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Температура С0 вдень   уночi
Четвер, 12 листопада +9 +8

П’ятниця, 13 листопада +7 +4

Субота, 14 листопада +7 +3

Недiля, 15 листопада +5 +6

Понеділок, 16 листопада +6 +3

Вівторок, 17 листопада +8 +6

Середа, 18 листопада +10 +1

Погода на тиждень
 

ЗА РЕЛІГІЙНИМ КАЛЕНДАРЕМ СЬОГОДНІ —ЗА РЕЛІГІЙНИМ КАЛЕНДАРЕМ СЬОГОДНІ — ІЗ ДНЕМ ІМЕНИННИКА!ІЗ ДНЕМ ІМЕНИННИКА!

Сьогодні сонце зійшло о 7 год. 06 
хв.; зайде о 16 год. 17 хв. День трива-
тиме 9 год. 11 хв. Новий Місяць 11 ли-
стопада.  День триватиме 9 год. 11 хв. 
Місяць у Скорпіоні, Стрільці. 

13 листопада сонце зійде о 7 год. 
08 хв.; зайде о 16 год. 16 хв. День трива-
тиме 9 год. 08 хв.  Місяць у Стрільці. 

14 листопада сонце зійде о 
7 год. 10 хв.; зайде о 16 год. 14 хв. 
День триватиме 9 год. 04 хв.  Місяць 
у Стрільці. 

15 листопада сонце зійде о 7 год. 
11 хв.;  зайде о 16 год.  13 хв.  День три-

ватиме 9 год. 02 хв.  Місяць у Стрільці, 
Козерозі. 

16 листопада сонце зійде о 7 год. 
13 хв.; зайде о 16 год. 12 хв. День три-

ватиме 8 год. 59 хв. Місяць у Козерозі.
17 листопада сонце зійде о 7 год. 

15 хв.; зайде о  16 год. 10 хв. День три-

ватиме 8 год. 55 хв.  Місяць у Козеро-
зі, Водолії.

18 листопада сонце зійде о 7 год. 
16 хв.; зайде о 16 год. 09 хв. День три-

ватиме 8 год. 53 хв.  Місяць у Водолії. 

Апостолів від 70-ти Тертія, 
Марка, Іуста й Артеми.  Озе-
рянської ікони Божої Матері. 

13 листопада  —  Препо-
добних Спиридона і Никоди-
ма, проскурників Печерських, 
у Ближніх печерах, у Києві.  

14 листопада  —  Без-
срібників і чудотворців Косми 
і Даміана Асійських і матері їх-
ньої, преподобної Феодотії. 

15 листопада  —  Пре-
подобного Маркіана Кіриней-
ського. Шуйсько-Смоленської 
ікони Божої Матері.

16 листопада  —  Онов-
лення храму великомученика 
Георгія в Лідді. Собор усіх свя-
тих безсрібників. 

17 листопада — Препо-
добного Іоаникія Великого. 
Преподобного Меркурія Пе-
черського, в Дальніх печерах, 
у Києві.    

18 листопада — Святи-
теля Іони, архієпископа Нов-
городського. Святителя Гри-
горія, архієпископа Олексан-
дрійського.  

12 листопада — Зіновій, Артем, Марко, 
Олена, Стефан. 

13 листопада —  Мавра, Іван, Герман. 
14 листопада —   Іван, Кузьма, Юлія, 

Яків, Сергій, Хома. 
15 листопада  —  Маркіан, Домна, Ва-

силь. 
16 листопада — Йосип, Юрій, Світлана, 

Анна, Богдан, Фотинія.
17 листопада  — Фаїна, Арсеній, Олек-

сандр. 
18 листопада —  Наталія, Анна, Григорій.
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ОЗНАКА ННАЦІЇОЗНАК  Н ЦІЇ

ВЕРНІСАЖВ ПРЕЗЕНТАЦІЯ  ДЕЩО ІЗ ЩОДЕННИКАДЕЩО ІЗ ЩОДЕННИКА

13 листопада 2015 р., в День пам’яті Батурина, завітай до 
міста, яке поклало себе на вівтар боротьби за Україну, схили го-
лову в молитві за небесні тисячі, які прийняв Господь 307 ро-
ків тому. 

 Меморіальний захід з нагоди  307-х роковин Батурин-

ської трагедії відбудеться  на території Цитаделі Батурин-

ської фортеці об 11.00. 

Запрошуємо всіх свідомих українців, справжніх патріотів 
прибути до Батурина на  вшанування пам’яті загиблої столиці 
та її захисників.

Щорічно 9 листопада відзначається День української писемності та мови. 
Свято невипадково відбувається в день народження Нестора Літописця – істо-
рика давніх часів, служителя мови й писемності.

Що означає мова для людини? Це не лише спосіб передати інформацію, мова 
– це ознака нації, без мови народ втратить свою державність. Відмирає мова – від-
мирає культурний пласт народу, який був сформований цією мовою. І невідомо, чи 
житиме далі народ, що втратив своє обличчя, відображене в національній мові…

Саме про такі одвічні національні цінності говорилося на заході «Мова моя – 
українська», який організувала Прилуцька районна бібліотека. Гостею мовного 
заходу стала прилуцька поетеса Світлана Коробова. Жінка має у своєму дороб-
ку не один вірш про Україну, рідну мову, Батьківщину. 

У вітальні бібліотеки поетичні слова Світлани Коробової лунали для учнів 
Прилуцької гімназії № 1 ім. Георгія Вороного, котрі є учасниками клубу «Диво-
світ». Діти охоче спілкувалися з поетесою, цікавлячись таємницями творчості, 
тим, як народжується Поезія…

Підсумком заходу став соціальний ролик, що закликав берегти національну мову, 
не соромитися нею розмовляти, адже українська – одна з найкрасивіших мов у світі! 

Надія СТЕЦЕНКО

Надворі кілька днів мжичить сумний і холодний дощись-

ко, осіння вологість проймає не тільки тіло, а й душу. Не 

допомагають ні міцний чай, ні кава. Такий стан, здається, 

зветься депресією… Навіть не читається і, звісна річ, нічого 

не пишеться (хоч бийся головою до клавіатури комп’ютера). 

Думки перериваються, в них відсутня бодай якась логіка…

О такій порі чомусь згадалися чоботи імператора Петра І. 
Так, так, саме чоботи, які я побачив майже два деся-
тиліття тому в Оружейній палаті  Московського Крем-

ля. Там, серед легендарної шапки Мономаха та срібної чаші 
чернігівського князя Володимира Давидовича і розкішних цар-
ських тронів та цілого гаража позолочених карет можновладців, 
які коштували набагато дорожче, ніж сучасні найпривабливіші 
автомобілі,  мене зацікавив скромний експонат: чоботи-бот-
форти, пошиті, як розповіла екскурсоводка, самим  імперато-
ром. Чоботи дуже маленькі, десь 44-го розміру.

Відтоді мене мучить несумісність розміру взуття і зросту: бо 
ж він сягав аж… двох метрів і чотирьох сантиметрів. Ну то що з 
того? Скільки в Росії (і в минулому, і нині) таких невідповідно-
стей: і в політиці, і в людській гідності… А тут якісь, бодай і цар-
ські, чоботи…

Давно мене душить ідея хоч би порахувати мої робочі кабі-
нети… Та все зводиться до моєї робітні в обласній газеті, де я 
просидів наодинці майже двадцять років і написав усі свої кра-
єзнавчі книжки. А як підписує свої книжки більшість наших пись-
маків — не на першій сторінці, а на форзаці. Але кому це цікаво?  

Не варте й ламаного шеляга для найневибагливішого чита-
ча і моє ненаписане оповідання про старого вчителя-маразма-
тика, який розвішував у міському парку на гілках дерев горілча-
ні пляшечки-шкалики, випиті ним самим, і милувався ними… Чи 
давно забута розповідь мого знайомця: майже сорок років тому 
він засклив балкон щойно одержаної квартири, що тоді катего-
рично заборонялось, і його оштрафували. А щоб компенсувати 
штраф, півроку їздив у тролейбусах зайцем… 

Згадались і «товсті» журнали радянських часів, що їх колись 
передплачував. «Вітчизна» і «Дніпро»… «Новый мир» і «Наш со-
временник»… Вони лежать на горищі дачі. Жаль їх позбувати-
ся, адже в них – першодруки і повістей Євгена Гуцала, і романів 
Василя Земляка… Цікаві часописи бодай уже тим, що вони чіт-
ко дотримувалися комуністичної ідеології. Нині нам смішно уяв-
ляти таку ситуацію… Однак було… Скажімо, лютневі числа при-
свячувалися дню радянської армії і військово-морського фло-
ту й відкривалися недолугими віршами ветеранів «великої ві-
тчизняної війни», а в наступних, березневих числах – такі ж гра-
фоманські вірші їхніх дружин: до міжнародного жіночого дня. 
У травневих номерах зазвичай друкувалася  «життєстверджу-
юча література письменників-комуністів країн соціалістичної 
співдружності», бо ж відзначали день міжнародної солідарності 
трудящих… Справжнім збіговиськом адептів «збільшовичених» 
ідей (як літературних дідів, так і молодечої порослі) служили ли-
стопадові журнали, приурочені до дня великої жовтневої соціа-
лістичної революції. А ще ж різні з’їзди – і партії, і комсомолу… 

Депресія… Якесь каламутне слово… Ні, краще назву те від-
чуття меланхолією… Але в цьому слові ще більше нудьги і смут-
ку, душевних терзань і всілякої маячні. Як її не називай…

Володимир САПОН

ДЕПРЕСИВНІ ТЕМИДЕПРЕСИВНІ ТЕМИ

Наша мова – українська!

У читальній за-
лі Чернігів-
ської ОУНБ 

ім. В. Г. Короленка від-
булася презентація 
книги «Вклоняємось 
доземно українському 
солдату». Це вже дру-
ге видання, над яким 
працювала творча 
група ЦДО МО Укра-
їни «Народна армія». 
Більше 50-ти примір-
ників цієї книги отри-
мали в подарунок бі-
бліотеки області для 
своїх читачів.

«Я гордий тим, що 
українець зроду, що 
українською молю-
ся і співаю. Освідчу-
юсь тобі в любові, мій 
народе, і лиш тобі на 
вірність присягаю…» 
– ці слова Володими-
ра Майструка є голов-
ним життєвим гаслом 
головних персонажів 
книги. Це книга зама-
льовок і нарисів про важку солдатську 
роботу, розповіді про людей, для ко-
трих майбутнє України справді – по-
над усе.

«Це – жива історія, яку вивчати-
муть багато поколінь українців… Істо-
рії героїчні, і кожна – печатка печалі на 
серці…» – наголосила модератор за-
ходу.

У книзі розміщено фоторепорта-
жі з передових позицій Донбасу. А ще 
– зворушливі листи від матерів, коха-
них, дітей. Наймолодша учасниця за-
ходу Анна Сусленко, учениця другого 
класу початкової школи № 25 м. Чер-
нігова, прочитала вірш «Листи на вій-
ну», який написала її мама Лана Світ-
ко. Надії на мир не залишають нас – 
основний мотив поезії авторки. Та-
кож своїми враженнями від прочита-
ної книги поділилася молода поетка 
Надія Мишко-Куліш.

«Усі військові викладаються на сто 
відсотків, аби перемогти в цій війні. Це 
документальна збірка про АТО, покли-
кана показати людям глибину подви-
гу», – сказав начальник регіонального 
медіа-центру Міністерства оборони 
України полковник Вадим Мисник. Він 

запевнив, що скоро 
вийде книга про си-
нів Чернігівщини, ко-
трі захищають землю 
на Сході країни.

Про фронто-
ві будні, холодні око-
пи, майже щоден-
ні потужні обстрі-
ли, втрату товаришів 
розповів начальник 
прес-служби опера-
тивного командуван-
ня «Північ» підполков-
ник Віталій Кирилов.

«Нашими вій-
ськовослужбовцями 
пишається вся кра-
їна, а ще Герої, які 
віддали життя, гід-
ні високих нагород і 
пам’яті», – підкрес-
лила журналістка об-
ласного телебачен-
ня Тетяна Мирго-
родська. Пані Тетя-
на – одна з небайду-
жих журналісток, яка 

з перших днів, коли країна опинила-
ся в біді, не всиділа вдома, а вируши-
ла в дорогу… Адже лікарі душі потріб-
ні хлопцям.

Україна стає єдиною у своєму го-
рі – в ненависті до ворогів, у любо-
ві до свободи та рідної землі. «Я єсть 
народ, якого Правди сила ніким зво-
йована ще не була» – слова П. Тичини 
непідвладні рокам і знову лягають на 
сторінки історії України… Пам’ять ні-
коли не вмирає. З пітьми вирине іс-
торична правда про нашу Україну, про 
народ. Бо після зими завжди прихо-
дить весна. І разом із воскресінням 
України відбудеться низка зрушень у 
свідомості й поглядах людей. Віримо, 
що переможемо. Отож – уклонімося 
воїнам.

Уклін вам, воїни АТО,
В журбі схилилась Україна,
Ніде, ніколи і ніхто
Нас не поставить на коліна.

         Любомир МИХАЙЛІВ

Валентина КУЦЕНКО, 
головний бібліотекар 

ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка

Вклонилися доземно 
українському солдатові

Фото Фото 

Віктора КОШМАЛАВіктора КОШМАЛА

ОПОВІДКАО

Зовсім нещодавно почула дивну розповідь 
волонтера, засновника та спонсора Волонтер-
ського центру на Полуботка, 70. Прийшов зне-
силений, утомлений, збентежений і задумли-
вий. «Якось незвично бачити тебе у прострації. 
Ти завжди веселий, швидкий, рухливий… Що 
скоїлося, друже?», — питаю його. 

Махнув рукою, відчай у голосі, очі долу. Дуже тихо, 
ледь чути, розповідає: «Так ось просто під носом дива 
кояться в Чернігові. Тут і до біди недалеко. До моєї да-
чі внадився сепар. Такий великий, вухастенький. У та-
ку спеку одягнутий у шубку. Де він її і взяв? Дорогень-
ка… Вкрав у когось? Іще у мене телевізор поцупить…» 

Волонтер помацав заросле підборіддя, почухав 
за вухом. Тяжко зітхнув: «Мабуть, у нього десь є не од-
на шубка? Мені б таку. Де він узявся на мою голову?» 

Я, здивовано витріщивши очі, дивлюся на ньо-
го, а він продовжує: «Треба знайти вільний час, під-
стежити і взяти у полон. От прийшов до вас із про-
ханням, щоб дали мені на якийсь час сітку. Впіймаю 
злодія – віддам». 

— Та ми дамо, але як же ви його зловите? 
— Вона ж зелена… Натягну її на грядці з мор-

квою та городиною і впіймаю сепаратиста на гаря-
ченькому. Віддам його вам, волон-
терам. На з’їдення, — замислив-
шись, став міркувати вголос мій 
співбесідник.

Я мовчу... Переварюю… А зди-
вування таким важким клубком 
наростає у грудях. На душі стало 
якось неспокійно: «Невже це вже 
і в Чернігові з’явилися сепаратис-
ти? А де ж їм і ховатися, як не на 
дачах? І їжа є, та й дах над голо-
вою завжди знайдеться. І не від-
шукають, бо он скільки цих дачних 
хатинок… Є де сховатись. А свіжа 
морква. Та то ж вітаміни.  Смачно, 
корисно і в сирому вигляді…» 

— То може, це бомж? — питаю 
з надією.

— А хто ж іще?.. — і волонтер, загадково при-
мружившись, безнадійно махнув рукою. Взявши у 
борг 12 метрів сітки, пішов на завдання. 

«Може, допомога потрібна? То ми зберемося!..» 
— кричу йому вслід. Він якось дивно усміхнувся, 
знизав плечима і, не обертаючись, зник у машині. 

Минуло два дні. Ми вже почали хвилюватись. 
Але ось на обрії з’являється наш розповідач. Жи-
вий. Ну і слава Богу! У волонтерському центрі наста-
ла така тиша, що мороз пішов поза шкірою. Мовчки 
дивимось і чекаємо. Та терпець урвався у мене пер-
шої… «Як справи з сепаратистом?  Упіймав? Віддав 
його в СБУ?» — репетую, смикаючи за рукав.   

А волонтер знову примружився і так єхидненько: 
«Та впіймаєш цю прониру… Аякже! Тримай кишеню 
ширше. Він так на мене пискнув, так смикнувся біля 
сітки, що й шуба затріщала. Вислизнув, мов ящірка. 
Я й оком не змигнув. Шкода… Гарна була шубка… Він 
так дременув у кущі, що я його добре й не розгледів. 
Тільки шубку побачив серед дерев, кущів та квітів».

«Який же ти недотепа, — кажу йому з серцем. — 
Питала ж, чи потрібна допомога. Так ні… Сам… От і 
буде тепер капостити по всій Україні». 

А волонтер із іронією: «Де там? Йому достатньо 
й Чернігова». 

— А куди він утік? Ви вистежили? — питаю з надією.
— То хіба я такий швидкий і далекозорий? Ма-

буть, у ліс утік. Ліс поряд.
— А що, він був неозброєний? — дивуюся. 
— Та хіба ж я бачив. Було зовсім темно. Ось зав-

тра повний місяць, то й полюватиму. Та й сітку по-
ставлю по-іншому, на кілочки, щоби отвір був до мор-
кви. Він же її охайно вириває — рядочок за рядочком, 
морквинку за морквинкою. Акуратний хазяїн.

Знову два дні напруги та очікування. Ох уже ці 
чоловіки.  Ні щоб у міліцію звернутися чи в СБУ. Так 
самі, слава їм потрібна, наче повітря. Чоловіки — це 
маленькі діти. Вони втрачають голову, страх, здоро-
вий глузд і завжди лізуть на рожен, а нас, жінок, зму-
шують губитися у здогадках. Ось чекай тепер. І не 
знаєш, що буде, як діяти. Аж дав наказ не лізти не у 
свою справу. А чекати завжди так важко. 

Але ось ізнову наш волонтер у нас. Почав здалеку 
розповідати про повний місяць, котрий своїм дивним 
білим світлом огортав кущі, дерева, хатини, що спали 
мертвим сном. Про напівдрімоту, в яку він впадав, че-
каючи сепара, про світло місяця, котре блукало по йо-
го щоках і руці, намагаючись розбудити. Про напру-
гу, про комарів, які дзижчали й не давали дрімати, про 

час, що тягнувся так повільно, аж ставало моторошно, 
про втому, про зорі, які охороняли повний місяць, ко-
трий сидів, мов король, на своєму троні. 

— А ніч темна-темна, — мов кіт, муркотів волон-
тер. – 20 градусів тепла. Очі самі собою заплющу-
ються від місячного світла…

Тут нетерплячка, а він тягне козу за хвіст. І зупи-
нити не можна, ще образиться. А він розповідає про 
своє серце, яке калатало у грудях і вискакувало з ха-
ти на город, про розчинені з вечора двері, щоб не ри-
піли, про те, як він підгодував їх заздалегідь солідо-
лом…  «Ось насамкінець щось зашаруділо в саду… 
Хтось там уже працював  при світлі місяця», — розпо-
відав він. — Я тихенько вийшов на ґанок і остовпів… 
Неочікувана картина олією  перед очима. Не чекали? 
А я — ось він… Нічого не лякаюсь, нікого не боюсь. І 

цей хтось нахабно ворушиться в сіт-
ці чи поряд із нею. Біля самісінького 
куща смородини скуйовдилась у гор-
бочок знайома сіра шубка. 

«Боже, знову в шубі, — промай-
нула думка. – Така спека… Він що, 
зовсім з глузду з’їхав?»

— Щелепа у мене відвалилась, 
очі вирячилися, — продовжував чо-
ловік свою розповідь, нагнітаючи ат-
мосферу серед слухачів, — ноги мої 
заклякли і приклеїлися до сходин-
ки, рука вчепилася у двері, та так, 
що від болю навіть хруснули пальці. І 
цей хруст почув сепар-нападник. Він 
якось кумедно фиркнув, побачивши 
у дверях дачі закляклу фігуру, підняв-

ся на повний зріст, глянув на мене, ще й посміхнувся. 
Відштовхнувшись лапами від землі, звільнився від 
зловмисниці-сітки і дременув, задерши вуха, в хащі 
сусідської дачі. Так, цей «красень» зник, і тільки сірі 
вуха блимнули на тлі білого, як сметана, місяця. Той 
навіть зблід від його нахабства та мого головотяп-
ства, від того, що я не зміг скористатися його послу-
гами. Ну так мені й треба…— якось жалібно промо-
вив волонтер і продовжував. — Тож із мене сміялися 
і кущі, й дерева, і скривджена морква, а хатини вто-
рили їм. Місяць узагалі пішов геть. Мабуть, доспати 
захотілося чи допомогти вухастому сепарові втекти 
від погоні. Адже у нього є десь своя сім’я, і її не мож-
на залишати без годувальника. 

Волонтер знесилено опустив руки, вії закрили очі, 
а губи затремтіли. Мабуть, йому дуже хотілося плака-
ти від сорому, від своєї безпорадності, а може, й пе-
реляку. Аж він казав, що у цього хижака-сепара очі 
червоні-червоні, немов вогонь, а зуби – як у вовка. 

Я й не зметикувала в той час, як же він уночі зміг 
розгледіти і зуби, й колір очей. На мить засумніва-
лася, але тут же згадала, що на небі був повний мі-
сяць, і сумнів зник десь у темряві мізків. 

Ну то так, я дуже захопилася, слухаючи оповіда-
ча, що не взяла до уваги ні розповідь про лапи, ні 
про шубку серед літа, ні про сірі вуха та червоні очі, 
ані про зуби. Все це залишилося за кадром. Не вто-
ропала я, хто ж то був: бомж, сепаратист, негідник, 
злодій, сусід-п’яниця?

А волонтери вже трималися за животи й реготали. 
Засміялася і я, все ще не розуміючи до кінця, а що 

ж тепер робити із сепаром, як його виявити, знайти 
його сховок, а самого притягнути до відповідальності. 

І тільки через дві хвилини дійшло до мене, як 
до жирафи, коли солоні й гіркі сльози почали бігти 
струмочками з очей, хто ж був той вухастий, у доро-
гій шубці сірий сепар. 

Зайцям низький уклін…

Маргарита БОГДАНОВА,

волонтер 

КУМЕДНА ІСТОРІЯ ПРО НЕЗВИЧНОГО… СЕПАРА

Морські та океанські хви-

лі, які ніжно пестить теплий ві-

тер, грецька архітектура, кра-

сиві усміхнені обличчя індій-

ців. Гра світла і яскравих наси-

чених фарб просто вражає. У 

виставковій залі обласної ор-

ганізації Національної спілки 

художників України відкрила-

ся персональна виставка відо-

мого чернігівського художника 

Володимира ПОДЛЕВСЬКОГО. 

«Південий вітер» — так назива-

ється експозиція, що є певним 

підсумком творчості 55-річно-

го митця за останні п’ять років.  

Картини Володимира Под-
левського завжди цікаві шану-
вальникам мистецтва. Спогля-

даючи роботи художника, немовби подорожуєш 
світом і насолоджуєшся його красою. Самого мит-
ця колеги жартома називають туристом, бо Воло-
димир Подлевський багато подорожує. Художник 
писав полотна у мальовничих куточках України, Гре-
ції, Венеції, а не так давно на творчість укотре на-
дихнула Індія. Там митець був сім разів, і щоразу во-
на його змінювала. Заряджала енергією, вчила ди-
витися на світ із любов’ю. 

— Я став спокійнішим. У моїй душі нема нена-
висті та злоби. Навіть не даю можливості зародити-
ся найменшому негативові в моїм серці. Я проба-
чив людям усі образи й відчув неймовірну радість, 
— каже художник.    

Під час розмови з Володимиром Подлевським 
дізналися, що він за гороскопом — Терези. А люди 
повітряної стихії завжди прагнуть до гармонії, волі та 

постійного руху. І справді, 
пан Володимир сам зізна-
ється, що просто не може 
довгий час всидіти на од-
ному місці. Тож після двох 
місяців Індії його надихало 
наше рідне Закарпаття.  

— Коли подорожуєш, 
завжди з’являються но-
ві відчуття, творчі ідеї, те-
ми. Після Індії я побував 
на пленері в Закарпатті. 
Брав участь у міжнарод-
ному симпозіумі. Це була 
чудова поїздка. В останній 
момент у Шаянах побачив 
у ставочку відзеркален-
ня верб. На воді, мов ма-
ленькі кораблики, плава-
ли їх листочки. Так з’яви-
лися дві картини «Шаян-
ське листячко». Після чого 
виникла ідея зробити ці-
лу виставку із Закарпаття. 
Роботи нині у Києві. Я ща-

сливий, що народився і живу в Україні. А всі ці подо-
рожі потрібні для того, аби постійно змінюватися. А 
потім знову повертатися в Україну і ділитися своєю 
радістю з іншими. Стараюся, щоб мої картини нес-
ли собою людям добро, — розповідає художник. 

Серед представлених на виставці полотен можна 
побачити чимало автопортретів. Деякі з них наштов-
хують на роздуми, інші — викликають усмішку. Пан 
Володимир відпочиває на морі, їсть консерву, грає 
на музичних інструментах, про щось міркує. А на од-
ній із картин — подвійний автопортрет, де маленький 
Володя грає на баяні, а великий — на трубі. 

— Цей подвійний автопортрет більше веселий. Хо-
ча так чи інакше, коли малюєш маленького хлопчика, 
певною мірою зображуєш самого себе в дитинстві. 

Валентина НАУМЕНКО
Фото Віктора КОШМАЛА
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