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Наталка КАПУСТЯНСЬКА

Днями у Києві в одній з бібліотек відома 
українська письменниця Ірен Роздобудь-
ко презентувала свій новий роман «При-
летіла ластівочка». Це книжка про компо-
зитора Миколу Леонтовича, чия мелодія 
ось уже понад сто років лунає по всьому 
світу, — наш український «Щедрик». 

Заради «двох абзаців» довелося 
перечитати всі статті Симона Петлюри
 ■ Пані Ірен, як виникла ідея написати 
роман про Миколу Леонтовича? І загалом, 
чому звернулись до цієї постаті?
 — Ідея належала продюсеру Андрію 
Чернюку, який два роки тому прийшов 
до мене з пропозицією створити сценарій 
на основі історії життя і смерті компози-
тора. Поки я писала цей сценарій, виник-
ла ідея книжки. Адже постать Леонтови-
ча дуже цікава, а історія його життя і смер-
ті не дуже відома широкому загалу, незва-
жаючи на те, що «Щедрик» у його обробці 
знає чи не кожна людина в Україні. 
 Але цікаво й те, що ця мелодія лунає 
за кордоном під іншим іменем — компози-
тора і аранжувальника Пітера Вільховсь-
кого. І у світі її знають саме як Carol of the 
Bells — «Гімн дзвоників». І це також спо-
нукало встановити «маленьку справед-
ливість» щодо першого джерела цієї ме-
лодії. Власне, цікаво й те, що ця мелодія, 
як прадавня щедрівка, яку геніально 
аранжував Микола Леонтович, закорі-
нена ще в глибшому часі. 
 ■ У романі тільки суто реальні факти 
чи є і домисли?
 — Роман — не є прямою біографією 
видатного композитора. Але я намагалась 
притримуватися фактів. Проте, вони заву-
альовані і не виглядають як «біографічна 
довідка». Наприклад, навіть у діалогах ге-
роїв я намагалася застосовувати їхні реаль-
ні висловлювання про ту чи іншу подію. 
Відсотків сімдесят у романі — це факти. 
 І домисли, звісно, є — без них роман не 
був би романом. Вигадані персонажі прос-
то допомагають глибше і сміливіше мірку-
вати над фактами. 

 ■ Події в романі відбуваються і в Ук-
раїні, і в Америці. Звідки черпали інфор-
мацію, скажімо, про американський по-
бут?
 — Я бувала в Америці не раз. І не прос-
то бувала, а об’їздила її разом із чоловіком 
вздовж і впоперек із творчими зустрічами. 
Доводилось жити серед американців, у їх-
ніх будинках, чути їхню історію життя, ба-
гато говорити про політику, історію краї-
ни і бачити зворотний бік фірмової аме-
риканської посмішки. Це цікава країна зі 
своїми проблемами, непростою долею і роз-
маїттям людей різних національностей, 
котрі вважають її своєю батьківщиною. 
 ■ Роман також просякнутий україн-
ськими атрибутами і фольклором. До-
сліджували автентичність із монографій 
чи консультувалися з фахівцями?
 — Не можу сказати, що я щось «дослі-
джувала» — я просто пропускала крізь 
себе певний фактаж, жила ним. Але, дійс-
но, задля того, аби одним-двома реченнями 
змалювати автентичну вишивку Поділля, 
я прочитала цілу книжку про вишивку, а 
ще побачила її в музеї на власні очі на ста-
ровинних сорочках. Здивувалася тому, що 
на Поділлі не вишивали хрестиком! 
 А заради інших «двох абзаців» довело-
ся перечитати всі статті Симона Петлюри, 
починаючи від юнацьких, присвячених те-
атру. Тобто ці «дослідження» були цікаві 
в першу чергу мені. І я хотіла поділитися 
своїми «відкриттями» з читачем — і тек-

стами старовинних колядок у тому числі. 
Але працювати над книгою мені не допо-
магав жоден «консультант», окрім самого 
Леонтовича і його «Щедрика». 

Усе просте може виявитись вічним
 ■ У містечку Теплик, що на Віннич-
чині, на творчій зустрічі з вами були й ав-
тори монографій, які досліджували твор-
чість композитора. Не лячно було почути 
думку науковців про роман?
 — Звісно, я не є першою людиною, хто 
звернувся до творчості і долі Миколи Ле-
онтовича. Але здебільшого це були наукові 
праці, монографії про музичний спадок 
композитора. Існують і спогади про нього 
його сучасників. Тому треба було підходи-
ти до белетризованої біографії досить обе-
режно і з належним пієтетом. Поки я не 
чула від фахівців негативної думки. Вони 
по ставилися з розумінням до того, що на-
укові праці і монографії читає не таке ши-
роке коло людей, а роман у стилі «байопік» 
усе ж таки має більшу аудиторію. І я споді-
ваюсь, що читач, котрий дійсно зацікавив-
ся постаттю композитора, сам знайде стеж-
ку і до наукових праць. 
 Я навмисно уникала суто «журналіст-
ської» роботи брати інтерв’ю чи консуль-
тацію у фахівців, адже в такому випадку 
мусила б звітувати перед таким консуль-
тантом, звіряти кожний суто літератур-
ний прийом із коментарями. А це вже не є 
свободою у написанні роману. Все, що мені 
треба, я знаходила в... музиці. І в тих «на-
тяках», які бачила крізь рядки, написані 
сучасниками Леонтовича досить давно. 
 ■ Микола Леонтович деякий час пра-
цював на Донбасі, звідки ви родом. Не 
вважаєте це чимось містичним...
 — Цього року в Покровську (колиш-
ньому Красноармійську) навіть постави-
ли пам’ятник композитору авторства Пет-
ра Антипа, теж мого земляка, що тепер є 
переселенцем із Горлівки. Як на мене, все 
це ті «несповідимі шляхи», котрими ми 
всі нині йдемо. Микола Леонтович дійс-
но працював на Донбасі. І, хто знає, мож-
ливо, там зійшли паростки, які він посіяв 
своєю музикою. 
 ■ Що для Ірен Роздобудько означають 
три з половиною ноти?..
 — Для когось і ціла симфонія не має 
ніякого значення! А три ноти Леонтови-
ча підкорили увесь світ. Що це означає 
особисто для мене? Те, що все, на пер-
ший погляд, просте, може виявитись 
вічним. І навпаки. 
 ■ Моє дитинство було наповнене не 

лише сільським поліським побутом, а й 
різдвяною колядкою. А ваше?
 — Я навряд чи можу сказати про себе 
щось подібне. Я — «дитина асфальту», ви-
ростала в Донецьку, де не святкували ані 
Різдва, ані Великодня — принаймні, так 
було в моїй родині. Свято Різдва для мене 
почалось і стало знаковим досить пізно — 
вже коли я переїхала до Києва. 
 У мене не було родичів у селі, де можна 
було б доторкнутися до казкових відчуттів 
народних свят, до витоків автентичності, 
до фольклору. До всього цього я дійшла 
сама в досить пізньому віці. Але, можли-
во, в тому є і свій «плюс»: всі відкриття я 
робила свідомо. Адже те, що ти здобуваєш 
самотужки, більше цінуєш. 
 ■ Кого з українських письменників 
вважаєте своїми друзями і яких авторів 
читаєте?
 — Серед письменників моя найближ-
ча подруга — Леся Воронина, одна з про-
відних дитячих письменниць. Але є й 
інші, перераховувати яких — «невдячна 
справа», адже можу когось пропустити. А 
читати, хоча б по діагоналі, намагаюсь чи 
не всіх. 
 Нині величезне розмаїття літератури 
на будь-який смак і запит. У мене на поли-
ці — ціла черга з іще не прочитаних кни-
жок. У ній майже всі письменники, які ос-
таннім часом видали новинки. ■

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 У Національному педагогіч-
ному університеті імені Михай-
ла Драгоманова презентували 
двотомник «Організоване сус-
пільство». Книга перша — «Від 
мрії до дії». Книга друга — «Фі-
лософія новітнього державотво-
рення». Автор — Віктор Анд-
рущенко, ректор університету, 
член-кореспондент Національ-
ної академії наук України, дійс-
ний член Національної академії 
педагогічних наук України, пре-
зидент Асоціації ректорів педа-
гогічних університетів Європи, 
доктор філософських наук, про-
фесор, заслужений діяч науки 
і техніки України, лауреат Де-
ржавної премії в галузі освіти та 
Державної премії в галузі науки 
і техніки України. Автор понад 
850 публікацій, серед яких — 75 
колективних та 45 індивідуаль-
них монографій. Віктор Андру-
щенко підготував 76 кандидатів 
наук та 56 докторів наук.
 У книзі обґрунтовано ав-
торську модель суспільно-полі-

тичної організації в період пе-
реходу від тоталітаризму до де-
мократії. Проаналізовано ри-
зики, що виникають на цьому 
шляху, засоби їх подолання, 
умови та ресурси його досягнен-
ня й поступового переростан-
ня в суспільство громадянсь-
кої, демократичної самооргані-
зації. Видання розраховано на 
студентів, науковців, держав-
них діячів, політиків, громадсь-
ких активістів, а також тих, хто 
шукає і порушує шлях до свобо-
ди і демократії, суспільного по-
рядку і прогресивного розвитку. 
У передмові автор зазначив, що 
книгу присвячує українському 
народові — працьовитому, тала-

новитому і перспективному.
 «Це подія, до якої ми йшли 
декілька сторіч, —підкреслив 
присутній на презентації третій 

Президент Віктор Ющенко. — 
Дуже часто нам бракує єдності. 
Нас легко було розділити чи 
то мовою, чи то церквою, чи то 

культурою. Власне, Віктор Анд-
рущенко написав порядок дня — 
виписав найактуальніші питан-
ня, закінчуючи перспективою. 
Автор без сумнівів вірить, що 
Україна має вийти (і поза вся-
ким сумнівом вийде!) на шлях 
самоорганізації і саморозвит-
ку. Для цього є всі об’єктивні і 
суб’єктивні передумови».
 Віктор Андрущенко каже: 
«Я вірю в історичну місію ук-
раїнського народу, який пода-
рував світові землеробську й пі-
сенну культури, вірю в багато-
гранний талант української лю-
дини, яка, попри різноманітні 
історичні перепони, утверджу-
вала і розвивала гуманістичні 
пріоритети в системі тих куль-
тур світу, куди кидала її істо-
рична доля, вірю в соціально-іс-
торичний досвід моїх батьків, 
дідів і прадідів, які виховали 
мене й моє покоління як свідо-
мих українців, що прагнуть до 
творчості і свободи».
 Двотомник вийшов тисяч-
ним тиражем у ТОВ «Видавниц-
тво «Знання України». ■

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Філософський порядок дня
Ректор Віктор Андрущенко представив двотомник про новітнє 
державотворення

■

Ірен Роздобудько.
Фото з власного архіву.

❙
❙

ІМЕНІ ТАЇНА

 ■ Ірен, привідкрийте секрет свого імені.
 — Так, своє ім’я я отримала не випадково. 
Все сталося через... роман Голсуорсі «Сага про 
Форсайтів», якою був захоплений мій батько. Він 
читав його, коли мама ще ходила вагітною, і твер-
до вирішив: якщо народиться дівчинка, назве її 
на честь улюбленої героїні цього роману — Ірен 
Форсайт. Мама навіть ревнувала його до цієї лі-
тературної героїні! При реєстрації дитини в РАГСі 
пропонували назвати мене «Іриною», адже в ті 
часи давати дітям незрозумілі іноземні імена вва-
жалося забороненим. Але батько наполіг на своє-
му. Потім він часто розповідав мені про «прото-
тип» мого імені — мовляв, це була жінка з сіри-
ми очима і цікавою складною долею. Із «сірими 
очима», власне, у мене склалося.
 ■ Ваші побажання читачам напередодні 
Різдвяних свят.
 — Так складається, що ми звертаємося до 
Бога у святкові дні... Тому я б побажала ВІРИ в 
краще — завжди. Нині ми проживаємо склад-
ні, але й дуже цікаві часи і мусимо не проґавити 
шанс, який засяяв для України сто років тому — 
шанс на незалежність і власний шлях. Тому й ба-
жаю всім віри, оптимізму і світлого шляху в но-
вий рік. 

■

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Ноти, що облетіли весь світ 
Письменниця Ірен Роздобудько презентувала роман про вбитого агентом ЧК композитора 
Миколу Леонтовича і його знаменитий «Щедрик»

■


