питання  
про  культурну  спадщину  талановито-
го митця з Волині, доктора скульптури, 
регента академії Святого Луки в Римі.  
Зібранню джерел передували мандри 
Україною в міста, де знаходяться роботи 
Томаша Сосновського. Мандрівник має 
надію відвідати європейські країни, зібрати 
матеріал і   доповнити книгу новим цінним 
дослідженням.  Книга стала помітним яви-
щем в столиці за що автора прийняли в 
Національну Спілку художників України, 
як мистецтвознавця.

Творча людина у всьому творча. Ба-
гатогранний талант Валерія Войтовича 
проявляється у вмінні викладати свої 
думки не тільки пером, а й пензлем, за-
глиблюватись у найглибші корені свого 
народу. Першоджерелом його творчості 
та дослідженням всього життя є історія та 
міфологія стародавніх українців, світогляд 
та традиції народу дохристиянського 
періоду. 

Ілюстрована енциклопедія народних 
вірувань давньої України «Українська 
міфологія», Валерія Войтовича є 
найповнішим на сьогодні енциклопе-
дичним довідником українських міфів, 
створеним на основі опрацювання по-
над тисячі наукових джерел та доповнене 
ілюстративним матеріалом. На книжково-
му форумі в Києві була визнана «Кращою 
книгою 2003 року» в номінації «Краще 
енциклопедичне видання». «Українська 
міфологія» не зникає з полиць книжко-
вих магазинів. У видавництві «Либідь» 
при Київському університеті імені Тара-
са Шевченка побачило світ п’ять видань 
енциклопедії «Українська міфологія». 
Суттєвим доповненням до нього є грун-
товне видання у трьох томах «Антологія 
українського міфу», яке у 2006 році отри-
мало міжнародну відзнаку «Портал - 2006». 

Серія книг з «Української міфології» 
Валерія Войтовича справляє вражен-
ня добре продуманої за своєю струк-
турою і змістом праці, яка нині є вкрай 
необхідною. Тисячі українців мають змогу 
ознайомитись з найвідомішими персона-
жами давньоукраїнської міфології богами 
Перуном, Дажбогом, Ладою, Сварогом… 
На сторінках книги «Легенди та міфи 
давньої України», яка  неодноразово пере-
видавалась у тернопільському видавництві 
«Навчальна книга»,  вміщені графічні ро-
боти Валерія Войтовича.  

Мандрує Україною невтомний 
просвітянин, краєзнавець, дослідник, ху-
дожник Валерій Войтович. Мандрують 

рідним краєм, Україною, світом його кни-
ги, картини. 

Презентації його творчості відбувалися 
в Києві, Львові, Тернополі, Луцьку, 
Кременці, Рівному, Степані… На за-
прошення викладачів, вчителів своєю 
творчістю ділиться зі студентами, школя-
рами.   

І через всю колоритну творчість жовто-
блакитною стрічкою простилається любов 
до України, заради якої він творить, живе, в 
яку вірить від початку Незалежності, коли 
вперше у Берестечку піднялися в небо 
українські прапори!

 Відвідувачі виставки картин «Моя 
Україна» в журналі відгуків написали: 
«Вдячні Валерію Войтовичу за прекрасні 
картини – це Україна і правда України. Ви 
піднімаєте народ своєю просвітницькою 
діяльністю»;

«Ви розбуджуєте народ України від 
сплячки. Ваші твори вчать тих, хто забув, 
що він українець, ким і за що були закуті». 

Тридцять дві роботи намальовані 
олійними фарбами вже побували в Сарнах, 
Володимирці, Костополі, Вараші, Дубні, 
Кременці, Почаєві, в с. Зоря Рівненського 
району…  

Багато цікавих проектів ще чекають на 
своє втілення… Чимало нових планів…    

Задумався мандрівник про своє життя-
буття і, ніби підсумовуючи зроблене,  на-
писав олійними фарбами велику картину, 
яку назвав «Автопортрет, або Дорога додо-
му», яку ще нікому не демонстрував. 

-    «Намудрив я тут багато. Фоном на-
магався написати свою Душу. Мандрую  у 
своє Небо, де на нас чекають Предки»…

Поспішає мандрівник, бо і сьогодні його 
кличуть мандри…

Наталія ЧУМАК

НЕВТОМНИЙ МАНДРІВНИК

Б ’ють дніпрові пороги й степи оживають,
І буруняться хвилі, як трепетний дим.

Україно моя, мій поранений краю!
Кожен день – як останній, єдиний один.

Ти живеш попри тугу і муки нестерпні,
Піднімаєш свій голос до вічних небес,

Ти живеш, ти надієшся, ти не померла,
Бо Шевченкове слово боронить тебе.

Бо Шевченкові зорі тобі ще сіяють,
Бо вишневі садки коло хат ще цвітуть

І чумацькі шляхи – мов стежина до раю.
Ми ще є. Ми ще будемо довго. Отут.

А Шевченко між нас, а Шевченко із кожним
У збуруненім клекоті радісних вод.

Він поет, він провидець – правдивий, неложний.
Той, хто здатний із нас сотворити народ.

Єлизавета МЕЛЬНИЧУК,  
учениця Рівненської ЗОШ №22

ШЕВЧЕНКО Й УКРАЇНА

ШАНОВНІ КРАЯНИ,  
ДОРОГІ ПРОСВІТЯНИ! 



ДО ЧИСТОМОВНИКА

ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ ЗАКОН ПРО МОВУ:

Сергій Гридін за фахом 
економіст, а за покликан-
ням – письменник. Він автор 
багатьох суперпопулярних 
книг для дітей та молоді: 
трилогії про Федька – при-
бульця з Інтернету, казко-
вого твору «Кігтик Ковба-
ско», повістей «Не такий», 
«Не-ангел», «Незрозмілі», «І 
паралелі перетинаються». 

У казкових та 
реалістичних тво-

рах Гридіна розкрито гостро 
актуальні проблеми. Автор не 
оминає незручних тем, як от: 
дитяча  інтернетзалежність, 
підліткова вагітність, розлу-
чення батьків і ставлення до 
цього підлітка, бездарність, 
а іноді й байдужість та 
жорстокість педагогів, 
підлітковий суїцид тощо. 

Твори С. Гридіна двічі ста-
вали переможцями конкурсу 
«Краща книга Рівненщини»: 
у номінації «Краще видан-
ня для дітей» (2013) та «Кра-
ще видання для юнацтва та 
молоді» (2015). У 2012 році 
його книга «Федько у пошу-
ках Чупакабри» потрапила до 
довгого списку премії «Кни-
га року ВВС». Книга «Не та-
кий» увійшла до короткого 
списку номінантів щорічної 
премії «Дитяча книга року 
ВВС-2013». Під час проведен-
ня Міжнародного симпозіуму 
«Література. Діти. Час» у 
Рівному (2013) організував 
масштабний креативний 
книжковий фестиваль для 
дітей «Дивокрай». Творчість 
письменника стала предметом 
досліджень багатьох сучасних 
літературознавців і критиків. 
Науковці одностайні в тому, 
що твори Сергія Гридіна не гу-
бляться у розмаїтості сучасної 
дитячої літератури завдя-
ки оригінальності образів, 
вмілому використанню 
інтертекстуальних елементів, 
майстерному сюжетотворен-
ню, гостроті й актуальності 
поставлених проблем.

Сергій Гридін був 
мобілізований до ЗСУ у 2015 
році і більше року перебував 
у зоні АТО. Після звільнення 
написав повість «Сапери». Це 
жорстка і жорстока, без при-
крас і пафосу книжка про 
війну від очевидця, учасника, 
командира саперного взво-
ду, про те, що бачив, пережив, 
осмислив. Нині він – заступ-
ник голови Здолбунівської 
райдержадміністрації, тому 

для зустрічей з читачами часу 
обмаль. Проте на історико-
філологічному факультеті 
Міжнародного економіко-
гуманітарного університету 
імені академіка Степана 
Дем’янчука та в обласній 
науковій універсальній 
бібліотеці такі зустрічі вдалося 
організувати завдяки членам 
ради «Просвіти» Лілії Овдійчук 
та Наталії Войтович. Студенти-
філологи активно читали-пере-
читували твори Гридіна. 

Враження і відгуки про 
книги, запитання і відповіді – 
такий був формат зустрічей. 
Читачі цікавилися, чи є прото-
типи персонажів і чи пізнають 
себе, чи легко пишуться кни-
ги, що задумано і що пишеть-
ся, як розуміти у книзі кінець 
без кінця? Сергій Гридін із 
притаманним йому гумо-
ром відповідав на ці та багато 
інших запитань, а ще – розкрив 
історії написання своїх творів. 
Пропонуємо читачам уривки 
з інтерв’ю з Сергієм Гридіним, 
яке відбулося в екстремальних 
умовах під час його перебу-
вання в АТО завдяки сучас-
ним технологіям, Інтернету та 
електронній пошті. 

– Ваш фах. Як він 
співвідноситься з творчістю? 

– За фахом я економіст, і мою 
професію важко співвідносити 
із творчістю!  Хіба що можу ре-
тельно підбити кількість слів 
та символів, аби вирахувати 
суму гонорару від видавницт-
ва! Навиків письменницької 
праці не мав ніяких. Все при-
йшло саме собою і невідомо 
звідки. Видно, так дано було 
Богом і просто визрівало десь 
там глибоко в душі. 

–  Завдяки чи всупереч чому 
з’явився Гридін-письменник? 

– Чому почав писати – 
невідомо. Просто відбувся 
якийсь поштовх. Потроху 
щось придумував все життя. 
В юності якісь вірші, що їх вже 
не пам’ятаю і не знаю, де вони 
поділись, потім коротенькі 
оповідання, що відразу після 
написання відправлялись 
у смітник, а коли це стало 
потрібно по роботі – статті на 
професійні теми. Так тягнуло-
ся до сорока років, а потім по-
чалася криза середнього віку! 
Деякі чоловіки в цей час шу-
кають пригод, дехто починає 
співати чи іще щось, а у мене 
прокинулось бажання писати!

 – Коли найкраще пишеть-
ся: у яку пору доби? 

– Я взагалі жайворонок. 

Мені простіше злізти з ліжка 
до того, як піднялося сонце і 
щось робити зранку, ніж за-
йву годину просидіти увечері. 
Ідеї творів з’являються у різні 
моменти. Це може статися під 
час виробничих нарад (тоді 
бажано не робити мрійливе 
обличчя, аби не видати себе 
керівництву!),  у магазині чи 
під час спілкування зі знай-
омими. Дуже багато плідних 
ідей прийшли під час яки-
хось поїздок. А ще увечері 
потроху займався бігом, на-
магаючись підтримати фор-
му, і, виявляється, на свіжому 

повітрі голову просто забива-
ють цікаві думки! Все це може 
досить довго опрацьовуватися, 
а потім за якийсь короткий час 
опиняється на папері.

– Як і де найкраще пишеть-
ся: за комп’ютером,  авторуч-
кою у блокноті? 

– Найкраще всього пи-
шеться за комп’ютером. Тут 
найзручніше і можна виправи-
ти помилки! А ще є програма 
перевірки орфографії, і тоді не 
так соромно віддавати твори на 
редагування!) Але за компом 
я тільки записую те, що при-
думалось раніше. Іноді «про-
ганяю» текст у думках десятки 
разів, шукаючи оптимальний 
його варіант, поки нарешті 
не запишу у файл. Ще з тиж-
день дослівно його пам’ятаю, 
трішки допрацьовую і редагую, 
потім іду далі. Доки пам’ять не 
підводить, то блокнотом не ко-
ристуюсь! Стану стареньким – 
заведу собі солідного записни-
ка, а може й молоду секретарку, 
що буде приносити чай і вести 
всі записи!

– Що для вас творчість?
– Творчість  - це внутрішня 

потреба! Не писати  довго  я 
просто вже не можу. Після 
того, як закінчую черговий 

рукопис, деякий час даю собі 
відпустку. Зазвичай десь 
місяць-два, аби відвикнути від 
попередніх героїв і пов’язаних 
із ними при написанні  емоцій. 
Коли пишу, то навіть не заду-
муюсь, чи змінить когось цей 
твір, чи сподобається іншим, 
не підганяю дії під якісь 
загальноприйняті рамки. Про-
сто насолоджуюсь процесом і 
отримую задоволення від роз-
витку подій. Після закінчення 
на деякий час втрачаю інтерес  
до написаного. Більше того, 
все створене починає не подо-
батись. За тиждень-два повер-

таюсь до рукопису, перечитую, 
іноді багато що переписую. Так 
книгу «Федько у пошуках чу-
пакабри» переписав повністю, 
починаючи з третьої і до 
останньої сторінки.

– Які Ваші творчі плани?
– На сьогодні я вже не тільки 

дитячий письменник!) Кілька 
моїх оповідань увійшли до 
збірок «Теплі історії» від видав-
ництва «Брайт букс». Вони про 
кохання, людські відносини, 
емоції. Оповідань написано 
вже чимало! Вистачить ще на 
кілька збірок!  Крім того, є в ру-
кописах три твори для дорос-
лих на різні теми. Залишилось 
тільки знайти видавництво, 
що ними зацікавиться! Планів 
наразі не маю ніяких! Зараз ба-
гато що від мене особисто не 
залежить, тому планувати на-
магаюсь дуже обережно. Далі 
покаже час!

– Коли задумуєте твір, чи є 
уже сюжет, чи він формується 
в процесі?

– Найчастіше, почина-
ючи писати, я не знаю чим 
закінчиться твір. Іноді, по ходу, 
сюжет може змінитися карди-
нально. З-під контролю нама-
гаюсь нічого не випускати! Все 
ж керувати твором має автор, 

аж ніяк не навпаки!
– Чи важлива для пись-

менника актуальність його 
творів?

– Будь-якому письменни-
ку найважливіше, щоб його 
твори читали! І не просто 
читали, а затирали книги до 
дірок, переповідали і ради-
ли іншим, захоплювались 
ними і «ковтали» вночі під 
ковдрою з ліхтариком, ховаю-
чись від батьків. Якщо хтось 
з авторів говорить інше, то 
він просто лукавить! Мені ж 
найприємніше було бачити че-
рез рік після видання, здається, 
у Тернопільській бібліотеці, за-
човганого «Федька, прибульця 
з інтернету» і чути, що за кни-
гою стоїть черга.  

Особливої популярності, а 
тим більше слави, я не відчув! 
Можливо, це все ще попереду!?   

– Ваші захоплення, окрім 
творчості. Ваше життєве кре-
до, світогляд?

– Крім творчості трохи 
займаюсь спортом, люблю 
співати, щось майструвати, 
особливо з дерева. Воно живе й 
на диво тепле! 

Я вірю у чесність людей, 
завжди сподіваюсь на їх 

порядність, хоча дуже часто 
розчаровуюсь! Що ж сказа-
ти щодо життєвого кредо!? 
Зараз я проходжу службу у 
високомобільних десантних 
військах і їх девізом є фраза 
«Ніхто, крім нас!». Дуже навіть 
відповідає моїм власним пере-
конанням!  

– Коли Ви отримали 
повістку, вчинили гідно, по-
чоловічому. Знаю, що і під 
час Революції Гідності так 
само були на передовій. Ваше 
бачення нинішніх подій, 
наскільки можливо, з середи-
ни?

– Дійсно, отримавши 
повістку, ховатись не став. По-
годьтеся, в майже сорок п’ять 
років робити це, принаймні, 
несерйозно! Крім того, маю 
сина 18 років. Якщо не піду слу-
жити я, то це має зробити він, а 
будь-якому батькові простіше 
перевзутись у берці самому, 
ніж відпустити власну дити-
ну!) Були побоювання, що з 
чимось не справлюсь, але поки 

що вони не підтверджуються 
і, сподіваюсь, надалі буде так 
само!

Під час Революції Гідності 
не можу сказати, що я був на 
передовій. Так, їздив на Май-
дан до Києва кілька разів, до-
помагав, чим міг, підтримував 
людей, що брали у процесі 
активну участь і вболівав за 
результат, але не перебував 
в самому центрі подій. Після 
першого Майдану (коли мої 
сподівання були набагато 
більшими) і конфузу Ющен-
ка,  як президента і менедже-
ра, віра у кардинальні зміни 
в країні шляхом здійснення 
революцій дещо зменшилась.  
В XXI ст. , в центрі Європи всі 
реформи (як мені здається!) 
потрібно проводити більш 
цивілізованим і мирним шля-
хом. Тільки от чомусь Україні 
не щастить з лідерами! Кож-
ного разу наступаємо на одні 
й ті ж самі граблі і обираємо 
з кількох бід меншу, а не лю-
дей, що дійсно зможуть щось 
змінити!

Схід і Захід дійсно інші, 
пересвідчився в тому особисто. 
Але це не від того, що чимось 
кардинально відрізняються 
люди, які там живуть. Це 
результат довготривалої 
ізоляції регіонів один від од-
ного, проросійське виховання 
поколінь і чиєсь намагання нас 
розділити. Зараз доведеться 
багато що робити аби змінити 
ставлення східних областей 
до всього українського, аби 
викорчувати залишки ще 
радянської ідеології і змінити 
психологію населення. Це 
справа не одного року і навіть 
десятиріччя, а також не од-
ного покоління тих, хто зараз 
підростає!

Щодо війни... Не буду обма-
нювати і говорити, що я і всі, 
хто зі мною зараз поруч слу-
жить, жадають опинитись зав-
тра на фронті. Воювати не хоче 
ніхто. З надією читають і слу-
хають новини, і сподіваються, 
що ця незрозуміла війна 
нарешті закінчиться і всі по-
вернуться до своїх родин та 
щоденних справ.  Однак ніхто 
не ухилився від повістки і не 
збирається тікати з поля бою! 
Всі ретельно освоюють нові 
знання і готуються виконувати 
свою військову роботу. Люди 
налаштовані спокійно: треба 
значить треба!

Розмовляла  
Лілія ОВДІЙЧУК 

ЗУСТРІЧІ ДЛЯ ВАС

«Творчість - це внутрішня потреба!»,  
або Як Сергій Гридін став письменником

«Читаймо,  
бо ми того варті!»

Сергій Гридін


