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Ця книжка навiяна, як зазначила автор в ано-
тацiї, ностальгiйними почуттями за тим, незабут-
нiм, з чим вона – уроженка Львова – зустрiлася i
що переживала в щасливi миттєвостi дитинства i
юностi, коли вiдвiдувала рiдне село своєї матерi –
Дмитрiв у пiвденнiй частинi Радехiвського райо-
ну на Львiвщинi. Книжку можна вiднести до ка-
тегорiї краєзнавчої лiтератури, оскiльки головним
її предметом є конкретне село з його географiєю,
iсторичними даними, природою, людьми, топогра-
фiєю, топонiмiкою тощо.
Але не тiльки. Поряд з присутнiстю цiєї конк-

ретики вони, цi реалiї, значною мiрою трансфор-
мованi крiзь призму спогаду, розповiдь про них,
їхнiй опис зазвичай забарвленi тонким авторсь-
ким лiризмом, збагаченi медитацiйними рефлек-
сiями, роздумами, цiкавими заувагами i спосте-
реженнями, iскринками дотепу. Саме оце суб’єк-
тивне (в доброму смислi) i робить цю книжку
найбiльшою мiрою особливою, привабливою, цi-
кавою i легкою для читання.
Вiдповiдно скомпонована й структура авторсь-

кого наративу. У ньому увага зосереджується на
певних постатях i об’єктах довкiлля, якi особли-
во близькi й дорогi авторцi, якi запам’яталися i
чимось вразили її уяву. Скажiмо, з родини – дiд
i баба, якi оточували свою внучку пiклуванням
i любов’ю, сусiди i їхнi дiти, в яких бувала i
з якими вона бавилася; грушка обiч дороги, яка
вказувала, “що село вже близько”; “рiчечка Бере-
зiвка” та iнше. Авторка вмiє зацiкавити на пер-
ший погляд ординарними предметами i деталями,
вказати їх i розповiсти про них якiсь подробицi,
пригоди, бувальщини з життя села чи з дитячого
побуту.
У непоодиноких мiсцях тексту є i чимало та-

кого, що може бути корисним i для дослiдника-
етнолога: описи сiльської хати, господарських бу-
дiвель, занять, їжi, свят, звичаїв, дитячих за-
бав тощо. Характер змiстовного етнографiчного
опису має, наприклад, розповiдь про заготiвлю
торфу для палива з докладною фiксацiєю таких
етапiв, як копання спецiальною лопатою “шуф-
лею”, сушiння, складання у купи – “купчення”,
транспортування додому, розмiщення пiд накрит-
тям (с. 83–86). Вочевидь не пройшла марно ба-
гатолiтня праця авторки в Iнститутi народознавс-
тва. Такi фiксацiї вартiснi тим бiльше, що мають
конкретну прив’язку до певного простору i часу.
Словом, книжка змiстована, цiкава, гарно на-

писана i дбайливо, зi смаком видана. Менi при-
ємно це констатувати, бо знаю авторку з рокiв
працi в однiй установi, тож написане нею стало
для мене певною несподiванкою. Думаю, що її
вмiння просто, щиро i дотепно розповiдати, вди-
влятися i вслухатися в те, що тебе окружає, ба-
чити в звичайному, буденному щось незвичайне,
спонукати читача “чути голос зозулi”, помiчати й
цiнити ритми життя... – варто розвивати. Мож-
ливо, зокрема, в писаннях для дiтей.
У нас дуже мало написаного i надруковано-

го про рiдний край, “малу батькiвщину”, рiдне
село, родину... Чомусь вважаються такi писання
камерними, маргiнальними, меншевартiсними, їх
публiкацiя – зазвичай справа самих авторiв, їхнiх
турбот i коштiв. Вони виходять мiзерними нак-
ладами i мають дуже обмежене поширення, рiдко
потрапляють у книжкову торгiвлю.
А жаль, бо насправдi лiтература такого харак-

теру є важливою i потрiбною з пiзнавального, ви-
ховного i якщо виконана з талантом та на належ-
ному рiвнi, то й з естетичного поглядiв. I поши-
реною та цiненою в iнших країнах є вона набагато
бiльше.
Така лектура культивує почуття духовної по-

в’язаностi людини зi своїм середовищем, рiдним
краєм, традицiєю, родовим коренем, з людьми,
себто, генерує в духовностi ту iнтиму, яка є
органiчною складовою усвiдомлення себе не пе-
рекотиполем, а членом певної спiльноти, наро-
ду, нацiї. Це є та лiтература, яка ненав’язливо
засiває в людинi те, що має зiйти органiчним
патрiотизмом.
Ось таких кiлька зауваг, якi викликало прочи-

тання симпатичної книжки Марiї Федорусь.




