ЛЮМИЛА МОКАНУ: «МУЗИКА –
ЦЕ МОЄ ПОКЛИКАННЯ»
Кожного дня на світ
народжуються талановиті
особистості, що здатні вражати
своєю обдарованістю. Та не всі
мають на меті ділитися своїми
здобутками та багаторічним
досвідом. Наш навчальний заклад
дає можливість спілкуватися з
кращими фахівцями та навчатися у
професіоналів музичної справи.
Однією з таких шанованих
постатей є викладач-методист
циклової комісії «Теорія музики»,
член Національної спілки
композиторів України, лауреат
обласної премії імені Д.Є. Задора та
жінка, що здатна вразити своєю
мудрістю, освіченістю та
невичерпним талантом – Людмила
Михайлівна Мокану.
З нагоди ювілею шанованої
музикознавиці я мала можливість
ближче познайомитись з Людмилою
Михайлівною та дізнатись більше
про її життя та творчу діяльність.

- Людмило Михайлівно, мені відомо,
що Ви походите з відомої
закарпатської музичної династії. Чи
бул а н а п е р е д в и з н а ч е н а В а ш а
профорієнтація?
- Я думаю, що так. Мої батьки –
професійні музиканти і рід їх
діяльності – педагогіка. Але мій
батько, Михайло Васильович, мав
яскраві періоди артистичної
діяльності, адже був керівником
спочатку хорів, а згодом оркестру
гуцульських народних інструментів.
Обидва викладали в музичній школі і
с т а л и з а ч и н а т е л я м и б а г а т ь ох
мистецьких шкіл на Закарпатті. Тож
я можу з гордістю сказати, що моя
доля і доля мого брата була ще
задовго визначена, і це стало нашим
покликанням.

- Чи могли б Ви більше розповісти
про музичні здобутки свого брата?
- Мій брат зміг побудувати успішну
ка р’ є ру в К и єв і я к а л ь т и с т .
Спочатку він вивчився в
консерваторії, згодом пройшов
військову службу. Після цього його
запросили до симфонічного
оркестру муніципального оперного
театру, в якому тоді грав наш
дядько. Шанс туди потрапити був
пов'язаний з відомою постаттю
Закарпаття, музикантом
М и ха й л о м К р е ч к о м , я к и й бу в
керівником Закарпатського хору, а
згодом перебрався до Києва, де
керував симфонічним оркестром.
Він збирав навколо себе близьких і
беззаперечно талановитих
особистостей, і моєму братові
поталанило потрапити саме в цей
оркестр.
- Чи є у Вашій родині той, хто
продовжує музичні традиції і
професійно займається музикою?
Гордістю нашої сім’ї є мій
племінник, який став
продовженням родинної фахової
музичної діяльності. Він –
композитор, раніше закінчив
Київську консерваторію, згодом у
Польщі виграв гранд Gaude Polonia,
завершив магістратуру в Мадриді.
Зараз він у пошуках своєї реалізації.

- Ви походите з надзвичайно
колоритного містечка – Великий
Бичків на Рахівщині. Чи вплинув
фольклор цієї місцевості на Вашу
самосвідомість?
- Скоріше, ні. Я зростала в
середовищі професійної музики. У
нас вдома був рояль, за яким мама
грала свої улюблені класичні твори.
Я навіть пам’ятаю які: бахівські
п р е л ю д і ї з ДТ К , « Е л е г і ю » С .
Рахманінова, «Запрошення до
танцю» К.-М. Вебера та інше. Мій
батько грав вдома на скрипці. Я
чула музику як в живому виконанні,
так і через радіо. А фольклор
увійшов у моє життя тільки через
діяльність мого батька, коли він
займався колективом народних
інструментів.
- Мені відомо, що Ви маєте
неабияку любов до вишивки та
декоративного мистецтва. Чи
займаєтесь Ви колекціонуванням
обрядових речей?
- Мені дуже подобається цей вид
діяльності і я б хотіла професійно
ним займатися. Я маю декілька
власних робіт вишивки (1-2 речі),
але мені здається, що я втратила
це вміння. Проте, з виходом на
пенсію, планую все відновити.
Говорячи про колекціонування, то я
маю надзвичайно красиву та

вишукану вишиванку, яка була
зроблена моєю мамою в 17-річному
віці. Також я дуже полюбляю
ліжники, адже цей предмет був
традиційним подарунком для
когось із родини. Ще є колекція
народного одягу, але вона
належить моєму чоловікові. Але все
ж таки, у сфері колекціонування я
ще початківець.
- На Вашу думку, чи потрібно
берегти фольклорні традиції в
сучасності?
Так, звичайно, без сумніву. Адже
цивілізація посягає на фольклор, а
він зникає. Серед моїх колег є
багато фахівців у цій справі, які
спрямували свою діяльність саме на
збереження і поширення
традиційного фольклору. Однією з
таких є Віра Василівна МадярНовак.
- Людмило Михайлівно, Ви навчалися у
Львові (одинадцятирічка,
консерваторія). Які найяскравіші
спогади пов’язані у Вас з цим і містом
і періодом у житті?

- Я потрапила у Львів із сільського
середовища. Львів мене вразив
інтенсивністю культурного
життя. Коли я готувалася до
вступу в одинадцятирічку, мій
батько вчився заочно у Львівській
консерваторії. Він приїжджав із

сесій окрилений, з великою валізою
книг, платівок (близько 700 творів).
Тому в деяких ситуаціях, я
вигравала підготовкою серед моїх
львівських ровесників, які могли не
знати всього того, що знала я в
силу випадку. Я пам’ятаю свій вступ
до одинадцятирічки (в 9 клас). Мене
спитали, які твори я полюбляю, на
що я відповіла, що мені
подобається 6 симфонія
П.Чайковського, Всі були здивовані і
попросили підтвердити свої слова.
Тому я заспівала їм тему побічної
партії. Хочу сказати, що знання
такої кількості творів допомогло
м е н і п р о й т и ц е й б а р’ є р , н е
дивлячись на те, що я була
технічно підготовлена слабше за
своїх ровесників. Взагалі, Львів є
одним з кращих періодів у моєму
житті. Я мала можливість
відвідувати багато концертів,
оперний театр. Згадуючи про ці
моменти, на моєму обличчі завжди
світиться усмішка.
- Ви закінчили консерваторію
дипломною роботою про
творчість Іштвана Мартона. Що
спонукало Вас до такого вибору?
- Насамперед, слід було знайти
тему, яка б була мені цікавою у
дослідженні. На 5 курсі, я потрапила
до наукового керівника Емілія

Дмитровича Кобулея і опинилася
під його «патронатом». Він був
професійним музикантом із
Закарпаття і через нього та
інтереси мого батька, ми вийшли
на цю тему. На той момент, І.
Мартон був активно працюючим
композитором. Я не мала доступу
до його архіву, тому взяла збірник
«Обробки закарпатських народних
пісень», звідки й брала нотний
текст для дипломної роботи.
Згодом я зрозуміла, що ця робота
стала першим свідомим кроком до
вивчення мною культури
Закарпаття, зокрема її музичної
спадщини.
- Чи співпрацювали Ви з
закарпатськими музикантами?
- В середині 70-х років, я опинилася в
Ужгороді за направленням. Моя
наукова діяльність і співпраця з
Віктором Федоровичем Теличко,
Тетяною Іванівною Росул
реалізувалася в збірках
«Професійної музичної культури
Закарпаття: етапи становлення»,
упорядником яких я є.
- Основною сферою Вашої роботи є
педагогічна діяльність. Чи одразу Ви
обрали курс «музичної літератури»?

- Диплом теоретика передбачає
можливість працювати в різних
дисциплінах. Я не могла обирати,

адже повинна була прийняти те
навантаження, яке мені дали. Але з
рештою, саме ця дисципліна
виявилася моєю. І згодом, коли мене
питали, що б я хотіла вести, я
завжди відповідала, що музичну
літературу.
- Чи складно було виконувати
адміністративні функції
завідувача циклової комісії «Історія
музики і фольклор»?
- Це було неймовірно складно і
обтяжливо. Як на мене, ця робота
потребує багато зусиль, вмінь, які
мені були непосильними. Це не моє.
Я в цьому сенсі віддаю належне
Наталії Іванівні Стинич з її молодою
енергією і великою вправністю.
- Які методи навчання, на Вашу
думку, є найефективнішими?
- Мені здається, що це живе
спілкування і робота з музичним
матеріалом.
- Як Ви знаходите індивідуальний
підхід до студентів?
- Інтуїтивно. Він або є, або його
н е м а є . В і д ч у в а ю ч и б а р’ є р у
спілкуванні, я розумію, що повинна
знайти підхід, адже це мій обов’язок.
- Які недоліки в сучасному
освітньому процесі Ви бачите?
- Один із них полягає в тому, що не
всі вмотивовані до занять тим, для
чого вони прийшли. Виникає

відчуття марності зусиль.
Говорячи про г лобальність
процесу,
то
зникає
відповідальність
до
підготовленої домашньої
роботи.
- Чи траплялися Вам кумедні або
цікаві ситуації зі студентами?
- Траплялися… Не згадаю всі, але
було декілька цікавих. На початку
моєї роботи була невелика вікова
дистанція між мною та
студентами. Багато намагалися
залицятися, але я намагалася
дотримуватися суто ділового
спілкування. Також була одна
група з якою ми завжди могли
посміятися з будь-якого приводу,
зокрема через те, що один
студент завжди дуже смішно
висловлювався.
- Чи підтримуєте Ви зараз
спілкування зі своїми
випускниками?
- З усіма, ні. Проте, деякі увійшли
в коло моїх близьких друзів. Вони
всі у фаховому просторі.
- Одна з Ваших сфер діяльності –
це музично-критична
діяльність. Як би Ви оцінили
музичне життя Ужгорода?

- Коли я опинилася в Ужгороді, то
м у з и ч н е ж и т т я бул о ду ж е
насиченим. Приїжджали імениті
музиканти, згодом почали
створюватись місцеві музичні
капели. Говорячи про сучасні
проєкти, то мені імпонує
творчість колективу «Cantus». Я
просто в захопленні від їхньої
д і я л ь н о с т і . В о н и з а в жд и в
пошуках нових та цікавих творів.
Декілька років тому я була краще
обізнана в цьому, адже завжди
була в центрі концертного
життя. Зараз я не настільки
активна.
- Мені відомо, що у Вашій з
чоловіком мистецькій галереї
«ІЛЬКО» проводяться творчі
вечори. Як Ви бачите
перспективу синтезу різних
мистецтв?
- Взагалі, галерея – це цікавий
сценічний майданчик. В ній
представлено багато проєктів,
які мають сучасний нахил. Зараз
галерея переформатовується,
адже згодом буде відкриття ще
однієї локації. Взагалі вона
направлена на відвідування
мистецьких виставок, але
завдяки тому, що в галереї є

рояль, то там проводять
атмосферні творчі вечори. Я
пам’ятаю, що там давала свій
концерт Етелла Чуприк та
проходили джазові концерти.

- Ми збираємося всі разом.
Важливо бути разом, збиратися,
спілкуватися і бути в хороших
стосунках.

- Людмило Михайлівно, чи маєте
Ви хобі?
- Я люблю працювати в саду. Я
схиляюсь до такого виду
діяльності, проте є ті, хто
краще цим займається. До
прикладу, Михайло Петрович
Світлик. Я вважаю, що він
справжній профі у цій справі.
Також
я полюбляю водити
автомобіль. Це моє велике
задоволення. Обожнюю читати,
адже прочитала немало цікавої
літератури. Серед улюблених
авторів – Оксана Забужко. Її
література вражає інтуїцією,
особливо полюбляю її есеї. Також
я осилила дослідження
творчості Лесі Українки. Також
страшенно зацікавлена у
вивченні листів композиторів та
відомих митців.
- Зовсім скоро новорічні свята,
чи маєте Ви певні сімейні
новорічні традиції в колі сім’ї?

Шановна Людмило Михайлівно!
Хочемо щиро привітати Вас з
чудовим ювілеєм!
Нехай накопичений життєвий
досвід і мудрість допоможе Вам
досягти нових висот! Нехай
збудуться Ваші найпотаємніші
бажання, збережеться все
хороше, що є у Вашому житті і
примножаться миті радості,
любові та оптимізму! Хай
здоров’я буде міцним! Дякуємо
Вам за вашу плідну працю,
наполегливість і терпіння!

Розмову вела
Вікторія Панько

МУЗИКА ЗИМОВИХ СВЯТ
З давніх-давен в Україні свято
Різдва супроводжує музика. Спів
колядок та щедрівок є традицією, яка
існує вже протягом багатьох століть.
Але що щодо зарубіжної музики?
Виконання різдвяної музики на
публічних концертах, у церквах,
торгових центрах, на міських вулицях
і приватних вечірках є невід'ємною
частиною різдвяного свята у
багатьох культурах світу.
Радіостанції часто починають
підлаштовувати свої плейлисти за
різдвяним форматом, починаючи іноді
вже наступного дня після Хеллоуїна —
як частина явища, відомого як «Різдво,
що розпливається».
У той час як більшість різдвяних
пісень, створених до 1930 року, носили
традиційний релігійний характер,
епоха Великої депресії 1930-х років
принесла потік пісень американського
походження, більшість з яких явно
посилалися не на християнську
природу свята, а скоріше на світські
традиційні західні теми та звичаї,
пов'язані з Різдвом. Сюди входили як
дитячі пісні, такі як «Santa Claus Is
Comin' to Town» та «Rudolph the RedNosed Reindeer», так і
сентиментальні балади у виконанні
відомих співаків тієї епохи, такі як

«Have Yourself a Merry Little Christmas»
та «White Christmas», останній з яких
залишається найбільш продаваним
синглом усіх часів станом на 2018 рік.
Сьогодні ми розповімо вам про
деякі різдвяні хіти зарубіжжя, а також
поділимось цікавими обробками
українських колядок і знаменитого
«Щедрика».

"Last Christmas" Wham! беззаперечна різдвяна класика.

Спродюсував та написав пісню
один із двох учасників дуету Джордж
Майкл.
Вона стала частиною
подвійного синглу A-side з «Everything
She Wants»

Про що "Last Christmas" і що
надихнуло на її написання?
Насправді пісня має мало
спільного з Різдвом! В основному це
про невдалі стосунки і про зустріч з
ними віч-на-віч через рік. Тільки фраза

«Останнє Різдво» – коли стосунки
д о ся г а ю т ь а п о г е ю – н а с п р а в д і
належить до святкового сезону.
Пізніше Ендрю (другий учасник дуету)
розповів, що пісня з'явилася коли вони
були в гостях у батьків Джорджа. «Ми
перекусили і сиділи разом,
розслабляючись із увімкненим
телевізором на задньому фоні, коли
Джордж зник зверху на годину або
близько того майже непоміченим.
Коли він повернувся, він був такий
схвильований, ніби він відкрив золото,
яке, у певному сенсі, у нього було. Ми
пішли до його старої кімнати «…».
Там Джордж виконав музичну алхімію,
перетворивши сутність Різдва на
музику.
Додавання лірики, що
розповідає історію відданого кохання,
було майстерним ходом, і, як він це
часто робив, він зворушив серця».

Френк Сінатра і Різдво йдуть
разом, як омела і глінтвейн.
Як
доводять найкращі різдвяні пісні
Френка Сінатри, мати одне без іншого
немислиме, але лише наприкінці 50-х
співав став синонімом 25 грудня та
всіх його свят.
У 1948 році він записав альбом
«Christmas Songs By Sinatra», але на
той час, коли він повернувся до
сезонних записів із «A Jolly Christmas
From Frank Sinatra»1957 року, співак,
народжений у Хобокені, став зіркою
Голлівуду та одним із найбільш
затребуваних артистів усіх часів.
За в дяки по єд на нню п о пуля рн и х
святкових пісень і сезонних колядок, «A
Jolly Christmas»… увінчало Сінатру
королем свят, створивши
концептуальний шаблон, якого
відтоді дотримувалися багато
співаків.

Різдвяні пісні Френка Сінатри
Сінатра підходив до святкового
репертуару без компромісів, так само,
як і до творів із «Великого
Американського Пісенника»:
відповідально, з повагою та
неповторним стилем. Без сумніву, ви
могли й не знати, але обов'язково вже
чули щось різдвяне у його виконанні.
Знаменита «Let it snow!» є
обов‘язковою в кожному різдвяному
плей-листі.

Далі вийшли ще два різдвяні
альбоми: «12 Songs Of Christmas», який
був випущений у 1964 році, та альбом
1968 року «The Sinatra Family Wish You A

Merry Christmas» (він був останнім
набігом Сінатри на різдвяні пісні).
Понад півстоліття по тому найкращі
різдвяні пісні Френка Сінатри все ще
визначають свята.

Альбом “Everyday is
Christmas”, Sia.
Everyday Is Christmas (з англ. —
«Щодня — Різдво») — восьмий
студійний та різдвяний альбом
австралійської співачки Сії. Платівка
видана 17 листопада 2017 року. Запис
складається з авторських пісень,
написаних та спродюсованих Сією у
співпраці з Грегом Керстіном.
Композиція «Santa's Coming for Us» була
випущена як перший сингл на
підтримку Everyday Is Christmas 30
жовтня 2017 року.

Щодо України – абсолютним різдвяним
хітом залишається «Щедрик». Ця пісня
була написана Миколою Леонтовичем
в 1901 році. Пізніше мелодія
композитора розтеклася всьому
світу: в 30-ті роки "Щедрик" отримав
англомовну версію "Carol of the Bells",
яку написав американець українського
походження Пітер Виговський. До
цього дня це найулюбленіша різдвяна
пісня не тільки в Україні, а й в усьому
світі. Існує дуже багато різних
виконань. Pentatonix, Voices of Lee,
Cimorelli, Libera; серед наших її співали
NK, Тіна Кароль. Неймовірну обробку
для скрипки зробила відома
американська скрипалька Ліндсі
Стерлінг.

«Різдвяна історія з Тіною
Кароль»

Цукерки, цуценятка, омела,
сніговик та різдвяні вогні… що ще
треба для свята? Про все це співає
виконавиця у свому різдвяному
альбомі.

2016 року каналом 1+1 було
випущено мюзикл під назвою «Різдвяна
історія з Тіною Кароль». Головний
герой фільму знаходить під ялинкою
подарунок - книгу, що переносить його
у фантастичний світ, сповнений
любові і тепла. Там казка
переплітається з реальністю, а

традиції із сучасністю. Завдяки Тіні
Кароль, яка постає у фільмі в образі
матері, носія української народної
культури, ми маємо змогу
насолодитись стародавніми
українськими щедрівками і колядками у
новому виконанні. Однак радимо вам
не тільки послухати альбом з
обробками різдвяних пісень співачки, а
також подивитися фільм: деякі кадри
знімали на території Соіії Київської неповторно прекрасної, унікальної
пам‘ятки архітектури.

Серед класики однозначно вартими
вашої уваги є музика відомого балету
«Лускунчик» Петра Чайковського та
його ж опера «Черевички». У
«Лускунчику» композитор застосував
неймовірну різноманітність
оркестрових тембрів — фарб, що
описують характери персонажів та
ситуацій. У Чайковського музика не
супроводжує танець, а стає його
головним елементом, завдяки якому
навіть найфантастичніші та
нереальні герої оживають і
набувають характеру. У «Черевичках»,
написаних на основі сюжету повісті

Гоголя «Ніч перед Різдвом», чудес не
менше, ніж у «Лускунчику».
Невипадково «Черевичкам» дано
підзаголовок «коміко-фантастична»
опера: світ фантастичний і реальний
в творі сплетені так само тісно, як і в
повісті Гоголя.
І український
фольклор, який настільки полюбляв
Гоголь, теж, звичайно, є у
«Черевичках». Чайковський, пишучи цю
о п е ру, ш и р о к о в и к о р и с т о ву в а в
народні українські мотиви. Також
цікавою є Сюїта з опери «Ніч перед
Різдвом» Римського-Корсакова. За
двадцять років після Чайковського до
сюжету гоголівської повісті «Ніч перед
Різдвом» звернувся М. А. РимськийКорсаков.
Після прем'єри автору
часто дорікали, що основне смислове
навантаження в його опері несуть
симфонічні, а не вокальні епізоди. Тим
часом, саме в цих епізодах зображені
зимові пейзажі Диканьки, політ до
столиці Вакули, танець зірок... З цих
звукових або, як називав їх сам
композитор, «рухливих» картин і
складається оркестрова сюїта «Ніч
перед Різдвом».

Маловідомий фортепіанний
цикл Ф. Ліста «Різдвяна ялинка»
теж яскраво відбиває атмосферу
свята. Цю музику Ліст присвятив
своїй онуці Даніелі фон Бюлов.
Композитор тут ніби забуває про
звичайну для себе віртуозність.
П'єси циклу – це ліричні мініатюри
для виконання у домашньому колі.
Ференц Ліст поєднує в них релігійні
та світські мотиви свята Різдва,
точно визначаючи програму кожної
п'єси у її назві.
1. Стара різдвяна пісня
2. Свята ніч!
3. Пастухи біля ясел
4. Поклоніння волхвів
5. Запалюють ялинку!
6. Дзвін
7. Колискова
8. Стара провансальська різдвяна
пісня
9. Вечірній дзвін
10. За старих часів
11. Угорський марш
12. Полонез

Щ о ж, на цьому все. Як ми
можемо побачити, різдвяної музики є
численна кількість, і ми змогли
охопити лише невеликий шматочок
серед загалу. Однак одне можна
сказати точно: усі вищезгадані
композиції розпалюють в серці
святковий настрій і у гарному
виконанні можуть засяяти, як вогники
на ялинковій гірлянді. Тож пропонуємо
до вашої уваги плей-лист із новорічноріздвяними піснями від безлічі цікавих
виконавців починаючи від 20
століття і завершуючи теперішнім
часом. Прослухати його можна за
посиланням:

Https://music.youtube.com/playlist?
List=plx308qvvyejmyglhezqpdb5japsg
bsat9&feature=share
…чи відсканувавши qr-код:

Анна Кур‘янова

VIVA ESPAÑA!
Якою б не була країна з її
традиціями, ландшафтами,
діалектами та ментальністю, музика
з а в жд и бу д е ї х в і д о б р а ж е н н я м .
Концерт іспанської музики в
Закарпатській обласній філармонії дав
змогу відчути себе гостем Іспанії:
побувати в похмурих монастирях
Галісії, відчути свіже повітря Андалусії
та побачити на власні очі пишні зали
п а л а ц і в М а д р и д а . Ц я н е в е л и ка
мандрівка супроводжувалась однією
лише музикою, що лунала для глядачів
та зігрівала теплом сонячної Іспанії в
цей прохолодний зимовий вечір.

«Buenas noches…» Саме з таких
слів 9 грудня розпочався концерт
іспанської музики, організований
камерним оркестром під орудою
заслуженого артиста України
Владислава Юроша. Також до
концерту доєдналися відомі у краї
музиканти: заслужена артистка
України Оксана Хархаліс-Ільницька
(мецо-сопрано), Андрій Брода (скрипка)

та Ярослав Бреславський (гітара).
Ведучою цього чудового та
колоритного вечора стала
музикознавець Наталія Піцур.
Напевно, немає людини, яка не
знайома з іспанською музикою, з її
характерними мотивами, пружними
ритмами, експресивною манерою
виконання. На концерті у філармонії
ми змогли відчути атмосферу давньої
Іспанії, поринути у світ примхливих
мелодій, що виражають дух свободи й
творчості.
Академічний струнний камерний
оркестр філармонії зумів донести до
слухачів справді палкий і нестримний
дух іспанців. На сцені він представив
програму з різножанрових творів:
«Тьєнто-де-Баталья» Себастьяна
Агілера де Ередіа, «Серенада» та
«Молитва Тореадора» Хоакіна Туріни,
«Андалузький романс» Пабло
Сарасате, Adagio з «Аранхуезького
концерту» Хоакіна Родріго,
«Іспанський танець» Мирослава
С к о р и ка , д в а « Б о л е р о » М и к о л и
Стецюна та
Єнлю Луї, «Іспанський
танець» з музики до кінофільму «Овод»
Дмитра Шостаковича і колядка «Feliz
Navidad».
Камерний
оркестр
продемонстрував високий
професіоналізм, технічність
виконання та емоційну виразність.
Його звучання вирізнялося
злагодженістю,
оркестр зумів
віднайти той баланс, якого не

вистачає багатьом музичним
колективам у роботі. Натомість у
номерах, де оркестр виступав у ролі
акомпанементу, слухачі змогли відчути
єдність у розкритті художнього образу і
стильову відповідність.

Наспівністю та палкою
пристрастю запам’яталось виконання
Андрієм Бродою та камерним оркестром
«Андалузького романсу» Пабло Сарасате.
Соло-партія була сповнена емоційністю,
нестримністю почуттів, адже скрипаль
втілював образ молодого закоханого
іспанця, що вночі освідчується дівчині в
коханні. Мелодія скрипки – це мелодія його
душі, яка говорить за нього.
Спостерігаючи за рухами смичка, мімікою,
можна було відчути повне занурення
артиста в образ.
Напрочуд вдало звучав
оксамитовий, тембрально насичений
голос заслуженої артистки України
Оксани Хархаліс-Ільницької у піснях
«Голубка» Себастьяна Ірад’єра та «Un
poquito cantas». Досвідчена солістка

вразила слухачів цікавою манерою
виконання. Її голос вдало поєднався із
супроводом оркестру і виразив кокетливі
та грайливі риси, що притаманні
характеру іспанських дівчат.
Одним з кращих, на мою думку,
номерів концерту став виступ Ярослава
Бреславського, що виконав другу частину
з «Аранхуезького
концерту» Хоакіна
Родріго. Судячи з реакції глядачів, цей
т в і р бу в в и к о н а н и й б ез д о г а н н о і
запам’ятався всім найбільше.
Атмосфера, що панувала в залі, була
чарівною – сцена, темінь та єдиний
прожектор, який був спрямований на
центр сцени, на соліста. Знайомий усім
тембр гітари став особливим і викликав
яскраві та незабутні емоції у публіки.
Перебір струн на гітарі давав гучний
резонанс, що розносився по заповненій
залі й ніби відлунював, поступово
р оз ч и н я ю ч и с ь . В і р т у оз н а т е х н і ка
виконання, емоційна заглибленість,
влучність злиття оркестру та солог і т а р и – т а ки м и с л о в а м и м о ж н а
схарактеризувати те, що відбулось і
назавжди залишилось в пам’яті публіки.
Увесь захід вартував того, щоб
прийти й насолодитись музикою такої
чарівної, загадкової, пристрасної та
нестримної Іспанії. Виходячи із зали,
публіка жваво обмінювалася враженнями,
висловлюючи сподівання на майбутні
цікаві музичні подорожі до далеких країн.

Вікторія Панько

РЕЦЕПТ РІЗДВЯНОГО НАСТРОЮ.
"CHRISTMAS GALA CONCERT".
Ти ходиш вечорами освітленими
світлом гірлянд вуличками Ужгорода,
вдихаєш аромат різдвяного ярмарку,
спостерігаєш за суєтою міста.
Гуляєш так один день, другий. На
третій уже починає набридати –
дивишся на цю височену ялинку і не
можеш зрозуміти, де вже він, цей
святковий настрій? Чого не вистачає,
щоб він з'явився? А якщо ти студент,
такими прогулянками вдосталь
насолодитися не зможеш, як мінімум,
до останніх чисел грудня, адже голова
«забита» майбутніми заліками та
іспитами.
Однак є те, що точно
зможе подарувати незабутнє
відчуття свят і викинути з голови
хоча б на кілька годин нагальні
проблеми.
Це – звуки музики та
простора зала філармонії.
Але це
лише два інгредієнти в нашій страві
під назвою «Різдвяний настрій». Тепер
розберемо по порядку, чому 22 грудня
було варто піти у філармонію на
“Christmas Gala Concert” і також варто
відвідати цю святкову програму, якщо
її гратимуть знову.

Без чого неможливо уявити
Різдво в Україні – то це без колядок.
Отже першим інгредієнтом, який
робить цей концерт «смачним»,
стають саме колядки. Вони звучали
кілька разів упродовж заходу. Відкрила
концерт знаменита "Тиха ніч" у
виконанні академічного камерного
оркестру. Абсолютно чарівною була
гра тембрів – мелодію поперемінно
провели скрипки та альти.
У контрасті зі зворушливою
«Тихою ніччю» пролунала в'язанка
колядок Мирослава Скорика. Голосом
стала заслужена артистка України
Оксана Хархаліс-Ільницька,
інструментальний супровід –
академічний камерний оркестр.

Ну і яке ж Різдво без
знаменитого «Щедрика» М.
Леонтовича?
Він прозвучав
передостаннім номером у програмі,
прикувши до себе увагу цікавим
рішенням – мелодією у соло кларнету
(соліст – Віталій Шулик). У підтримці
академічного духового оркестру
відома на весь світ колядка
однозначно зазвучала по-новому.

Напевно, багато хто з нас знає і
знамениті зарубіжні різдвяні пісні. Їх є
незліченна кількість, у більшості ці
пісні на слуху, і це той інгредієнт
різдвяного настрою, без якого все
безперечно матиме не той смак. Деякі
з них зазвучали і на Christmas Gala
Concert. Незвичайне виконання пісні
Френка Сінатри "Have Yourself a Merry
Little Christmas" на гітарі подарував
нам колоритний Ігор Литвинов. Також
в особі академічного духового оркестру
прозвучали “White Christmas” відомого
американського композитора Ірвінга
Берліна в аранжуванні Наохіро Івая та
пісня “All I want for Christmas is you”. До
речі, остання згадана пісня лунала
двічі: оркестр зіграв її у скороченому
вигляді «на біс» після основного
виступу. Всім відомі композиції набули
нових відтінків і засяяли по-новому
завдяки такому незвичайному
інструментальному звучанню – чи це
не різдвяне диво?

Глибина драматичного сопрано,
голос, від якого біжать мурашки по
шкірі.
Гімн "Panis Angelicus" ("Хліб
А н г е л і в " ) (м у з и ка ф р а н ц у з ь к о г о
композитора Сезара Франка) втілила
на сцені заслужена артистка України
Мирослава Швах-Пекар.
Також у
концертній програмі прозвучав
католицький різдвяний гімн "Adeste
fideles" ("Прийдіть, вірні").

Оксамитовий баритон Іштвана
Халуса та сопрано Оніко Нодь
супроводжував колоритний
закарпатський камерноінструментальний оркестр «Угорські
мелодії» (художній керівник –
заслужена артистка України Діана
Гавата). У цьому ж складі прозвучала
німецька різдвяна пісня «O,
Tannenbaum» («О, ялиночка!»).
Си л ь н и м к о н т р а с т о м м і ж
оркестровими колективами та
академічним вокалом стало кілька
естрадних номерів.
Чарівний
вокальний тандем Галини Гаврилко
та її трьох маленьких донечок
(Олександри, Марії та Анни) порадував

слухачів піснею «Once upon a December»
з мультфільму «Анастасія». Тут
присутні остаточно поринули у
передріздвяну казку, адже чотири
зворушливі голоси доповнив
неймовірний зовнішній вигляд
вокалісток – пишні червоні сукні, що
блищали у світлі вогнів філармонії.

Заслужений артист України,
харизматичний Олександр Садварій,
подарував нам чуттєве виконання
пісні «О, ніч свята». Також виразним
тенором соліста філармонії був
втілений у життя католицький гімн
«Adeste fideles», що звучав також на
початку концерту.

У виконанні Ірині Філіпенко
прозвучала знаменита пісня "Last
Christmas" британського поп-дуєту
Wham!. Більшість слухачів, швидше за
все, не знають англійської мови, і
тексту пісні, відповідно, також. Тому
багато хто не помітив, що
вокалістка не раз помилялася в словах
приспіву і замість «this year» співала
«thanks year». Однак це лише ложка
дьогтю в бочці меду, адже загалом все
звучало непогано.

Будь-яке свято не обходиться
без танців. Вони також є невід'ємним
інгредієнтом духу Різдва.
Легкий,
ніжний та витончений – саме таким
був «Різдвяний вальс» Андреа Торбіш і
Вадима Бабінця у супроводі камерноінструментального оркестру
«Угорські мелодії».

Народні костюми, запальні рухи
та ритми в поєднанні з великим
артистизмом танцюристів та
танцівниць. Між різдвяними номерами
закордонних хітів незвичайно та
цікаво виглядав український танець
«Кривуляк» у виконанні хореографічної
г ру п и а н са м б л ю « З а ка р п а т с ь к і
візерунки» (балетмейстер – Оксана
Булеца).

«Родзинкою» є запроваджений
інтерактив.
Двічі за вечір ведуча
запрошувала на сцену трьох охочих до
виконання українських колядок.
В
нагороду кожному за виявлену
сміливість заспівати перед усіма
глядачами давали солодкий подарунок.
На жаль, слухачі виявили бажання
приєднатися до ініціативи лише після
запрошення в першій частині
концерту. Першими на сцену вийшли
студентки нашого коледжу, авторка
цієї рецензії (Анна Кур'янова) та
піаністка 3 курсу Беатріс Бучок.
Тремтячим голосом, трохи
попереминавшись з ноги на ногу, ми
заспівали українські слова «Тихої ночі».

Далі до ведучої вийшла ще одна
глядачка та подарувала нам звучання
перших двох куплетів «Щедрика».
Хотілося б подякувати всім присутнім
у залі за підтримку оплесками!
Будь-яка страва не обходиться
без приправ. Тут в якості них були
представлені дивовижні декорації
зали. Світлова композиція із півмісяця
та маленьких зірочок навколо нього
прикрашали задню стіну сцени,
створюючи приглушену атмосферу
пізнього вечора. З боків від центру
сцени можна було помітити дві зелені
красуні, усипані новорічними
іграшками.
Рецепт можна вважати
закінченим, або… майже. Так, страва
готова, але справжнім мистецтвом є
її правильна подача.
Хочеться
висловити величезну подяку ведучій
концерту Ользі Донецькій. Також
дякуємо всім артистам за виконану
роботу, подарований дух Різдва та
заряд енергією перед довгоочікуваними
святами.
«Christmas Gala Concert» –
унікальна подія ужгородської сцени.
Тож, якщо вона буде лунати колись
вдруге, я однозначно порадила би вам
відвідати її та подарувати собі
ввечері маленьке мистецьке свято.

Анна Кур‘янова

МУЗИКА ЕПОХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Як нам всім відомо, 2021 року ми
святкуємо 30 річницю Незалежності
України. Наша країна завжди була
державою, багатою своїм фольклором
і самобутніми музикантами. Ще
починаючи від епохи Бароко нам
відомо безліч цікавих композиторів, а
перші пісні календарно-обрядового
фольклору, такі як щедрівки і колядки,
співали наші прадавні предки часів
Київської Русі. За три останніх
десятиріччя музична спадщина
України доповнилася новими цікавими
о б л и ч ч я м и – м у з и ка н т а м и , я к і
створюють композиції в
різноманітних стилях, починаючи від
обробки народних пісень (гурт
«ДахаБраха») і закінчуючи рокбаладами (гурт «Антитіла»).
Сьогодні я хочу поділитися з
Вами власним списком ТОП-5 гуртів і
виконавців епохи Незалежності.

1. «Океан Ельзи»

П о т у ж н а р о к- е н е р г е т и к а ,
експресивний концертний драйв та
проникливий тембр Святослава
Вакарчука. «Океан Ельзи»
багаторазово визнані публікою й
критиками як краща рок-група і краща
live-група СНД і Східної Європи. Гурт
зародився у Львові 12 жовтня 1994
року. Зараз учасниками культового
бенду, окрім вже вищезазначеного
вокаліста, є Денис Глінін (ударні),
Денис Дудко (бас-гітара) Мілош Єліч
(клавішні) та Володимир Опсеніца
(гітара). З часу заснування склад
“океанів” неодноразово змінювався і
лише Святослав Вакарчук
залишається його незмінним лідером і
за сумісництвом автором більшості
пісень.
Гуртом за весь час існування було
створено 9 студійних альбомів із
безліччю неймовірних пісень. Мій
власний ТОП: «Незалежність», «Човен»,
«Коли навколо ні душі», «Мить»,
«Відпусти», «Не питай», «Життя
починається знов», «Ночі і дні».

Виокремити хочу пісню 2021
року «Місто весни», яку «Океан Ельзи»
виконали разом із гуртом «Один в
каное». Пісню присвячено Львову.
Надзвичайно атмосферним є кліп на
композицію, головна сцена якого
відбувається на площі Ринок.

дому», «Пообіцяй мені», «Маленький
хлопчик», «Небо».

3. «Pianoбой»

2. «Один в каное»
Гурт, який, напевно, є одним із
моїх найулюбленіших. Вперше про
нього я дізналась, коли почула їх пісню
«Човен» на слова однойменного вірша
Івана Франка, одразу закохавшись у
голос вокалістки бенду. «Один в каное»
– інді-гурт, заснований у 2010 році у
Львові. Колектив складається із
вокалістки Ірини Швайдак, гітариста
Устима Похмурського та
перкусіоніста Ігоря Дзіковського. Їх
дискографія налічує 2 однойменних
альбоми 2016-го та 2021-го років.
Декілька пісень, які розкажуть
вам про гурт більше за будь-які
перекази про нього: «Ікони
(Шістдесятникам)», «У мене немає

Чарівна гра на фортепіано в
поєднанні із яскравим вокалом
Дмитра Шурова – це «Pianoбой».
Сольний проєкт колишнього піаніста
гуртів «Океан Ельзи», «Esthetic
Education» та «Земфіри» був
створений 2009 року в Києві.
У
дискографії є пісні українською,
англійською та російською мовами.
Було записано 5 альбомів та 11
синглів. Також є альбом поза основним
списком, який складається із
найкращих композицій виконавця –
«The Best Of».
Пісні, які закохують в себе з
перших звуків: «Кохання», «Все Що Тебе
Не Вбиває», «Лучшее, что есть»,
«Родимки», «Простые вещи».
Хочу наголосити окремо на його
пісні «Родина». Дмитро Шуров написав
її ще влітку 2012 року, а видав ще через
рік, за два місяці до подій на Майдані.
Так сталось, що пісня стала

пророчою, здобула статус
патріотичної для мислячих людей. З
того часу «Родина» сотні разів
виконувалась на концертах та
оселилась у серцях людей.
У лютому 2017 року Дмитро
Шуров отримав лист від Катерини
Галенко, вчительки з Лисичанська
Луганської області, в якому був текст
пісні «Родина» українською мовою. Це
не просто переклад — це справжнє
переосмислення пісні: очима людини,
що в повній мірі відчула, що таке
Вітчизна.

Дмитро Шуров: «Для мене
створення нової версії стало
справжнім випробуванням, тому що
оригінальна версія глибоко проросла в
мені після сотен концертів. Але я
наважився на цей запис, бо пісня
отримала не тільки нове
аранжування й переклад, вона набула
нового змісту — в ній зображений
погляд людини, у якої Батьківщину
хочуть відібрати, але вона бореться
за неї, та за все цінне в своєму житті,
до останнього».

Проникливі тембри струнних і
дерев‘яних духових, барвисте звучання
фортепіано і, безумовно, текст, що
розриває серце на тисячі маленьких
шматочків. Щоразу, коли я слухаю
«Вітчизну», в мене бігають мурашки
по шкірі.

4. «Бумбокс»

Гурт «Бумбокс» з'явився завдяки
щасливому збігу обставин.
Так
вийшло, що Андрій Хливнюк та
Самойло разом орендували квартиру.
Одного разу, коли вони були вдома,
Самойло почав щось грати на гітарі.
А Хливнюк вирішив записати його
імпровізацію та вигадав до неї текст.
Так з'явилися перші пісні «Бумбокс». За
якийсь час до роботи підключили
Валентина Матіюка (Dj Валік), який на
той час був діджеєм «Тартак».
І
поступово музиканти записали
перший альбом. Створений гурт 2004
року в Києві вокалістом Андрієм
Хливнюком, гітаристом Андрієм
Самойлом та Валентином Матіюком.
Входить до асоціації незалежних

музикантів «Вдох». Жанри: хіп-хоп і
фанкі-ґрув.
Раджу послухати пісню
«Квіти в волоссі» – один з
найяскравіших ранніх хітів
«Бумбокс». Крізь призму першого
кохання в пісні піднімається тема
життів українців, змушених в
пошуках роботи вирушати за
кордон…
Також одними із найкращих
пісень групи є «Наодинці», «Люди»,
«Твій на 100%», «Happy End».
5. «Vivienne Mort»

Якщо ви дивились серіал
«Папік», у 15 серії 1 сезону ви мали
можливість послухати пісню
«Голубка» у виконанні Дарії
Петрожицької, виконавиці ролі
головної героїні Лізи. Зокрема саме в
такий спосіб я відкрила для себе
творчість невідомого для мене до
того моменту інді-рок-гурту
«Vivienne Mort». Його було засновано
Даніелою Заюшкіною у 2007 році.
Жанри: Інді-рок, Альтернативний

рок, Фольк, Бароко-поп. Від
заснування бенд випустив 8 синглів
та 6 альбомів; також є сьомий –
«Вибране».
Самобутній стиль особливо
відчувається у піснях «Персефона»,
«Г.г.п.т.к.н.», «Готика», «Любов»,
«Пташечка», «Демони» (у виконанні
разом із гуртом Omana).
Д у ж е ч у т т єв о ю є п і с н я
«Колискова» з мініальбому «Fillin»,
випущеного 2015 року. Звуки
фортепіано доповнюють мрійливозадумливу атмосферу тексту.
Сподіваюсь, сьогодні я змогла
відкрити для вас декілька нових
цікавих імен в українській сучасній
музиці. Звісно, список яскравих
виконавців України не
обмежується
цифрою «п‘ять».
Може, в тебе є власний ТОП
українських гуртів / співаків? Або ж
пісні вітчизняних музикантів, які
ти хотів би поширити іншим
читачам нашої газети? Надсилай
їх
мені
на
e-mail
(kaplano4ka@gmail.com) АБО в
Direct message Інстаграму
(@kaplano4ka) і ми їх опублікуємо у
наступному випуску!

Анна Кур‘янова

Репортаж «Дух Рождества»
Вечер, минус десять, двадцать
девятое декабря. В центре города –
суета: студенты, сдавшие последние
экзамены, пьют глинтвейн и
поздравляют друг друга с успешной
сдачей сессии; дети рассматривают
различные игрушки праздничной
ярмарки; какой-то журналист вместе
с оператором лениво стоит возле
главной ёлки города и периодически
поглядывает на часы...
– Осталось несколько минут и
н а ч и н а е м , – Ж е н я , т о т са м ы й
журналист, расправил невидимые
складки на пальто и уткнулся в свою
планшетку с текстом. Несколько
минут и начнётся последний для него
репортаж в этом году.
Людей на площади становится
немного больше. В воздухе витают
ароматы корицы и вина, все сильнее
ощущается
атмосфера
наступающего праздника. Женя
закрыл глаза и мысленно посчитал от
десяти до одного – его способ
успокоиться и очистись голову от
ненужных мыслей. Сосредоточившись
и натянув на себя улыбку, он кивнул
своему коллеге в знак того, что можно
начинать съемку.
– Морозный декабрьский вечер, и
многие спешат «растопить холод на
душе» на новогоднюю ярмарку. Но

ч т о т а м н а сч ё т п р а з д н и ч н о г о
настроения? Как относятся к
празднику Нового года жители нашего
городка? Разберёмся в нашем сюжете.
Камера выключается.
Журналист переводит дыхание и
готовится к вопросам, которые
будет задавать проходящим людям.
Для него воздух пахнет жалящим
холодом и противными догорающими
в м а н г а л а х у г л я м и . « С к о р о в се
закончится» – он прокручивает эту
фразу у себя в голове уже в который
раз. Однако она уже практически не
имеет эффекта, и он снова
улыбается, кивая головой оператору.
– Добрый вечер! – Женя
останавливает компанию из
нескольких парней. – Уже через
несколько дней наступит новый 2022
год. Как планируете отмечать и
отыскали ли вы ощущение духа
праздника?
Один из парней пододвинулся
ближе к предложенному микрофону:
– Будем праздновать в общаге
со всеми, кто не уехал домой. А
ощущение праздника…
К нему придвинулся товарищ,
встряв в диалог.
– Сегодня мы с пацанами наконец
сдали зачетки, главный праздник уже
наступил!
Кто-то из компании отошёл
немного назад и запустил хлопушку с
серпантином. Журналист оставил их

и двинулся в сторону проходящей
мимо девушки.
– Вижу, Вы бежите куда-то с
новогодними пакетами. Как
планируете отмечать наступающий
праздник и как Вы подпитываете дух
Нового года у себя в сердце?
– Меня заряжает энергией моя
семья, – девушка поставила пакеты
н а з е м л ю. – О т м е ч а т ь бу ду в
домашнем кругу.
– Не секрет, для кого несёте
подарки?
– Для моей дочки,– на ее лице
расцвела улыбка. На секунду Женя
ощутил приятное тепло,
разливающееся внутри.
Парень на секунду задумался, к
кому они подойдут дальше. Увидел
неподалёку от конца ярмарки
пожилую пару и направился к ним.
– Добрый вечер, молодые люди! –
после этой фразы у пары заметно
поднялось настроение. – Уже вот-вот
наступит Новый год. Где планируете
о т м е ч а т ь? Е с т ь л и о щ у щ е н и е
приходящего праздника?
– Бабуля улыбнулась и бросила
взгляд на микрофон в руке
журналиста. Тот любезно передал ей
его.
– Как видите, мы с моим
молодым человеком, – в ее глазах
заплясали искорки веселья, – в самом
рассвете сил.
Муж взял у нее микрофон и
подхватил мысль.

– Планируем «оторваться по
полной»! – последние два слова он
произнёс с нотками азарта в голосе.

***

– Что ж, как видите, дух Нового
года и Рождества рассветает в
сердцах местных жителей и не
собирается никого покидать. Рецепт
новогоднего настроения для всех
разный, и если Вас оно еще не
посетило – желаем как можно
быстрее принять такого
долгожданного гостя в свой дом. С
наступающими праздниками!
Камера выключается. Женя
вновь закрывает глаза. Вдох – носом,
выдох – ртом. Все закончилось. Его
коллега коротко кивнул ему и
направился к машине, чтобы
загрузить туда технику.
Журналист осмотрелся по сторонам
и его взгляд вновь зацепился за
веселящуюся молодёжь. Постояв так
немного, парень подошёл к ближайшей
свободной лавочке и тяжело
опустился на неё. Через несколько
минут к нему вернулся коллега и сел
рядом.
– Женёк, может, поедешь к
родителям? Когда последний раз
видел-то их вообще? – Серёжа
смотрел на него с болью во взгляде. Он
понимал, что его друг точно не
захочет ехать к предкам на
праздники. Но не мог смириться с тем
фактом, что тот останется один в
новогоднюю ночь.

– Ты знаешь мой ответ.
Они посидели несколько минут в
тишине, не смея нарушать ее.
Первым заговорил Серёжа.
– А ко мне с Линой? Мы правда
были бы счастливы видеть тебя с
нами в новогоднюю ночь, – его грубый
сиплый голос в какой-то момент
наполнился мягкими интонациями,
некой нежностью и заботой. Он
искренне не хотел, чтобы друг
чувствовал себя одиноким в такой
прекрасный семейный праздник, как
Новый год.
И хоть в какой-то момент
глаза Жени загорелись надеждой, он
был уверен в том, что товарищ
пригласил его просто из жалости.
Предубеждение играет с ним злую
шутку.
– Я подумаю, – он вновь
состроил вымученную улыбку. –
Спасибо тебе, правда.
– Пиши, звони. Не мёрзни долго в
городе, к ночи минус пятнадцать
обещают, – Серёжа, опершись руками
по бокам от себя, чтобы не
поскользнуться и не упасть,
аккуратно поднялся с лавочки. Женя
последовал его примеру. После
классического дружеского объятия
оператор двинулся в сторону своей
машины, а Женя – в сторону ярмарки.

***

Кажется, будто ему одному не
было весело. Возле каждого домика
стояли компании молодых людей и

девушек, распивающие тёплый
глинтвейн и наслаждающиеся
окружающей атмосферой. Женя
п р ох о д и л м и м о с м а к с и м а л ь н о
негативными эмоциями. У него нет
компании. Ему не к кому идти, некого
звать. Серёжу беспокоить постоянно
не хочется, у него, всё-таки, своя
семья. Парня настигает
нарастающее чувство, что все вокруг
– ложь, что искренности в этом всем
– крайне мало. Но в какой-то момент
он вспоминает девушку с подарками,
которая заставила загореться в его
душе мягкому тёплому огоньку. Она
была настоящей, он ей верил и в
некотором смысле завидовал. Ведь у
него уже давно нет семьи, которая бы
могла подарить ощущение праздника
и наполнить сердце нежными
эмоциями.
Вдруг из потока нагрянувших
мыслей его вырывает маленькая
девочка, подошедшая к лавочке.
– Вы выглядите грустным.
Он вновь надел заученную улыбку и
посмотрел на ребёнка.
– Вам меня не обмануть. У Вас
глаза грустные.
Женя едва ли держался, чтобы
не заплакать. Незнакомой девочке
меньше чем за минуту удалось
буквально заглянуть ему в душу.
Малышка подсела к нему и что-то
сунула в карман. Увидев, что к ним
подходит ее мама, она быстро тянет

парня за рукав куртки и шепчет на ухо
лишь два слова: «поверьте в чудо», после
чего вскакивает с лавочки и становится
возле уже пришедшей мамы.
– Простите за то, что Вас
побеспокоила моя Лиза, – девушка с
сожалением во взгляде смотрела на
журналиста, нежно положив руки на
плечи своей дочке. – Иногда просто не
успеваю за ней. Засмотрелась на елочные
украшения в какой-то из лавок, а она уже
ускользнула от меня.
Эти интонации в голосе...
«Нежность и искренность» – вновь
осознал Женя. Он смотрел на девушку,
стоящую перед ним, и его губы невольно
тронула настоящая, непроизвольная
улыбка.
– Все отлично, она золотой
ребёнок. Не ругайте ее, она правда не
сделала ничего плохого.
Он хотел было сказать что-то
ещё, но громкий звук оповестил его о
сообщении. Он извинился и потянулся за
телефоном в карман пальто, однако
когда вытаскивал его – на лавочку выпала
маленькая елочная игрушка. Золотая
звездочка с какой-то бумажной лентой,
привязанной к ней.
Парень спрятал мобилку назад и поднял
игрушку. «Чудо близко», гласила надпись
на бумажке.
– Это Вам. Мы с мамой сегодня
купили, – девочка застенчиво
усмехнулась, увидев, как парень читает
послание, привязанное к звезде.
– Спасибо.
В его голове пронеслась приятная
мысль.
«Дух Рождества посетил и меня».

Анонімний оповідач
Любі викладачі й студенти!
Хочемо привітати Вас із Різдвом
Христовим та Новим роком! Хай
у новому році ми нарешті
зможемо вдихнути ковток
свіжого повітря без масок,
зустрічатися на навчанні
тільки наживо у теплих класах і
не хвилюватися за те, що нас
може наздогнати «корона». Хай
2022 р. буде осяяний світлими
емоціями, незабутніми
враженнями та щирою любов‘ю.
Дякуємо Вам, наші читачі, що
були з нами протягом цих
чотирьох місяців. Ваші відгуки —
безцінні, ваша підтримка –
дорожче усіляких діамантів. До
зустрічі у Новому році!
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