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З лункого потоку душі Марії Вайно : біобібліогр. творч. життєпис / Івано-

Франків. ОУНБ ім. І. Франка, від. літ. з мистец. ; [упоряд. Г. І. Пристай, М. В. 

Дем'янів, Г. С. Синенько]. – Івано-Франківськ, 2016. – 159 с.   

 

У мистецтві Прикарпаття є яскраві особистості, які заслуговують на визнання і 

шану за творчу працю.  

Біобібліографічний творчий життєпис „З лункого потоку душі Марії Вайно” 
присвячено ювілею української письменниці Марії Вайно. 

Видання знайомить читачів з сучасницею, яка може слугувати взірцем 

самовідданої праці. 

Адресується літераторам, філологам, культурологам, викладачам та студентам 

вищих навчальних закладів, працівникам закладів культури, оскільки містить 

матеріали про творчу індивідуальність Марії Вайно. Може слугувати пізнавальною 

інформацією для широкого кола читачів. 

   
Пропозиції просимо надсилати на адресу: 

м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 22, 

обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка, 
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ВІД УПОРЯДНИКІВ 

 Березень – час оновлення, відродження і початку нового життя. 

Саме у березні на небі науки і мистецтва загорілася не одна зірка 

відомих українців, серед яких Т. Шевченко, М. Вербицький, Ю. 

Шухевич, М. Івасюк, Л. Костенко, Ю. Андрухович і Марія Вайно. Так 

уже склалося, що саме український народ багатий на славетних жінок, 

які сколихнули світ своєю мудрістю, рішучістю, справедливістю, 

любов’ю до людей. Однією із таких є Марія Вайно… Це «Жінка з 

келихом дощу»... Гарна, ніжна, світла людина, жінка сильної вдачі, 

рішучих вчинків, незламного духу. В її житті не все було просто, однак 

за все дякує Богу. Дуже любить двох синів, своїх учнів, а ще віддавна 

закохана в літературу й процес словотворення. 

  Новели Марії Вайно – це психологічні штрихи, образні згустки, 

словесні шкіци людських доль. Авторці притаманні свій стиль, глибока 

душа, правдиві почуття. Вона додає до незмінно сучасної поезії свої 

барви, емоційні акценти, спалахи безоглядної щирості. Її твори завжди 

спонукають читача до роздумів, вчать, як стати кращими, як навчитись 

відчувати інших, як кохати. 

  Видання вміщує повний зміст газетних і журнальних статей, 

біобібліографічний покажчик, інформацію із сайта бібліотеки, інтернет-

джерела про Марію Вайно. До нього включені фрагменти статей, 

діалогів учених, мистецтвознавців, літераторів. Використано документи 

й світлини з мистецьких тек, фотолітопису відділу літератури з 

мистецтва книгозбірні та домашнього архіву письменниці. 

 Добір матеріалу завершено у лютому 2016 року. 
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БІОГРАФІЧНА ЗАМАЛЬОВКА 

 

 Марія Вайно народилася 13 березня 1956 року на Рогатинщині, в 

селищі Букачівці, де працював її батько. Згодом сім’я переїхала до 

Калуша, де авторка провела все своє дитинство і юність. 

 Мати – Іваницька Ольга Юріївна, українка, в минулому вчителька 

початкових класів та математики, проте мала поетичну душу, яка 

передалася доні. 

 Батько – Вайно  Гуґо-Едуард Карлович, естонець за 

національністю, захоплювався технічними науками, був 

раціоналізатором на виробництві, працював газоелектрозварником і 

електриком на заводі ЗБВіК в місті Калуші. 

 Батьки були репресовані і познайомилися на суворих просторах 

Сибіру. 

 З дитинства Марійка любила бавитися у вчительку, збирала дітей 

біля якогось дерева і вчила розрізняти букви, читати і рахувати. Ходити 

могла зі старим букварем, в якому було вкладено багато інших папірців і 

засушених листочків. Таке бачила у вчительки. Мріяла мати дуже багато 

дітей, щоб було кого вчити і любити. 

 Батьки будувалися, Марійку цікавило все. А ще тато казав, що 

будь-яке знання у житті знадобиться… 

 Складати вірші почала рано, ще не вміючи писати. Їй здавалося, що 

це роблять усі. 

 Директор дуже успішної на той час Калуської середньої школи №1 

Яків Йосипович Рабінович знайомить Марійку з поетом і керівником 

літературної студії «Карпатські акорди» Йосипом Антоновичем 

Попадюком. Це відкрило школярці молодших класів дорогу у світ проб 

літературного таланту. Друкуватися почала з четвертого класу. Могла 

писати на будь-які запропоновані теми. В цьому переконувалися деякі 

вчителі, які чомусь не вірили в Марійчин талант і в класі на уроці давали 

тему і казали писати…  Іноді було не до снаги, але вона мусила 

абстрагуватися від уроку… То багато креслила в чернетці, то писала на 

одному подихові…  В кінцевому результаті – справлялася достойно. 

 Мріяла бути медиком: мама часто хворіла, доводилося робити 

уколи; доглядати за хворою навчилася з малих літ. Хотіла вступати до 

медучилища після восьмого класу, проте директор школи не віддав 

документи, сказавши: «Якщо захочеш бути, як Чехов: і лікарем, і 

письменницею, – вступиш до медінституту після десятого». Проте 

півроку потому почула, як в муках, стогнучи, помирала сусідка. 

Прийшла додому розгублена, довго психологічно відходила, зрозуміла, 
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що в найвідповідальніший момент зможе розгубитися, тож ця професія 

не для неї.  

 Будучи загоновою вожатою, з уроків фізкультури часто ходила 

допомагати старшій вчительці, яка хворіла, проводити уроки. Одного 

разу, коли захворіла вчителька, Марійка пішла до класу і почала 

проводити урок математики; вчила дітей так, як її вчила мама. Прийшов 

на той урок директор, сказав, що не буде заважати, йому треба тут щось 

пописати. Вона й повірила, а сам слухав… Згодом сказав батькові, що з 

Марійки вийде хороший педагог – це у неї в крові. Це і стало спонукою 

до остаточного вибору професії. 

 Упродовж 1972 та 1973 рр. брала участь у зльотах юних поетів та 

прозаїків у Києві, де виступала перед живими класиками і мала 

неабиякий успіх. Вдруге їхала туди вже не тільки з віршами, а й з 

новелами, про які сказали, що вони «мають право на життя». Були юні 

таланти і в Київському університеті ім. Т. Шевченка. Запрошували юних 

навчатися там. Василь Герасим’юк дослухався… 

 Ще дуже цікавила Марійку біофізика, проте вступити туди не 

змогла б, бо платонічно (за листами) закохалася у хлопця – і «з’їхала» з 

математики. 

 Після закінчення школи всі газети, журнали, де вона друкувалася, 

дали їй рекомендації для вступу до вузу. Мама сподівалася на Івано-

Франківський педінститут, проте у Чернівецькому університеті 

навчалася юна поетка, подруга по зльоту Марійка Кропельницька,  яка 

надіслала їй набір листівок, – і Марійка відвезла документи туди. 

 Навчаючись в університеті, вона виходить заміж, їде за місцем 

служби чоловіка, народжує синів Ярослава і Мар’яна. І майже нічого не 

пише… 

 Тільки після розлучення і майже двадцятилітнього творчого 

мовчання – повертається до творчості і в дев’яності дебютує книжками 

«Терпкість» (поезія) та «Паводок» (новели). 

 Далі – відвідує кіностудію «Верховина» (кер. Юліан Яковина), 

захоплюється кінозйомкою (художньою фотографією захоплювалася ще 

зі студентських літ), пише кіносценарій, який помічають на конкурсі 

«Коронація слова». 

 Творить продуктивно, дивує і тішить новою творчістю. Пише 

поезію, прозу, кіносценарії. 

 Упродовж життя працює: вчителем української мови та літератури, 

старшим викладачем в Івано-Франківському національному технічному 

університеті нафти і газу (кафедра документознавства та інформаційної 

діяльності), у Прикарпатському університеті ім. В. Стефаника (викладає 
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сценарну майстерність); на літредакторській та редакторській роботі в 

Івано-Франківську (вид-во. «Апостол») та Києві (вид-во «Шкільний 

світ», журнал «Директор школи»). Проживаючи в Києві, декілька років 

працює літредактором, редактором, сценаристом на Першому 

національному телеканалі. 

 Нині Марія Вайно – член Національної спілки письменників 

України, відповідальний секретар Івано-Франківської обласної 

організації Національної спілки письменників України, член 

Національної спілки кінематографістів України як кіносценарист, член 

правління Національної спілки кінематографістів України. Автор 15 

книг:  поезія,  проза, кіносценаристика. 

 Минулоріч видала посібник «Сценарна майстерність: написання 

п’єси; написання кіносценарію» (кн. 1) та у співавторстві з А. З. 

Житницьким – «Сценарна майстерність: написання сценарію естрадно-

масового театралізованого видовища» (кн. 2). 

 Лауреат міської премії ім. І. Франка та лауреат обласної  премії  ім. 

В. Стефаника, двічі лауреат конкурсу «Коронація слова» в номінаціях: 

«кіносценарій» та «роман». 

 Мешкає в Івано-Франківську. 
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Перелік виданих книг 

 

1. Вайно М. Паводок : [Образки, замальовки, новели]. – Івано-

Франківськ, 1992. – 30 с. 

2.  Вайно М. Е. Терпкість : Поезії. – Коломия : Світ, 1992. – 96 с. 

3. Вайно М. Нитка Аріадни : Поезія, проза. – Івано-Франківськ : Лілея-

НВ, 1999. – 100 с.  

4. Вайно М. Чоловік в кредит, або Четвертий варіант : Кіносценарій 

психологічної драми. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2000. – 88 с. 

5. Вайно М. Свекрушина : Кіносценарій. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 

2001. – 136 с.  

6. Вайно М. Теплий двір, або Рапсодія струнного квартету. – Івано-

Франківськ : Нова Зоря, 2001. – 164 с. 

7. Вайно Марія. Ти мій син! : кіносценарій. – Івано-Франківськ : 

Симфонія форте, 2006. – 32 с. 

8. Вайно М. Жінка з келихом дощу : Вибране. – Івано-Франківськ : 

Лілея-НВ, 2006. – 452 с.  

9. Вайно М. Згорток на лавці : Поезії. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 

2006. – 63 с.  

10. Вайно М. Теплый двор, или Рапсодия струнного квартета : Роман в 

новеллах / Перевод с украинского С. Коршуновой. – Ивано-Франковск : 

Мисто-НВ, 2006. – 176 с. 

11. Вайно М. Теплий двір, або Рапсодія струнного квартету [Текст] : 

Роман у новелах / М. Вайно. – Київ : Факт, 2008. – 215 с. 

12. Вайно М. Шкіци на одвірках [Текст] : Новели / М. Вайно. – Івано-

Франківськ : Місто-НВ, 2011. – 125 с.  

13. Вайно М. Пасіонарія [Текст] : (новели роману) / М. Вайно. – Івано-

Франківськ : Тіповіт, 2012. – 109 с.  

14. Вайно М. Станіславські фрески [Текст] / М. Вайно. – Івано-

Франківськ : Місто-НВ, 2012. – 103 с.  

15. Вайно М. Кусень світу [Текст] : новелістика / Марія Вайно. – Івано-

Франківськ : Місто-НВ, 2015. – 655 с. 

16. Вайно М. Е. Сценарна майстерність [Текст] : навч. посіб. Кн. 1 : 

Написання п’єси. Написання кіносценарію / М. Е. Вайно ; [ред. І. 

Шалкітене]. – Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2015. – 232 с.  

17. Вайно М. Е. Сценарна майстерність [Текст] : навч. посіб. Кн. 2 : 

Написання сценарію естрадно-масового театралізованого видовища / М. 

Е. Вайно, А. З. Житницький;  [ред. І. Шалкітене]. – Івано-Франківськ : 

Місто-НВ, 2015. – 144 с. 
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Анотації до книг 

 

1. Вайно М. Е. Терпкість : Поезії. – Коломия : Світ, 1992. – 96 с. 

 Перша поетична книжка авторки. Жіноча доля, світ материнства, 

кохання, зради, віри в людину і в Бога. Слово схвильоване й одверте – 

захоплює і не відпускає читача. 

 

2. Вайно М. Паводок : [Образки, замальовки, новели]. – Івано-

Франківськ, 1992. – 30 с. 

 Новелістична проза глибоко психологічна, образна, емоційна, 

зображальна, а не просто оповідна. Про новели авторка каже: «То не 

оповіді, а якісь шматки долі, вирвані, відщеплені, покинуті скалками, 

вп’ялися в мою душу… І не чуття, а бачиться іноді: якийсь паводок несе 

мене з ними…». 

 

3. Вайно М. Нитка Аріадни : Поезія, проза. – Івано-Франківськ : Лілея-

НВ, 1999. – 100 с.  

 Марія Вайно додає до незмінно сучасної поезії свої барви, емоційні 

акценти, спалахи безоглядної щирості. 

 У неповторному асоціативному мереживі, в несподіваних 

поетичних образах своєрідно відтворено світло й тіні цього 

життєдайного почуття, завжди оповитого принадною, невловимою 

таїною. 

 Якщо в поезії можуть мати перевагу особисті переживання, то в 

новелах, ескізах, образках Марія Вайно розкривається як глибокий 

психолог, чуйна людина до людського щастя-долі, а то й – важкого 

хреста, під яким несила й горбитися… 

 Отже, ці живі, динамічні твори не народжуються з нічого, а 

закорінені в дійсні події, епізоди, факти й пропущені крізь горнило 

напруженої роботи творчої уяви. 

 Влучність художніх образів, лаконічні психологічні мазки – 

випробуване знаряддя на читача – свідчить про невпинний розвиток 

художньої майстерності авторки. 

 Твори зворушують серце, спонукають до роздумів та пізнання 

людської душі. 

                                                                                    Ярослав Дорошенко 

 

4. Вайно М. Чоловік в кредит, або Четвертий варіант : Кіносценарій 

психологічної драми. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2000. – 88 с. 
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 Кінодраматургія Марії Вайно – це довженківське кіно для читання. 

Історія кохання, самопожертва, зрада не фізична, а зрада 

загальнолюдських цінностей, без чого неможливе спільне життя,  

альфонство і невсипуща переможна творчість, – про це відома 

психологічна кінодрама «Чоловік в кредит, або Четвертий варіант». 

 

5. Вайно М. Теплий двір, або Рапсодія струнного квартету. – Івано-

Франківськ : Нова Зоря, 2001. – 164 с. 

 «Роман у новелах Марії Вайно «Теплий двір, або Рапсодія 

струнного квартету» є найоригінальнішим із надісланих творів. Після 

роману Олеся Гончара «Тронка» в новітній українській літературі не 

було нічого подібного. Приємно, що література вишуканого слова має 

продовження. Значеннєво, що – в Галичині».                    

                                                  Ніна Герасименко, кандидат філологічних       

                                                  наук (конкурс «Коронація слова») 

 

6. Вайно М. Свекрушина : Кіносценарій. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 

2001. – 136 с.  

 Нова тема еміграції – кіносценарій «Свекрушина». Проблема сім’ї, 

батьків і дітей виходить за рамки психологічної сімейно-побутової 

драми. Тут є фактор соціальний і внутрішній, духовний двигун 

допомагає жити в цьому світі. 

 

7. Вайно Марія. Ти мій син : кіносценарій. – Івано-Франківськ : 

Симфонія форте, 2006. – 32 с. 

 «Назва кіносценарію «Ти мій син» – як краплина води – насущна… 

Прочитаєш – і не можеш одразу говорити: мороз поза шкірою… Це 

інший світ. Твір глибокий, вражаючий, але не стає після нього важко, бо 

рятує саме любов. Так, так!  За стражданням вона – переможна». 

 «Твори на часі…»  

 «Письменниця-кіносценарист виходить за межі традиційного і 

навіть перевершує себе. Її неможливо передбачити на завтра, вона не 

повторюється, а дається їй найвище, що було, є і буде на цій землі…» 

                                                                                              Галина Муравська                                                                                                                              

 

8. Вайно М. Теплый двор, или Рапсодия струнного квартета : Роман в 

новеллах / Перевод с украинского С. Коршуновой. – Ивано-Франковск : 

Мисто-НВ, 2006. – 176 с. 

 Роман Марии Вайно «Теплый двор, или Рапсодия струнного 

квартета» – дважды оригинальное произведение. Во-первых, это роман в 



18 

 

новеллах, во-вторых, у него есть музыкальный подтекст словесного 

восприятия, что создает высокое эмоциональное напряжение текста. Это 

роман о нашем времени, о наших судьбах и о вечном – вере, надежде, 

любви. 

 Роман пользуется огромным успехом у читателей и является 

лауреатом Всеукраинского конкурса «Коронация слова» и лауреатом 

городской премии имени Ивана Франко. 

 «Теплый двор…» – первый большой перевод Светланы 

Коршуновой. Творческий союз с Марией Вайно родился из любви к 

слову, человеческой искренности и поклонения красоте. 

 

9. Вайно М. Жінка з келихом дощу : Вибране. – Івано-Франківськ : 

Лілея-НВ, 2006. – 452 с. 

 До вибраного Марії Вайно ввійшли кращі поезії, новелістика,  

кінодраматургійні твори, роман у новелах, написані протягом 

п’ятнадцяти років. 

 Творчість Марії Вайно вирізняється на фоні сучасної літератури  

формою, змістом, оригінальністю та непересічністю мислення. 

 

 

10. Вайно М. Згорток на лавці : Поезії. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 

2006. – 63 с.  

 Поезія Марії Вайно пройнята помислом глибинного 

світосприйняття, виваженим, бо визрілим чуттям, якому не заперечиш 

бути. Це залишений згорток рядків певному часовому простору 

суспільства, окремішній особистості в ньому – це подих митця, що 

творить в ім’я краси людської екзистенції. 

 

11. Вайно М. Теплий двір, або Рапсодія струнного квартету [Текст] : 

Роман у новелах / М. Вайно. – К. : Факт, 2008. – 215 с. 

 Третє перевидання роману. «Авторка роману – дуже добрий 

знавець жіночої психології. Сюжет динамічний, композиція продумана. 

Книга спонукає мислити, асоціювати, робити висновки. Рівень твору 

професійно зрілий, високий. Та головне у творі – мова. Такою мовою 

може приємно здивувати читачів не кожен художній текст сучасної 

української літератури. Чудова, м’яка, соковита, дивовижно запашна, як 

отава в копиці з-під різдвяного снігу». 

                                                              Ольга  Слоньовська,  поетеса, доктор   

                                                              філологічних наук, професор  
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12.  Вайно М. Шкіци на одвірках [Текст] : Новели / М. Вайно. – Івано-

Франківськ : Місто-НВ, 2011. – 125 с.  

 Почуття Франсуази та українця Юрія у кіноповісті «Франсуаза» –

справжнє, високе… Проте їхня доля в контексті непростого часу зазнає 

неабияких випробувань та поневолення. 

 Про високе «небо кохання», про вину, зраду і прощення цей 

достойний у художньому вимірі твір. 

 

13. Вайно М. Кусень світу [Текст] : новелістика / Марія Вайно. – Івано-

Франківськ : Місто-НВ, 2015. – 655 с. 

 Кінороман у новелах «Кусень світу, або Будинок навпроти» – це 

новий пошук мотивів сьогодення головної героїні Любави, і не тільки 

її… То високий психологічний зв’язок із тими, хто має інтелект і 

сповідує принцип моралі. І це – не зі сфери фантастики… А ще цей твір 

сподобається тим, хто любить тварин. 

 Новели Марії Вайно  – це психологічні штрихи, образні згустки, 

словесні шкіци людських доль. 

 Творчий стиль авторки своєрідний, думка – глибока, почуття – 

правдиві. Такі рядки спонукають до розмислу та вміння відчувати 

інших. 

 

14. Вайно М. Пасіонарія [Текст] : (новели роману) / М. Вайно. – Івано-

Франківськ : Тіповіт, 2012. – 109 с.  

 У своїй книзі авторка торкається легендарної в історії України 

постаті – Олени Степанів (Степанівни), жінки-воїна, яка організувала 

першу в історії слов’янства жіночу чоту (загін) в лавах Українського 

січового стрілецтва, аби стати на захист рідної землі від поневолювачів. 

 Пасіонарна епоха українців творила національну еліту. У цю зоряну 

плеяду ввійшла у першій половині XX ст. українка Олена Степанів. 

Поруч із нею діяли дочки і сини молодої інтелігенції Галичини, 

інтелектуали, сформовані європейськими, загальноукраїнськими та 

галицькими обставинами. 

 Це не хронологічний «сувійний роман», це деякі художні візії долі 

високої особистості, художній зріз її думок, поривань, любові, відчутих 

та перепущених через образовираження автора. 

 

15. Вайно М. Станіславські фрески [Текст] / М. Вайно. – Івано-

Франківськ : Місто-НВ, 2012. – 103 с.  

 Твори захоплюють, вражають, змушують задуматися, 

співпереживати, мислити. Тут – миле серцю місто Івано-Франківськ 
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(Станіслав) та його околиці, тут люди і їхні долі, тут сміх і сльози, тут 

тремка чуттєвість і філософія буття… 

 У виданні в рядки автора вплітаються акварелі художниці Тетяни 

Павлик, які є не ілюстраціями, а окремими картинами, що співзвучні зі 

словом – творчістю краси та мислення…. 

 Ця книга – воістину високого ґатунку поетика, зібрана митцями, –

залишиться колоритним свідченням розкішного симбіозу в мистецтві. 

 

16. Вайно М. Кусень світу [Текст] : новелістика / Марія Вайно. – Івано-

Франківськ : Місто-НВ, 2015. – 655 с. 

 У книзі вибраного «Кусень світу» – світи людських доль, 

випробування і порятунок. Це новелістика, масштабно представлена у 

всьому багатстві малої та великої прози: шкіц, образок, замальовка, 

новела і кіноновела, кіноповість, роман у новелах. Такого розмаїття 

новелістичної прози одного автора в українській літературі немає. 

 Стилістика автора виокремлена у сучасному літературному 

просторі неабияким нервом, образом, мисленням, глибоким 

психологізмом. 

 

17. Вайно М. Е. Сценарна майстерність: написання п’єси; написання 

кіносценарію : навч. посіб. Кн. 1 / М. Е. Вайно. – Івано-Франківськ : 

Місто-НВ, 2015. – 232 с. 

 Матеріал посібника висвітлює основні засади сценарної 

майстерності у практичному застосуванні при написанні п’єси та 

кіносценарію, розвиває творче мислення, образне бачення, сценічне чи 

кінематографічне прочитання історії в художньому вимірі. 

 Посібник розрахований на студентів вишів, фахівців та 

поціновувачів театру, кіно та телебачення. 

 

18. Вайно М. Е. Сценарна майстерність. Написання сценарію естрадно-

масового театралізованого видовища : навч. посіб. Кн. 2 / М. Е. Вайно, 

А. З. Житницький. – Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2015. – 144 с. 

 Авторство цієї  книги  Марія Вайно розділила з А. З. Житницьким, 

кандидатом мистецтвознавства, професором Харківської державної 

академії культури. 

 Автори розглядають написання синтетичної компілятивної роботи: 

сценарію естрадно-масового видовища, який створюється на основі 

драматургічних позицій, розглянутих у кн. 1, та з урахуванням 

специфіки написання видовищного драматургічного матеріалу. 
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 Посібник розрахований на студентів закладів культури, працівників 

культури, режисерів-постановників естрадно-масових свят та шоу. 

 

 

ЛІТЕРАТОРИ, ВЧЕНІ, МИСТЕЦТВОЗНАВЦІ 

ПРО ТВОРЧІСТЬ МАРІЇ ВАЙНО 
                                          

 (Лист Дмитра Павличка з архіву Марії Вайно) 

         Дорога пані Вайно! 

         Хотів написати „шановна‖, але перебуваю під впливом щойно 

прочитаної книжки „Згорток на лавці‖ і відчуваю, що для мого не 

людського, а того іншого, літературного серця, Ви – дорога. 

       Я змушений перечитувати сучасну поезію нашу – присилають 

книжками. Не люблю нашої сучасної поезії. Одна її частина – 

безпредметна, патріотична фраза, друга – також безпредметна імітація 

модерну, який вижив з розуму і вчинив поетичну творчість 

відображенням шизофренії. А Ваша поезія мене втішила – вона 

новаторська за стилем, за метафорою, за формою, але предметна-жива, 

боляща, несподівана, нова. Звичайно, смуток великий, печаль жіноча, 

материнський клич „додому‖ трохи прив’ялює, але і не обезсилює серце. 

От є щось у Вашому слові, що проривається крізь скорботу і каже: „не 

плач!‖ Я не знаю, як назвати оте щось – може, то твереза мужність, яка 

дається не кожному талантові, а Вам вона дана, і Вам вона пасує. 

       Ваша книжка „Згорток на лавці‖ продовжує розвивати настрій і 

незвичайну щирість поезій, якими відкривається Ваше „вибране‖ „Жінка 

з келихом дощу‖. Навіть „густішою‖ стала Ваша самотність і 

приреченість бути виключно собою. Але найважливіше – Ви зростаєте 

як майстриня і як філософ. 

        Про Вашу прозу не скажу краще, як ті епіграфи, що належать 

різним критикам і відкривають двері до Ваших оповідань. Ви вмієте 

писати, а це значить, що вмієте бачити правду. Я вдячний Вам, що 

звернули мою увагу на багато речей, про які я ніби знав, що вони є, але, 

побачивши їх Вашими очима, здригнувся від жалю над нашим життям і 

нашим світом. 

                                          Бувайте щасливі в натхненні і вірте собі –  

                                                 

 Київ                                                         Ви справжня письменниця! –  

26.01.2007.                                                Дмитро Павличко 
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        Уся – в музиці слова, 

 В гармонії почуттів, 

 У світі людських доль... 

                                               

                                            Марта Хороб,  

                                            кандидат філологічних наук,  

                                            доцент кафедри української літератури  

                                            Прикарпатського національного 

                                            університету ім. В. Стефаника                                              

                                             

 Це вона – Марія Едуардівна Вайно, яка розкрила свій талант поета, 

прозаїка, кіносценариста в останні два десятиліття. Без неї сучасний 

український літературний процес збіднів би як на Прикарпатті, так і у 

всеукраїнському просторі. Як і в кожного письменника, у неї є 

улюблений головний рід літератури (епос) та відповідні жанри, в яких 

найталановитіше виявляється її хист новеліста. Марія Вайно досконало 

володіє мистецтвом новелістичного мислення. А це відчувається і 

безпосередньо в малих епічних формах («Паводок», 1992; «Нитка 

Аріадни», 1999), і в романі у новелах («Теплий двір, або Рапсодія 

струнного квартету», 2001), і в різновидах малої прози: новелі, образках, 

шкіцах, замальовках («Станіславські фрески», 2012). Не випадково і 

сама художниця слова говорить: «Моя стихія – новелістика. Праця, яка 

мене не тримає за руки… Слухаю. Окреслюю образ, нерв, думку. Все 

має тонкі риски… Кожна з них – свою вагу… Поспішаю мовити, аби не 

закоравіло моє і чиєсь чуття… Це мій світ важливого».  

 Врешті, авторка – одна з небагатьох представників сучасного 

українського красного письменства, яка захоплюється жанром 

кіноповісті в новелах («Франсуаза», «Кусень світу, або Будинок 

навпроти», 2011), кіносценарію («Чоловік в кредит, або Четвертий 

варіант», 2000, «Свекрушина», 2001, «Ти мій син», 2006, «Жінка з 

келихом дощу», 2006). Їхня жанрова специфіка будується на вмінні 

враховувати закони кінематографа, хоч пов’язана зі специфікою 

творення новели (вільна композиція, акцентація на головному 

персонажеві, психологізація почуттів, можливий несподіваний фінал 

тощо), що продовжує традиції О. Довженка, М. Вінграновського,            

І. Драча, загалом представників української школи в національному 

поетичному кіно.  

 Марія Вайно неповторна у різних своїх творах: у модифікації тем, 

проблем, у головних та другорядних чи епізодичних персонажах, у 

пафосі, настроєвості, часопросторі. Але про що б вона не писала, це 
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хвилює кожну людину, родину, кожну жінку (митця, воїна, матір), бо 

доля/недоля, щасливий/невдалий шлюб, повна/неповна сім’я, стосунки – 

батьки/діти, невістка/свекруха, рідні й чужі/не свої діти, природна й 

аномальна старість, самотність у всіх можливих ракурсах – це далеко не 

повний перелік її проблемно-тематичного реєстру. Але над усім цим 

панує Любов. І справді, таких відгалужень і тонко відтворених станів, 

тонів, півтонів, натяків, недомовок у відтворенні глибинних почуттів і 

переживань, пов’язаних із любов’ю та коханням, із люблячими, 

розлученими, зраджуваними та зрадженими, покаянними, порядними і 

підлими, високодуховними й аморальними, тими, хто шукає або цілком 

випадково знаходить, – і справді багато у кожному творі. Хтось скаже, а 

хіба про це пише тільки Марія Вайно, всі пишуть. Але, відомо, що 

головне – ЯК, ЯКИМИ художніми засобами володіє авторка, торкаючи 

душу реципієнта і передаючи свою авторську неповторність, творчу 

одноосібність у своєму роді. 

 Почнемо з великої новелістики – роману в новелах «Теплий двір, 

або Рапсодія струнного квартету».  

 Твір захоплює насамперед атмосферою інтелігентності та 

інтелектуальності, душевності та духовності, потреби високості неба 

всупереч спримітизованій заземленості, нерідко жорстокій реальності. А 

ще понад усім – тут звучить музика: Скорика і Левицького, Баха і 

Моцарта, Паганіні й Шоссона… Найчастіше чути гру на неперевершеній 

скрипці… Залежно від імені, долі, сутності характерів тут звучить 

музика, тональність, тембр і ритм якої визначено музичним терміном у 

кожному новелістичному суцвітті. Оригінально… Врешті, назви циклів 

одразу настроюють читача на сприйняття, назва твору, зокрема 

«рапсодія», засвідчує вишуканість віртуозного виконання на народні 

теми. «Теплий двір» не тільки локалізує дію в невеликому просторі, де 

проживає Авґустина, улюблена наставниця дівчат, до якої тягнуться їхні 

серця і яка відкрила їм мистецький всесвіт, але й конкретизує 

потрібність і задушевність цих зустрічей, як і все, що пов’язане з нею і 

огромом музики. Вікторія, Ганна, Соломія, Оксана – центральні героїні, 

кожній з яких авторка відводить окремі розділи, названі їхніми іменами, 

які поділятимуться на підрозділи-новели. На початку твору і після 

кожного знайомства з черговою вищезгаданою героїнею автор вклинює 

новели про Авґустину. Таким чином, вічна проблема Учителя і учнів, 

хранителів і тих, хто передає духовність та морально-естетичні й 

мистецькі цінності, чи не в центрі уваги в романі.  

 Найбільш гармонійним є все-таки образ Вікторії тому, що саме ця 

учениця не тільки продовжить справу свого Учителя, але й якоюсь 
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мірою переросте її – вона не обмежить коло своїх слухачів і оцінювачів 

одним містом чи Україною, а демонструватиме свій талант і за 

кордоном. Музичний супровід новели вказуватиме на величність та 

урочистість (Grandemente): «Монументальна гідність, висота, 

незаперечний талант – різко наближеним ракурсом (…). Класична, 

правильна в усьому, не лише в музиці… Доля …правильних». Тонке 

психологічне входження в різноманітні стани і відчуття людської душі, 

цілковите занурення у світ звуків, щастя, радості пізнання кохання і 

сумніву в ньому, постійна до знемоги праця над собою, одержимість у 

самовдосконаленні… Тому ім’я її не випадкове – Вікторія – перемога. 

 Вона, й справді, в непрості моменти життя переможе саму себе: їй 

допоможе розуміння гармонії… З перших сторінок-діалогів між нею і 

професором Овдієм Микитовичем відчувається світ людей не 

пересічних, а інтелігентів-інтелектуалів, які закохані не тільки в музику, 

а й у мистецтво загалом: вони розуміють світ художників-малярів 

(скажімо, Чюрльоніса), письменників-філософів (Сартра), поетів не 

тільки рідної літератури, а й братніх (Межелайтіса). Марія Вайно зуміла 

всеохопно передати сутність Вікторії як професіонала-музиканта 

високого рівня, слухаючи яку, «душа раділа, співала у гармонії 

піднесеної чистоти в величі звуку». Для шанувальників, зокрема 

майбутнього чоловіка Віктора, вона й, справді, була «жінка-мрія», а не 

просто звичайна жінка, бо в ній відчувались і звукова гармонія, і сцена, і 

квіти, і ще «щось надзвичайне, що є і може бути лише в талантові», яку 

зрозуміти може тільки людина, яка більшою чи меншою мірою знайома 

зі світом музики. І хоч кажуть, що в особливо талановитих творчих 

людей не може бути особистого щастя, бо ж рідко хто їх розуміє і може 

жити з такими фанатично відданими своєму вибору креаторами, та 

Марія Вайно зуміла переконати читача в тому, що «княгиня» дочекалася 

свого «князя». Вправною рукою ведучи партію Вікторії, авторка показує 

поступове, не нагальне, зародження почуттів до Віктора, який зумів 

переконати її не тільки в щирості своїх почувань, але й у прагненні бути 

причетним до її творчості, розуміти її і створити всі умови для не 

звичайного, а складного у своїй сутності способу життя. І хоч у, 

здавалось би, майже ідеальному для неї шлюбі є свої проблеми, 

випробування (спокусами, сумнівом у тому, чи це справдешнє кохання, 

порушенням звичного творчого ритму із народженням дитини, травмою 

руки), вона доб’ється перемоги завдяки надзвичайній силі волі, 

працьовитості та внутрішній цілеспрямованості. З усіх дівчат струнного 

квартету Вікторія чи не єдина, щаслива в творчому і особистісному 

житті, велично зіграє в житті свою партію. 
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 Марія Вайно вміє на невеличкій текстовій площі передати 

драматизм і трагізм непростої долі дівчат зі струнного квартету чи 

епізодичних персонажів: Галі, сестри Ганни, у якої вроджена вада – 

горб; Ольги, незвичайної вроди дівчини, якій бути б актрисою та 

радувати глядачів у театрі й кіно. Та через перше вимушене знайомство з 

ловеласом-фотографом Борисом все летить шкереберть: помста, тюрма, 

невиліковні хвороби, повна життєва безперспективність з 

передбачуваним трагічним фіналом.  

 Не менш вражає майстерно відображена життєва дорога Соломії. 

Якщо в Ольги-школярки зламана доля через випадкову зустріч з 

досвідченим бабієм, то в Соломії складається в житті спершу начебто 

все добре (закоханість, одруження, народження первістка). І раптом 

вбивче прозріння, неможливість їхнього спільного життя, бо її коханий – 

гомосексуаліст. Авторка делікатно порушує цю ще донедавна 

табуйовану в «цнотливій» українській літературі тему, відтворюючи 

страждання від того найрідніших людей. Та згодом Марія Вайно 

використає не лише негативний бік випадковості як філософського 

поняття, а й позитивний, що засвідчує певну життєву закономірність – 

після чорних періодів життя настають світлі, хоча б знову на якийсь 

період. 

 Випадкова зустріч у парку дітей, сина Соломії Назарчика і 

Павлусика, легковажна мати якого кинула його на виховання уже 

немолодого Петра, рухатиме сюжетно-композиційну лінію цієї учасниці 

струнного квартету. Вдалими штрихами, деталями, подробицями 

авторка переконує в тому, що в цьому житті все можливо. Саме щирість 

і безпосередність дітей може вплинути на майбутнє їхніх уже 

пошарпаних життям батьків. Не тільки у цьому романі, а загалом у всіх 

прозових творах авторки чільне місце посідає добірний діалог, очевидно, 

це йде і від органічного поєднання новелістичного й кінематографічного 

мислення, що відчувається часто в її романах-новелах, повістях-новелах, 

кіносценаріях. «Тату, я хочу, щоб у мене була ця мама», – одразу ж 

промовить Павлусик, стужившись за материнським теплом і відчувши 

його в Соломії якось одразу ж під час цієї вкрай випадкової зустрічі і 

діалогізованого мовлення. «Він не має мами, а я – тата. Ми дуже 

підходимо один одному. Ми будемо братами і житимемо разом», – 

констатує Назарчик, прикипівши до Павлика всім серцем. Цей 

доповнюючий один одного діалог, що звернений радше не до них самих, 

малолітніх хлоп’ят, а до дорослих, викликає у Соломії і Петра цілий ряд 

несподіваних думок, асоціацій... Сутність дитячого мовлення і стане тим 

генератором дій, вчинків, міркувань дорослих. Правда, реалізація 
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бажаного не так просто і швидко наступає, хоч тут спрацьовує 

насамперед материнський та й, врешті, батьківський інстинкт. Тому від 

холоду, закам’янілості, сталевого погляду – до ніжності в Петра, а в 

Соломії – від подивування, зацікавлення долею насамперед чужої 

дитини, яка одразу ж пригорнулась до неї як до матері, а тоді вже 

мимоволі і до набагато старшого батька Павлуся, до прагнення обігріти 

їх, допомогти. Діалог між дорослими (після не однієї ще зустрічі їхньої і 

дітей) врешті-решт завершується знаковими фразами. На її «Ви мені 

просто якийсь рідний… але ж це не любов?» він, досвідчений в 

життєвих випробуваннях чоловік, справедливо зазначає: «А, може, це 

значно більше?».  

 Марія Вайно уміє будувати інтригу, вести читацьку зацікавленість 

(а що ж далі?), ні на мить не занижуючи емоцій реципієнта в складній  

долі-дорозі персонажа. Симпатія до Соломії не зникне і після чергового 

крутого повороту в сюжетно-фабульній структурі твору. Десь після 

десятка років щасливого буття уже «повної» сім’ї Петра й Соломії та 

люблячих одне одного братів, дарма що не рідних, спрацює прагнення 

жінки кохати. Тож чергова випадкова зустріч (о, ця випадковість!) з 

Богданом, спорідненою душею, яка трапиться їй по дорозі до Києва і 

нагадає ще раз про існування справжнього жіночого щастя.  

І ось злет почуттів, миттєва засліпленість раптовим, може, останнім в її 

житті коханням, відхід на другий план її дітей, які вже розуміють, що 

ось-ось розпадеться їхня сім’я (батько запив, Назар шукає виходу в 

компаніях, переживання Павла за свою і батькову непотрібність). 

Назріваючий конфлікт-апогей, на щастя, допоможе згладити, усунути 

мудра життєва порада рідної тітки.  

 Авторка талановито вибудовує фінали шляхів-доль усіх із 

музичного квартету у підсумковому підрозділі «Квартетний декамерон». 

Діти, незабаром випускники, вдруге з’єднають батьків у сім’ю – 

переможе материнське серце над жіночим щастям, адже не завжди 

людина, а насамперед мати, головна опора сім’ї, робить те, що хоче, а 

вибирає те, що треба для блага усіх. Конфлікт у собі:  

хочу – можу – мушу – вічний, відколи світ.  

 Власне, з того, що хоче (новела «Маю, що хочу»), починала свій 

дорослий шлях Оксана, третя із квартету, боляче обпікшись і зрозумівши 

помилковість своєї філософії, завдавши собі й своїм найріднішим 

невимовного болю, який все-таки урівноважиться аж перед 

автокатастрофою. Закоханість і розчарування, спражня любов і фальш, 

брехня і підступність, рідна чи не твоя дитина, генетично хворі, ні в 

чому не винні діти, милосердя-очищення, повернення до християнських 
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моральних постулатів, життя і смерть, гріх і покута, гроші і щастя чи 

нещастя – ці та деякі інші тематично-сюжетні лінії в художньому каркасі 

піднімає авторка, не менш майстерно розгортаючи кострубату дорогу 

Оксани. Музичний термін «Rubato» (вільне виконання) виокремлює 

осердя її характеру і підсилює трагедійність буття Оксани, яка 

спрямовувала свою сильну життєву енергію на вигідне і матеріальне, 

віддаючи спочатку перевагу бездуховній красивій обгортці, забуваючи 

про вічні постулати добра і про те, що за все у цьому житті треба колись 

платити. Та пізнання і розкаяння відбулися, хоч запізнілі. Проте головне 

– прозріння, як світло в кінці тунелю, що набуває переходу однієї якості 

в іншу. 

 Майстерність штрихової деталі автора відчутна в сцені зустрічі 

колишніх однокласників (Соломії після невдалого першого одруження і 

Мирона), які могли б зійтися. Але в роздратованому, різкому окрику 

господаря в його творчій майстерні до її сина («Не торкай руками! Все 

має своє місце і ґазду!») дитина відчула нелюбов до себе і неможливість 

мати його за батька. Ось чому Назарчик відмовляється брати з його рук 

три (красномовне число) яблука, бо вони… холодні. За цими яблуками – 

холод душі, який не розтопиться («Три змерзлі в майстерні яблука»). 

Таких прикладів можна навести ще чимало. 

 Авторка, як небагато хто з письменників, звертає увагу на 

внутрішній світ людей старшого покоління, за М. Стельмахом, 

представників четвертого «броду життя». Це образ-характер насамперед 

скромної галицької інтелігентки Авґустини. Не маючи своєї сім’ї, вона 

живе проблемами прийомного сина і народження в нього дитини 

сприймає як найбільш знакову подію свого життя, бо вона стала 

бабусею. Адже, мовить авторка, розкриваючи її світ й афористично: 

«Найвища цінність у людях – мистецтво відчувати інших. І це 

прекрасно». 

 Як виявиться, може, й парадоксально для молодих,  

і старші люди хочуть любові й тепла, прагнення спілкування із рідними 

чи близькими до них спорідненими душами, бажання вийти зі стану 

самотності навіть при наявності у них уже дорослих дітей зі своїми 

родинами, не кажучи вже про зовсім одиноких на старості. І це 

талановито відображує художниця слова і через другорядний образ Віри 

Мартинівни, яка пішла на побачення із старшим від неї на літ сім 

Петром Микитовичем, де засобом розкриття людської сутності є не 

тільки діалоги, а й зовнішній антураж – портрет, одяг, міміка, жести 

(новела «Пропоную Вам»); і бджоляра Юри, який ще парубкує, хоч його 

ровесники давно онуків леліють. Це він зрозуміє Авґустину, відкриє для 
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себе її унікальність і своїми молитвами й душею врятує її від чергового 

смертельного серцевого нападу… Бо що треба людині чи парам у 

немолодому вже віці, за Марією Вайно, «лише б слово добре, ніжність, 

ласка, але повага взаємна – насамперед»… 

 Письменниця в архітектоніці цього твору використовує прийом 

обрамлення: починає і закінчує роман «Теплим двором», що, врешті, 

підсумовує фінальний «Квартетний декамерон», розставивши всі крапки 

над «і» у долях любих читачеві героїв і персонажів, з якими не хочеться 

розлучатися. 

 Кіноповість у новелах «Франсуаза», яка переносить реципієнта у 

ще інший простір – Париж, у нову, не повторену авторкою тему – 

зародження кохання у столичному європейському місті українця Юрія та 

французької дівчини, за ім’ям якої і названо твір. Як і в згаданих творах, 

тут теж витає над усім справдешня любов, але кожного разу якось по-

іншому виявляючи себе. Бо хіба не заради коханого іноземця-українця 

пішла Франсуаза, як кажуть, на край світу, покинувши унікальне в 

мистецькій красі місто, інтелігентних забезпечених батьків, нормальний 

ритм життя європейки, щоб потрапити у зовсім інший, невідомий їй 

простір із іншою ментальністю, способом життя, звичаями, традиціями, 

страшними у своїй суті історичними катаклізмами… Кохання це – 

віддане, жертовне і незаперечне. 

 Тут, як і в кожному творі, авторка піднімає цілий ряд морально-

етичних проблем, які існують завжди там, де Він і Вона, де шлюб і 

розлука, де непередбачені смерті (Юрка, Миколи), де раптова самотність 

після огрому такої любові… І де майже завжди є вихід з критичної 

ситуації – тут виховання не своїх, а чужих (чи чужих, бо ж чоловікове 

дитя?), які є для Франсуази рідними, а не тими, що від переступу. І 

довколишній простір наповнюється смислом, новим, цілющим, хоч 

вельми ускладненим, непростим і вкрай важким як психологічно, так і 

фізично. 

 А в іншій кіноповісті в новелах – «Кусень світу, або Будинок 

навпроти» – відчутне тяжіння до розуму, до логічних міркувань і 

психологічних пошуків, навіть до наукових підходів у розкритті тем, 

пов’язаних зі старенькими мешканцями притулку. Цьому сприяє образ 

Лесі, студентки-психолога, яка, випадково познайомившись із Любавою 

Василівною, колишньою вчителькою, вже не могла не відвідувати її та 

інших з цього притулку. Якщо в романі «Теплий двір…» також 

піднімалася тема старості й самотності, але як дотична до головних 

проблем, то тут вона розкривається як центральна. Та з усіх її різновидів 

виокреслюється: самотність при живих дітях, онуках і самотність, «що 
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йде в нікуди», базуючись і на конфлікті батьків і дітей в 

найрізноманітніших його відтінках. А ще як одна з основних звучить 

особливо щемко тема людини й природи, конкретизуючись у підтемі 

домашніх тварин (собак) і їхніх господарів. І нерідко ставлення до собак 

бумерангом б’є по самій людині. І в цьому творі теж панує любов, бо на 

старості, у фіналі людського життя, за авторкою, найголовніше – це 

«померти в любові»…  

 Відданість новелістичному мисленню відчувається  

і в романі з красномовною назвою «Пасіонарія» (2012). Присвята – 

«Олені Степанівні – великій жінці січового стрілецтва» – настроює 

читача одразу ж на патріотичний лад. Використавши історичні довідки 

про її бойовий, науковий, громадський шлях, архівні матеріали, 

віденські часописи, спогади тих, хто безпосередньо її знав, власні 

розповіді-інтерв’ю Олени Степанів, а також, зрозуміло, художній 

домисел, авторка створює загалом повнокровний жіночий образ-

характер, вартий захоплення, наслідування й подиву. 

  Роман складається з окремих новел. Марія Вайно залежно від 

концепції твору та теми, що вже відчутно у заголовку, подає читачеві то 

«чисто» художню новелу (скажімо, «Брат», «Глибокі сині очі»), то 

художний твір малих епічних форм, що базується на документальній 

основі («Сокілка», «Визрів шлях», «Войовниче дівоцтво», «Шапки від 

сонця чи від серця…», «Пані професорка»), переплітаючи творчий 

домисел з конкретикою реальних фактів («Метаморфоза», «Полонянка», 

«Комірка полону», «Славуньо» та ін.). Власне, тому у творі згадуються 

відомі в історії України, письменства, науки імена: М. Грушевський, Р. 

Дашкевич, К. Левицький, Є. Коновалець, К. Трильовський чи хорунжа 

Галечко, Константина Малицька, С. Рудницький чи інші. 

 Тут майстерність авторки в тому, що вона зуміла крізь центральний 

жіночий характер показати мужність і волелюбність цілої нації, заявити 

про українську національну ідею «у європейському масштабі», що живе 

вічно, незважаючи на гноблення народу різними імперіями (Річ 

Посполита, Австро-Угорщина, Російська царська й радянська імперія 

тощо). Не випадково шлях до визволення тимчасової полонянки, а 

загалом безстрашної жінки-борця, до того ж надзвичайної вроди, 

розуму, освіти, складових характеру, виявляється довгим: різні куточки 

рідної України, Середня Азія, Сибір (Мордовія), Петербург, Фінляндія, 

Швеція, Німеччина. 

 Її багатий внутрішній світ, самодисципліна, вроджений оптимізм, 

фанатична в позитивному значенні слова любов до рідної землі і 

прагнення бачити її вільною, бажання постійно пізнавати і вчитися, 
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уміння скерувати всю свою волю, знання, здібності на головну мету 

життя є, справді, зразком для сучасної молоді в сьогоднішній політичній 

ситуації. А ще – ніколи не впадати у відчай, завжди бути в русі, 

динаміці, активній, а не позірній боротьбі, що така близька до 

проголошуваних Дмитром Донцовим доктрин культурологічної й 

націоналістичної систем. Крім того, Марія Вайно акцентує на такій рисі 

характеру Степанівни, як потребі кожної національно й духовно 

свідомої жінки бути в усьому рівною з чоловіками, без будь-якої 

поблажки на стать – у житті, навчанні, науці, на виснажливих воєнних 

дорогах. 

 Найчастіше авторка використовує манеру розповідача від третьої 

особи, в яку вплітає талановито виписані діалоги, рідше – невласне-

пряме мовлення. Художньо-документальний виклад плавно переходить 

у реалістичний спосіб бачення чи рідше – лірико-романтичний, і вже у 

вкрай рідко – з іскринками гумору («Пан Возняк» – про невдале 

залицяння професора до Олени). Портретна характеристика, найчастіше 

зовнішній портрет (рухи, жести, поведінка, а також вияви станів, 

переживань) весь час доповнюються і конкретизуються від першої до 

останньої новели. Назва роману проходить як лейтмотив упродовж 

усього твору, вивершуючись-розкриваючись у фінальній новелі «Діалог» 

у мовленні священика, який сповідає Олену перед відходом у вічність: 

«Ти пасіонарія, та, що «з чуттям» бралася за справу во ім’я Вітчизни. Ви 

– то ціла пасіонарна епоха». А загалом твір можна віднести до такого 

жанрового різновиду роману, як художньо-документальна біографія чи 

романізована біографія. І він чи не перша спроба в сучасному 

літературному процесі подати своє бачення життєпису Олени 

Степанівни івано-франківською письменницею.  

 Кіноповіть «Чоловік в кредит, або Четвертий варіант» одразу ж 

акцентує на центральному персонажеві. Тут Марія Вайно глибоко 

розробляє тип характеру сучасного альфонса, який, як відомо, не 

розглядався в класичній українській літературі, та сьогоднішні реалії 

життя створили умови для його появи і процвітання. Проте якщо в 

зарубіжній, насамперед французькій, літературі центральний персонаж 

А. Дюма (сина) («Мсьє Альфонс») чи Жорж Дюруа Гі де Мопассана 

(«Любий друг») – це чоловік на утриманні коханки в прагненні ввійти у 

вищий світ, зробити кар’єру і т. д., то українська письменниця доповнює 

сутність національного характеру нинішніми реаліями – бездіяльний, 

безвідповідальний чоловік живе за рахунок люблячої його жінки, згодом 

і власної дружини, зваливши на неї весь тягар численних боргів. 

(Зрозуміло, тут не той вимушений варіант сьогодення, коли безробіття, 
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неможливість знайти роботу мимоволі примушують подружжя мінятися 

місцями, щоб вижити сім’ї). І хоч і тема, і характер не нові, як 

згадувалось, у світовому красному письменстві, але талант сучасного 

прозаїка в жанрі кіноповісті в новелах дає чергову можливість відчути 

майстерність автора у створенні головних персонажів, які постають 

буквально як живі, вихоплені із нашої дійсності, у вмінні показати той 

візуальний ряд речей, зовнішності героя, його міміки, жестів, погляду, 

які режисер схоплює по-своєму для зйомки кадрів, ліплення монтажу, а 

читач сприймає візуально. Бо ж кіноповість написана не тільки для 

створення фільму, а й для читання. Інтригуючий початок, відсутність 

традиційно послідовної композиції, що характерно для кіновербального 

твору, тонке психологічне входження в душу головних героїв і дотичних 

персонажів (сина Мирослава, доньки Влада Христини, подруги, сестри, 

священика), нагнітання дій, вчинків, знову ж таки глибина діалогічного 

мовлення, принцип контрасту між зовнішнім і внутрішнім світом, 

прийом маски при зображенні Влада, і тут же витворена полярність 

світів – тонкої, інтелігентної, творчої, відданої в коханні, одержимої в 

праці Марії, здібної художниці-малярки, яка сутність бачить «в усіх 

кольорах і тонах» і в якій зріє вічний конфлікт між розумом і почуттями, 

і – красень-«артист», який дуже добре знає жіночу психологію, вміє 

неперевершено «грати» свою роль, щоб створити якнайкраще про себе 

враження і перемогти, завоювати жіночу душу. І не просту, а чуйну до 

чужого горя, благородну й талановиту, яка на грані своїх фізичних і 

духовних сил рятуватиме коханого від кредиторів, можливих судів, 

тюрми. Мистецтво ліплення характеру письменницею видно у створенні 

образу як вкрай огидного антигероя (за словами персонажів, «афериста, 

фарисея, гниляка», «бабія, гульвіси», «монстра», «наволочі», «підлоти»), 

так і напрочуд життєвого серед творчої романтично-ідеалістичної 

інтелігенції, яка одразу відчуває довершену красу, але довго не може 

змиритися із втратою ідеалу, з розчаруванням… Образ Марії виписано 

також настільки майстерно, до найдрібніших деталей, штрихів, 

подробиць (до речі, це вдається і при створенні згадуваних уже і не 

названих епізодичних персонажів: безіменного кредитора у початковій і 

завершальній новелах, матері, від якої донька успадкувала талант, пана 

Франека), що він постає одним із найколоритніших і найглибших у 

творчості письменниці. І хоч авторка прямо не вказує на джерела з’яви 

сьогоднішніх альфонсів, але вони постають у плетиві сюжетно-

композиційних складових, являючи не тільки характерологічні, але й 

суспільні чинники сьогоднішньої України.   



32 

 

 У творчості авторки характер Влада як негативного персонажа 

найталановитіше виписаний власне у кіноповісті «Чоловік в кредит, або 

Четвертий варіант».  

 Цікавою є новелістика «з неопублікованого». «Я люблю тебе, Еде!» 

– така назва новели, присвяченої співачці Квітці Цісик – американці з 

українським корінням. Вивчити весь документальний матеріал – мало 

для створення біографічно-художнього твору. Треба трансформації його 

в можливе і правдиве так, аби зробити зріз долі аж до відчуття нерва 

героїні. Марія Вайно відчуває жіночий образ клітинно і водночас поруч 

творить благородний чоловічий, той, який дає сповнитись митцю-жінці. 

«У двох творчих людей може бути один п’єдестал» – і Ед віддає його 

Квітці та всі гроші на дві платівки українських пісень, які не приносять в 

американську родину ні цента прибутку. 

 Інший чоловічий образ – у повісті «Бражник-метелик» – несе на 

собі знак самотності для жінок, втішаючи їх на якийсь час, а чи він 

щасливий від того? Як почувається сам? «Як сімка в чужому 

телефоні…» – відповідає герой. 

 Сучасна проблема жінки-воїнки (тієї, що чекає воїна з нинішньої 

війни) несподівано зринає в новелі «Шию – і живу!». «Мені легше, 

бабусенько. Я перекроюю погані думки, знаходжу нові лінії, прокладаю 

стібки – дорогами. Тримаюся за чіткий шов, направляю, вирівнюю, 

закріплюю, слухаю ритм, що живе разом зі мною і стверджує, що життя 

продовжується. І його край – то ще не край… Щоб закріпити – треба 

повернути назад. І я згадую (…) Я шию – і я живу!». Отака філософія 

сублімації. 

 Проблему «сродної праці», тієї, що споріднена серцю, піднято в 

новелі «Чаша Грааля, або Добрий заробіток», де творчість, яку даровано, 

зберегти треба, бо зробити з інспірованої праці конвеєр ремісництва – 

значить згубити себе, стратити, адже «творчість – це стиль мислення. І 

стиль життя». 

 Життєва жіноча мудрість проявляється палімпсестом  

у новелі «Каменева жінка». Та, яка кохає, береже, прощає, маючи 

незбагненну любов до свого чоловіка: «...і хай по нас ногами проходять 

люди… не перетопчуть. Залишимося…». 

 Психологічні новели – драматичні, але ніде нема безвиході. Вихід – 

це світ кохання, який є; це любов до ближнього; до землі, яка тримає; до 

пісні і праці; до природи. І, певно, із тих куснів доль, виписаних Марією 

Вайно (книга вибраної новелістики так і називається – «Кусень світу»), 

складається світ письменниці і наш світ: тремкий, бережний, непростий і 

непереможний у силі Любові. 
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 Цикл новел «Станіславські фрески». Більшість – це образки, а 

також новели, шкіци, замальовки, які постають як олітературені фрески. 

Адже відомо, що фрески – це малярські твори, які виконують «водяними 

фарбами на свіжій штукатурці». Звідси їхня свіжість і деяка розмитість, 

глядач схоплює мазки, кольористику, домислює і викінчує начерки 

пензля в уяві… В літературних мініатюрах Марії Вайно панує 

суб’єктивність вражень, миттєва настроєвість, тонка спостережливість, 

мінливість емоцій, що йде від зміни вражень, тобто перед читачем 

імпресіоністичні замальовки, які мають свій шарм і свою притягальність, 

як і картини художників-імпресіоністів. Тому в них відчутна 

фрагментарність у передачі людських станів, споминів, переживань, що 

нерідко передається незакінченою думкою, обірваною фразою, 

акупунктурою… («Дахи», «Місто», «Вулиця шляху», «Погляд 

трав’яного покосу», «Твій зелений вогник»). Читаючи їх (не тільки 

щойно згадані), отримуєш справжнє задоволення, бо поринаєш у 

близький і рідний тобі художній простір Станиславова з його знаковими 

місцями, з його ароматом і колоритом вулиць і площ, катедри й музею, 

парку й улюблених кав’ярень, будівель часів Речі Посполитої й Австро-

Угорщини.  

 Започатковується книга замальовкою «Місто», в якій поетично і 

настроєво відчутна присутність авторки, котра так подібна до ліричної 

героїні в поезії або в поезіях у прозі. Ось чому наратив від третьої особи 

у вищезгаданих творах змінюється інтимнішим – від першої, виражаючи 

образно чуттєвість і наче запрошуючи до мандрівки: «Виймаю слова 

фарбами – і малюю дні, години міста…  Беру чуття – і викроюю 

витинанку нової долі, її силует… Маю волю й потугу зродити живий 

рядок...». Логічно, хоч назва збірки акцентує на йменні попередньому 

прикарпатського міста – Станіслав/Станиславів, не можна не згадати про 

Франка, завдяки перебуванню якого тут, а також його коханих жінок, з 

1962 року місто назване Івано-Франківськ. Тому й не дивно, що образок 

«Весільна на пожовклому листку» присвячено Іванові Франку, зокрема 

першому його коханню, що сприймається як наскрізь лірична поезія в 

прозі. 

  Є образки, присвячені найближчим і найріднішим – батькам, єдиній 

сестричці, «пам’яті бабуні», «пам’яті дідуся», родині. І всі вони, до речі, 

знову ж таки переповнені любов’ю, але не зовнішньою, а тією 

глибинною, не всім видною, що проступає то через найкращий скарб – 

пам’ять про доброго, люблячого і життєво мудрого чоловіка, якого 

післала головній героїні доля і Бог на старість, що зігріватиме її душу до 

кінця днів («Кусінчик хліба на завтра… від сьогодні»); то через 
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всеохопну любов немолодої уже жінки до своєї сім’ї, до своїх дітей, до 

онуків, до людей, у зв’язку з чим нелегка цілоденна праця у вічних 

клопотах, яким не видно кінця, дає все-таки відчуття щастя в родині, 

своєї потрібності («Варт дня»); то через любов бабусі до онуки, яка 

засобами народної педагогіки (змістом і мелодикою народних пісень) 

виховує дитину чуйною і духовною; то оригінальним виявом почуття 

дідуся до онучки та його науки, яку можна виразити знову ж устами 

народу: «Люби, як душу, а тряси, як грушу» («Наука»). Та, увійшовши в 

сутність образка «Ніч з розплющеними очима», реципієнт остаточно 

зрозуміє, чому у творчості Марії Вайно так багато любові: бо джерело її 

– в найрідніших людях. Майстерно, небагатослівно (всього на якихось 

півсторінки) передано світлий і красивий спогад дівчинки 

(автобіографічний образ) із дитячих літ: перший дотик до батьківської 

взаємної любові, що грітиме її все життя, буде опорою в повсякденному 

бутті і десь за кадром – стане матеріалом для художніх творів. Бо 

головний персонаж цього лаконічного і яскравого творіння накладається 

на розповідача-наратора і образ авторки, народженої з любові і в любові. 

Ось чому вона, Марія Вайно, не тільки вся – в музиці слова, в гармонії 

почуттів, у світі людських доль, але й уся – в любові… 

      

                                                                                                                                                                                    

Пошук гармонії героїнь Марії Вайно 

                                                         Михайло Василенко,  

                                                         письменник, кандидат наук  

                                                         із соціальних комунікацій 

 Глибоко психологічна письменниця. Пише вона коротко, дужо і 

боляче. Хода її письма надривна, якась, можна сказати, 

експресіоністична.  

 У її малих творах, шкіцах, замальовках є щось від поетики Василя 

Стефаника, Гната Хоткевича, Шарля Бодлера, Моріса Метерлінка, хоча 

порівняння ці, звичайно, умовні. Письменниця має свій стиль, як і тему 

філософії відчуттів жіночого серця. Для авторки коротких символічних 

мазків, якими виражено ставлення до навколишнього світу, 

найхарактернішими є пошуки істини в людськім житті, пошуки гармонії 

в родині українській, шляхетній…  Жіноче щастя… Воно для неї – мов 

та відкрита струна, що звучить від леготу, легкого подуву… чужого 

вітру, стороннього погляду, навіть від звичайного й вітального доторку 

вуст… 
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 Адже любити – то вже щастя. Пані Марічка, як мовлять галичани, 

файна контрапунктистка. Особливо в паузах недомовленості та в акценті 

ваговитому водночас. 

 І авторка, і її героїні прагнуть гармонії відчуттів. Але гармонії, а не 

симетрії. Чужий тембр, несприйняття невідповідного голосу звучання, 

не так натягнута струна – не дають співзвуччя, та й перетягнута може 

тріснути…  Потрібні неабиякі налаштування, виваженість – і вони тут є. 

 Нехай келих творчих здобутків і в поезії, і в прозі, і в маленьких 

експресивних штуках буде тим життєдайним вихлюпом на наші 

малочуттєві голови, аби ми, особливо чоловіки, збагнули справдешню 

жіночу душу, її забаганки й хотіння, її пошуки щастя серед цього 

безладного буття й сучасного українського рісорджіменту. 

 

 З післямови до книжок «Шкіци на одвірках» та «Пасіонарія» 

                                                        Надія Халак, 

                                                        кандидат історичних наук,                                                                                                                               

                                                        м. Львів 

 Перечитуючи Ваші книги, зауважила, що Ви можете скласти 

окрему книжечку з Ваших авторських афоризмів, – не знаю, чи Ви 

помітили, але маєте у кожному творі прекрасні фрази, влучно вловлені з 

філософії життя, неповторні. Зібравши їх докупи, створили б гарну 

книжку. 

 

 Живий посібник  «Сценарна майстерність» Марії Вайно (у 2-х 

кн). Друга книга, написана у співавторстві з А. З. Житницьким.                                                                     

                                                      Голова  Івано-Франківського осередку 

                                                      Національної спілки кінематографістів  

                                                    України Ю. І. Яковина 

  Таке видання посібника – довгоочікуване. Аналога в Україні  нема. 

А навчати писати сценарії різного драматургічного різновиду є на часі. 

        Посібник добре структурований і складається із двох книг, що 

передбачають написання п´єси, кіносценарію (кн. 1) та сценарію 

естрадно-масового театралізованого видовища (кн. 2), авторство якого 

Марія Едуардівна Вайно розділила з професором Харківської державної 

академії культури Анатолієм Зіновійовичем Житницьким, автором 

посібника «Драматургія масових театралізованих заходів».  

 Гадаю, маю право в основному говорити про кн. 1. Про книгу 

другу, певен, своє слово скажуть інші фахівці.  

 Слід відзначити, що у виданні ґрунтовно окреслено практичний 

навчальний матеріал, тому посібник має належний науково-методичний 
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рівень, містить достатньо матеріалу, який автор розробила й апробувала 

зі студентами та унаочнила в схемах і таблицях, а також долучила 

необхідний довідковий матеріал: малий словник термінів, 

термінологічний покажчик та додатки.   

 По-новому зазвучала тема драми цих жанрів у контексті 

драматургічних шкіл «аристотелівської»  та  «неаристотелівської». 

Автор наполягає дослухатися до того, що поважають у всьому світі, – 

виконання (авт. мовл.) двох поворотних точок у розвитку подій 

композиції від зав′язки до кульмінації, які дають змогу утримувати 

каркас архітектоніки, акцентує увагу на засновку як філософічній 

формулі будь-якого виду драматургійної роботи і т. ін.  

 Також посібник оригінальний тим, що це творча майстерня 

викладача і водночас митця-драматурга і тому рекомендації, секрети 

творчої діяльності, деякі штрихи і окреслення дуже вагомі й цікаві. 

Виклад основних драматургічних постулатів чіткий і не загромаджений 

зайвим матеріалом, сприймається легко, доступно, переконливо. 

Особливо цінні рекомендації щодо написання п′єси та кіносценарію, 

етапів роботи над сценарієм естрадно-масового театралізованого 

видовища, формування і розвитку драматургічного мислення і бачення 

як для тих, хто створює матеріал, так і для тих, хто аналізує, рецензує. 

         Такий посібник затребуваний у вищих навчальних закладах  

культури та мистецтва, бо, окрім пізнання процесу драматургічної 

творчості, розвиває уміння й навички творчо мислити,  аналізувати, 

синтезувати, а разом з тим виховувати мистецький смак у тих, хто 

цікавиться драматургічним мистецтвом. 

 Мовлення автора  –  те, що спонукає до творчості. Це цінно і дуже 

потрібно, аби навчати писати.  

 Однозначно, посібник стане базою з вивчення дисципліни не тільки 

для студентів, а й дляцінителів у сфері театру, кіно, телебачення, різного 

роду театралізованих шоу та настільною книгою для працівників 

закладів культури нашого краю та всієї України. 

 

                                   

 Якщо є рай, то він любов…  

 Передмова до книжки «Шкіци на одвірках» 

                                                        Євген Баран, літературний критик 

    Марія Вайно своєю літературною стезею йде терпко і самовіддано 

вже добрих чотири десятки літ, при тому, що залишається потенційно 

молодим автором. Просто свої перші твори вона надрукувала в районній 

газеті ще навчаючись у четвертому класі. Отакої. 
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    Книжковий дебют відбувся на початку 90-х. Марія Вайно відразу 

постала в двох іпостасях – ліричної поетеси і новелістки (книги 

«Терпкість» та «Паводок», обидві 1992 року). Здається, я щось про ці 

книги писав. Думаю, гарне. Бо ці книги залишили враження елегійного 

просвітлення. 

   З 1999 року Марія Вайно активно виступає в літературному процесі 

як прозаїк і кіносценарист. На цьому поприщі здобула вагомих набутків: 

двічі ставала лауреатом Всеукраїнського конкурсу в номінаціях 

«кіносценарій» (2000) та «роман» (2001). А ще через рік була відзначена 

міською премією імені Івана Франка в галузі літератури. Її книги варто 

назвати усі: «Нитка Аріадни» (поезія і новелістика, 1999), «Чоловік в 

кредит, або Четвертий варіант» (кіносценарій, 2000), «Теплий двір, або 

Рапсодія струнного квартету» (роман у новелах, 2001; 2008), 

«Свекрушина» (кіносценарій, 2001), «Ти мій син!» (кіносценарій, 2006), 

«Жінка з келихом дощу» (вибране, 2006). 

    Основні теми означені Марією Вайно вже з перших книг. Це теми 

любови, зради, людської (жіночої) самотности. Тож можна цілком 

говорити, що тематичне коло творчости Марії Вайно перебуває в 

силовому полі «вічних тем і цінностей». 

    Нові кіноповісті (з авторським визначенням «кіноповість у 

новелах») «Кусень світу» та «Франсуаза» стверджують за Марією Вайно 

реноме творця добротної жіночо-сентиментальної прози. Хто, зрештою, 

заперечить, що справа не в жанрі, справа, як завжди, в авторові: немає 

нудних жанрів, є нудні автори. 

   Марія Вайно ніколи не була нудним автором. Сентиментальна 

скерованість її творів є свідомим авторським ходом, і якби сьогодні ми 

мали українське кіно, то ці твори цілком могли би скласти основу 

добротного українського сімейного серіалу. 

   Тема двох кіноповістей перегукується: це тема любови і зради, 

зради і любови, а ще старечої самотности помноженої на байдужість 

молодих і здорових. Видозміненим є хіба що соціально-історичний 

антураж: сталінська доба у «Франсуазі» та постсовітська (a’la 

nezaleznost’) в «Кусені світу». 

 Се твори виховавчі. Не дидактичні, але етичні в своєму засновку – 

людина заслуговує на щастя, навіть якщо його, цього щастя, і в зародку 

немає. Словом, Марія Вайно переконана і переконує читача: якби любові 

не було, її варто було б вигадати; і якщо десь існує отой обітований 

РАЙ, то він і є ЛЮБОВ. 

 Я нічого не маю проти такої авторської настанови і форми, в якій 

ця настанова втілюється. Марія Вайно знає закони жанру і в його рамцях 
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є майже класичним автором. Себто, усе в неї за законами краси: любов, 

страждання, спокута і знову любов. Іншого варіанта вона не хоче 

називати. І це її, авторське, право.  

 Нам залишається прочитати. Повірте, ви будете здивовані, коли ці 

нехитрі сюжети змусять вас розчулитися. В цьому полягає вся 

«хитрість» автора: якщо ви здатні любити, ви не зможете відмахнутися 

від, здавалось би, відомих історій. Тому що РАЄМ нашого існування 

була, є і залишається вічна ЛЮБОВ. Якщо ж хтось не вірить цьому 

твердженню або не вміє чи розучився любити – прочитайте книги Марії 

Вайно. Сей Автор з тих, який знає, про Що пише і Що каже. 
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ПУБЛІКАЦІЇ НА ШПАЛЬТАХ ПРЕСИ 

 

Леся Тугай 

З творчої майстерні митця-драматурга 

 У літературно-мистецькій світлиці Івано-Франківської обласної 

універсальної бібліотеки ім. І. Франка днями відбулася презентація двох 

посібників авторства Марії Вайно: „Сценарна майстерність: написання 

п’єси, написання кіносценарію‖ (кн. 1) та посібника, створеного у 

співавторстві з професором Харківської державної академії культури 

Анатолієм Житницьким, – „Сценарна майстерність: написання сценарію 

естрадно-масових театралізованих видовищ‖. Зорієнтовані на студентів 

вишів, фахівців та поціновувачів театру, кіно і телебачення, працівників 

культури, ці видання отримали схвальні відгуки від критиків і 

рецензентів. Вони зазначають, що наразі в Україні немає аналога такого 

навчального посібника. 

     Видання добре структуровані і складаються із двох книг, що подають 

ази написання п’єси, кіносценарію та сценарію естрадно-масового 

театралізованого видовища. Другу книжку, де можна почерпнути 

практичні знання про написання сценаріїв для проведення масових 

театралізованих свят, Марія Вайно розділила з Анатолієм Житницьким, 

автором посібника „Драматургія масових театралізованих заходів‖. 

     „Гадаю, маю право в основному говорити про першу книгу. Про 

книгу другу, певен, своє слово скажуть інші фахівці. Посібник 

оригінальний тим, що це творча майстерня викладача і водночас митця-

драматурга, і тому рекомендації, секрети творчої діяльності, деякі 

штрихи і окреслення дуже вагомі й цікаві. Особливо цінні рекомендації 

щодо написання п’єси та кіносценарію, етапів роботи над сценарієм 

естрадно-масового театралізованого видовища, формування і розвитку 

драматургічного мислення і бачення як для тих, хто створює матеріал, 

так і для тих, хто аналізує, рецензує. Мовлення автора – те, що спонукає 

до творчості. Однозначно, посібник стане базою з вивчення дисципліни 

не лише для студентів, а й для цінителів у сфері театру, кіно, 

телебачення, різного роду театралізованих шоу та настільною книгою 

для працівників закладів культури нашого краю та всієї України‖, – 

пише в рецензії на книжку голова Івано-Франківського осередку 

Національної спілки кінематографістів України Юліан Яковина.  

     Працівники бібліотеки з нагоди презентації підготували виставку 

„Багатовимірний світ Марії Вайно‖. Нині вона викладає сценарну 

майстерність у мистецьких ВНЗ України, зокрема в Інституті мистецтв 

ПНУ ім. В. Стефаника, проводить майстер-класи для кінорежисерів та 
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режисерів естрадно-масових видовищ, є автором 15 книжок поезії, прози 

та кіносценаріїв, зокрема „Чоловік в кредит‖, „Кусень світу, або Будинок 

навпроти‖, „Франсуаза‖. 

                                            // Галичина. – 2015. – 29 серп. (№ 127). – С. 7.   

                                                                                         

Юліан Яковина 

Кіномовець Марія Вайно: „Торкнутися його імені” 

     Цьогоріч виповнилося 15 років Івано-Франківському осередку 

Національної спілки кінематографістів України. З цього приводу та з 

нагоди нових творчих здобутків Марії Вайно, поетеси, прозаїка і, власне, 

кінодраматурга, лауреата міської премії імені Івана Франка, лауреата 

обласної премії імені Василя Стефаника, неодноразового лауреата 

конкурсу „Коронація слова‖ веду розмову як з успішним кіномовцем 

вишуканого художнього образу. 

    –  Знаю, Маріє, що ти працюєш надзвичайно плідно. Лише за 

останні два роки вийшли друком три твої книжки: „Шкіци на 

одвірках”, „Пасіонарія”, „Станіславські фрески”. Читач захоплено 

сприйняв цей творчий доробок. 

     – Великий дарунок моєї долі – читач. Для письменника дуже 

важливо, чи його твори є читабельними. А це найвище мірило. Якщо в 

деяких бібліотеках на них черга, то вона про щось свідчить... 

     – Ти вмієш мислити кінематографічними художніми образами, 

вмієш будувати історію, задавати їй емоцію, якій завжди знаєш міру. 

Здається, останнім часом в тебе більше кінематографічного 

творчого матеріалу, чи не так? 

     – Неначе й так. Я насамперед – новеліст. Ще режисер Леонід Осика 

недарма називав новелістику, зокрема Василя Стефаника, найбільш 

кінематографічним матеріалом. Це те, що стосується хвилі „поетичного 

кіно‖. Моя новела проникла до візій мого кіноепосу. Мабуть, тому й 

читабельна. Здається, що це закономірно і для мене органічно пов’язано. 

     – Цьогоріч ти мала честь отримати обласну премію імені Василя 

Стефаника в галузі літератури (номінація «проза»). Що для тебе 

значить така відзнака? 

     – Вона мені особливо дорога, бо імені Василя Стефаника, якого я 

дуже люблю як митця особливої прози. Це ніби я маю право торкнутися 

його імені як родича. 

     – Маріє, домінуючою формою написання твоїх попередніх робіт 

був „кіносценарій психологічної драми”. Тепер з’явилася комедійна 

кіноновела – це випадковість? 
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     – Я не зраджую своїй новелістиці психологічного зрізу. Просто тут в 

кіноновелі „Підстаркуватий фристайлер, або Не молодість – не старість‖ 

цей зріз чинить тонка іронія і філософічність, що пронизує увесь твір. 

     – Прошу кілька слів про твір... 

     – Герой – людина поважного віку, в минулому журналіст, проте 

залишившись без дружини, з дітьми, не може знайти з ними спільної 

мови, тим більше у тих замість любові до батька – прагматична 

корисливість. Він для них – маразматик. Та й, зрештою, поводиться 

чоловік дивно, постійно маніпулюючи в руках тенісними м’ячиками, ось 

звідки і „фристайлер‖. Але то не що інше, як самозахист у відволіканні 

від основної проблеми... Згодом в його житті зустрічається жінка і він 

починає відчувати себе по-іншому. Виявляється, що немолодий чоловік 

може бути далеко не старий. Як це відбувається? Про все в кіноновелі 

„Підстаркуватий фристайлер, або Не молодість – не старість‖, вміщеній 

у книзі „Станіславські фрески‖. 

     – Отже, експериментів у творчості не оминаєш? 

     – Не знаю, чи це експеримент. Адже його наперед осмислюють, 

готують. А я сідаю – і пишу... 

     – Кіноповість „Франсуаза” є улюбленим кінотвором багатьох. В 

ній є щось особливе. Що найбільше зачіпає читача? 

     – Це оповідь про таку собі споконвічну Любов француженки до 

українця, про кохання і зраду людей, про велику Любов материнства. 

Власне те, що тримає і рятує нас. Кожен з письменників пише про це, і 

кожен по-своєму. Очевидно, мені вдалося це зробити по-іншому 

переконливо. 

     – Про кіноповість та її реалізацію в кінематографі, безперечно, 

важко говорити... 

     – Українського кіно, на превеликий жаль, за великим рахунком, 

сьогодні нема. Це та галузь, яка потребує неабияких фінансів, проте має 

неабиякий вплив на глядача. Втім, це питання не до мене. Досить того, 

що на один гарний фільм треба понад мільйон. Але кіновиробництво – 

це прерогатива продюсерів, а я – сценарист, благо – той, який пише 

кіноепічні твори, що читаються. В такий спосіб я виходжу на реципієнта. 

Якщо не глядач – то читач. 

     – Цієї весни ти була делегатом шостого з’їзду Національної спілки 

кінематографістів у Києві. Там тебе обрали до правління. І як 

працювалося на пленарному засіданні? 

     – Дуже цікава робота, зустрілася з творчими людьми. Спілка має 

багато проблем, у тому числі й законодавчих. Мені випало працювати у 

складі комісії з розробки та захисту авторських прав. 
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     – Як і коли пишеться? Чи змінилося щось останніми роками? 

     – Зазвичай пишу в цілковитій тиші, але тільки після того, як тема 

визріла і пройшла крізь душу. Неспішно, тремко й про те, що добре 

знаю... Кіноепос пишеться, малюється, асоціюється образами. Що це 

дає? Внутрішнє звільнення від чогось пізнаного, яке вже більше ніж 

моє... Головне в процесі творення, окрім натхнення, – копітка праця. 

Творчість – це не випадковість. 

     – Певне, не оминути планів на майбутнє так само, як слова до 

читача... 

    – Не люблю говорити про те, чого ще не зробила. Нехай пишеться, 

нехай воскресає наш український кінематограф „поетичного кіно‖. 

Бажаю людям, попри інші блага, дбати про велику цінність: родинні 

бібліотеки. Мені приємно, що деякі читачі збирають твори улюблених 

авторів, у тому числі й мої. Це тішить, дає наснагу до написання нових 

рядків. Отже, з Божої ласки живу ще для когось... 

            // Вечірній Івано-Франківськ. – 2013. – 13 черв. (№ 22). – С. 12. 

 

Марія Момот 

Марія Вайно про жінку – дещо експресивну,  

але ліричну, мудру і чуттєву 

     У Богородчанах відбулася зустріч з відомою прикарпатською 

письменницею.  

     Тією чарівною жінкою є Марія Вайно – відома прикарпатська 

письменниця, новелістка, кінорежисер. Минулого тижня вона побувала 

на Богородчанщині. Зустріч, яка проходила у читальній залі районної 

бібліотеки, була теплою, творчою, щирою. На ній пані Марія 

декламувала власні вірші, розповідала про себе, перші літературні 

спроби і деталі копіткої й такої улюбленої роботи над уже відомими 

книгами. 

     Розпочався захід із інсценізації віршів, що увійшли до збірки Марії 

Вайно „Жінка з келихом дощу‖, у виконанні аматора та керівника 

народного театру Мар’яни Гутич та Галини Магас. Ведучі Марія 

Сем’янів і Василь Говдяк розповіли про життя і творчість гості, а у 

перерві між літературними читаннями звучали пісні у виконанні 

Володимира Канюка. У залі була влаштована і виставка книг авторки 

„Словесна тайна Марії Вайно‖. Варто зазначити, що захід був 

організований на високому рівні, про що говорила гостя та присутні 

слухачі. Одну із своїх книг пані Марія подарувала вдячній читачці, яка 

вразила письменницю мало не до сліз. Адже, мовляв, кращою нагородою 
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кожного митця є усвідомлення того, що твоя праця комусь потрібна, що 

нею захоплюються. 

     Марія Вайно – наша землячка, уродженка села Букачівці 

Рогатинського району. Фах вчителя української мови та літератури 

здобула у Чернівецькому національному університеті. Після навчання 

працювала старшим викладачем Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу, співпрацювала з видавництвами, 

зокрема була редактором на Першому національному телеканалі.  

     Ще з дитячих років Марія писала вірші. Але то були „вправляння у 

слові‖, стверджує нині письменниця. А от збірки „Терпкість‖ та 

„Паводок‖ – це вдалий книжковий дебют письменниці, адже, як 

стверджують літературні критики, після їх читання залишається 

враження елегійного просвітлення. 

     Сьогодні Марія Вайно – автор десятка книг, серед яких є поезія, 

проза, кіносценарії. Й хоча вже понад чотири десятиліття вкладає свою 

значну лепту у сучасний літературний процес, проте залишається 

автором потенційно молодим. Десятки українців чи не щодня поринають 

у багатство слова Марії Вайно. Приміром, бібліотекарі сіл району 

розводять руками: на книги письменниці потрібно записуватись – вони 

усі „на руках‖. 

     Про визнання майстерності Марії Вайно як письменниці, поетеси і 

кіносценариста свідчать її численні титули: член Національної спілки 

письменників України та Національної спілки кінематографістів 

України, лауреат міської премії ім. Івана Франка в галузі літератури та 

двічі лауреат конкурсу „Коронація слова‖. Із травня цього року колекція 

її відзнак поповнилася ще однією заслуженою нагородою – обласною 

премією імені Василя Стефаника. 

     Чим же зачаровує читачів творчість письменниці? Євген Баран, 

голова Івано-Франківської організації Національної спілки письменників 

України, підкреслює, що „тематичне коло творчості Марії Вайно 

перебуває у силовому полі „вічних тем і цінностей‖. Зауважу, що у 

книгах автора й справді тонкими нитками, мов павутинками, 

з’єднуються усі грані життя з прикрасами і без. У них мають провідне 

місце і кохання, і зрада, і біль. Уся її творчість – це ода жінці, її долі, у 

якій вона керується почуттями. 

     Я також зачарована Марією Вайно. І кожного разу відкриваю для себе 

чудового митця – корифея жіночої прози. Про деякі секрети творчої 

письменницької душі Марії Вайно – у нашому інтерв’ю.  
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    –  Пані Маріє, у центрі вашої творчості – жінка: ніжна, любляча, 

щира. А як живеться сучасним українським жінкам і якою є типова 

українка? 

     – Українська жінка насамперед сильна, і цей сучасний світ 

„тримається‖ на ній. Проте вона завжди чуйна, у ній „живуть‖ біль і 

любов водночас. Саме про таких жінок я пишу.  

     – А чим вона відрізняється від закордонних? 

     – Звичайно, любов’ю. У неї – велике серце. Ми, українці, – 

кордоцентристи, тобто для нас головним є усе чуттєве, гуманне, людяне. 

Ми не вміємо берегти свої статки, та вміємо любити. Це і є нашою бідою 

водночас. Українські жінки – насправді не прагматичні, якщо 

порівнювати нас із європейками чи американками. Тому нас люблять 

закордонні чоловіки. 

    – Гаразд. А яким, на вашу думку, має бути ідеальний чоловік? 

    – У кожної жінки є свої ідеали. Хоча вважаю, що ідеальний чоловік – 

це той, біля якого жінка відчуває себе „вилюбленою‖ і щасливою. Про 

те, який чоловік, можна судити з жінки. Якщо його жінка нещаслива, то 

він має задуматися, у чому проблема.  

     – Ви багато спілкуєтеся з молоддю, адже викладаєте в Інституті 

мистецтв Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника. Тож яка сучасна молодь? 

     – Я люблю сучасних молодих людей. Знаю, їм дуже важко. Адже ще 

древні казали: „Не дай Боже жити на зламі століть‖. Цей вислів 

найбільше стосується їх. Молодим людям дуже важко зорієнтуватися у 

деяких питаннях, до яких звикла стара генерація. Хоча вони дуже 

потенційні. Але їм потрібен провідник, який зможе скерувати на 

правильний шлях, підказати хоча б якусь деталь. І тоді молода 

особистість поставить правильний акцент, тоді у неї усе вийде 

якнайкраще.  

     – Ви підтримуєте багатьох молодих письменників. Творами кого 

із них, на ваш професійний погляд, невдовзі будуть зачитуватися 

українці? 

     – Незабаром разом зі своїми студентами я випущу літературну збірку. 

Але не хочу забігати вперед, тому поки що й не буду говорити про її 

зміст, теми. Мені дуже імпонує поезія моєї студентки Христини Пастух, 

яка невдовзі видасть свою збірку. Те ж саме можу сказати про Ігоря 

Романчука – юнака із важкою долею, який недавно закінчив Івано-

Франківський навчально-реабілітаційний центр хворих на ДЦП і видав 

свою книгу. Він дуже сильний і мужній. Такою є і його творчість. 

     – Якою має бути атмосфера для вас, щоб писалося? 
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     – Пишеться найкраще поза домом. Бо там завжди домашні клопоти: 

про те, що стоїть не на своєму місці і що ще не встигла зробити. Тому 

мені потрібно абстрагуватися від того, що „тримає‖ в хаті, де є жіночий 

обов’язок, від якого не втечеш.  

     Часто їду в село, винаймаю кімнату. Найбільше запам’яталася тепла 

домашня атмосфера в однієї жіночки. Коли я працювала над книгою, 

вона в’язала шкарпетки. В голову мимоволі і закралася думка про 

невдячну жіночу працю. 

     – А чи є твори, написані спонтанно, під впливом якихось 

чинників, наприклад, подій, побаченого фільму? 

     – Так, є. Я записую окремі фрази, рядки і складаю в окрему папку. 

Тоді маю вже готову деталь, за яку можна „зачепитися‖. Такою була 

картина Тетяни Павлик, що викликала чимало емоцій, під впливом яких 

я написала кілька віршів. Тож така навіть непомітна деталь або штрих – 

це для мене світ важливого. 

     – Знаю, що ви дуже любите картини, навіть маєте вдома один із 

шедеврів Опанаса Заливахи (український живописець, відомий 

правозахисник-шістдесятник, до сьогодні нікому достеменно не 

відома кількість його робіт), чи не так? 

     – А звідкіля вам це відомо (сміється)? Не знаю, чи то справді 

Заливаха, але цю картину мені подарував Микола Яновський (івано-

франківський поет, письменник, прозаїк, журналіст). Якось хотіла 

віддати картину родині художника, та ніхто не зголошується.  

     – Сьогодні працюєте над черговим, як ви полюбляєте казати, 

„шматком із життя”? 

    – Так, але говорити про свої плани не люблю. Бо тільки-но розповім – 

і майже завжди десь ті задуми зникають. Щоправда, маю чимало роботи 

на літо. Знову у руках буде шелестіти папір і не випускатиму ручки з 

рук.  

     – Недавно ви отримали премію імені Василя Стефаника. Які були 

відчуття у той момент? 

     – Ця премія важлива для мене тим, що я люблю новелістику Василя 

Стефаника. Коли я її отримала, то наче торкнулася якимось чином до 

його імені. Ця літературна відзнака дає мені відчуття спорідненості зі 

Стефаником і є важливим підсумком у житті. 

     Проте найбільшою нагородою для мене залишаються все-таки дві 

речі. Перша – коли мене читають. Значить, моя творчість комусь 

потрібна. Якось один бібліотекар із області їздила у село, яке 

знаходиться далеко від нашого адміністративного центру. Їй там 

показали великий список людей, котрі стоять у черзі за моєю збіркою 
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„Жінка з келихом дощу‖. Невимовно тішуся таким фактом. А друга – це 

лист Дмитра Павличка, в якому написано: „Будьте щасливі в натхненні і 

вірте собі – Ви справжня письменниця!‖. 

     – Пані Маріє, дякую за розмову і бажаю вам творчих злетів та 

вдячних читачів. 

                                 // Слово народу. – 2013. – 22 черв. (№ 24). – С. 12, 6. 

      

Юліан Яковина 

Кіноформа годиться для читання 
     Цього року виповнюється 15 років Івано-Франківському осередку 

Національної спілки кінематографістів України. Стільки ж часу діє в 

місті регіональна програма з розвитку кінодраматургічного мистецтва 

Прикарпаття. З цієї нагоди, як автор програми, розмовляю з Марією 

Вайно – членом Івано-Франківського осередку НСКУ, письменницею, 

кіносценаристом. 

     – Пані Маріє, ваші твори з останньої книжки „Шкіци на 

одвірках” – „Франсуаза” і „Кінець світу” – створено у формі 

кіноповісті. Чому не сценарії? 

     – Якщо драматургічний твір для кіно ввібрав елементи епічного роду, 

то це кіноповість. Я люблю малий жанр – новели, тому вони не могли не 

проникнути у кіноповість. А оскільки кіноіндустрія в нас у затяжному 

застої, така кіноформа годиться для читання – і вигідна в тому, що все-

таки знайде свого читача. 

– Як писалася кіноповість „Франсуаза”? 

– На одному подихові. Це моя ода любові, жінці, материнству. 

– „Кусень світу” – твір, не схожий на інші. Це новий експеримент? 

– Ні. Це знову ж таки жива тканина мого відчуття, переосмислення, 

розуміння насущних проблем нашого сьогодення. Проблема совісті, 

зокрема у вихованні дитини. Промах, який може допустити недозволену 

світоглядну позицію в доньки чи сина, призвести до невтішної нашої 

старості, – це неабияка проблема. Завжди треба думати, що говориш і що 

робиш... Все дуже важливе, кожна дрібничка. А ще цей твір надзвичайно 

тепло сприймають ті, хто любить домашніх тваринок, адже вони –

частинка нашого світу, і перебувають вони в нашій, а ми – в їхній 

любові. Все взаємопов’язане – і любов, і вірність, і „відкуп‖, і розплата 

долею за вчинок. Але воно як шлейф тягнеться за нами і не забариться з 

розплатою... 

     – Які основні теми й проблеми ваших творів? 

     – Проблема кохання, справжнього, великого, перевіреного у 

випробуваннях соціумом часу „залізної завіси‖; вірності, зради, 
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прощення і знову любові, яка не минає в житті і поза ним; чужого і не 

чужого дитяти і в тім – материнства, що стає порятунком і снагою, 

залишає потрібною на цій землі і дає право любити... 

     – Знаю, що готуєте до друку нові кіносценарії. Навіть... у жанрі 

комедії. Чи так? 

     – Кіносценарій комедії є, ще не видано книжки, де його буде 

вміщено, тому не говоритиму ні про що завчасу. Комедійний жанр – то 

наче випадок у моїй творчості. Можливо, не поодинокий... 

     – Кінодраматург, поетеса, прозаїк Марія Вайно – лауреат міської 

літературної премії ім. І. Франка та дворазовий лауреат 

всеукраїнського літературного конкурсу „Коронація слова”, 

авторка понад десяти книжок... Як думаєте передати свій 

літературний досвід молодому поколінню? 

     – Навчати бачити справжнє, художнє, творити образ, не переспівуючи 

когось, шукаючи себе і свій стиль, не всім до снаги. Маю талановитих 

діток. Вчимося, тішимося кожному знайденому слову – художньому 

образу. Гадаю, незабаром знатимете їхні імена (у творчій майстерні на 

сайті www.mariyavaino.if.ua є їхні добірки. – Авт.). Мої студенти з 

Інституту мистецтв тішать мене своїми роботами, малою драматургією. 

Ми зустрічаємося щомісяця на літературних об’єднаннях, секційних за 

жанрами заняттях та з деякими – на індивідуальних. Минулого разу 

нашою гостею була моя колишня студентка, якою я дуже пишаюся, 

молода поетка, лауреат літературної премії ім. В. Симоненка Наталія 

Дитиняк. Талант, як і коштовний камінь, потребує огранювання, інакше 

його не впізнають і не помітять. У моєму житті був поет Йосип 

Попадюк. Завдяки йому я друкувалася вже з четвертого класу. Певна, 

тепер маю продовжити його справу. Щаслива, бо відчуваю, що дуже 

потрібна їм, цим дітям, а то часто-густо буває: віршує дитина, пише, але 

без допомоги оті вправляння на тому рівні і залишаються на все її життя. 

                                                  // Галичина. – 2012. – 18 лют. (191). – С. 7. 

                                                                                                 

Ростислав Михайловський 

„Станіславські фрески” та „Пасіонарія” від Марії Вайно 

     В Івано-Франківській обласній бібліотеці ім. Івана Франка відбулася 

презентація книг нашої землячки Марії Вайно „Станіславські фрески‖ та 

„Пасіонарія‖. 

     Представлення першої книги Марія Вайно проводила з відомою в 

мистецьких колах України художницею Тетяною Павлик, котра своїми 

фресками „оживила‖ стародавній дух мурів і вуличок міста, заснованого 

графом Потоцьким і названого на честь його сина Станіслава. 

http://www.mariyavaino.if.ua/
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 У новелах „Станіславських фресок‖ Марії Вайно і малюнках 

Тетяни Павлик відбилася співзвучність дум художниці та поетеси. Про 

що ця книга, котру літературні критики називають романом в новелах? 

Про минуле і сучасність міста між двома Бистрицями, про людські долі, 

сміх і сльози, чуттєвість і філософію людського буття. 

     Долі своїх героїв тандем творчих особистостей вплітає в долю милого 

серцю міста та його околиць. Обидві співпереживають з ними у новелах 

і фресках. І з цього народжуються психологічні драми, вміло викладені в 

слові і в мазках фресок. 

     У другій книзі, „Пасіонарія‖, Марія Вайно вперше в своїй творчості 

торкається історичної теми. Зокрема, такої непересічної постаті в 

українській історії, як Олена Степанів (Степанівна). Пасіонарна епоха 

(звідси і назва книги) українців творила національну еліту. У цю зоряну 

плеяду в першій половині XX століття входила українка Олена Степанів 

(Степанівна). Саме її долі, попрацювавши в архівах Києва і Львова, 

торкається в книзі „Пасіонарія‖ Марія Вайно.  

     Олена Степанівна – красуня, жінка-воїн, яка організувала першу в 

історії слов’янства жіночу чоту (загін) в лавах українського січового 

стрілецтва, аби стати на захист рідної землі. Пропустивши крізь призму 

власного серця епізоди з життя Олени Степанівни, Марія Вайно 

розкриває духовний світ героїні, її прагнення здобути жадану волю для 

поневоленого віками народу, трагічність вибраного нею шляху 

боротьби. Любов і ненависть, сльози і радість жінки, що поклала своє 

життя на вівтар служіння Вітчизні, назва якій Україна. 

     Презентація книг проходила під музичний супровід, під який Марія 

Вайно сама читала (і, треба сказати, досить вдало) новели зі своїх книг. 

     Своїми враженнями про нову сторінку в творчості Марії Вайно 

поділилися поет, літературний критик, академік Володимир Качкан, друг 

і соратник письменниці поет з Долини Василь Олійник, голова обласної 

спілки письменників Євген Баран, письменник Василь Бабій, поетеса з 

Калущини Оксана Тебешевська. 

                                                // Дзвони Підгір’я. – 2012. – 28 груд. (№52).  

 

Ірина Шалкітене 

Філософія серця 

     Творчий вечір поетеси і кінодраматурга, двічі лауреата конкурсу 

„Коронація слова‖, лауреата премії імені Івана Франка Марії Вайно з 

нагоди 55-річчя відбувся саме в день її народження – 13 березня. До 

Народного дому № 1 прийшли численні шанувальники творчості відомої 

письменниці. 
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     Більша частина вечора була присвячена театралізованим постановкам 

за творами Марії Вайно у виконанні акторів Театру фольклору, 

народних свят та видовищ, аматорського театрального колективу 

міського будинку вчителя. Критики відзначають неповторну стилістику 

творів Марії Вайно – члена двох національних спілок – письменників і 

кінематографістів. 

     – Напевно, це наслідок цієї внутрішньої гармонії, яка присутня у 

всьому, що я роблю, чим живу, – пояснює жінка. Якщо мені хочеться 

писати саме так, а не інакше, то я не дозволяю писати собі легше чи 

швидше. Якщо я не напишу так, як хочу, то це мене мучитиме. Кожна 

фраза в мене народжується так, як мені хочеться. 

     Секрет успіху письменниці, мабуть, у тому, що вона дуже вразлива, а 

ще неймовірно ніжна, щира у своїх почуттях: 

          Я так нікого не любила, 

          Я так нікого не чекала... 

          Я ниць перед тобою впала 

          І ледь від болю не зомліла. 

     Авторка читала свої нові твори і повідомила, що до ювілею випустила 

чергову книгу прози під назвою „Шкіци на одвірках‖. Книга вийшла 

друком у видавництві „Місто-НВ‖. 

     У творчому вечері взяли участь скрипачка Любов Литвинчук, 

заслужена артистка України Світлана Суховій, бард Леся Чайка. 

     Ювілярку вітали заступник начальника управління культури 

облдержадміністрації Тамара Присяжнюк, голова обласної профспілки 

працівників культури Богдан Бойчук, заступник міського голови Івано-

Франківська Михайло Верес, голова обласної організації Національної 

спілки письменників України Євген Баран, творчі колективи міського 

народного дому та музичні дитячі студії. 

      Творчий вечір став підсумком лише певного етапу у творчості. У 

письменниці нові задуми. „Художній твір, як дитину, потрібно 

виносити, – переконана Марія Вайно. – Час від часу записую якісь цікаві 

думки. Коли матиму час, щоб заглибитися у творчість, вони стануть у 

пригоді ‖. 

           // Вечірній Івано-Франківськ. – 2011. – 17 берез. (№ 10). – С. 11. 

 

 Дмитро Гусак  

„Я відбулася як автор, а мої кінотвори читабельні”  

     Після Олександра Довженка в українській літературі не було 

письменників, котрі би зверталися до жанру кіноповісті чи сценарію. 

Але в середині 1990-х років Україна заговорила про появу такого 



50 

 

письменника. І це була наша землячка Марія Вайно. Тоді жінка стала 

лауреатом Всеукраїнського конкурсу „Коронація слова‖. Її твори є в 

кожній, навіть найменшій, сільській бібліотеці, проте поза межами 

області книжки Марії Вайно дуже важко віднайти. Деякі твори 

письменниці навіть вивчають в курсі української літератури на уроках 

позакласного читання. Минулого тижня пані Марії виповнилося 55 

років. З цієї нагоди за сприяння Івано-Франківської обласної ради 

вийшла у світ чергова збірка творів письменниці – „Шкіци на одвірках‖.     

     Написати чимало книжок, стати популярною в своєму краї, не 

виходити на широкий літературний простір – всього цього жінка 

добилася самотужки, за допомогою звичайного олівця та сірого паперу. 

Каже, що білий їй дуже разить очі. Попри все пані Марія не цурається 

новітніх технологій. Вона активно користується Інтернетом та 

спілкується в Скайпі. От тільки до творчості підходить із власними 

принципами. Здебільшого її твори народжуються у спокійній атмосфері, 

майже в ідеальній тишині, коли ніщо не відвертає уваги письменниці від 

аркуша паперу. У спілкуванні вона спокійна і розважлива. От тільки 

наперед попереджає, що про особисте, родину та політику говорити не 

хоче. 

    –  Що спонукало вас писати кіносценарії? Чому саме такий жанр 

ви обрали для себе? 

     – Цей жанр для мене простий. Я пишу кіноповісті у трохи іншому 

форматі, ніж інші автори. У мене це в основному кіноповісті в новелах. 

Кіновербальний твір має свою специфіку та особливості, бо він має 

використовувати засоби кіномови. Якщо ми говоримо про поетику 

твору, то насамперед треба бути письменником, новелістом. Новелістика 

має в собі концентровану асоціацію образів і може бути безсюжетною. Я 

вибудовую свої новели у композиційний ряд. Практично так у мене 

виходить кіноповість чи кінороман. У творах є візуальний ряд 

кінообразу. 

     –  Написати твір – це одна справа, а чи реально його 

проштовхнути у вир літератури та кінопростору? 

       –  Це питання не до мене. Оскільки в Україні кінематографа як 

такого немає, то я навіть не беруся говорити щось конкретно. Аби 

відзняти фільм, потрібно як мінімум півмільйона доларів. Це дуже 

дорогий мистецький продукт. Але для мене як для автора важливим є те, 

що я відбулася як автор, а мої кінотвори читабельні. 

     – Ви мрієте побачити екранізацію своїх творів?     

      – Так, дуже хотілося б. Але я не хочу, щоб це був якийсь поспішний 

твір, відзнятий як-небудь. У такому випадку нехай він залишається 
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тільки на папері. Навіть попри те, що мій син (Мар’ян Бушан. – авт.)  є 

режисером, я не готова до того, щоби він знімав кіно за моїми творами. 

Можливо, він ще не доріс до того. 

     – Чи змінилося щось у вашому житті після того, як ви 

тріумфували у „Коронації слова”)?           

      – У творчості – ні. Я пишу поезію, прозу і кінодраматургію. А в 

житті так. „Коронація слова‖ дала мені визнання того, що я – 

кінодраматург. 

 – Ваша остання найсвіжіша збірка „Шкіци на одвірках” побачила 

світ спеціально до ювілею. Що це за книга і чому до неї прикуто так 

багато уваги? 

       – Одвірки – це обрамлення, рама життя. Книга містить у собі повісті 

„Франсуаза‖ і „Кусень світу‖ та новели. Я пишу так, щоби у творі можна 

було чітко побачити образи. Пригадую, читачі мені і казали, що 

прочитали „Чоловік в кредит‖ і наче просто подивилися фільм. Це для 

мене, звичайно, дуже приємно. Фінансування останньої збірки було 

здійснено за рахунок обласної ради. В мене на руках залишилося тільки 

10 відсотків накладу, решта книжок розійдуться по бібліотеках області. 

У цій книзі відмінним є хіба те, що „Франсуаза‖ написана не про 

сьогодення, як усі інші твори, а про воєнні часи.                            

                        // Західний кур’єр. – 2011. – 24-30 берез. (№ 12). – С. 15. 

 

Любов Турелик 

Якщо є рай, то він – любов... 
     Любителі психологічної прози віддавна захоплюються творчістю 

прикарпатської письменниці Марії Вайно. Недавно їх порадувала її нова 

книжка „Шкіци на одвірках‖ (Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2011. – 128 

с.) 

     Марія Вайно має характерний стиль написання, а головне, розкриває  

з незвичного психологічного зрізу звичайні, щоденні ситуації. Її 

кіноповість „Франсуаза‖ спочатку насторожує – для чого пересаджувати 

на український ґрунт француженку, котра заради коханого покинула 

Париж, не пам’ятала дороги на Прикарпаття, бо бачила лише свого 

Юрка? Аж пізніше розумієш: хто з нас, молодих закоханих, умів 

пристосуватися до цього світу і змиритися з ним, не почувався в ньому 

іноземцем, ностальгічно не зітхав за своїм дитячим раєм і відразу 

знаходив спільну мову з коханим, заради якого пожертвував усім? 

Здавалося, всі труднощі можна подолати, коли коханий поруч. І не має 

значення те, що на сусідній вулиці живе його перше кохання, з якою він 

таки зрадить Франсуазу і яка народить від нього донечку. І Франсуаза 
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його простить і після його смерті втратить сенс життя. А потім – 

віднайде, бо таки любить Юрка. 

     Читаючи цю захоплюючу канву, так хочеться між короткими і 

влучними фразами знайти рецепт власного щастя, підтвердити своє 

ставлення до вчинків героїв авторськими роздумами. Але це не 

примітивне сентиментальне чтиво з „геппі ендом‖, це психологічна 

проза. І тому авторка обмежується правдивим і болісним описом, 

глибоким розумінням вчинків усіх своїх героїв. І не має значення, що це 

зрада коханого, чи задовге мовчання, коли треба дозволити втопити 

цуценят. Тому усвідомлюєш, що нема готового рецепта твого щастя, 

його треба вистраждати самому. І все ж таки авторка подає головну 

підказку для читача – треба любити. Любити весь світ, всіх людей, 

зустрічі з якими тобі подарувала доля, розуміти всіх і не осуджувати. І 

вміти прощати – не лише інших, а й себе. І щастя – це любити. Крізь 

таку призму всі життєві ситуації сприймаються як мудрі уроки.  

     Ця невелика за обсягом книжка – немов свіжий подих вітерця із 

вищих сфер, що змушує задуматися над власною долею, цінністю 

кожної миті життя, переконує, що кожна людина – неповторність, і саме 

так її потрібно сприймати, що життєві випробування дані нам не для 

скигління, а для загартування душі. І все це можливе, коли ти любиш.  

                                               // Галичина. – 2011. – 1 жовт. (№146). – С. 8. 

 

Ярина Клід 

Творчість, що тішить... 

      Театральний колектив міського Будинку вчителя з 23 листопада по 

15 грудня успішно гастролював з малою виставою „Тепер відпросися на 

щастя‖ (за романом Марії Вайно „Теплий двір, або Рапсодія струнного 

квартету‖). За цей час театрали-аматори виступили на семінарах перед 

вчителями християнської етики в Катехитичному центрі, перед 

педагогами світової літератури в ЗШ № 16 та ЗШ № 17, а також перед 

вчителями української літератури ЗШ № 4 та ЗШ № 25. 

      Театральний колектив педагогів міста створено у 2010 році. На 

запитання, як же було зібрано акторів-аматорів, пані Ганна Власійчук, 

директор міського Будинку вчителя, відповіла: „По крупиночці... Як все 

почалось? Якось прочитала я книгу Марії Вайно „Жінка з келихом 

дощу‖ і вирішила, що треба, щоб це слово зазвучало зі сцени. Проблеми 

кохання і сім’ї дуже актуальні і гарно виписані. Зустрілася із Світланою 

Олександрівною Микулою, яку всі знали як прекрасного режисера 

постановок у вісімнадцятій загальноосвітній школі, згодом ми погодили 

наші плани з авторкою щодо написання інсценізації (однієї сюжетної 
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лінії роману „Теплий двір...‖) і почали шукати акторів у навчальних 

закладах міста‖. 

      Ганна Василівна дуже чуйно ставиться до своїх підопічних, радо їх 

організовує на виступи, супроводжує, підтримує. Відчутно: любить і 

пишається ними. 

      Та й актори, маючи свої сім’ї, клопоти, поурочні плани і зошити, все-

таки знаходять час на репетиції, стаючи на них учнями і відкриваючи по-

новому себе і слово в собі... 

      Пан Тарас Голей, який грає Богдана в цій малоакторці, каже: „Мріяв 

стати актором з дитинства, проте мою мрію не підтримали в родині. Я 

певен, що кожен з нас йшов до цього своєю дорогою. І кожен цією 

працею заповнив якусь нішу у своїй душі. І, як не дивно, ми вже без 

цього не можемо, чекаємо кожної репетиції та виступу з нетерпінням‖. 

      Режисер Світлана Олександрівна Микула, вчитель ЗШ № 18, вимагає 

від акторів неабиякої праці над собою, самоудосконалення. Проводить 

обговорення після кожного виступу. І її слово завжди найвагоміше. 

Каже: не все одразу виходило. Коли перевтілення відбулося – почалася 

гра справжня, відповідальна... Своїм колективом вона дуже задоволена, 

адже кожна людина для неї – це особистість, поетична душа, закохана в 

слово і поезію Марії Вайно. Тому усі грають правдиво. Світлана 

Олександрівна, хоча і знаходиться за кулісами, – залишається головним 

диригентом усього дійства. Як режисер, дуже тонко відчуває гру 

кожного актора та дійство. Завзяттю цієї талановитої жінки можна 

подивуватись. Актори дуже люблять свою наставницю. 

      Про своїх соратників режисер говорить, що Анжеліка Володимирівна 

Павелко, вчителька ЗШ № 18, яка зіграла роль головної героїні Соломії, 

дуже пластична, стримана і водночас динамічна у своїй грі. У виставі 

вона проживає життя жінки від юності до зрілості. А як грають її міміка 

та очі! Як особистість, дуже виважена, відповідальна. Талановито 

передає емоцію. 

      Про Івана Миколайовича Пхорика, вчителя ЗШ № 16, який зіграв 

роль Петра, режисер говорить як про сильну чоловічу натуру, якому 

дуже пасує його роль батька і чоловіка, що йде за дитям, за вибором ним 

матері... Іван Миколайович – вчитель праці, художник-оформлювач, 

словом, майстер на всі руки. 

      Про Тараса Борисовича Голея, завідуючого дитячого садочка № 1, 

каже Світлана Микула, що в житті він психолог та філософ, чуйний 

закоханий, тактовний і до своєї ролі ставиться бережливо і самовіддано. 

Любить літературу, дуже гостро відчуває її... А ще – комунікабельний, 

цікавий і толерантний. 
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      Любов Іванівна Рихлівська (бібліотекар ЗШ № 18), свекруха в 

постановці – артист душі. В цій ролі вона самобутня, мудра жінка. Як і в 

житті.  

      Людмила Олексіївна Гусак (вчителька ЗШ № 4), виконує роль тітки 

Соломії – надзвичайно глибокої душі людина. Цікава та чуттєва. Це ж 

вона своїм голосом, грою спонукає читача до схлипу співпереживати. І 

це вражає. 

      Олександр Чудінов та Руслан Лабат, учні ЗШ № 4, виконують ролі 

синів – Павла та Назара. Хлопці грають щиро, їхня гра змушує 

задуматись про проблеми дітей у сім’ї.  

      Пані Ганна Власійчук переконана: проблема сучасної жінки в тому, 

що вона не завжди має час звернутися до книжки, а ось постановка 

неодмінно захопить її і викличе бажання читати... 

      Присутні спостерігали чудову гру акторів і десь глибоко в душі 

відчували, що пізнають, розуміють ще одну долю, ще одне кохання, 

зраду, самопожертву. Жіноцтво подекуди не втримувало сльозу, а це 

свідчило, що це чесна, переконлива гра, де обмаль декорацій і багатство 

чуття. І хоч втрачено режисером та акторами багато часу, емоцій, сил, 

проте не даремно. Їхня праця тішить глядачів.  

      Хочеться побажати цьому колективу численної глядацької зали, 

бурхливих оплесків та розуміння і підтримки у його подальшій творчій 

долі. 

             // Вечірній Івано-Франківськ. – 2011. – 15 груд. (№ 46). – С. 13. 

 

Ольга Мончук 

45 хвилин поезії від Марії Вайно 

 В івано-франківській школі № 25 відбулася літературна зустріч з 

кінодраматургом, новелісткою і поетесою Марією Вайно як підсумок 

міського семінару вчителів української мови. 

      „Мистецька кав’ярня аматорів поетичного слова‖ – так називався 

літературний урок, в якому взяли участь вихованці літературної студії 

школи № 25 „Первоцвіт‖ та вчителі української мови і літератури шкіл 

Івано-Франківська. Зустрічі з письменниками – вихідцями з нашого 

краю в цій школі є не новими, проте раніше вони відбувалися у більш 

звичному форматі, урочисто в актовій залі. Ця ж зустріч була камерною 

та родинною, клас перетворили на справжнє арт-кафе, і на 45 хвилин всі 

перенеслися у світ творчості Марії Вайно. 

 Вибір гості цієї зустрічі був не випадковий, адже Марія Едуардівна 

свого часу мала уроки у цій школі, навіть у цьому ж класі. „Це не 

чергова творча зустріч, а родинна, бо я справді в цьому кабінеті колись 
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викладала, з цієї школи пішла працювати до університету. Тут дуже 

багато рідних мені людей, з якими працювалося, спілкувалося, яких 

знаєш, відчуваєш попри те, що ми на якийсь час загубилися в цьому 

житейському просторі. Проте в нашому житті є люди, з якими не 

зустрічаєшся так часто, як би хотілося, але нам добре і легко на душі від 

того, що вони просто десь є‖, – зазначила поетеса.  

 Зустріч у шкільній мистецькій кав’ярні була цікавою. Автор і 

виконавець співаної поезії Леся Федунків виконала під гітару вірші 

Марії Вайно, учні цитували її твори: віршовані і прозові, уривок з прози 

зачитала і сама авторка. А ще школярі ставили їй запитання. Часом 

досить складні. Наприклад, такі: 

     – Який зі своїх творів ви вважаєте найвдалішим? 

     – Запитання на завал. Не знаю навіть, як вам відповісти. Я, напевне, 

коли пишу, просто знаю, що мушу все писати. Якщо мені якесь слово 

заважає, як казала моя мама – шпинтить (сміється), то воно мене не 

відпускає, і я мучуся, адже знаю, що треба щось замінити. Я навіть з 

прозою довго працюю: має бути так, як я хочу. Коли відчула, що воно 

мене відпустило, то потішилася хвильку, відпочила і вже думаю про 

щось інше. Бо якщо я залюблюся в те, що написала, то вже, може, нічого 

і не напишу... 

     Кожен твір пишеться, коли мене щось зачепило, болить і я не можу 

більше жити і ходити з тим „горбом‖ за плечима... Я беру ручку, папір – 

і пишу. Написала, і на той момент це найважливіший твір. Хай 

визначають ті, хто читає, який з моїх творів їм подобається найбільше. 

Якби ви мене запитали, який найважче пишеться, а який легше, то я би 

могла сказати, що новелістика вимагає в мене багато часу і багато 

зусиль. Я розумію слова Василя Стефаника, який сказав, що новелу 

написати – „як поле зорати‖, бо новелістика – не оповідний жанр, а 

психологічний, асоціативний. Вони пишуться мені потужніше, але від 

них я отримую більшу насолоду. Кіноповісті, кіносценарії пишуться 

легше, це трошки інша кіномова, яка мені легше дається. От 

кіносценарій „Чоловік в кредит, або Четвертий варіант‖ написала за два 

тижні, але ідею виношувала два роки.  

     – Як ви даєте назви своїм збіркам? 

     – Усе відбувається стихійно. Будь-яка творчість є стихійною. Іноді 

щось і думаєш, а іноді десь візьметься і ти відчуваєш, що має бути так і 

не інакше. Я не надумую назви, адже з такої умови вони будуть 

штучними. В прозі є таке поняття, яке я називаю „правдою деталі‖, коли 

читаєш і віриш авторові, що це є життя, бо кожен рядок – це як тканина, 

як живий організм. А якщо надумати, все одно виходить як зліплене чи 
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зшите з шматочків, видно, що це окремі шматки, між якими немає 

цілісності. Хоча можна надумати і прекрасну композицію.  

 – Тепер ви пишете вірші? Про що? 

  – Я пишу те, що можу відчувати, те, про що роздумую. Якщо моя 

давніша поезія була більш емоційною, ліричною, то тепер я, напевно, 

старішаю, тому моя житейська філософія опановує мої почуття і 

поетичні бачення. Ці вірші вже спокійніші, не настільки надривні. 

Знаєте, як кажуть: був молодим – писав поезію, став дорослим – почав 

писати прозу, а вже постарів – і перейшов на критику (сміється). У мене 

воно якось так паралельно йде, правда, без критики, – поезія, проза і 

кінодраматургія. 

     – Ви перечитуєте свої твори? Чи не виникає бажання щось у них 

змінити? 

     – Змінюю щось у творі, поки пишу. Було два рази в житті, коли 

перечитувала їх, хотіла не помилитися, щоб щось не перенести в інший 

твір. Я не захоплююся своїми творами, їх читають – і слава Богу, для 

мене це найбільша відзнака, яка лише може бути. 

                                            // Галичина. –  2011. – 20 груд. (№191). – С. 8. 

 

Катерина Воронова 

Літературна майстерня Марії Вайно 

 Школа літературної майстерні Марії Вайно започаткована 15 

вересня 2011 року при Івано-Франківській обласній організації 

Національної спілки письменників України. Чергове літературне 

об’єднання відбулося 18 грудня в обласній універсальній науковій 

бібліотеці. 

      Літературна майстерня – це творча лабораторія, де поет, прозаїк, 

кінодраматург Марія Вайно працює з юними митцями за авторською 

програмою, яка включає індивідуальну роботу, навчання лекційне і 

практичне, секційні засідання, літературні об’єднання, зустрічі з 

митцями-словесниками. 

      Літературна школа оприлюднює твори талановитої молоді на 

авторському сайті письменниці та рекомендує творчі роботи до видань. 

Щорічно за підтримки міської влади буде видаватися альманах студійців 

– молодих поетів, прозаїків та драматургів. 

     Атмосфера зустрічі була щирою, цікавою, дискусійною і креативною.  

В ній взяли участь члени Національної спілки письменників України: 

Євген Баран – літературний критик і літературознавець та Василь 

Олійник – поет з міста Долини, якого ніжно називає Марія Вайно 

„літературним братом‖, бо в юності вони навчалися в калуській 
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літературній студії „Карпатські акорди‖, якою керувала надзвичайної 

душі людина – поет Йосип Попадюк. Саме він вивів знаних тепер 

письменників на професійну дорогу поетичної творчості. 

     Завдяки підтримці та копіткій праці своєї наставниці юні митці 

пробують себе у різних жанрах літературної діяльності. На зустрічі 

звучали і поезія, і проза, і драматургія. 

      Проникливістю, глибиною та філософією вражали поезії Ігоря 

Романчука, програміста за фахом, Наталії Головатчук, студентки 

Одеського національного університету, Зоряни Захарчишин, учениці 11 

класу ЗОШ № 4, Катерини Воронової, учениці ПМЛ, та прозові спроби 

Любомира Гураля, учня 11 класу ЗОШ № 25. 

      Твори студійців були сповнені метафоричною мовою, неординарним 

мисленням та вправним викладом. 

      З приємністю хочеться назвати майбутніх драматургів, студентів 

Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника Світлану Кардаш та Івана Тимківа. В їхніх малих 

драматичних творах: „Як плачуть ангели‖ та „Мамо, не їдь‖ –  яскраво 

висвітлені вади сучасного суспільства, вічна боротьба добра і зла. Юні 

творці добре володіють майстерністю побудови твору і виписуванням 

характерів героїв та діалогів, де присутні глибокі символічні і 

психологічні бачення проблем нашого сьогодення. 

 Приємним подарунком літературного вечора став виступ учня 11 

класу ЗОШ № 1 Олександра Ковальчука, який під супровід гітари 

виконав ліричну пісню, написану на власні слова. Хлопець здивував 

аудиторію своєю щирістю і відчуттям гармонії в поезії та музиці. 

 З ініціативи Марії Вайно творча юнь Прикарпаття зібралася в 

літературну сім’ю, де має можливість розвивати таланти та презентувати 

публіці свої твори, а „не ховати їх до шухляди‖... 

      „Так, як цвіт потребує сонця, так молоді люди, які не байдужі до 

слова, потребують підтримки, – наголосив Василь Олійник.                    – 

Хочеться, аби ви знайшли у студії ту цілющу воду, яка би вас напувала. 

А Марія Вайно вміє тамувати таку поетичну спрагу‖. 

      Критик Євген Баран дав декілька настанов юним митцям: „В 

літературі є важливим внутрішнє бажання творчості, насамперед, 

почуття надреалії... Потрібно вирватися з буднів життя. Літератору 

необхідний характер, твердість, чесність та досягнення мети, яку він собі 

ставить‖. 

      Марія Вайно любить, тішиться і пишається своїми вихованцями, 

вірить у їхні сили, бачить у кожному неповторну творчу особистість. 

Письменниця має бажання та вміння працювати з молодими талантами, 
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розвиваючи їхні обдарування та відкриваючи їм простір літературного 

неба. 

             // Вечірній Івано-Франківськ. – 2011. – 22 груд. (№ 47). – С. 12. 

 

Станіслав Кулик 

Неординарний митець Марія Вайно 

 «Цікава, несподівана, талановита письменниця, кінодраматург, 

ніжний лірик, глибокий психолог, винятковий мовець, неординарний 

митець» – так сьогодні про галицьку письменницю Марію Вайно 

говорять критики. Днями вона відвідала Івано-Франківськ. 

 В культурно-мистецькому центрі відбулася творча зустріч поетеси 

з її шанувальниками. Письменниця ділилася спогадами з дитинства, 

декламувала поезії, відповідала на питання гостей. Виявилось, що, крім 

багатої літературної гами, мисткиня ще й займається живописом, а свого 

часу закінчила музичну школу. На думку голови обласної організації 

Національної спілки письменників України Євгена Барана, такі зустрічі 

відроджують традиції живого спілкування письменника з читачами. 

     „Доробок Марії Вайно є симпатичний, талановитий, але недостатньо 

розрекламований‖, – вважає Баран. Тим не менше, Вайно є двічі 

лауреаткою Всеукраїнського конкурсу „Коронація слова‖ (в жанрі 

кіносценарію – 2000 р. та в жанрі роману – 2001 р.), лауреатом міської 

премії ім. Івана Франка в галузі літератури (2002 р.). 

     Почавши друкуватись ще в четвертому класі, сьогодні Марія Вайно є 

авторкою багатьох творів, серед яких поезії, новели, проза і навіть 

кіносценарії. 

     „Я прийшла до кіносценарію через прозу. І отримую задоволення від 

усвідомлення того, що зробила ту роботу, яку мала зробити. Не зраджую 

новелістику, вона проникла навіть у мої кіносценарії. І їхні розділи часто 

нагадують невеликі новели‖, – ділиться думками Марія Вайно. 

          // Івано-Франківський оглядач. – 2009. – 3 верес. (№ 34). – С. 14. 

    

Юліан Яковина 

член правління Національної 

спілки кінематографістів України 

Кіносценарії Марії Вайно 

  „Ти мій син!‖, „Чоловік в кредит, або Четвертий варіант‖, 

„Свекрушина‖ – новаторське явище в літературі. Творче мовлення 

проймає, захоплює, дивує і не залишає байдужим, характери героїв 

вивершені, зовнішній конфлікт поступається складнішій конструкції 

внутрішнього. Глибока філософічність, багатопроблемність: чи то 
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соціальна, чи суспільна, чи соціально-побутова – відтворена в болючому 

зрізі нашої сучасності, але то не той біль, від котрого скиглять, а той, що 

очищає. Вишукане мовлення – це поезія в прозі, проте зорові ряди 

свідчать, що це все-таки кінодраматургія, проте нового поетичного 

складу. 

     Поезія, проза, кіносценаристика Марії Вайно вирізняються на фоні 

сучасної української літератури і формою, і змістом, психологізмом та 

шляхетністю словесного мислення. 

 

Ніна Герасименко 

кандидат філологічних наук, експерт, 

відповідальний секретар конкурсу „Коронація слова‖   

Роман у новелах Марії Вайно 

 „Теплий двір, або Рапсодія струнного квартету‖ є 

найоригінальнішим із надісланих творів. Після роману в новелах Олеся 

Гончара „Тронка‖ в новітній українській літературі не було нічого 

подібного. Приємно, що література вишуканого слова має продовження. 

Значеннєво, що – в Галичині. 

               // Вечірній Івано-Франківськ. – 2009. – 31 груд. (№ 42). – С. 4. 

 

Марта Войцехівська-Павлишин 

Відчувати – то важливо дуже... 

     – Шановна Маріє Едуардівно, Ваша творчість не може залишити 

байдужим читача, настільки багато в ній почуттів, асоціацій, 

внутрішніх заглиблень і, безперечно, ниток любові. Ось Ірина 

Вільде писала, що „сила любові вимірюється глибиною сліду, який 

вона залишила по собі”. Який то слід у Вашій творчості? 

 – Такий, як у кожної людини. Любов – з дитячої колиски – від 

батьків – вона в мені і понині. І нема значення, що мами вже немає, адже 

така любов залишається назавжди. А вже від тієї – всі решта любові: до 

близьких, до дітей, до коханого. Відчувати – то важливо дуже. Не тільки 

своє, а й чуже, як своє... Я – антена, що вбирає в себе не просто історії, 

побачене, видиме, але й невидиме, відчуте. А сама сила любові є, допоки 

людина здатна відчути її. Цю здатність треба боятися втратити, бо то 

рівноцінне втраті себе. Тому в людей ціную талант відчути інших. Бо 

коли відчуваєш настільки, що воно стає твоїм, то вже нема найменшого 

сумніву, що воно не „чуже‖, а якщо ти можеш і вмієш про це оповісти 

людям, – то воно і стає творчою подією твого життя. Оноре де Бальзак 

писав: „Основні події мого життя – це мої твори...‖ 
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     – Правда літературна і правда життєва. Наскільки у творчості 

має місце пережите Вами? 

     – Літератори знають, що життєва правда може бути лише основою чи 

спонукою до правди художньої. Літературний твір твориться, живе за 

своїми законами. І це не особистий щоденник. (Щоденники ведуть 

багато людей, проте ці записи далеко не є художнім твором). Тут 

присутнє особливе осмислення матеріалу, його визрівання (це 

стосується, здебільшого, прози) та реалізація задуму в новому вимірі, 

художньому. З мого творчого доробку можна назвати декілька творів, де 

є щось особисто пережите, проте решта – то „моє чуже‖, і я вже з тим 

жити отак не можу, а мушу писати, так, як те робити вмію. 

     – Ви належите до двох національних спілок – письменників та 

кінематографістів. Що це для Вас? 

     – Ще один простір професійного спілкування... 

     – Чи є в митця місія? Яка? 

     – Бути потрібною людям, даруючи образ, асоціацію, зріз людської 

психології, – для чуття та осмислення велетенського простору 

Людинознавства. 

     – Як сприймаєте високі нагороди, якими Вас відзначено? 

     – Для кожного митця – то певна оцінка творчості. Але головне навіть 

не це, а Читач. Він – найбільша нагорода для письменника. За що дякую 

Богу і людям.  

     – Що найбільше „розгойдує”, будить Ваше творче слово? 

     – Життя довкола. Людські долі, яких не можу минути. 

     – Як із досвідом життя мінялися теми, образи? Які жанри ставали 

„рідними” для пера? 

     – З досвідом життя теми майже не змінювалися, вони просто 

наповнювалися глибиннішим змістом через по-новому осмислені 

образи. Пишу на теми нашого сьогодення через психологічний зріз 

людських стосунків. Я працюю у трьох різних літературних родах: 

лірика, новелістична проза, кінодраматургія. Улюблений жанр – новела. 

Знайдеться якесь таке ваговите слово в певному місці, а за ним море 

асоціацій – і відчуваєш: недаремно вгинаю столи... 

     – Кого в житті називаєте своїми Вчителями? 

     – Першим головним Читачем була моя мама. В неї було надзвичайне 

чуття слова. А вивів на людну дорогу Йосип Антонович Попадюк, поет з 

Калуша, керівник літературної студії „Карпатські акорди‖. То був 

воістину – Вчитель. 

     – Наскільки жіноча доля, кохання вплинули на Вашу творчість? 
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    – Ваговито. В мене особисте життя, а отже спромога розуміти, 

відчувати, осмислювати є не просто надумана, а відчута кожним нервом, 

кожною клітиночкою... 

     – Чи зустріли в житті справжнє кохання? Чи був „божевільний” 

вчинок від кохання? 

     – Так. Все, звісно, було. Тепер, на жаль, самую (люблю так казати). Я 

творча людина, напевне, в цьому мої щастя і біда... Належу до тих 

людей, що здатні на вчинок заради іншої людини. Але це зовсім інша 

історія. 

     – Що є для Вас щастям? 

     – Щастя – це коли ти любиш. Маму, дитину, перехожого на своїй 

дорозі. Кохаєш. І щоб та любов була не зрадлива задля вигоди і 

задоволення. Повне щастя – якщо люблять і тебе. 

     – Образ сучасної жінки у Вашому розумінні. Бажане і дійсне. 

     – Дійсне ми маємо нагоду спостерігати. Наше суспільство часто жінці 

не дає продиху. Іноді високі ідеали затираються до неможливого. 

Безробіття чи поневіряння в чужих краях. Материнство поспіхом – так 

доводиться бачити сучасну жінку. А як треба ж – усі знаємо. 

     – Яка література потрібна сучасній людині? 

     – Література – справжня, не штукована, з напівправдою химер та 

ілюзій. Щоб читав чоловік та й не журився: чи то я такий дурний, чи то 

він такий мудрий. Та література, яка не втратила гармонії людських 

стосунків. Вони актуальні для всіх сердець та усіх епох. 

     – Чим, окрім творчості, любите займатися? 

     – Люблю зустрічі з цікавими людьми, люблю мріяти. (Так, так). Іноді, 

як дитина, бавлюся думкою і посміхаюся. Покепкувати над собою можу. 

Головне – процес. Від нього не старіють. Люблю кіно, театр, подорожі, 

домашніх тварин. 

     – Зараз багато людей шукають різні філософії щодо сенсу життя, 

призначення людини. Ви знайшли цей сенс? Що для Вас політика, 

мода? 

     – Філософія – „мудролюбіє‖ – це добре. Але треба чітко розрізняти 

мудрість і мудрування (позу). Люблю воістину мудрих людей, 

толерантних, порядних. Сенс життя – бути в гармонії з самим собою і 

цілим світом. Призначення: не тільки вбирати благо, але давати його 

іншим і бути від того щасливим, тобто бути альтруїстом. Це так просто і 

так складно для тих, хто береже своє „его‖. Мені цікаві класична 

філософія, герменевтика, теологія, зокрема екзегетика. Політика, як і 

всіх, – болить. Мода – це все, що свідчить про смак та оригінальність. 

Тішить око, милує.  
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     – Що означає оте нагнітання інформації про кінець світу? 

     – Промислу Божого не знає ніхто. Навіть зірки, планети можуть 

змінити свій вектор із Його волі. Треба просто жити кожен день як 

останній. Змістовне життя в любові навіть у короткому часі вартніше 

ощадливого на любов цілого життя. Не думаю, що цим треба 

перейматися, адже кінець у кожного свій... 

     – Як Ви святкуєте свої дні народження? Від кого чекаєте 

привітань? 

     – Скромно. В той день, хто пам’ятає, – приходить хоч на якусь 

часинку. Погомонимо. Це „день відкритих дверей‖. Кого найбільше 

чекаю? Колись, було, маму, а тепер – синів та друзів. 

     – Відомо, що Ваш син Мар’ян навчається в Києві і знімає свій 

дипломний фільм „Земля”. Чи Ви задіяні в цій праці? 

      – Він вже відзняв малометражку „Рахіра‖ за мотивами роману Ольги 

Кобилянської „Земля‖, успішно. Та я до роботи не причетна. Хоч ми 

часто говоримо про кіно, кінопроцес, і моя думка є для нього не 

пустопорожньою. Мар’ян закінчує факультет кінорежисури художнього 

фільму в Київському театральному вузі ім. Карпенка-Карого. До речі, в 

мене є двоє синів і один онук. Старший син – ветеринар за фахом – у 

світах. Дуже люблю своїх хлопців.  

     – Як часто Ви виходите на відкрите спілкування з аудиторіями 

читачів, глядачів? Що дають такі зустрічі? 

     – Якщо попередньо домовляємося, то майже завжди погоджуюся. Це 

відбувається частенько. Цікаві зустрічі, продуктивний діалог виходить, 

якщо аудиторія обізнана з творчістю. Для мене резонанс з читацькою 

аудиторією є дуже значеннєвий. Адже для чого тоді я пишу? 

     – Що ще не написано Вами та живе в ідеї?    

     – Що вже мене зачепило, те живе в мені, аж допоки не вродить 

словами... Про плани не буду казати, най спершу зложиться слово. 

Звісно, щось нове буде.  

     Всьому свій час. А Час – великий чоловік...   

                 // Вечірній Івано-Франківськ. – 2009. – 31 груд. (№ 2). – С. 4. 

                                                                                            

Омелян Халус 

Божий дар відчувати кордони землі і серця 

 Мій рідний край Прикарпатський таки багатий на літературні 

дарування, ба, навіть таланти. Із сучасних – Дмитро Павличко, Степан 

Пушик, Василь Герасим’юк (усі – Шевченківські лауреати). А ще ж, в 

однім ряду, Петро Осадчук, Іван Малкович, Микола Симчич... Які імена! 

Це, так би мовити, „сила‖. А це вже „краса‖ – Ольга Слоньовська, Дарія 
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Рихтицька (щонай... най... моя землячка – з одного ж району ми, нині 

мешкає у США), Неоніла Стефурак... Та мене, однак, не зрозуміла би 

літературна інтелігенція „краю Черемоша й Прута‖, якби не долучив до 

цих мудрих жінок ще одне ім’я. Якщо зразу, без інтриги, це Марія 

Вайно. Як і личить жінці, що має таке красиве і „вибране небом ім’я‖, як 

співає тутешній же народний артист України Богдан Сташків, вона не 

лише гарна лицем і душею станіславська пані, а й являє собою сильну, 

справді непересічну особистість. Краса і сила як поетки, прозаїка, 

кінодраматурга, ввійшовши рівно півроку тому в неї, в її суть людську, 

жіночу, в її дух і плоть, живуть тут у гармонії, любові і пошанівку. „Вона 

– красиво мислить і сильно пише. Вона – сильно пише і красиво 

мислить, думає, задумується...‖   

                                 Йду за Сковородою –  

                                 Приходжу до Юркевича... 

                                 То кордони землі 

                                 І серця нашого... 

     Наприкінці жовтня мої земляки вшанували оту її красу і силу, 

фізичну й творчу, літературну, її весняний (вона березнева, Марія) 

ювілей її нових книг. А днями свою „філософію серця‖, отой свій 

„згорток на лавці‖ (назва розділів з її останньої наразі, цьогоріч виданої 

книжки з однойменною назвою – „Згорток на лавці‖) Марія привезла із 

своїх, і моїх, Карпат до столиці – у Будинку письменників відбувся її 

творчий вечір. 

     Отож, познайомимося з нею ближче.  

     Як було вже мовлено, Марія Вайно родом з Івано-Франківщини, ще 

точніше – з Рогатинщини, краю нашої славної красуні – володарки чи не 

півсвіту Роксолани. Там її земне, плотське й духовне коріння. Ми з нею, 

виходить, не лише земляки, а й однолітки, і закінчили один і той же 

навчальний заклад – Чернівецький університет (лише Марія дещо 

раніше, заки я „карався, мучивсь‖ у Радянській армії). Нині працює 

старшим викладачем Івано-Франківського університету нафти і газу. 

Пише поезію і прозу, а ще, не без успіху, – кіносценарії. Почавши 

друкуватись ще в четвертому класі, на сьогодні є автором восьми 

творчих видань: поезій – „Терпкість‖, новел – „Паводок‖, поезії і 

новелістики – „Нитка Аріадни‖, роману в новелах – „Теплий двір, або 

Рапсодія струнного квартету‖. „Чоловік в кредит, або Четвертий 

варіант‖, „Свекрушина‖ та „Ти мій син!‖ – кіносценарії. 

     Марія Вайно – двічі лауреат Всеукраїнського конкурсу „Коронація 

слова‖ (2000 р. – у жанрі кіносценарію, 2001 р. – у жанрі роману). 
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Лауреат міської премії ім. І. Франка в галузі літератури. „Зійшла 

творчість у горнилі хаосу‖ – це про себе?.. 

     Як бачимо, творча стезя Марії вже увінчана „лавровими‖ вінками, 

себто такими доречними й важливими, з огляду на побутове життя та 

видання нових книг, „конвертованими‖ пошанівками. А там, гадається, 

уже й до літературної високости недалечко. „Осилить той, хто йде. А 

вона не просто йде – зі своєю „філософією серця‖, з „батьківською 

хатою‖ в душі й на видноколі її помислів, жіночих, доньчиних, з – „як у 

дитинстві – оббитими колінами‖, а робить це, долає свою земну путь 

чесно, щиро й одкровенно‖.  

 Лірично і глибоко психологічно, словом й думкою – правдиво. Несе 

людям, бо ж на те і „дається день‖, щоб „переболіти – і все зміниться‖, 

отой свій „згорток на лавці‖ – квіти свого люблячого серця. Квіти своїх 

радощів і страждань, надій і, може, відчаю хвилинного, замислености 

над буденним, скороминучим, і світлим, святочно-небесним. Несе свою 

совість, що, „як розвідниця‖, не дасть їй, людині, жінці, поетесі, 

„згіршитись до завтра‖, сама ж і сповідально признається: 

                                ...Всім, що було, дорожу: 

                                Сильним болем і сміхом лунким,  

                                Тихим шепотом, повноголоссям, 

                                Що було вже і що не збулося,  

                                Що є згадкою – дорожу... 

 Ці зацитовані мною слова і є думки-квіти оті з її поезій. Яка, ця 

поезія її, змістовно й образно багата, насичена, а інколи й несподівана, 

„нерозжована‖, сказати, а тому й не зовсім доступна для сприйняття не 

вельми підготовленим читачем. Їй-бо, це „визріле чуття, якому не 

заперечиш бути‖. 

 І цю особливість поетичного хисту Марії Вайно на згаданому 

творчому вечорі було замічено, вловлено й про неї мовлено – 

письменниками, літераторами і просто людьми, для яких поезія взагалі, а 

Марії окремішно, – не чужий двір. Про це говорив, зокрема, Михайло 

Василенко, поет, заступник голови НСПУ, відзначивши неординарність 

творчої натури, різножанровість її творів, виваженість слова, свіжість і 

метафоричність, а також, попри це, мистецьке виконання Марією – у 

смислі „озвучення‖, прочитання – своїх поезій і новел. І, звичайно ж, 

Петро Осадчук, поет, шанований у царині красного письменства, земляк 

поетеси. Знаю: по-батьківськи, направду щиро вболіває цей чоловік за 

творчу долю своїх колег-земляків, побратимів, тішиться виходу їхніх 

нових книг, запрошує на презентацію таких до столичного Дому 

письменників. Ну і Осадчук не був би Осадчуком, якби не подарував 
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шановній винуватиці поетичного свята свої імпровізації-експромти, як 

завше влучні, думкою глибинні, з натяком і гуморком, написані тут же, 

на аркуші паперу на колінах.  

                                           Вона прозою без претензій 

                                           Змінює зміст поезій. 

                                           Вона в слові таке леліє, 

                                           Що хвилює, як „Аве, Маріє‖. 

     Добрим словом нагородив поетесу Зіновій Шкутяк, у недавньому часі 

міський голова Івано-Франківська, а нині народний депутат. Запевнив, 

що гордий за Марію, сприятиме виданню її нових книг, любить і цінує її 

творчість, знає авторку вже давно як гарну, мудру, приємну у 

спілкуванні жінку, людину, що живе радощами й болями рідного краю, 

його людей – прикарпатців. Її вітали прозаїк Сергій Соловйов, поет 

Микола Луговик, було передано їй здоровлення від Бориса Савченка – 

голови Спілки кінематографістів України. 

     Букет розкішних квітів – їй від імені шанованого у Франковому місті 

подружжя, її добрих друзів Дмитра й Ольги Шлемків. Він – народний 

депутат України, вона – заслужена артистка України, актриса Івано-

Франківського муздрамтеатру ім. І. Франка. Пані Ольга читала вірші 

поетеси, відзначала їхній неабиякий ліризм, високу духовність, 

емоційність. А ще... грала на дримбі, спеціально для такої оказії 

привезеній нею до Києва. Розказала між тим: якось Марія лежала в 

лікарні, попросила було принести їй саме дримбу. „Навіщо?‖ – 

здивована, я тоді Марію спитала. „Хочу навчитися грати‖, –  відказала. І 

навчилася. Але тепер вона, Марія, була лише гідною слухачкою тієї 

гуцульської мелодії, що так бентежно, хвилююче щось оповідала в устах 

актриси і їй, і усім тим, хто зібрався того вечора довкруги її літературної 

ватри.  

     Саме кольору вогню, багаття – зігріваючого і спопеляючого водночас 

– обкладинка нової книги, яку Марія Вайно презентувала на своєму 

святі. Це – вибране з творчого доробку письменниці, написане протягом 

п’ятнадцяти років. Гарно, з неабияким художнім смаком оформлена 

книжка може стати й справді візиткою івано-франківського видавництва 

„Лілея НВ‖, відомого, зазначу, вже давно далеко за межами міста й 

області своєю плідною, боговдячною працею – популяризацією 

добротної, потрібної української книги. „Жінка з келихом дощу‖ стала 

наслідком отої любові, про яку Марія каже: „В людях ціную душу, 

талант відчувати інших...‖. І саме цей талант „відчувати інших‖ 

виповнив це її видання новими образами і характерами, думками й 
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почуттями, особистим і загальнолюдським, непроминучим, вічним, як 

саме Слово. 

                                // Українське слово. – 2007. – 17-23 січ. (№ 3). – С. 9. 

 

Жінка з келихом дощу 

Поетеса і драматург, двічі лауреат конкурсу „Коронація слова”, 

лауреат премії імені Івана Франка Марія Вайно минулого року 

відзначила 50-річчя від дня народження 

     Своєрідним підсумком творчості за сорок років (Марія пише вірші й 

оповідання з четвертого класу) стала збірка вибраного під назвою 

„Жінка з келихом дощу‖. 

     – Мої герої – як мої діти, – зізнається жінка. – Я настільки їх 

відчуваю, що якби їх хтось поранив, мені, мабуть, стало б боляче. Живу 

у світі своїх героїв. Все, про що я пишу, так би мовити, перепущене 

через мене. 

     До неї рано прийшло визнання. Ще коли була школяркою, 

отримувала пачками листи з усього Радянського Союзу. Відлік своєї 

зрілої творчості веде з 1992 року. Критики відзначають неповторну 

стилістику творів Марії Вайно – члена двох національних спілок – 

письменників і кінематографістів. „Напевно, це наслідок тієї 

внутрішньої гармонії, яка присутня у всьому, що я роблю, чим я живу, – 

говорить письменниця. – Кожна фраза в мене народжується так, як мені 

хочеться. Долі... Мереживо доль. У долях – цілий світ. Проблеми 

насущні: тема духовності, болюча тема нашої еміграції, покинутих 

людей, гармонії і дисгармонії у світі людському. Є особисте (не 

особистісне), є те, що не байдуже, є авторський домисел, як зв’язкове 

осмислення, як якийсь дуже вагомий штрих чи підтекст до нього. Десь у 

цьому – художня правда письменника. Щоб спонукати читача 

задуматися, письменникові передусім треба самому не бути байдужим‖. 

     Творчий вечір став підсумком лише певного етапу у творчості. У 

письменниці нові задуми. „Художній твір, як дитину, потрібно 

виносити, – переконана Марія Вайно. – Час від часу записую якісь цікаві 

думки. Коли матиму час, щоб заглибитися у творчість, вони стануть у 

пригоді‖. 

 (Добірка новел) 

                           // Салон + Прикарпаття. – 2007. – 19 лип. (№ 8). – С. 1. 
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Анна Австрійська 

Про жінку з келихом дощу... 

 „Сучасна література, як це не прикро, поволі перетворюється на 

індустрію‖.  

     Дедалі рідше письменник піднімає глибинний пласт духовної 

культури, дедалі менше звертає увагу на проблеми моралі. Проте читач 

шукає у творі духовних орієнтирів, які неодмінно приведуть до 

переосмислення певних цінностей, звичайно ж, за умови, що твір 

виконано з неабиякою майстерністю. „Читач шукає і нерідко, на жаль, 

так нічого і не знаходить. Але ті читачі, що шукають у творах Марії 

Вайно, не просто знаходять оте справжнє, але й беруть для себе‖. 

 29 жовтня в приміщенні філармонії відбувся літературний вечір 

Марії Вайно – поетеси, прозаїка, драматурга... Марія Вайно святкувала 

свій ювілей, але насправді це було свято усіх, хто знає цю жінку, а отже 

любить, бо в її житті інакше не буває. Зійшлися родичі, друзі, колеги по 

роботі, студенти (пані Марія – старший викладач ІФНТУНГ), вшанували 

ювілярку і представники від влади... Море квітів, посмішок, музика Ф. 

Шопена та М. Скорика, справжній дух Слова... Що ще потрібно для 

щастя жінці, у якої „доля – вередлива вельможа‖? 

 Уродженка с. Букачівці Рогатинського району, Марія Вайно 

виросла в Калуші, де й почала друкуватися ще з четвертого класу. Потім 

– рекомендація Петра Панча до вступу в Чернівецький університет ім. 

Ю. Федьковича, вимушені мандри світами... Але завжди поруч була 

Вона – Творчість, яка давала сили жити, а інколи і вижити!. 

 Вже перші поетичні спроби привернули увагу читачів, та сама 

Марія Вайно вважає за початок творчої біографії 1992 рік, коли 

побачили світ книги „Терпкість‖ (поезія) та „Паводок‖ (новели). Довго 

йшла до читача наступна книга – „Нитка Аріадни‖ (1999 р.), де вміщено 

оригінальну поезію і прозу художниці слова.  

  Але ще одна особливість творчості Марії Вайно – це дещо 

несподіваний жанр кіносценарію, який увібрав у себе елементи як 

літератури, так і кіно (свого часу Марія Вайно закінчила студію 

кіномистецтв при народній кіностудії „Верховина‖ у нашому місті). Так 

кіносценарій „Чоловік в кредит, або Четвертий варіант‖ у 2000-му році 

став переможцем Всеукраїнського конкурсу романів та кіносценаріїв 

„Коронація слова‖, а згодом до нього долучився і роман у новелах 

„Теплий двір, або Рапсодія струнного квартету‖ (2001 р.). 

 Окрім того, Марія Вайно є авторкою книги „Свекрушина‖, 

найновішої збірки поезій „Згорток на лавці‖, вибраного „Жінка з 

келихом дощу‖... Чому з келихом дощу? Шукайте відповіді в творах... 
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 І хочеться завершити словами пані Марії: 

  Я залишаюсь знову – лиш собою. 

  Це так важливо: вибрати й лишитись... 

 Отож, пані Марія завжди залишається собою, тобто такою ж 

щирою, небуденною, талановитою, хай завжди вибирає творчість, хай 

завжди залишається для нас світлою Жінкою із келихом дощу... 

                                             // Репортер. – 2006. – 2 листоп. (№ 44). – С. 6. 

 

Творчість, як краплина води насущна... 

(Марія Вайно. До 50-річчя від дня народження) 

(пам’ятка користувачу) 

... А добро, все, що маю, висвічу – для людей, 

Щоб серця їх промінням сонячно слали день 

Мені лишиться щастям зморений – 

Чистий біль. 

В долі – хлібові, та насущному, – 

Суть і сіль. 

М. Вайно 

 

     Марія Вайно любить творити, бо для неї це „надзвичайний процес, 

який приносить не зрівнянне ні з чим відчуття‖. У її творах звучить тема 

любові, що через страждання таки перемагає. „Скільки б зла, бруду, 

огиди не було навколо – любов всевишня непереможна‖, – стверджує 

авторка. 

     Марія Вайно народилася 13 березня 1956 р. в с. Букачівці 

Рогатинського району на Івано-Франківщині. Виросла в м. Калуші. По 

закінченні середньої школи вступила до Чернівецького державного 

університету на філологічний факультет, спеціальність – українська 

мова і література. Працює старшим викладачем в Прикарпатському 

національному університеті ім. В. Стефаника. 

     Друкуватися почала з четвертого класу в районній, обласній, 

республіканській пресі. В 1972, 1973 роках була учасницею 

республіканського зльоту юних поетів та прозаїків у Києві. 

     Закінчила студію кіномитців при народній кіностудії „Верховина‖ у 

м. Івано-Франківську. Автор книжок: „Терпкість‖ (поезія, 1992 р.), 

„Паводок‖ (новели, 1992 р.), „Нитка Аріадни‖ (поезія, проза, 1999 р.). 

Кіносценарій психологічної драми „Чоловік в кредит, або Четвертий 

варіант‖ Марії Вайно став переможцем Всеукраїнського конкурсу 

„Коронація слова‖ (2000 р., м. Київ). П’ятим творчим доробком є її 

роман в новелах „Теплий двір, або Рапсодія струнного квартету‖ – також 
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переможець Всеукраїнського конкурсу романів та кіносценаріїв 

„Коронація слова‖ (м. Київ, 2001 р.). Збірка кіносценаріїв „Свекрушина‖ 

– шосте творче видання авторки. Марія Вайно є також лауреатом міської 

літературної премії ім. Івана Франка. 

     У кіноповістях Марії Вайно порушуються проблеми гармонії і 

дисгармонії людських, сімейних стосунків, проблеми загальнолюдських 

цінностей, кохання. Ці твори зворушують людські серця, спонукають до 

роздумів, пізнання людської душі.                

 Творчість, як краплина води насущна... Марія Вайно. Пам’ятка 

користувачу / Підготувала М. Грушецька. – Надвірна, 2006. – 4 с. 

 

Я. Яновський  

Кіносценарії готуються до старту 

     Отже, я зустрівся з Юліаном Яковиною – головою Івано-

Франківського осередку Національної спілки кінематографістів, членом 

правління Національної спілки кінематографістів України. Одночасно 

пан Яковина веде творчий куток кіномистецтва при Народному домі № 1 

у нашому місті. 

     – Пане Юліане, як просувається івано-франківське кіно, 

наприклад, у друкованому вигляді? 

     – Нещодавно в івано-франківському видавництві „Симфонія форте‖ 

окремою книгою у світ вийшов кіносценарій психологічної драми „Ти 

мій син!‖ Марії Вайно – відомої на Прикарпатті поетеси, романіста, 

кінодраматурга, члена Івано-Франківського осередку Національної 

спілки кінодраматургів України. Твори Марії Вайно увійшли також до її 

нової книги „Жінка з келихом дощу‖ (видавництво „Лілея-НВ‖), 

презентація якої відбулася 29 жовтня цього року в Івано-Франківську. 

     Одним із напрямків Івано-Франківського осередку Національної 

спілки кінематографістів України є розвиток кінодраматургійного 

мистецтва на Прикарпатті. Колись Марія Вайно закінчила „Студію 

кіномистецтв‖ при народній студії „Верховина‖, яку я очолюю з 1988 

року в м. Івано-Франківську. Будучи на той час вже самодостатньою 

особистістю в галузі літератури, п. Марія з радістю погодилася на 

пропозицію створити кілька кінодраматургійних творів на тему, яка її 

особливо хвилювала, – тему духовності. 

     – Коли в нас було започатковано роботу над кінотворами? 

     – У 2000 році рукопис першого драматургійного твору „Чоловік в 

кредит, або Четвертий варіант‖ було відправлено на Всеукраїнський 

конкурс романів та кіносценаріїв „Коронація слова‖, що був 

започаткований у 1999 році компанією „Крафт Фудз Україна‖ з Юрієм 
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Логушем і телеканалом «1+1» з Олександром Роднянським. Відразу ж 

ставши переможцем, „Чоловік в кредит, або Четвертий варіант‖ відкрив 

одну з перших сторінок кінодраматургії Прикарпаття. 

     За сприяння Івано-Франківського осередку Національної спілки 

кінематографістів України кіносценарій вийшов у світ у місцевому 

видавництві „Нова Зоря‖ у 2000 році в стислі терміни. Кияни були 

приємно вражені і здивовані, адже презентація книжки-сценарію 

відбулася у Києві одночасно із врученням п. Марії диплома лауреата 

„Коронації слова‖. 

    –  Яка подальша місія вашої учениці? 

     – У 2002 році за сприяння нашого осередку  у видавництві „Нова 

Зоря‖ у світ виходить друга книга – „Свекрушина‖, де і надалі 

простежується тема родинної проблематики духовності. Особлива 

подяка „Новій Зорі‖ за професійність та творчий підхід у питаннях 

видавництва. Книжка прекрасно оформлена витинанкою художниці 

Надії Бабій. Дизайн Богдана Губаля – заслуженого діяча мистецтв 

України. 

     Кінодраматичні твори Марії Вайно є надзвичайно читабельними, 

тому постійно перевидаються. Кінодраматург володіє своєрідним 

баченням, має несхожі на інші манеру творчого самовираження. 

Сьогодні кіносценарій „Свекрушина‖ з великим успіхом вивчається як 

кінодраматичний твір у старших класах середніх шкіл міста, регіону. 

Кіносценарієм „Чоловік в кредит, або Четвертий варіант‖ серйозно 

зацікавився відомий в Україні кінорежисер Олег Бійма. Нещодавно 

Івано-Франківський осередок НСКУ направив „Чоловіка в кредит...‖ до 

„Української медійної групи‖ – досвідченої в Україні кінокомпанії, яка 

оголосила пошук якісних кіносценаріїв для ігрових фільмів та 

телесеріалів. Свої перші кіносценарії втілює в кінематографічні роботи 

син Марії Вайно – Мар’ян, який також є випускником „Студії мистецтв‖, 

а сьогодні вже студентом 2-го курсу факультету режисури ігрового кіно 

Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені 

Карпенка-Карого. Мар’ян також є режисером відомого в Україні 

Всеукраїнського музичного телеканалу „М 1‖. Маємо надію. 

                                          // Захід-пост. – 2006. – 21 грудн. (№ 49). – С. 81. 

                                          // Анонс-Контракт. – 2006. – (№ 49).  
 

Іван Гаврилович  

Творчі проекти. „Станіславські фрески” – симбіоз двох мистецтв 

 „Під дахом‖ книжки гармонійно поєдналися ліричні за своєю 

тональністю новели Марії Вайно із самобутніми акварелями Тетяни 
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Павлик. Власне, в залі бібліотеки розгорнуто виставку Тетяниних картин 

до 350-річчя міста – репродукції більше десятка з них увійшли до 

„Станіславських фресок‖, і вони не ілюстрації, а цілком самодостатні 

роботи, які, втім, співзвучні філософсько-смисловій наповненості, 

образно-виражальній канві і настроєвості вміщених у книжці новел, 

образків, шкіців. На цьому наголосив художник Богдан Губаль, 

представляючи аудиторії творчість, особливості мистецького почерку 

своєї колеги. 

 Сама Т. Павлик говорила про спорідненість світовідчуття й 

художнього змалювання дійсності нею і М. Вайно, з якою знайома вже 

понад десять років. Навіть назви декотрих творів у них однакові, як-от 

„Дахи‖. Вірш „Дорога додому‖ пані Марія написала під враженням від 

свіжої картини Тетяни. Письменниця, виносячи на суд читачів свій 

доробок у „Станіславських фресках‖, не лише розповіла про те, як 

народжувалися ці твори малої прози, а й зачитала кілька з них. І вони 

дуже гарно сприймалися на тлі мелодій, які грала на скрипці Любов 

Литвинчук. А Леся Федунків виконала кілька пісень на вірші Марії 

Вайно. 

 Відзначили оригінальність художнього стилю, творчої манери 

письменниці, котра і свої прозові речі наснажує поетикою, письменники 

та шанувальники її творчості Василь Олійник, Володимир Качкан, Євген 

Баран, Дмитро Юсип, Василь Бабій, Ганна Карась, Оксана Тебешевська, 

директор бібліотеки Людмила Бабій. 

 – Те, що я пишу, – це не мінор, не песимізм, а радше драматургія 

людської долі. Її, чужу долю, намагаюся зрозуміти, пізнати, осягнути у 

хвилини творення, аби показати, що є таки світло в кінці тунелю для 

героїнь моїх новел, – каже письменниця. 

 Залишається додати, що недавно побачила світ ще одна книга Марії 

Вайно – „Пасіонарія‖, в якій зображено постать неординарної жінки 

Олени Степанівни – хорунжої УСС, вояка УГА, вчителя і науковця. 

Видання днями презентувала в обласній філармонії на вечорі, 

присвяченому 120-річчю від дня народження легендарної героїні 

України. Глядачі подивились інсценізацію за цим психологічним 

романом у новелах, автором і постановником якої є Георгій 

Заячківський. 

                                                                           // Галичина. – 2003. – 10 січ. 

     

Ростислав Михайловський 

Кіносценарії Марії Вайно „Чоловік в кредит...”, „Свекрушина”, „Ти 

мій син!” – нове слово в українському кінематографі 
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 Мабуть, сам Бог велів відомій на Прикарпатті поетесі та прозаїку 

Марії Вайно відійти від жанру поезії і прози й перейти до 

кінодраматургії. Занепад, а точніше, витіснення українського кіно з 

українського екрана, спричинене політикою українських можновладців, 

призвело до засилля в наших кінотеатрах і на телебаченні чужого кіно, 

що пропагує насилля і зневіру, веде до деградації української 

суспільності. 

     Кіносценарії нашої землячки „Чоловік в кредит...‖, „Ти мій син!‖ та 

„Свекрушина‖ – це повернення до довженківського „поетичного кіно‖, 

це несміливі паростки відродження живого українського кіно, що 

дивувало світ у 30-х роках XX століття. Ці твори наповнені сучасним 

змістом, сучасною ідеєю, їх сюжети розвиваються в реаліях, у яких ми 

перебуваємо. 

     Сценічні герої в них наділені надзвичайною силою, що здатна 

вбивати, насилувати, творити „подвиги‖, демонструючи можливості 

надлюдини нового часу, а звичайні люди, яких засмоктує трясовина 

сьогодення, котрі, незважаючи на те, що загнані сьогоднішнім буттям у 

глухий кут безвиході, знаходять у собі сили залишитися Людьми, 

творити Добро і зневажати зло в ім’я Любові. 

     Кіносценарій „Чоловік в кредит, або Четвертий  варіант‖ – це щира 

лірична оповідь сучасної жінки, яка в ім’я кохання іде на самопожертву, 

заставляючи в кредит своє помешкання в ім’я  коханця-боржника, 

рятуючи його від фізичної розправи. Життєві колізії розвиваються так, 

що, незважаючи на свою сліпу любов до обранця-чоловіка, героїня через 

його вчинки починає розуміти, що під маскою добропорядності 

ховається хитрий ловелас-трутень, сучасний Альфонс, який і за холодну 

воду не береться і вирішує свої проблеми, використовуючи службове 

становище і добрі стосунки своєї дружини з близькими і знайомими їй 

людьми. Відкидаючи три варіанти його порятунку від боржників, вона 

обирає четвертий – пориває із знахабнілим коханцем, рятуючи себе, своє 

житло і своїх дітей від майбутньої прірви, в яку могла б потрапити. 

     Вічна тема взаємин батьків і дітей у сучасній інтерпретації постає 

перед нами в „Свекрушині‖. Нова хвиля української трудової еміграції 

до Західної Європи спричинила нові стосунки українців не лише з їх 

роботодавцем, а й з місцевим населенням. Українці привезли сюди, крім 

робочої сили, і свій... менталітет. А він, звичайно, відрізняється від 

менталітету на цій землі. Та кохання не знає меж і кордонів і не визнає 

навіть менталітетів. Юнак-українець одружується на чешці і запрошує 

на весілля свою матір. Невістка в штики сприймає незбагненну для неї 

любов матері-українки до дорослого вже сина. В них це не прийнято, бо 
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син відтепер вже належить їй, а не посивілій матері. Викликає у невістки 

здивування і те, що свекруха... свекрушина, як грубо охрещує себе сама 

матір, неекономно витрачає воду, приймаючи гарячий душ після важкої 

дороги з України, і ненароком з’їдає печеньки, куплені сином для 

вагітної майбутньої дружини. Та поступово крига недовір’я між 

протидіючими сторонами скресає. Народження онука і другий приїзд 

матері до сина прокладають між ними місток взаєморозуміння. 

Українська кров у чеських жилах таки зробила своє. 

     У кіносценарії „Ти мій син!‖ авторка переносить нас у світ, де 

безумство переплітається з тверезістю мислення, де страждає син-каліка, 

покинутий безжалісною матір’ю, де душевнохвора, покинута дітьми 

матір чекає приїзду своїх кровинок, вірячи до останнього подиху в їх 

порядність, де молодий лікар-психотерапевт лікує поранені нашою 

зґвалтованою сучасністю душі, де смерть сприймається як благо, де 

любов до ближнього є найважливішою заповіддю.  

     Всі три твори Марії Вайно читаються на одному подиху. Відчувається 

в них її особистість, яка цінує в людях їхні душі, відчуває болі і 

страждання інших.  

     Знаючи Марію Едуардівну, можу сказати, що вона вклала в них всю 

свою внутрішню сутність. Вони майже автобіографічні, як і „Зачарована 

Десна‖ нашого незабутнього Довженка. 

     Думаю, що Марія Вайно, кіносценарії якої – „Чоловік в кредит‖ і 

„Теплий двір...‖ – стали переможцями Всеукраїнського конкурсу 

романів і кіносценаріїв „Коронація слова‖, організованого каналом 

„1+1‖, створить ще не одну психологічну стрічку і прославить 

українське кіно. 

                            // Дзвони Підгір’я. – 2003. – 19 квіт. (№ 45-46). – С. 8.    

 

Марта Фафлей 

Російське місто зустріло виставу на «ура» 

 Недавно відома письменниця, асистент кафедри документознавства 

та інформаційної діяльності Марія Вайно відвідала російське місто Твер. 

Туди її запросив комітет у справах культури та адміністрації у Тверській 

області на прем'єру вистави "Мелодія кохання". Її було поставлено (в 

ТЮГові) за мотивами роману в новелах Марії Вайно "Теплий двір, або 

Рапсодія струнного квартету". Режисер Марк Кларисов, уродженець м. 

Києва, прочитавши роман відомої в Галичині письменниці в оригіналі 

(українською мовою), вирішив частину твору втілити в сценічних 

образах. Були запрошені талановиті артисти, які професійно і вдало 

передали характери та глибину  складної психології героїв роману. 
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 Зал був переповнений. Глядачі тепло й щиро сприйняли виставу. 

Виявляється, Марія Едуардівна вже впродовж кількох років має своїх 

читачів – прихильників її творчості серед українців, котрі проживають у 

Москві та Твері. 

 Письменниця цікавилася історією давнього міста, його традиціями, 

історичними та архітектурними пам'ятками. 

                                    // Студент Прикарпаття. – 2003. – № 2. – С. 2. 

 

Юліан Яковина       

Нові кіносценарії Марії Вайно     

 За сприяння Івано-Франківського осередку Національної спілки 

кінематографістів України у видавництві „Нова Зоря‖ у світ вийшла 

друга книжка кіносценаріїв „Свекрушина‖ Марії Вайно – лауреата 

всеукраїнських конкурсів „Коронація слова‖ (м. Київ, 2000, 2001 рр.). 

Об’єднані в одну книжку, кіносценарії „Ти мій син!‖, „Свекрушина‖ 

порушують тему духовності та суспільної родинної проблеми нашого 

часу. Вміло володіючи словом, своєрідним образобаченням, п. Марія у 

своїх кінодраматургічних творах, за визначенням літконсультанта 

Галини Муравської, „...глибоких, вражаючих...‖, після яких „...не стає 

важко, бо рятує сама любов...‖, яка „...за стражданням – переможна!‖, 

виходить за межі традиційного. 

 Започаткувавши видання кінодраматургічних творів на 

Прикарпатті, Івано-Франківський осередок Національної спілки 

кінематографістів України щиро вдячний всім спонсорам, 

добродійникам за посильний внесок у розвиток культури регіону, 

кінодраматургічного мистецтва Національного кінематографа України... 

                                // Західний кур’єр. – 2002. – 15 берез. (№ 22). – С. 12.       

                                                                                                   

Юліан Яковина 

Любов непереможна   

 За сприяння Івано-Франківського осередку Національної спілки 

кінематографістів України у видавництві „Нова Зоря‖ у світ недавно 

вийшла нова книжка кінодраматургічних творів Марії Вайно 

„Свекрушина‖, „Ти мій син!‖, об’єднаних в одну книжку –

„Свекрушина‖. За сценарії та роман в новелах „Теплий двір, або 

Рапсодія струнного квартету‖ (видрукуваний „Лілеєю-НВ‖) автор 

здобула високе звання лауреата міської премії ім. І. Я. Франка (2002 р.). 

 З цього приводу хочу запросити Марію Вайно до розмови (вона 

також є лауреатом всеукраїнських конкурсів „Коронація слова‖ (2001, 

2002 рр.). 
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    – Три лауреатські відзнаки творчості за два роки... Як вдається 

так результативно працювати? 

    – Коли вже несила жити з тим творчим тягарем, то пишу — аж поки, 

здається, не „закипає мозок‖. Лише згодом відкладаю олівець, папір і 

дозволяю собі відпочити... Люблю писати, бо це надзвичайний процес, 

який приносить не зрівняне ні з чим відчуття... 

     – Які теми, проблеми розкриваєш у своїх творах? 

     – Мої кіноновела, кіноповість — це твори про людські долі, наше сьо-

годення, які десь не оминуло моє око, мій нерв. Проблеми 

загальнолюдських цінностей, сімейних стосунків, кохання і підступності 

(кіносценарій „Чоловік в кредит, або Четвертий варіант‖); проблема 

покинутих близькими людей в будинку перестарілих та інвалідів, 

їхнього життя і світобачення (кіносценарій „Ти мій син!‖); проблема су-

часної еміграції молодого покоління, родинних стосунків, мудрості 

берегині-жінки (кіносценарій „Свекрушина‖), проблема гармонії і 

дисгармонії людських стосунків (роман в новелах „Теплий двір, або 

Рапсодія струнного квартету‖). Все це з життя... І це те, чим живу не 

лише я. Працюю в жанрі власне „поетичного кіно‖, тому виходить твір, 

який ще й читається, а не лише надається до роботи режисерові. 

     – Лейтмотивом у твоїй творчості звучить тема любові, що через 

страждання таки перемагає. Чому саме так? 

     – Скільки б зла, бруду, огиди не було навколо — любов всевишня 

непереможна. Я у цьому переконана. 

     – Що автор готує для нас найближчим часом? 

     – Звісно, пишу щось нове, та про майбутні твори не люблю говорити, 

бо тоді вони довше і важче пишуться. Думаю, найближчим часом 

зустрінемося на сторінках моїх нових книжок... 

                                 // Західний кур’єр. – 2002. – 31 трав. (№ 36). – С. 12. 

 

Ірина Шалкітене 

В людях ціную душу, талант відчувати інших... 

 Про знайомство з цією жінкою мріяла давно, та в круговерті 

буденщини все якось відкладала на потім. Дуже хотілося зрозуміти, в 

чому секрет її творчості, двічі відзначеної у Всеукраїнському конкурсі 

„Коронація слова” (за процесом присудження обласних премій, у тому 

числі в літературі, мала честь спостерігати особисто). 

 Як це нерідко буває в житті, звів нас випадок, а може, й ні, бо, як 

щоразу частіше переконуюсь, у ньому, тобто в житті, все-таки більше 

закономірностей, аніж випадковостей. Та як би там не було, я вдячна 

долі, а ще своїй професії за знайомство з поетесою і кінодраматургом 
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Марією Вайно. Якби я була чоловіком, то не змогла б не закохатися у 

неї, бо це жінка надзвичайно красивої душі. У ній якимсь дивом 

поєдналися, здавалося б, несумісні риси: щирість і безпосередність 

дитинства та життєва мудрість зрілості. 

 – Пані Маріє, як Вам вдалося у наш жорстокий час зберегти 

свою душу такою чистою і доброю? 

 – Звичайна християнська душа. Завдячую батькам, перш за все, що 

не просто привели мене на світ, а й мудро підказали, що різні шляхи у 

ньому... А ще (дуже важливо!) переконливо дали можливість відчути, 

що то "любов до ближнього". 

 У мене було непросте життя, але, власне, його треба було прожити, 

щоб відчувати, а не просто шкарубнути; пізнавати суть, а не пихато 

знати, мудрувати; щось сказати людям, а не про щось кучеряво балакати. 

 – Упродовж тривалого часу Вас знали як поетесу, і раптом – 

кінодраматург, причому відразу звання лауреата конкурсу 

"Коронація слова", а тепер уже й двічі лауреата, лауреата премії ім. 

І. Франка, членство в Національній спілці кінематографістів 

України. Що привабило Вас у цьому жанрі? Чому Ви звернулися 

саме до нього? 

 – Найбільшу силу свою я вчуваю у новелістиці. Новела Стефа-

никового крою – глибока, образна, надзвичайна у психологічному зрізі. 

Кінодраматургія "поетичного кіно", за Довженком, – це особливий жанр, 

що вбирає в себе не лише кінематографічне бачення, але й 

письменницьку вправність. Тому такі кіноновели і кіноповісті 

читаються. Мені нецікавий "сухий" робочий сценарій. Новелістична 

манера мовлення знайшла себе і в кінематографічних роботах. А ще, 

окрім елементарних знань зйомки, тут потрібне якесь особливе, 

несподіване, оперативно-візуальне знання кінопідтексту. І хоч 

поривання писати для кіно виникло в мене ледь не стихійно (це цілком 

інша історія), кажуть, нічого випадкового в житті немає. Я мрію, щоб 

відродився, власне, український гідний кінематограф, і на це щиро 

сподіваюся. 

 – Пані Маріє, Ви маєте те, чого, на щастя, на відміну від різних 

звань, заслужених чи народних, не можна купити ні за які гроші. Це 

талант. А це зазвичай активізує наше національне земноводне, і 

воно починає давити тих, хто цього дару позбавлений. Чи доводи-

лося Вам відчувати це стосовно себе? 

 – Я не заздрю нікому, щиро тішуся успіхами інших, я вмію 

прощати недругам, і все це зберігає в мені мої сили... 
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 А загалом у стосунках між творчими людьми буває доволі 

всілякого. Пам'ятаю, одній людині я сказала: "Якщо ви хотіли мене 

дойняти – вам це вдалося, якщо заперечити – час (не боїтеся?) спрацює 

не на вас (як в очі мені дивитиметесь?), якщо хочете відбити мені охоту 

до написання – то це не ті методи". Мене треба (жартую) видати заміж за 

мільйонера, тоді моє єство заспокоїться, не буде бентежитися, серце 

зажиріє – і нічого з нього не зможу витиснути... Але і тут є свої 

"університети". А якщо серйозно: не на мене, а на себе люди нещирі, хай 

тратять сили, що не безрозмірні, їх за гроші не купиш. А озлоба, 

заздрість, недоброзичливість – справа невдячна. 

 – Ваші твори читаються дуже легко, як мовиться, на одному 

диханні. Відчувається, що Ви багато працюєте над стилістикою. Ви 

вимоглива до себе? 

 – О! Тут-то моя стихія: слово таке, яке хочу, яке відчуваю і бачу! 

Іноді, якщо навіть якесь одне не відпускає, то мучуся нестямно, поки не 

вишукаю того, що мені треба. Так, я працюю, не шкодуючи себе. Що 

моє жалюгідне "я" проти того, що в цих рядочках чиниться. В ту 

хвилину є листок, олівець, зримий матеріал, живе творче тіло, яке 

вгамувати мушу, як малу дитину, спеленати, щоб без рубчика, без 

складочки... 

 – Герої Ваших творів – наші сучасники, їхні проблеми – це 

віддзеркалення наших проблем. Тут присутні автобіографічні 

елементи чи даєте найширший простір фантазії? 

 – Все, що я пишу, перепущене через мене. Дещо є моє, дещо – моїх 

друзів, а багато дечого – це авторський домисел, певність у чомусь 

можливому (і важливому!). В моїх творах все це одностайне, єдиний 

організм, який неможливо розчленувати. Долі... Мереживо доль. У долях 

– цілий світ. 

 Проблеми насущні: тема духовності третього тисячоліття, болюча 

тема нашої еміграції, покинутих людей, проблеми гармонії і дисгармонії 

у світі людському. 

 Є особисте (не особистісне), є, що не байдуже (воно теж моє, бо 

через мене), є авторський домисел, як зв'язкове осмислення, як якийсь 

дуже вагомий штрих чи підтекст до нього. Десь у цьому – художня 

правда письменника.  

 – Пані Маріє, у мене склалося враження, що Ви за характером 

дуже вразлива і співчутлива. Якщо правда, то чи не боїтесь, що 

через ці якості вами маніпулюватимуть? 

 – Так, десь воно є, я вразлива. Для творчої людини це не є чимось 

дивним, адже "не можна писати з холодною душею". Моє життя зібрало 
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мене докупи і зробило сильною і цілісною, а ще – я знаю людську 

психологію... Не люблю цього слова – "маніпулювати". Слово 

шахрайства, підступності, корисливості. 

 Я в творчості маю свій Олімп. Проте навіть тут я не смію казати, 

що маніпулюю в світі своїх героїв їхніми долями. В мене вони - живі 

реалії настільки, що іноді мені здається, що якщо я їх торкну 

необережно, з їхнього тіла скапне кров... 

 – Чи мають хист до красного письменства Ваші діти? 

 – Спроби були... В мене двоє синів. Один за фахом ветеринар, 

другий – програміст. Час покаже, як усе складеться. Покоління молодих 

– інше. Праця, самозречення без ставки на визнання, оплату праці одразу 

дано не кожному, навіть якщо задатки є. (Але це інше питання). 

 – Як Ви вважаєте, у чому покликання жінки, матері? 

 – Жінки – в любові: відданій, бережній, гідній любові... Без кохання 

жінка не сповнюється жінкою. 

 Матері – у ревній відповідальності за дитя, яке зачала в собі. Адже 

зберегти в цьому шаленому світі малу дитину, вдихнути в неї духовне (!) 

начало – непроста справа. Тут не "відкуп" матеріальний, а глибока 

мудрість потрібна. Мати дітей, дитину – то великий дар, право на який 

жінка-мати відстоює все своє життя. 

 – Ви щаслива людина? 

 – Так. Щастя – це "коли тебе розуміють", це реалізація себе чи 

близьких і радість від того житейська. Це... В кожного своє. У своєму – я 

багата. 

 – Чи поділяєте твердження, що життя все розставляє на свої 

місця? 

 – Мабуть, що воно, власне, так. Рано чи пізно. За життя чи по 

смерті все стає на свої місця. І так мусить бути задля рівноваги, яку на 

терези не поставиш, але яка спрацьовує сама по собі. Це епохальна 

гармонія світу, і її важелі в руках, до яких нам не дотягнутися, проте 

завжди про них треба нам усім пам'ятати. Це так просто. 

                                                // Анонс-контракт. – 2002. – (№ 34). – С. 42. 
 

Віктор Іванців 

„Четвертий варіант”, або Диплом лауреата 

 Всеукраїнський конкурс романів та кіносценаріїв „Коронація 

слова‖, що проходить під егідою телеканалу „1+1‖ та шоколаду 

„Корона‖, назвав серед переможців й івано-франківську поетесу і 

письменницю Марію Вайно. 



79 

 

 Її кіносценарій психологічної драми „Чоловік в кредит, або 

Четвертий варіант‖ був одним з-поміж майже 2000 творів, надісланих на 

конкурс, у тому числі відомими та знаними кінодраматургами. Але він 

не розчинився у загальному потоці, а здобув визнання та похвальну 

оцінку журі і в результаті став дипломантом.  

       Отож, попереду копітка і щаслива праця із втілення кіносценарію у 

життя. Івано-Франківський осередок Спілки кінематографістів планує 

посприяти у виданні кіносценарію на Прикарпатті. До речі, пані Марія  

свого часу натхненно оволоділа технікою зйомки на кіностудії 

„Верховина‖, а значить мистецтво кінематографа знайоме їй і близьке. 

Будемо сподіватися, що з часом глядачі отримають чудову нагоду 

побачити фільм за сценарієм Марії Вайно на екранах. 

       А поки що поетеса, письменниця Марія Вайно у нових планах та 

задумах, спрямованих на пізнання ще не пізнаного. 

                                        // Високий замок. – 2001. – 19 січ. (№ 14). – С. 3. 

 

Степан Писуляк  

Кіносценарій Марії Вайно – лауреат конкурсу 

 На думку пересічного обивателя, функція бібліотеки зводиться до 

простого обслуговування читача: видати книжку, поповнити книжковий 

фонд. Цей стереотип радикально ламає завідувач централізованої 

бібліотечної системи Марта Кушнерчук спільно з очолюваним 

колективом. 

       Вони доводять, що бібліотека може стати дуже важливим фактором 

у формуванні загальнолюдських якостей, національно-патріотичних рис, 

виробленні літературно-мистецьких смаків, тобто якостей, котрі дуже 

потрібні молодому поколінню українців, котре розвивається не просто в 

умовах політичної незалежності держави, але й в умовах нових 

соціально-економічних відносин, жорсткого пресингу чужорідних 

етичних, естетичних, мовних норм, які мають згубний вплив на 

несформовані характери. В активі бібліотечних працівників є чимало 

масових заходів, серед яких – спільні зі школами та громадськими 

організаціями відзначення національних свят, пам’ятних дат, зустрічі з 

цікавими людьми, літераторами, митцями. 

       Минулого тижня Марта Кушнерчук, завідувач краєзнавчого відділу 

Раїса Грушецька, бібліотекар Світлана Гаєвська представляли в районній 

юнацькій бібліотеці поетесу, прозаїка та кіносценариста з Івано-

Франківська Марію Вайно. 

      Доречно нагадати, що Марія Вайно стала лауреатом Всеукраїнського 

конкурсу „Коронація слова‖, її кіносценарій „Чоловік в кредит, або 
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Четвертий варіант‖ визнаний найкращим з числа чотирьохсот із лишком 

представлених на конкурс сценаріїв. Учні надвірнянських шкіл 

залишилися дуже задоволеними спілкуванням, з увагою слухали 

відповіді на десятки заданих запитань. Приємно відзначити, що подібні 

зустрічі викликають у підлітків справді непідробний інтерес до 

літератури. 

        Щире слово про Марію Вайно виголосив Нестор Чир. 

                                        // Народна воля. – 2001. – 10 квіт. (№ 30). – С. 2. 

 

Юліан Яковина 

„Чоловік в кредит” від Марії Вайно 

 За сприяння Івано-Франківського осередку Національної спілки 

кінематографістів України у видавництві „Нова Зоря‖ побачив світ 

перший кінодраматургічний твір на Прикарпатті з інтригуючою назвою 

„Чоловік в кредит, або Четвертий варіант‖. Його автор – прикарпатська 

поетеса Марія Вайно. А цей кінотвір – переможець Всеукраїнського 

конкурсу романів та кіносценаріїв „Коронація слова‖, який був 

організований українським телеканалом „1+1‖ та представництвом 

шоколаду „Корона‖ в Україні „Крафт Фудз Україна‖. Нещодавно в Києві 

відбулася прес-конференція та презентація книг лауреатів. Тож наше 

інтерв'ю з Марією Вайно – членом Національної спілки 

кінематографістів України, яка щойно повернулася з Києва, як мовиться, 

за гарячим слідом. 

 – Отже, в столиці відбулася презентація першого 

кінодраматургійного твору Прикарпаття. Декілька слів про це. 

 – 1 червня в Києві відбулася прес-конференція та презентація книг 

– переможців конкурсу „Коронація слова‖. Виданий в Івано-Франківську 

кіносценарій виявився єдиним, що пропонувався серед переможців цьо-

го жанру читацькій аудиторії. Про це вже інформувала преса, зокрема 

престижний мистецький часопис екранних мистецтв „Кіно-коло‖. 

 – Чому, на твою думку, кіносценарій психологічної драми 

„Чоловік в кредит, або Четвертий варіант” був презентований як 

єдине в Україні кіносценарне видання? 

 – Не всі кіносценарії надаються до літературного прочитання. Не 

всі вони мусять бути такими. Є просто режисерські варіанти. Цей – із за-

бутої когорти довженківського „поетичного кіно‖ – прекрасно сприй-

мається читацькою аудиторією. Тому став єдиним, який можна було 

видавати з дозволу організаторів конкурсу під логотипом телеканалу 

„1+1‖, шоколаду „Корона‖ та лауреатського знака „Коронація слова‖. 
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 – Володимир Даниленко, керівник цього проекту, сказав, що 

пишається тим, що власне цей конкурс відкрив тебе як 

кінодраматурга... 

 – Так, були ці теплі слова. Хоч фактом залишається те, що в мене є 

виданими ще три книжечки, проте такого резонансу моя творчість на-

була лише після перемоги в конкурсі. А щодо твору, знавцями 

відзначено цікаву побудову, своєрідну стилістику, викінченість психо-

логічних епізодів, цілісність художнього і водночас кінематографічного 

твору. 

 – Пані Маріє, над виданням кіносценарію працювала велика 

мистецька група твоїх однодумців, колег. Хто вони? 

 – Звичайно, неможливим було б видавництво цього кіносценарію, 

якби всі організаційні та спонсорські питання не взяв на себе Івано-

Франківський осередок Національної спілки кінематографістів України. 

Щиро вдячна також видавництву „Нова Зоря‖, яке професійно і 

оперативно видало цю книжку. Дизайн книги належить невгамовній 

натурі – митцю Богдану Губалю. Художнє оформлення здійснила 

науковий працівник ІФДХМ Надія Бабій. Уклін їм і шана, а також 

подяка всім спонсорам, добродійникам. 

 – Психологічна драма. Психологічна новела. Чому власне 

психологічний аспект є домінуючим у твоїй творчості? 

 – Психологічні твори — це твори внутрішньої акцентації. Тут своя 

канва психологічного механізму і в подачі характеру, образу, його 

пізнання, світосприймання, здатності до дії і, власне, сама дія, що має 

ситуативно різне рішення за певних обставин. Отож про сумісність, су-

бординацію, співвідносність і неминучий антагонізм чи 

взаємовиключення йдеться у творах даного виду. Це полотна складні в 

написанні, але які вони вагомі і виразні у своєму внутрішньому світлі і 

потрібні людям... 

 – Кінодраматург Марія Вайно... Як тобі нове амплуа? 

 – Відчуваю свою силу в новелістиці, її я вкраплюю і в кінодрама-

тургію. Тому мої твори якісь інші, колоритніші, кажуть. Іноді шкодую, 

що аж тепер сповна можу працювати в цьому жанрі, хоч ти, Юліане, про 

це мені говорив ще багато-багато років тому. Проте я жінка, мати, і я 

вибрала головніше. Вдячна всім, хто мене розуміє. 

                                  // Західний кур’єр. – 2001. –  22 черв. (№ 25). – С. 6.  
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Юліан Яковина             

„Ця притягальна сила кіно...” 

 У коловороті буднів і суворих реалій нашого часу кожний з нас 

залишається трішки мрійником і прагне поступу дня, а в ньому дива, 

свята душі. Незабутні зустрічі, цікаві люди, щасливі миті. Вони іноді 

цілком несподівано вриваються в наше життя, огортаючи хвилею 

благодаті. Почуваюся щасливою людиною, оскільки доля дарує мені 

безліч таких миттєвостей – я серед чудових, талановитих моїх друзів. 

     Зовсім недавно з великим успіхом в Івано-Франківську пройшла 

презентація нової збірки віршів „Нитка Аріадни‖ поетеси Марії Вайно. 

Але мало хто знає, що пані Марія захоплюється аматорським 

кіномистецтвом. А нинішня  розмова з нею – саме про бачення нею 

кінематографа. 

       –  Коли вперше відбулася зустріч з кіно, чи залишилася вона в 

пам’яті? 

     – Авжеж. Маленькою дівчинкою довелося мені бачити воєнну 

хроніку. Пам’ятаю, як прикипала до стільця, коли на мене „летіли 

літаки‖, „насувалися гусениці танків‖. Власне, певно, тоді я відчула ту 

величезну притягальну силу кіно. Війна в оповіданнях була не такою... Я 

була вражена. 

     – Пані Маріє, пригадую нашу першу зустріч у навчальній студії 

кіномистецтва. Це було... у 1988 році. 

    – Так, так. В мене з’явилася тоді невеличка кінокамера і, безперечно, 

не могло не виникнути потреби опанувати її. Пам’ятаю, як часто на 

студійних заняттях ми розмірковували про високе мистецтво, зокрема 

про кінематограф... про деталі, нюанси, які дають можливість глибше 

пізнати не лише технічний процес у кінозйомці, найголовніше – 

захоплюючий, творчий. 

     – Кінематограф і література. Що означає особисто для тебе синтез 

цих понять? 

     – Синтез? Література – родоначальниця, старійшина і цілком 

самодостатня. Тому не дивно, що в неї я закохана віддавна. 

Кінематографом теж захоплена, адже він не тільки словом полонить, а й 

неперевершеною смисловою акцентацією, багатством колористики. 

Якщо перекладати літературний твір на мову кіно – визнаю лише той 

варіант, який трансформує подачу матеріалу як щось виразніше, 

неодмінно краще. 

     – Пані Маріє, Ти вчителька, мати, поетеса. У твоєму житті багато 

рутинного. А як тобі пишеться? 
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     – Я дуже люблю своїх синів, своїх учнів. У житті моєму все непросто, 

проте... „Мій стіл – моя фортеця‖, як писала Жорж Санд. А пишеться не 

завше легко, зокрема новелістику. Це праця „як поле зорати‖ (так казав 

Стефаник). Люблю писати в тиші, олівцем. Ніяке перо, кулькова чи 

гелева ручка не зрівняється із звучанням олівця на папері. 

     – Вкотре читаючи твої поетичні твори, щоразу вбачаю в них 

готовий кінематографічний сценарій. Чи було колись бажання 

екранізувати свою поезію, прозу? 

     – На меті не мала. Проте не можу заперечити, що не хотіла б. Якби 

знайшлася співзвучна режисерська натура, якій моя творчість була б 

близькою, тоді можна було б говорити про співпрацю. 

     – А як же твоя давня мрія написати кіносценарій? 

     – Мрія губилася, поверталася і ... губилася вкотре. Але гадаю: ото 

візьме й понесе мене якоюсь новою течією...                                                                                                                           

                                      // Західний кур’єр. – 2000. – 11 лют. (№ 6). – С. 9. 

 

Ростислав Михайловський 

З „Ниткою Аріадни” крізь лабіринти доль 

 Перед тим як прочитати видану в листопаді минулого року книжку 

Марії Вайно „Нитка Аріадни‖, на одному подиху (вже вкотре!) 

перечитав „Марію‖ Уласа Самчука. 

       Перебуваючи під враженням від „Марії‖, не думав, що, взявши до 

рук невеликий томик поезій і прози Марії Вайно, залишусь у полоні 

глибоко душевних, часом драматичних життєвих колізій, що потрясли 

мене (і чи лише мене) у творі українського метра XX століття – Уласа 

Самчука. 

       Героїні новел, ескізів, образків, поезій Вайно у своїх душевних 

болях, внутрішніх діалогах і монологах роздумують про щастя і 

невідворотність долі – такі близькі до Самчукової „Марії‖. В збірочці 

Марії Вайно „Нитка Аріадни‖ мене до глибини душі потрясли: ескіз 

„Блукаючі зойки‖, образок „Бенефіс‖, новели „Носовичок‖, „Спокута‖, 

„Люди! Яка мила!‖, „Фатум‖, „Черниця в миру‖. 

         Любов до матері закладається в нас Всевишнім, мабуть, з появою 

отої першої клітинки буття, з її першого до останнього подиху. А її 

відхід у небуття викликає в кожного „блукаючі зойки‖, втрату чогось 

невідтворного і водночас віру в безсмертя душі, перехід тіла фізичного в 

метафізичне. 

         Авторка в ескізі „Блукаючі зойки‖ втрату найдорожчої людини 

передає такими словами: „Затяглося небо – хмарами. Злякала – 

блискавка, роздробилася... Пучок ламких ліній такий, як ті, що від 



84 

 

тромбу розчахнули Ваші груди у чорне сонце... А небо лишилось – 

велике, як мамина душа, чи, може, то материна душа лишилася небом...‖ 

       В образку „Бенефіс‖ виклад типової теми: розчавлення маленької 

людини сучасним жорстоким, немилосердним світом, крізь призму 

якого ж пробивається „порятунок‖, за який треба платити „бенефісом‖ 

життя. 

       Проблема безбатьківства досить оригінально розкрита в новелі 

„Носовичок‖. Подаровану батьком, хоча вже колишнім, носову хустинку 

хлопчина береже як дорогу реліквію і саме через неї відкриває для себе 

жорстокі закони любові і ненависті. 

       Тему щирого, безкорисливого кохання юнака до покинутої 

чоловіком, набагато старшої від нього вистражданої жінки розкрито в 

новелі „Спокута‖. 

       Відчувши в незнайомці дорогі йому риси своєї недавно померлої 

коханої, юнак готовий піти на самопожертву і спокутувати перед нею 

свої гріхи, одружившись із нерівнею. 

       Дуже гостро відчуває жіночу душу Марія Вайно в новелі „Люди! 

Яка мила!‖. Людмила не знала щастя в дитинстві, бо виросла в дитячому 

будинку. Не знала вона його і в юності та сімейному житті. Воно її 

завжди обходило стороною. Навіть тоді, коли знайшла близьку душу. 

       Пройнятися чужим болем, відчути його не кожен зможе. Марія 

Вайно змогла і відчула, вона пропустила його через своє єство, свою 

душу. Це довела вона і в новелі „Фатум‖. На герої цього твору Петрі 

лежить якийсь фатум: жінки, які пов’язують з ним долю, народжують... 

мертвих дітей. 

       У своєму творчому горінні Марія Вайно всім серцем відчуває біль 

матерів за втраченими дітьми (мабуть, і тому, що сама мати двох 

дорослих синів). Гіркий хліб чужини, підневільного рабського життя на 

заробітках... А все через оте кляте, що треба бути не гіршим від іншого, 

щоб в люди вибитися... Через оті прокляті доляри, що часом пахнуть 

кров’ю і приносять смерть. Гинуть двоє молодих людей – Петро і 

Дарина. Їхня мати стає „черницею в миру‖ (однойменна новела). 

Вражаючими є слова, що звучать у кінці новели. По-довженківськи 

авторка висловлює їх: «А світ чи віддасть їй дітей, чи ковтнув в прірву 

часу... і сито дивується силі, що є нездоланною в жінці, яка й на 

колінах... є монументом у часі оцім – і над ним...» 

       У збірці „Нитка Аріадни‖ в порівнянні з попередньою „Терпкість‖ 

(1992 рік) помітний ріст поетичного таланту Марії Вайно. Її поезії 

наповнились цілісністю в зображенні образів, збагатились життєвою 
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мудрістю, наповнились всепроникливим пізнанням самої себе, 

навколишнього світу. 

        Гірко відчувати смерть дорогої людини, в стократ болючішою стає 

втрата матері. Це відчуває лірична героїня у вірші „З-під ніг – земля...‖, 

який відкриває поетичну частину книги. Поетеса з’єднана зі своєю 

ненькою душевним перевеслом, яке невидимо зв’язує світ земний зі 

світом потойбічним. Хвилююче звучать останні рядки поезії: „...і світ 

Ваш... якось повився – в мені... Мені душа була вже Ваша близько... ‖ 

        Жіночі болі не минають, не змовкають, коли жевріють, вони 

живуть, але важливо, щоб вони не трансформувалися в зло, а 

переростали в добро. Відходив чорний біль, а залишивсь світлий („Мої 

болі та переболені – все болять‖). 

         А скільки навкруги зла, злих язиків, що сіють отруту, вважаючи 

себе „праведниками‖, сумлінно чатують на чуже сумління (вірш „Ще не 

було ні втіх, ані ночей...‖). 

        Як важливо завжди залишатися самим собою, не розкришитись „на 

кілля‖, не бути „Осміяна по закутках премудрими, закидана, як сміттям, 

тими буднями...‖. Це ох як нелегко! Про це авторка зізнається в поезії 

„Ні перед ким нічим не завинила‖. 

        Програмною в збірці „Нитка Аріадни‖ є, на мою думку, поезія „Он 

блідне день‖. „Блідне день, немов згасає світ‖. Хтось загубив світло своєї 

душі. Тінями стають люди, зникають разом з ними. Безсиліють серця, 

заплуталась безпорадно ніжність. Хто виведе нас із лабіринтів доль? 

Звичайно, любов, дає відповідь поетеса. Любов з допомогою „Нитки 

Аріадни‖. 

       Важко жити роздвоєною душею, коли в тебе вийняли душу із серця. 

Ще важче, коли ці дві половинки вже більше ніколи не зростуться. 

Проблему двох половинок (чоловіка й жінки), яких об’єднує любов 

Всевишня, вирішує поетеса у вірші „Горішина‖. 

Гірко, якщо в душу закрадається самотність, ще гірше бути самотніми 

удвох (цикл „Спазми‖, її „маленькі‖ трагедії), трагічно обпектись „об 

власну любов‖, „спорожніти в правоті‖, „рвати душу клаптями з себе‖, 

щоб „хата згодом – стала пусткою‖ („Обпеклася о власну любов‖). 

         Запізніле каяття не приносить щастя, як і „відчуття своєї 

нікчемності‖, „всіх до себе образ‖ у минулому. Ґрунт зникає з-під ніг, 

коли проводжаємо після цього вже „не свою дружину... – чиюсь‖. 

         Любов іноді сліпа і всепрощаюча. Він її „знищував і воскресав‖, 

вона була „княгиня і жебрачка‖, „йшов – і покидав‖. Але настав час, і 

вона прозріла... і не пішла за ним. А він, він... втратив її любов, що була 

для нього ангелом-охоронцем. („Ти знищував мене і воскрешав‖). 
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Біблійний сюжет взятий в основу поезії „Дорога блудниці‖. Жінка 

спізнала благодать любові, „її єством у себе перейняла‖ і стала... 

грішницею, „бо втіх в житті впізнала більш, ніж інші‖. Старійшини-

мудреці засудили її до страти. Зібралася юрба, каміння назбирали люди і 

кожен готовий був кинути у неї першим. Але... прийшов Пророк і 

словом Любові спинив тих, що зібралися. І пізнала вона іншу любов. 

Любов Всевишнього Творця. 

         Цікаві колоритні образи постають перед нами з книги Марії Вайно 

„Нитка Аріадни‖, водить авторка своїх героїв лабіринтами доль. Вона 

проникає у їхній внутрішній світ, розкриває їхні душевні переживання 

крізь призму власного життя, передає власні болі, типізує побачене і 

пережите, намагається проникнути в таїну людських почуттів. 

         Вдало передають зміст творів Марії Вайно, їхню життєву 

багатогранність прекрасні ілюстрації – мережива-лабіринти, які 

виконала художниця з Івано-Франківська Ольга Шулепа. 

         Книга талановитої поетеси з Івано-Франківська, нашої землячки 

(виростала в Калуші і вчилася в СШ №1) Марії Вайно – ще одна її 

творча сходинка до Парнасу, ще одна вершина для сходження на 

поетичний і прозовий Олімп. І віриться, що ця книга не остання в її 

літературному доробку, що її талант прогресуватиме, а творча уява 

зростатиме. 

                                          // Калуське віче. – 2000. – 19 лют. (№ 7). – С. 4. 

 

Юліан Яковина 

Слово зі столиці повернулося коронованим 

 „Мрія губилася, поверталася і ... губилася вкотре. Але гадаю: ото 

візьме й понесе мене якоюсь новою течією‖, – такою алегорією 

завершилося інтерв’ю з відомою на Прикарпатті поетесою, прозаїком 

Марією Вайно, коли я спитав у неї про давню мрію – створити 

кіносценарій. Інтерв’ю з п. Марією було надруковано в газеті „Західний 

кур’єр‖ у лютому поточного року – а вже в серпні Івано-Франківський 

осередок Національної спілки кінематографістів України першим вітав 

свою колегу Марію Вайно з її новим твором.  

       Кіносценарій психологічної драми „Чоловік в кредит, або Четвертий 

варіант‖ авторка надіслала на Всеукраїнський конкурс романів та 

кіносценаріїв „Коронація слова‖, що проводився під егідою 

телевізійного каналу „1+1‖ та шоколаду „Корона‖. А далі заслужена 

нагорода – диплом лауреата конкурсу. 

     – Маріє, на „Коронацію слова” було надіслано майже дві тисячі 

сценаріїв. Серед них, знаю, немало створених маститими 
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кінодраматургами. Однак авторитетне журі відзначило твій. Чи 

мріяла про такий успіх? 

     – Я давно відчувала, що можу сказати своє слово в кінодраматургії, 

проте реалізувала себе тільки тепер. Високе визнання професіоналів є 

вельми втішним для мене нині і водночас стає творчим поштовхом до 

подальшої праці в царині українського кінематографа. 

     – Керівник проекту „Коронація слова” відомий письменник, 

кандидат філологічних наук Володимир Даниленко – автор багатьох 

літературних конкурсних проектів. Хоча б таких гучних, як останні: 

„Вечеря на 12 персон”, „Золотий бабай”... Чи не тому ти вирішила 

взяти участь саме в цьому конкурсі? 

     – Я бачила виступи п. Володимира з цим проектом на телебаченні. 

Мені імпонує його літературна обізнаність як науковця, письменника, 

відверта і новаторська позиція справжнього громадянина, що ревно 

вболіває за культуру та її розвиток. Звідси його пошук нових талантів. 

Сподіваюся тепер зустрітися і познайомитися з цим чоловіком в Києві. 

Відчуваю, що люди, які поруч нього, – його соратники, і це тішить. 

    –  Як виникла ідея створення кіносценарію „Чоловік в кредит, або 

Четвертий варіант”? 

     – Сама тема до написання твору нуртувала в мені два роки тому. 

Почала, було, писати новелу – не вмістилася в ній. Згодом зробила деякі 

шматки до повісті. Та відчувала: знову щось не те. А от як взялася за 

кіносценарій – написала його на одному подиху. Це психологічна драма. 

І власне, в такій формі, як виявилося, мені вдалося відтворити чоловічий 

образ у динаміці, панорамніше. Твір багатогранний. Кажуть, сильно 

зазвучала тема духовності третього тисячоліття. Твір належить до 

кіносценаріїв, що надаються до літературного прочитання. 

    –  Якою ти бачиш екранізацію? 

     – Хотілось би, щоб режисер-постановник був духовно спорідненою зі 

мною людиною: тоді фільм буде справжнім. Я зробила шмат своєї 

роботи. Гідне кіновтілення може тільки увиразнити мою працю 

колористикою, живим рухом, доречною кадровою майстерністю. 

     Чесно кажучи, про екранізацію я не задумуюсь, бо вже відчуваю нові 

роботи і живу ними. Цей твір, як дорослу дитину, віддала в люди... 

     – Маріє, а що далі? 

    – Не хочу зупинятися на переможній події довше як на якусь хвилю, 

бо інакше можна втратити нову... В даний момент пишу новели, образки.  

     Є дещо нове для кінематографа, але це – ще не вистояне молоде вино 

творчого дозрівання. Та чи варто про нього говорити? Краще просто 

писати – і все. 
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     – Івано-Франківський осередок Спілки кінематографістів планує 

посприяти у виданні твого кіносценарію на Прикарпатті.  

     – Я вже бачу початок Вашої роботи. За сприяння дякую. Думаю, що в 

скорому часі цей твір дійсно побачить світ під логотипом конкурсного. 

Мушу визнати, що не пройшли даремно наші бесіди і навчання техніці 

зйомки на кіностудії „Верховина‖. Вони додали мені впевненості в собі, 

хоч, безперечно, була далі самоосвіта. 

     – Як одного з переможців „Коронації слова” тебе запросили на 

церемонію нагородження в Київ. Що для тебе означає ця подія? 

      – Пізнання ще не пізнаного. Я – нова людина в цій творчій 

атмосфері. Чекаю зустрічі з тими, хто мене відчув, зрозумів, зустрівшись 

очима з моїми рядками. Хочеться познайомитися з іншими 

кіносценаристами, їхніми творами. Сподіваюся на творче 

взаєморозуміння. 

      Івано-Франківський осередок Національної спілки кінематографістів 

України вітає свою колегу і бажає щасливої дороги до Києва. З 

перемогою, Маріє! 

                                   // Західний кур’єр. – 2000. – 22 груд. (№ 51). – С. 7.  

                                                                                       

Ярослав Дорошенко 

Нитка Аріадни 

       Марія Вайно кладе своїм літературним плугом одночасно дві скиби, 

тобто творить прозу і поезію. 

       Вже після дбайливих засівів зібрала перші два ужинки – це книжка 

прози „Паводок‖ та збірка віршів „Терпкість‖. 

       Написала нові твори, зокрема емоційно психологічний цикл 

особистої лірики. Твори відзначаються своєрідною образністю, 

філософським осмисленням складної людської сутності, пізнанням 

життя через вибухові миттєвості, нурт переживань, зіткнення 

контрастних поглядів, думок, настроїв. 

       Думається, вміщеною добіркою віршів з нової збірки „Нитка 

Аріадни‖, що незабаром побачить світ, авторка зацікавить читачів 

газети, заохотить до глибокого пізнання свого поетичного світу. 

                                          // Галичина. – 1999. – 28 жовт. (№ 171). – С. 12. 

 

За ниткою Аріадни – у світ образів і метафор 

       В Івано-Франківському кафе „Пан Арт‖ відбулася презентація 

третьої книжки поезії і прози Марії Вайно „Нитка Аріадни‖. Дві 

попередні – „Терпкість‖ (поезія) і „Паводок‖ (проза) – побачили світ ще  

1992 року. 
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       „Якщо в поезіях можуть мати перевагу особисті переживання, то в 

новелах, ескізах, образках Марія Вайно розкривається як глибокий 

психолог‖, – пише в передмові до „Нитки Аріадни‖ письменник Ярослав 

Дорошенко. Наводяться тут і витяги з літературознавчих розвідок 

Євгена Барана та Ольги Слоньовської про поезію і прозу Марії Вайно. 

Отож схвальних оцінок вистачає. 

       Доброго слова варте і художнє оформлення збірки – ілюстрації 

Ольги Шулепи та дизайн Богдана Губаля. А з’явилася вона на світ у 

видавництві „Лілея-НВ‖ завдяки цілій плеяді спонсорів і добродійників.  

                                                               Вл. інф. 

                                                            // Галичина. – 1999. – 17 груд. – С. 4.                           

  

Вероніка Заник 

І тільки схлип той – в моєму вірші                                                                                               
     Жіноча література – цим нелітературознавчим „терміном‖ 

характеризували нову книгу Марії Вайно учасники недавнього вечора-

презентації, що відбувся в кафе „Пан-Арт‖. На презентацію збірки 

віршів та новел „Нитка Аріадни‖ прийшли голова місцевої Спілки 

письменників п. Ярослав Дорошенко, голова Івано-Франківської Спілки 

художників п. Богдан Губаль, „спонсори та добродійники‖ (як називає 

сама їх п. Марія) та інші запрошені авторкою дотичні до видання книги 

люди. 

     Марія Вайно, безперечно, має свою сталу читацьку аудиторію, якій 

імпонує література, що ґрунтується на емоціях. Їй притаманна висока 

частота вживання таких слів як „любов‖, „життя‖, „серце‖, „душа‖, 

„самотність‖, „сльози‖… Шанувальники такої поезії і прози отримали 

чимало задоволення від третьої книжки Марії Вайно і зможуть щиро 

поплакати, посумувати, попереживати разом з ліричними героїнями п. 

Марії. 

     „Нитка Аріадни‖, видана івано-франківською „Лілеєю-НВ‖, 

ілюстрована роботами ще однієї жінки-мисткині – Ольги Шулепи. 

Орнаменти п. Ольги, витиснені на шкірі, на думку Марії Вайно, 

гармонійно поєднуються з творами літераторки та є близькими до них за 

своєю жіночою філософією. 

     Нова книга – дещо несподівана для „колекції‖ видавництва „Лілея-

НВ‖, де решті „експонатів‖ не так яскраво притаманні статеві ознаки, – 

вийшла у світ за сприяння міської влади та ряду керівників місцевих 

підприємств і організацій. 

                                 // Західний кур’єр. – 1999. – 17 груд. (№ 51). – С. 10.   
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Євген Баран 

Троянда цвіте. Самітня... 

 Вайно Марія. Терпкість. Поезія. – Коломия: Світ, 1992. – 95 с. 

Вайно Марія. Паводок. – Івано-Франківськ, 1992. – 30 с. 

     Розмови про літературу лиш тоді будуть чогось варті, коли ми 

навчимося слухати всіх. Коли не відмахнемося від найтихішого голосу, 

коли не знехтуємо нейнепомітнішим досвідом. Тому що кожна людина 

переживає власну трагедію, вірить власному досвіду, надіється на 

власний успіх. Інакше у цьому світі і не може бути. Відкинувши 

дрібниці життя, відкинувши дрібниці літератури, — ми ризикуємо 

втратити відчуття реальності. 

     Не знаю, чи звернув би увагу на ці дві книжечки, якби не випадок. 

Справді ж бо, вже п'ять років живуть вони самостійним життям, а 

виглядають самотніми і покинутими. Згадуються "Айстри" Олеся. Як 

часто доля книжок нагадує долю квітів. Непомітне народження, 

непомітне цвітіння, тихе відмирання. Здавалося б, для чого взагалі 

існувало? Аж ні. Раптом серед забуття хтось, ніби навмисне, зацитує: 

          Моє життя — невиораний лан, 

          Зерно зрослось із серцем непосіяне. 

          Забутий кимось світ душі – талант, 

          Що десь у горлі розірвавсь із мріями. 

 

          Літа пройшли. Чи півжиття пройшло?  

          І живоття пече жагою – муками.  

          Воскреснути живій, та чи дано?  

          Чуттям. 

                    Відлунням. 

                                       Голосом.  

                                                      Хоч... 

                                                                звуками...  

     Говорять про смерть поезії. Говорять літературні сноби. Жива людина 

має потребу у поезії. Не осмислену нею. Комусь пощастить, і він візьме 

до рук томик любовних сонетів Петрарки чи Шекспіра; інші відкриють 

для себе чарівний світ Сосюри і Малишка. А ще для когось світ поезії 

відкриється завдяки віршам Марії Вайно. Нічого дивного чи 

парадоксального у вибудуваному іменному ряді немає. Швидше 

навпаки: закономірність пізнання, закономірність відкриття. 

     Світ поезій Марії Вайно дещо ідилійний, моментами наївний, — але 

це чистий і відкритий світ. Світ трагічний, але не безнадійний. Лірична 

героїня поезій М. Вайно — молода жінка, яка зазнала особистих втрат і 
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залишилася самотньою. Але в жодному із віршів ми не знайдемо 

докорів. Є біль, що її не зрозуміли. Є надія і є любов: 

          Молюсь, не встаючи з колін. 

          Молитва – бумерангом з стін: 

          – А, може, то – спокуса? 

                                              Сміх? 

          — Любов як дар... То – не на гріх... 

     Жінка. Самотність. Нерозділене кохання. Лірична героїня пробує 

осмислити внутрішню трагедію, особистісну трагедію покинутої жінки, 

але ніде немає і натяку на затаєну злобу. Є тільки любов. У цьому 

трагедія, у цьому ідилія, у цьому наївність, у цьому правда ліричної 

героїні: 

          Троянда цвіте. Самітня... 

          Самітня, 

                         неначе жінка.., 

          І скапує он сльозою, 

          Журбою її краса 

          У зав'язь нового суцвіття, 

          Аби не збулось грозою, 

          Болючою і швидкою, 

          Його нетривке життя. 

     Ця лірична сповідь сповнена внутрішнього спокою. Чого він 

коштував героїні, — ми можемо тільки здогадуватись. Але лірична 

героїня пішла на цей важкий крок — через сповідь до спокою, бодай до 

спокійного осмислення того, що з нею відбулося. Цій меті служать і 

ліричні мініатюрки із книжечки "Паводок". Навіть попри деяку наївність 

сюжетних і настроєвих ходів вони виконують роль своєрідної 

психотерапії. Крізь призму цієї проблеми книжечки Марії Вайно також 

заслуговують на увагу. 

                                                                                                                                                                            

                                                          // Перевал. – 1997. – № 2. – С. 192-193. 

 

 

Марія Вайно 

Сповідь душі 

 В її серці пульсують два струмені: українська, мамина, кров і 

естонська – батькова. 

     Два світи клином зійшлися в долі цієї жінки: світ творчості (келія 

душі) і світ материнства, що віддзеркалює педагогічний талант. А ще 

двійко синів, як половиночки горішини, чи то половиночки її серця. 
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    «Я в творчості трохи інша, як в житті, – міркує Марія Едуардівна 

Вайно (Бушан), поетеса, письменниця, вчителька української мови та 

літератури загальноосвітньої школи № 25 міста Івано-Франківська. – В 

творчості я незбагненно щаслива. Це вища насолода, яку може звідати 

людина, насолода, яку годі зрівняти з чим-небудь. А життя мене веде 

тернами... Часом здається – край, далі уже – несила. Діти тримають на 

землі, сини мої, моє вимріяне з дитинства святе материнство. А не звідай 

я стільки гіркоти, терпкості на віку, чи могла б щось сказати людям, чи 

була б правдивою сповідь моєї душі?!» 

     Народилася Марія Вайно на Рогатинщині. В Калуші спливли, як за 

водою, дитинство, юність. Донині теплом в очах жевріє спогад про 

студентські роки в Чернівецькому державному університеті. А коли 

вимушена була піти на власний хліб (перевелася на заочне відділення, 

щоб допомагати сім’ї), попросилася у вижницького заврайвно в 

наймальовничіший куточок. 

     Такої краси, як у Вовчинцях Чернівецької області, важко придумати. 

Але ж земляна підлога в оселі, Боже правий!!! Нічого, звиклася. Більше 

року Марічка жила з господинею в кухні, босоніж ходила земляною 

долівкою. А випари лушпиння, січки, запах свіжого молока!.. Вони 

стали якимись рідними, незабутніми.  

     Вчителювала, зростала, творила. Творила свій світ і себе в цьому 

світі. А проростала її сповідь у двох збірочках: „Терпкість‖ і „Паводок‖. 

Проросла... А квітуватиме як! Розлетиться той цвіт пелюстками по землі, 

загляне не в одні очі, щоб запитати: „Хто ти є на цій землі?‖. 

                                                  // Дзвоник. – 1995. – 18 трав. (№ 1). – С. 4. 

 

Іван Гаврилович 

Книжки вчительки 

 

     З поетичною творчістю Марії Вайно, вчительки СШ № 24 обласного 

центру, „Рідна земля‖ вже знайомила своїх читачів. Тож з великою 

приємністю довідалися про те, що побачили світ перші (й одразу аж дві!) 

книжечки – „Терпкість‖ і „Паводок‖. Друга – то коротка проза: новели, 

образки, які, втім, за своєю образністю, лірично-емоційною 

наснаженістю письма теж багато в чому сповнені поетичного звучання. 

Книжки допомогли М. Вайно видати в Івано-Франківську та в 

коломийському видавництві „Світ‖ спонсори – ряд підприємств 

Прикарпаття. 

     Днями у СШ № 24 відбулася презентація збірок поетеси-вчительки. 

Вона пройшла, справді, як вистава поетичного театру. Заворожували 
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слухачів душевно-проникливі, глибоко інтимні твори М. Вайно, які 

читала сама авторка, її колеги-педагоги й учні. 

                                      // Рідна земля. – 1993. – 19 берез. (№ 131). – С. 10. 

 

Ольга Слоньовська 

Паводок. Терпкість верби плакучої 

(рецензія на збірки М. Вайно „Паводок” та „Терпкість”) 

 Маємо відразу аж дві книжечки Марійки Вайно: прозову „Паводок‖ 

і поетичну „Терпкість‖. А за цими книжками – найкращі роки життя і 

найтяжчі сум’яття і жалі. Обидві книжки виключно жіночі: мова від 

імені жінки і через призму жіночого вічно страждаючого магічного 

кристалу любові і терпіння. Хіба що львів’янка Марія Барандій досі 

наважувалася на таку рвано болючу ноту, яку взяла наша авторка в 

новелах та образках. 

     На мою думку, найсильнішим твором у збірці „Паводок‖ є „Маленька 

цяточка‖. Визначена авторкою як замальовка, ця річ в дійсності є 

новелою з експресивним, високоемоційним началом. Майстерно 

виведений образ мужчини-ідеалу, ніжної, доброзичливої душі, не 

здатної знищити навіть маленького павучка, раптом не просто блідне і 

розсипається, а на очах перетворюється в жалюгідну і потворну істоту, в 

монстра, в якого, за влучним висловленням, „Краса мертвим жахом 

осипалась. Ніжність вишкірилась‖. Доброта виявилася фальшивою, 

відповідальності ж й зовсім не було. 

     Досить цікавими є прозові твори „Вранішня втома‖, „Доля верби 

плакучої‖, „На весіллі‖, „За чорною прірвою ночі‖ та „Гріх‖. А вже 

сущою поезією в прозі є колоритне і пісенномовне оповідання „Орися‖. 

В кожному з цих творів – Жінка, жінка любляча й розлюблена, жінка 

радісна й втомлена, виснажена материнством, і жінка, позбавлена 

радості мати дітей. Проте жоден із цих творів не є песимістичним, 

глухим, похмурим, в кожному – надія і віра.  

     У поезіях М. Вайно, як не дивно, інша, ніж у прозі, більш 

філософська, ніж емоційна. Коли у вірші „Рідне‖ авторка говорить: 

          Ти лиш не ступи на квітку, 

          На цівку мого дитинства, 

          Мій любий, маленький сину, 

          Отут твій дідівський дім. 

          У світі... лиш тут зустріне 

          Бабусенька рідна, сива 

          Тебе... 

          Я тобі в цім домі 
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          Дитинство переповім, 

то раптом об’ємно, з якимось просвітленням закінчує: 

          Бо рідне – то жаль і радість. 

     Кінець несподіваний, дещо навмисно притриманий і аж тоді 

вибухлий. Знайшла й свої, не стереотипні слова М. Вайно і про рідний 

край: 

          Той крайчик, що 

                         Вкраїною зоветься,  

           До уст Всевишній 

                           Тихо притулив. 

     Найсильнішою є Марія Вайно в інтимній ліриці. Мабуть, сотні жінок 

впізнаватимуть у стражданнях ліричної героїні страждання й муки 

власні, власні образи, чорні хвилини життя, власне їм заподіяні зради: 

          Перелюблена, переступлена 

          І знесилена, бо зневірена, 

          Йде любов навмання загублена, 

          Дуже зболена, бо поділена. 

     А ось поезія „Я від тебе ішла‖. Цей вірш треба сприймати як 

ілюстрацію до проблеми розлучення, ілюстрацію до страждання дітей, 

для яких зруйнована сім’я – гірше, ніж зруйнована хата: 

          ...Я прорвала вітри, свою стежку 

                                                           знайшла, 

          Залишивши прожите, мов слід: 

          Ну, а дітям здалось... 

          що пройшли ми весь світ... 

          І лишилася пам’ять, 

          як стриманий лід. 

          Боже! Дай мені силу тепла!.. 

     Наче продовження цієї теми вірш „Покинута‖: 

          Життя жевріє, бо є діти. 

          Діти – днесь. 

          І моляться, і кличуть, бо всевишня їм                                                                     

          Ти... ОТА знесилена і зболена, 

          Зраджена. Земна. 

          В житті – приречена 

          Із суєтою в хаті безконечною?! 

          Жіноча доля для терпіння?! створена... 

          Оте розп’яття. Во чиє спасіння? 

          Той хрест нести їй велено, чи звалено?! 

          А віра... 
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          Серцем-згусточком обпаленим 

          Все б’ється... 

          для життя, для воскресіння... 

     Обидві книжечки залишають гарне враження. Вийшли вони майже 

разом, народилися як двійнята. Хай щастить же Марії на наступні книги! 

                                                 // Поліття. – 1993. – Квіт. (№ 13-14). – С. 8. 

 

Василь Олійник 

Член Спілки журналістів України. 

Куточок поезії 

     Пам’ятаю її з дитинства. Веселооку, привітну, милу. В акуратному 

портфелику – блокнот, а в тому блокноті – вірші. Перші поетичні спроби 

привернули увагу читачів. Це додавало їй сили, творчого неспокою, 

натхнення. Зі сторінок місцевої преси вона легко ступила на шпальти 

обласної та республіканської преси. Друкувалася в перекладі на 

російську та естонську мови, брала участь у роботі зльоту юних поетів 

України.  

     Наш літературний наставник, вчитель і поет Йосип Попадюк не 

приховував своєї радості: „Нічого не скажеш, Марійка – молодець‖. 

     Після закінчення Калуської середньої школи № 1 Марійка Вайно 

вступила до Чернівецького університету імені Ю. Федьковича на 

факультет української філології. А потім були так звані трудові будні, 

мандри світами (вийшла заміж за військовика), потім були 

невипробувані випробування, навіть сповнені трагізму сторінки. Але і у 

найважчий час Марія Вайно залишалася собою, не зраджувала терпкість 

дівочої мрії. Писала вірші, етюди, новели, оповідання. І коли майже 

одночасно вийшли у світ друком дві її книги – „Терпкість‖ (вірші) та 

„Паводок‖ (проза), для мене це не було несподіванкою. 

     У її слові – біль і смуток, віра і надія, у її слові саме життя літератора, 

безмежне захоплення у рідне Прикарпаття, в державне оновлення нашої 

України.  

     Свій перший вірш Марійка написала на зеленому бережку річечки 

Млинівка, що хлюпотить своїми водами неподалік батьківської хати, а 

тепер живе і працює в Івано-Франківську. І знову, як колись, читачі 

вслухаються у її слово, в її ніжний і світлий голос.  

     Щоб переконатися у цьому, – придбайте її книги, пошануйте свою 

землячку.  

(Надруковано добірку віршів: „Україні”, „Рідне”, „Материне”, 

„Споконвічне”, „Розійшлись”).                                     

                                         // Калуське віче. – 1993. – 11 вер. (№ 37). – С. 2. 
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Микола Яновський 

Свідомість і розпука 

  Марія Вайно народилася в с. Букачівцях Рогатинського району. 

Мати – українка. Батько – естонець.  

 Закінчила Чернівецький університет. Працює вчителькою 

української мови і літератури в Івано-Франківську. Перший вірш 

майбутній педагог написала в четвертому класі. Поетичний дебют 

відбувся на сторінках газети „Зірка‖. Відтак були публікації в „Піонерії‖, 

„Прикарпатській правді‖, районних газетах тих місць, де доводилося 

працювати (піонервожата, вихователька, вчителька). Потім... не 

писалося. Але поезію, якщо вона нуртує в серці, не втримаєш ніякими 

оковами. Кілька її віршів перекладено естонською мовою – рідною 

мовою батька. 

         І ось свіжа, наскрізь „жіноча‖, добірка поезій Марії Вайно. 

Неозброєним оком видно, що все сказане в цих рядках не надумане, не 

штучне, а глибоко пережите. В них – доброта і довіра, біль і прощення, 

смуток і світла надія. І головне, на наш погляд, – щирість і простота... 

Такі вірші прийнято називати інтимними. Так, тут від особистих 

переживань авторки – головний імпульс. Чи, сказати б, лейтмотив. 

Можна лише порадіти з того, що вірші Марії Вайно не залишаються суто 

особистими. Вони стосуються й наших почуттів, наших переживань, 

наших роздумів. 

(Опубліковано вірші: „Я від тебе ішла”, „Споконвічне”, „Матері”,   

„Покинута”,  „А роки поспішають”, „Пам’яті сина”, „Дні, зажурою 

заколисані”, „Та всміхнулось...”, „На могилі”,  „Мій голос”, „Життя”, 

„Задума”). 

                                                        // Агро. – 1990.– 16 черв. (№ 24). – С. 7. 
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ВИБРАНІ ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛА 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/ 

Марія Вайно (нар. 1956) – українська письменниця. Закінчила 

Чернівецький університет, філологічний факультет. Зараз мешкає і 

працює в ... 

mariyavaino.if.ua/ 

МАРІЯ ЕДУАРДІВНА ВАЙНО – поет, прозаїк, кінодраматург. Член 

Національної спілки письменників України, відповідальний секретар 

Івано-Франківської ... 

https://sites.google.com/site/.../vajno-maria 

Народилася Марія Вайно в 1956 році в селі Букачівці Рогатинського 

району, дитинство провела у місті Калуші. Закінчила філологічний 

факультет ... 

lib.if.ua/litprem/1348491895.html 

Марія Вайно – лауреат Всеукраїнського конкурсу „Коронація слова" 

2000 року в жанрі кіносценарію за кіноповість „Чоловік в кредит, або 

Четвертий ... 

screenplay.com.ua/authors/?id=64 

Вайно М. Чоловік в кредит, або Четвертий варіант: кіносценарій ... 

Вайно Марія. Теплий двір, або Рапсодія струнного квартету: Роман у 

новелах. 

kolomyya.org/se/sites/pb/19253/ 

24 сент. 2009 г. – Незважаючи на щільний графік роботи, Марія Вайно з 

радістю погодилась поспілкуватись з читачами сайту Коломия ВЕБ 

Портал.  

pravda.if.ua/news-19691.html 
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29 апр. 2011 г. - Кіно завжди має бути кращим, ніж сценарій, – 

переконана відома в Україні кінодраматург, новелістка і поетеса Марія 

Вайно, творчий ... 

dovidka.if.ua/article/vajno-mariya-2/ 

1 апр. 2014 г. - Вайно Марія. Письменниця, член Національної спілки 

письменників України, член Національної спілки кінематографістів 

України. 

https://uk-ua.facebook.com/.../ 

Марія Вайно (Mariya Vaino). 26 вподобань. Поет, прозаїк, кінодраматург. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/ Марія Вайно (нар. 1956) — українська 

письменниця. Закінчила Чернівецький університет, філологічний 

факультет. Зараз мешкає і працює в ... 

https://www.livelib.ru/author/298964 

Марія Вайно – на странице писателя вы найдѐте биографию, список книг 

и экранизаций, интересные факты из жизни, рецензии читателей и 

цитаты ... 

gazeta.ua/articles/culture.../_mariya.../274199 

15 дек. 2008 г. - Автор: фото: Андрій ШМАТОВ Галицька письменниця 

Марія Вайно показує свою книжку ‖Теплий двір, або Рапсодія струнного 

квартету‖. 

styknews.info/.../mariia-vaino-dobre-shcho-kny... 

22 мар. 2011 г. - Авторка кіноповістей та новел Марія Вайно подарувала 

світу нову збірку – «Шкіци на одвірках». До шкіц увійшли 2 

кіноповісті ... 

www.ukrinform.ua/.../1162837-vlada_prikarpat...  

22 мар. 2011 г. - Івано-Франківська облдержадміністрація виділила 13 

тисяч грн. на видання книги Марії Вайно "Шкіци на одвірках". Про це 

повідомила ... 

briz.if.ua/7327.htm 

20 дек. 2012 г. – В Івано-Франківській ОУНБ ім. І. Франка відбулася 

творча зустріч з письменницею Марією Вайно і художницею Тетяною 

Павлик. Марія Вайно і Тетяна Павлик – це ... 

https://soundcloud.com/trcvezha/.../wqslj901gn... 

28 апр. 2015 г. - Stream Ініціатива. Марія Вайно, a playlist by TRCVezha 

from desktop or your mobile device. 

typical.if.ua/frankivska-pysmennytsya-mariya-... 

Українська письменниця та двічі лауреат Всеукраїнського конкурсу 

―Коронація слова‖ Марія Вайно взялася за біографічну кіноповість про 

співачку Квітку ... 

molbuk.ua ›  
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15 авг. 2008 г. - До міста завітала поетеса та кінодраматург, лауреат 

«Коронації слова» Марія Вайно. З Чернівцями у Марії Вайно пов'язано 

чимало ... 

old.1043.com.ua/...mariya.../7301-mariya-vayn... 

Марія Вайно презентувала «Станіславські фрески». Четвер, 20 грудня 

2012 09:42 , Відеоновини Каналу 24 ... 

report.if.ua/.../Kinodramaturg-Mariya-Vajno-zu... 

Кінодраматург Марія Вайно зустрінеться з іванофранківцями. Вівторок, 

26 квітня 2011,... 

www.samprodav.com/books/user/1128/sells 

Автор: Марія Вайно. Стан: Нова. Ціна: 32 грн. В обране. Теплий двір, 

або Рапсодія струнного квартету. Українська література / 27.02.2015. 

Автор: Марія ... 

www.blib.if.ua  

12 июн. 2013 г. - Саме кіносценарій «Чоловік в кредит, або Четвертий 

варіант» Марії Вайно удостоївся лауреата Всеукраїнського конкурсу 

романів та ... 

writer.if.ua/index.php?page=mariya_vayno 

Марія Вайно (поетеса, прозаїк). Вайно Марія Едуардівна народилася 13 

березня 1956 р. Букачівці Рогатинського району Івано-Франківської 

області. 

news.meta.ua/single/2009-09-14134949/ 

Вона і ніжний лірик, і талановита письменниця, і цікавий кінодраматург. 

Це турботлива мати і жінка з глибокою філософією життя. Вона – Марія 

Вайно. 

bookforum.ua/customer/3644/66.html 

Дата, Час, Тип події, Назва, Місце, Промовці. 10.09, 12:00-12:45, 

автограф-сесія. Автограф-сесія Марії Вайно. Коронація слова, м. Київ, 

Палац мистецтв ... 

photo.unian.net/ukr/detail/338028.html 

Член Національної спілки письменників України та член Національної 

спілки кінематографістів України Марія Вайно під час презентації 

збірки ... 

dn.ippo.if.ua/user/view.php?id=712&course... 

23 окт. 2014 г. - Марія Вайно. Profile. Forum posts · Blog. Picture of Марія 

Вайно. учитель російської мови. Країна: Ukraine. Місто: м. Івано-

Франківськ. 

filosof-online.ru/index.php?do=mariya... 
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Теплий двір, або Рапсодія струнного квартету. Марія Вайно. Марія 

Вайно «Шкіци». За роман у новелах «Теплий двір, або Рапсодія 

струнного квартету». 

beon.ru/tag/ 

Що відчуваєш, коли літаєш? жпчшц 23:01:11. Хочу вам подарити 

хвилинку роздумів і щастя. Хочу вам подарувати Марію Вайно. 

Зачарували її вірші і що тут ... 

dedavetra0804.hiblogger.net/1961438.html 

18 окт. 2015 г. - Українська письменниця та двічі лауреат 

Всеукраїнського конкурсу ‖Коронація слова‖ Марія Вайно взялася за 

біографічну кіноповість ... 

www.museum.if.ua/tag/ 

15 мар. 2011 г. - У літературному музеї Прикарпаття відкрито виставку 

до ювілею Марії Вайно. Експозиція знайомить з творчим доробком 

письменниці. 

hcrb.if.ua/?p=2440 

19 февр. 2013 г. - Стрітенські зустрічі з Марією Вайно. Традиційні 

зустрічі на свято Стрітення цьогоріч відбулися в Городенківській 

районній бібліотеці за ... 

ifinfo.cinfoo.com/news-31076.html 

15 окт. 2015 г. - Нову книжку Марії Вайно «Кусень світу» презентують 

15 жовтня о 16 годині. Зустріч відбудеться в обласній універсальній 

науковій. 

uaport.net/uk/news/ua/t/1510/17/9558364 

17 окт. 2015 г. - фото: abetka-logopedka.org Українська письменниця та 

двічі лауреат Всеукраїнського конкурсу "Коронація слова" Марія Вайно 

створить ... 

www.ukrkino.com.ua/about/spilkanews/?id... 

15 февр. 2016 г. - книжки Марії Вайно «Кусень світу» («Місто НВ», 

Івано-Франківськ, 2015), до якої увійшли кінодраматичні твори авторки 

за 2000–2014 ... 

brebis-blanche.livejournal.com/188005.html 

13 апр. 2010 г. - Последнее прочитанное -- Марія Вайно "Теплий двір, 

або Рапсодія струнного квартету". Бывают такие книги, где яркость 

тонет в море ... 

knygoman.org.ua/avtors/vaino 

Марія Вайно. Книги на Книгомані. Увійдіть або зареєструйтесь, щоб 

додати коментар. Користувач: *. Пароль: *. Зареєструватися · Забули 

пароль? 

nashemisto.if.ua/content/view/2198/ 
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14 мар. 2011 г. - В Івано-Франківську в приміщенні Літературного музею 

Прикарпаття пройде виставка до ювілею Марії Вайно – української 

письменниці, ... 

libnadvirna.info/ 

(сценарій літературного конкурсу до 60-річчя від дня народження Марії 

Вайно). В читальній залі влаштовано книжкову виставку «Я розкошую, 

коли я ... 

www.dobrabiblioteka.cv.ua/ua/news?id... 

1 июл. 2013 г. - А. Добрянського відбулася презентація нових книг 

письменниці, поетеси і кінодраматурга з Івано-Франківська Марії Вайно. 

Як авторка ... 

firtka.if.ua/index.php?action=show&id=5790 

28 апр. 2011 г. - Сьогодні в Івано-Франківську відбудеться зустріч з 

кінодраматургом Марією Вайно. Тема вечора – українське кіно, його 

розвиток, ... 

1ua.com.ua/fotoc.php? 

Василь Костюк - Марія Вайно та Леся Чайка у ЗШ № 25 – кілька років 

поетеса працювала у нашій школі, очолювала кафедру української мови 

та ... 

i-pro.kiev.ua/.../350-richchya-ivano-frankivska... 

8 грудня о 16.00 в приміщенні обласної універсальної наукової 

бібліотеки імені Івана Франка відбудеться презентація книги Марії 

Вайно "Станіславські ... 

yulian.videostudio.if.ua/2016/01/blog-post.html 

8 янв. 2016 г. - Вийшов друком живий навчальний посібник «Сценарна 

майстерність» Марії Вайно у двох книгах (Івано-Франківськ: Місто НВ, 

2015). 

kalushcity.if.ua/news/category/plan.../view 

2 дня назад - Літературне досьє «Марія Вайно – кінодраматург, ніжний 

лірик, ... (13 березня – 60 років виповнюється Марії Вайно, івано-

франківській ... 

www.stanislau-kino.narod.ru/ 

Видання осередком кінодраматургійних творів Марії Вайно, як „Чоловік 

в кредит, або Четвертий варіант‖ (2000 р.), „Свекрушина‖ (2001 р.). 

Осередком... 

stanislavske.tv/u-frankivsku-prezentuvaly-avtor... 

6 нояб. 2015 г. - Вела презентацію Марія Вайно, відома поетеса, 

новелістка, кінодраматург, член Національної спілки письменників 

України та ... 

mari-ukr.livejournal.com/18914.html 
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10 июл. 2013 г. - Нещодавно мала приємну зустріч із прикарпатською 

письменницею Марією Вайно. Жінка мене просто зачарувала. І не тільки 

власною ... 

litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/.../6 

Об'єктом дослідження обрано твори М. Вайно «Теплий двір, або 

Рапсодія струнного квартету» : [роман у новелах] / Марія Вайно. – К. : 

Факт, 2008. 

vidido.ua ›  

2 июл. 2013 г. - А. Добрянського відбулася презентація нових книг 

письменниці, поетеси і кінодраматурга з Івано-Франківська Марії Вайно. 

За її висловом ... 

www.mvk.if.ua/print/news/16040 

31 березня в приміщенні Міського Народного дому відбулося засідання 

літературної майстерні клубу «Станіславський провулок з Марією 

Вайно» на ... 

lib.pu.if.ua/files/pokajchiki/gubal.pdf 

М. Вайно «Чоловік в кредит, або Четвертий варіант», альбом «Подаруй 

ми ..... Вайно М. Свекрушина : Кіносценарій / Марія Вайно. – Івано-

Франківськ :. 

www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?... 

автор: АО Ткаченко 

(2001) Марії Вайно, «Відлуння» (2003) Сергія Карплюка. Поза цим 

розглядаються також зразки класичних кіносценаріїв, як-от «Fata 

morgana» (1926) та ... 

galtv.if.ua ›  

20 авг. 2015 г. - ОТБ «Галичина» :: Новини :: Презентація книги М. 

Вайно ... авторами якого є член Національної спілки письменників Марія 

Вайно та ... 

www.slideshare.net/KOTE4KA/ss-33967660 

26 апр. 2014 г. - Соляник Марія Іванівна Чернишова Галина Петрівна ... 

Микула Наталія Петрівна Бушан (Вайно) Марія Едуардівна Паливода 

Лідія ... 

truskavetskyjvisnyk.io.ua/.../truskaveckiy_visni... 

10 янв. 2013 г. - Остання об'явленню Пречистої Діви Марії присвятила 

цілі дві ..... як Оксана Тебетевська, Марія Вайно, Марія Бойчук, Оксана 

Сподар, ... 

www.galychyna.if.ua/.../z-tvorchoji-maisterni-... 

28 авг. 2015 г. – В ОУНБ ім. І. Франка днями відбулася презентація двох 

посібників авторства Марії Вайно – «Сценарна майстерність: написання 

п'єси, написання ... 
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mcbs.if.ua/ 

В бібліотеці діє клуб за інтересами ―Муза‖, засідання якого присвячені 

ювілейним датам: 55-річчю від дня народження Марії Вайно «Про жінку 

із келихом ... 

libterstory.blogspot.com/2013/02/10.html 

22 февр. 2013 г. - У "кафе" завітали: поет та науковець Ігор ПАВЛЮК 

(Львів), поет, прозаїк та кінодраматург Марія ВАЙНО (Івано-

Франківськ), поет, ... 

www.poetryclub.com.ua/getpoem.php?id... 

25 июл. 2013 г. - Марія Вайно "Теплий двір, або Рапсодія струнного 

квартету" Там, де мальвами косичені тини, Вікна долі – сонячні зіниці, 

Там зустрілися ... 

www.ukrcenter.com/ 

25 авг. 2008 г. - ... на новіші книги Олеся Ульяненка, Марії Вайно й 

Олени Рижко. .... Роман Котик, Тала Владмирова, Марія Титаренко та 

Макс Непорада. 

ipress.ua/.../ukrainska_pysmennytsya_napyshe_... 

Українська письменниця та двічі лауреат Всеукраїнського конкурсу 

«Коронація слова» Марія Вайно взялася за біографічну кіноповість про 

співачку ... 

ifportal.net/news/full/57641.html 

19 авг. 2015 г. - Сьогодні, 19 серпня, в обласній універсальній науковій 

бібліотеці ім. І. Франка відбулася презентація посібника Марії Вайно 

«Сценарна ... 

www.e-catalog.name/x/x/x?...1... 

Вайно, Марія Едуардівна. Свекрушина [Текст] : кіносценарії / М. Е. 

Вайно. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. – 136 с. - (Сучасне 

поетичне кіно). 

tyzhden.ua/Tag/ 

... (псевдонім – Степанівна), повідомила керівник прикарпатських 

союзянок Уляна Шведюк під час презентації книги Марії Вайно про 

Олену Степанівну. 

versii.cv.ua/avtori/marianna...lesi.../29835.html 

17 июл. 2014 г. - ... Володимир Даниленко, Лариса Денисенко, Степан 

Процюк, Марія  

bo0k.net/index.php?p=achapter&bid...1 

Якщо твір Ю. Бачі витримано в традиціях реалістичного письменства, то 

композиція та настроєвість роману в новелах Марії Вайно ―Теплий двір, 

або ... 

gig.if.ua/290/ 
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12 июн. 2011 г. - ... цьогоріч в українських видавництвах. Власним 

творчим доробком поділилася з присутніми поетеса Марія Вайно (м. 

Івано-Франківськ). 

primordial.org.ua/books 

Марк Теплинский. ―Железный аршин‖ или искусство? Перевод Мария 

Вайно. Тѐплый двор, или Рапсодия струнного квартета: Роман в 

новеллах. 

www.newsru.ua  

17 окт. 2015 г. - Українська письменниця та двічі лауреат 

Всеукраїнського конкурсу "Коронація слова" Марія Вайно взялася за 

біографічну кіноповість ... 

artvertep.com/shop/?gc=69&ch=199 

Марія Матіос. Майже ніколи не навпаки 41.00 грн. Книжки Помилкові 

..... Марія Вайно. Теплий двір, або Рапсодія струнного квартету 25.00 

грн.  

journals.hnpu.edu.ua/ojs/linguo/article/view/2126  

Вайно М. Теплий двір, або Рапсодія струнного квартету / Марія Вайно. – 

К. : Факт, 2008. – 212 с. Денисенко Л. Помилкові переймання або життя 

за ... 

vkadri.com/.../tretia-studiia-vydannia-iakomu-n... 

Третя Студія: Видання, якому немає аналога в Україні, «Сценарна 

майстерність» від Марії Вайно. 21 серпня 2015 09:44 · В Кадрі. Лінк на 

відео; Код ... 

dcrb.net  

24 дек. 2012 г. - І. Франка – Людмила Бабій; письменник, літературний 

критик, публіцист – Дмитро Юсип; поет, прозаїк, кінодраматург – Марія 

Вайно; ... 

www.vsemisto-if.info/.../108-pryvyvaly-lubov-... 

6 июн. 2014 г. - Тараса Шевченка 2005 року – Марії Матіос. 

Бестселерами стали її ... Галина Вдовиченко, Ольга Слоньовська, Марія 

Вайно та інші. 

https://ru.linkedin.com/pub/наталья-письменник/73/492/46 

People Also Viewed. Марія Вайно. Викладач, письменник, кінодраматург 

- Прикарпатський університет. Оксана Храпко. журналист-ведущая, 

Первый ... 

www.blitz.if.ua/news/41524 

15 окт. 2015 г. – в ОУНБ ім. І. Франка відбудеться презентація нової 

книги Марії Вайно «Кусень світу» (вибране з новелістики). Модератор – 

Хороб М.Б. – к.ф.н. 

ok.ru/profile/582647468600/statuses/64305860842808 
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... серед письменників Івано-Франківщини. На фото: зліва направо – 

Дмитро Юсип, Любомир Михайлів, Марія Вайно, Дмитро Павличко, 

Василь Олійник. 

bibliokid.if.ua/.../323-ukrainska-literatura-9-kla... 

Вайно М. «Свекрушина». Величковський І. Фігурні (курйозні) вірші із ... 

«Наймичка», «На панщині пшеницю жала...», «Марія», «У нашім раї на 

землі. 

bal.znaimo.com.ua/docs/.../index-5124.html?... 

24 сент. 2014 г. - Ведуча I: Марія Вайно – цікава, несподівана, 

талановита письменниця, кінодраматург, ніжний лірик, глибокий 

психолог, винятковий ... 

www.calameo.com/.../002820791f3754787b0b... 

Вайно М. Марія Вайно: „Ця притягальна сила кіно...‖ : [інтерв'ю з 

поетесою Марією Вайно, про бачення нею кінематографа / розмовляв 

Юліан Яковина] ... 

ostbar.com.ua/news.php?pg=9&id=149 

НОВИНИ. Марія Вайно представляє "ТЕПЛИЙ ДВІР, або Рапсодія 

струнного квартету". 30.10.2008 11:18. Українська книгарня 

―Смолоскип‖ та видавництво... 

uazmi.org ›  

17 окт. 2015 г. - Українська письменниця та двічі лауреат 

Всеукраїнського конкурсу «Коронація слова» Марія Вайно взялася за 

біографічну кіноповість ... 

e-cat.scilib.chnu.edu.ua/.../cgiirbis_64.exe?... 

Вайно, Марія Едуардівна. Шкіци на одвірках [Текст] : кіноповісті, 

новели / Марія Вайно ; [авт. передм. Євген Баран ; авт. післям.: Алла 

Марченко, Михайло ... 

Українська поетеса, новелістка, кіносценарист, двічі лауреат 

Всеукраїнського конкурсу «Коронація слова» (в жанрі кіносценарію 

2000 р. та в жанрі ... 

alextv.zp.ua/2015/10/16/page/5/ 

16 окт. 2015 г. - Українська письменниця та двічі лауреат 

Всеукраїнського конкурсу «Коронація слова» Марія Вайно взялася за 

біографічну кіноповість ... 

esu.com.ua/search_articles.php?id=32871 

ВА́ЙНО Марія Едуардівна (13.03.1956, с. Букачівці Рогатин. р-ну Івано-

Фр. обл.) – письменниця, кінодраматург. Чл. НСКінУ (2002), НСПУ 

(2003). 

uaprosvita.if.ua/.../108-den-pysemnosti-v-prosv... 
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Ведучою вечора була член Спілки журналістів України Марія Солодчук. 

У ... Процюк, Марія Вайно, Ганна Дорошенко, Василь Бабій, Марія 

Ткачівська, ... 

kompik.if.ua ›  

14 мар. 2011 г. - Марія Вайно – лауреат міської премії ім. І. Франка (2002 

р.) за кіносценарії «Теплий двір, або Рапсодія струнного квартету», ... 

poglyad.te.ua/.../afisha-ternopolya-na-9-lyutoh... 

9 февр. 2013 г. - Виступ читців: Дикобраз Вікторія; Хельга Ластівка; 

Марія Вайно; Павлюк Ігор; Лазуткін Дмитро; Максим Кідрук; Томаш 

Деяк; Коробчук ... 

tc.terminology.lp.edu.ua/TK_konf_8.htm 

39. Кіносценарій‖ і ―кіновербальний твір‖: диференціація термінопонять. 

Вікторія Іващенко. Інститут української мови НАН України, Київ. Марія 

Вайно. 

bookcrossing.net.ua/menu_city.php?city... 

Автор: Марія Вайно Рік: 2008. ISBN: 978-966-359-290-9. Категорія: 

Художня література. Звільнена: Київ, Межигорская,21 кныгарня 

*Смолоскип* 

lib.ndu.edu.ua/.../cgiirbis_64.exe?... 

Бойчук, Іван. / Іван Бойчук. Бурнашов, Геннадій. / Геннадій Бурнашов. 

Вайно, Марія. / Марія Вайно. Василик-Карпенюк, Люба. / Люба 

Василик-Карпенюк 

lotsofproxy.appspot.com/.../34323533323d783f2f61752e7469682f2f3a... 

... поет, прозаїк, кінодраматург http://mariyavaino.if. смотреть статистику 

сайта "Марія Вайно – поет, прозаїк, кінодраматург". Марія Вайно – поет, 

проз. 

list.if.ua/ 

5 нояб. 2015 г. - модератор – Марія Вайно. Головний спонсор – кінотеатр 

"Люм′єр" (директор – Шрібляк Л. В.) Початок о 14:00. Відгуків про 

подію немає ... 

west-info.if.ua/avtorski-statti/2013.html?...3 

Новим Папою Римським став аргентинець кардинал Хорхе Маріо ...... 

поетична хвилинка присвячена 55-річчю від дня народження Марії 

Вайно. 

ifcity.if.ua/?p=3635 

... Володимир Пірус, івано-франківські письменники Василь Бабій, 

Олександр Смоляк, Марія Вайно, Оксана Кузів, науковці Йосип Гах, 

Іван Макаровський ... 

anime-kpi.net/bbs/index.php?topic=5005.10;wap2 
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Марія Вайно "Теплий двір, або Рапсодія струнного квартету". Бывают 

такие книги, где яркость тонет в море серости. Или, если посмотреть с 

другой ... 

nung.edu.ua/files/attachments/sp_2013_4.pdf 

ційною молитвою біля ротонди Діви Марії. ... та Діва Марія з'явилася на 

світ у Назареті, місті в Галілеї. Батько Марії ..... позиції поетеса Марія 

Вайно. 

meest-online.com/.../ukrajinka-vzyalasya-za-ki... 

29 окт. 2015 г. - Квітка Цісик. Марія Вайно, українська письменниця та 

двічі лауреат Всеукраїнського конкурсу «Коронація слова», взялася за 

біографічну ... 

zmiya.com.ua/.../1899182-ukrajinka-vzyalasya... 

16 окт. 2015 г. - Українська письменниця та двічі лауреат 

Всеукраїнського конкурсу «Коронація слова» Марія Вайно взялася за 

біографічну кіноповість ... 

www.malakava.if.ua/articles/15739 

1 июл. 2011 г. - Сьогодні тут присутні лауреати попередніх років, це: 

Марія Вайно, Марія Ткачівська, Весела Найденова та Ярослав 

Яновський»,- каже ... 

www.snyatynrada.gov.ua/news.php?cid=386... 

14 мая 2013 г. - Цього року у номінації «проза» (драматургія, переклади) 

Стефаниківську премію здобула Марія Вайно за книги «Шкіци на 

одвірках» ... 

www.nplu.org/...i.../Premii2013.Pdf 

Хіміч Марія. – прозаїк (с. Тетерівка ..... Вощевська Марія – дослідниця 

історії рідного села Галиця (Чернігівська обл.) Данилюк ..... Вайно 

Марія. – за книги ... 

volodymyrmuseum.com/.../179-nove-zhyttya-s... 

Марія-страдниця, хоч багато горя пережила, але змогла вистояти і стати 

святою. ... Оригінальністю вирізняються роботи, створені для книг Марії 

Вайно ... 

film-in-ukraine.com/cat/ 

Бушан (Вайно) Марія, кіносценарист. Народилася на Рогатинщині Івано-

Франківської області 13 березня 1956 року. Закінчила Чернівецький ... 

ukrkino.hsmtp.com/about/management/ 

кінооператор. Брюховецька Лариса Іванівна, кінознавець. Бушан (Вайно) 

Марія Едуардівна, сценарист. Вержбицький Богдан Володимирович. 

www.nopl.org.ua/upload/zdobutky/program.pdf 
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МАРІЯ МАТІОС. «НАЦІЯ», «ФУРШЕТ ВІД. ..... КІНОСЦЕНАРІЮ 

МАРІЇ ВАЙНО «ЧОЛОВІК В КРЕДИТ, АБО ЧЕТВЕРТИЙ ВАРІАНТ»). 

Федоренко Ганна ... 

www.bc-club.org.ua/event-details/.../909.html 

Вайно Марія, письменниця, кінодраматург, ст. викл Інституту мистецтв 

Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 

Івано- ... 

www.rozumnadytyna.com.ua/?p=14215 

2 янв. 2016 г. - 13 березня – 60 років виповнюється Марії Вайно (1956), 

івано-франківській поетесі і новелістці, лауреату Всеукраїнського 

конкурсу ... 

https://ask.fm/id71054160/best 

Марія Вайно "Теплий двір, або Рапсодія струнного квартету" - Борис 

Акунін "Пригоди Ераста Фандоріна". 15.01.2015, 00:59. about 1 year ago. 

www.notabe.net/page/125 

Марія Олександрівна Зобенко (1950), Марія Едуардівна Вайно (Бушан) 

(1956), Юрій Ігорович Андрухович (1960), Галина Миколаївна Маніва 

(Лемешко) ... 

zadirakaelena.blogspot.com/ 

4 дня назад - 60 років Марії Вайно (1956), івано-франківській поетесі і 

новелістці родом з с. Букачівці Рогатинського району. 16.03. – 75 років 

Ігорю ... 

mosch-bibl.edukit.if.ua/ 

 «Зустріч з творчістю Марії Вайно», «Поезія Ярослава Ткачівського», 

ЗШ №18. «Короткі історії для душі. Бруно Ферреро», ЗШ №18. «У світі 

казки ... 

www.kalushcultura.if.ua/?&showItem=253 

20 янв. 2015 г. - ... Корнійчук-Ганущак, Теодозій Король, Марія 

Зьомковська, Олеся ... вітання всім присутнім від Марійки Вайно. Йосип 

Антонович для неї ... 

kultura-krda.if.ua/category/news/ 

У музеї писанкового розпису відбулася презентація книг Марії Микицей 

... М. Вайно, Л. Дереша, братів Капранових, І. Роздобудько, В. Рябого, а 

також ... 

mistetstvo-slova.in.ua/znamenni-daty-2014/ 

60 років Марії Вайно (1956), івано-франківській поетесі і новелістці 

родом з с. Букачівці Рогатинського району. 16.03. - 75 років Ігорю  

Гаврилюку (1941), ... 

nsku.od.ua/.../517-dnipro-cinema-2015.html 
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Учасницею фестивалю із Івано-Франківська Марією Вайно був 

презентований її новий навчальний посібник з кінодраматургії. Члени 

журі поділились ... 
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ДОБІРКА НОВЕЛ З ОПУБЛІКОВАНОГО 

 

Весільна на пожовклому листку 

образок                                                                                                                                                               

                                                                                        Франкові 

 

 А листок той тримав у книжці. Іноді перекладав до іншої… ніби 

ховав не знати на що…  

 Це була таємниця його спомину, сокровенне щось дуже і дороге, аж 

до лету серцебиття. Це був доказ, що кожний раз стверджував його 

правду буття і спромогу бути… Він вчував, що та сила проймала аж до 

кісток і шарпала в грім душу…  

 Щеміла туга… просилася… Доля… Та головне, що була… Бог дав 

її – і того немало… попри усі дари… То мужність проникно взаємна… А 

ще – втаємничена втіха від кожного дня… Він не думав про неї, а вона 

просто жила: попри нього, попри час, попри житейські зустрічі та 

любові…  

 Скільки буває такого: мине – і ніби не було! А тут зосталося. І 

край! І не було тому краю… Таїна і ява, якої не бачив ніхто. І чуття, що, 

певно, буває в кожного чоло-віка. Інакше не матиме він потуги та осі 

кохання у серці своєму… на пережиття…  

 Чуття, проникне навзаєм, прошпилене втіхою радості та остюком 

болю… Хай так… Бути разом… Бути нарізно… І зостатися назавжди…  

Він беріг той чоловічий сховок душею, його єдиний артефакт, рвану ціху 

любові у сповненні, і таку моцну на весь його вік. Врізала зарубка на 

серці. Під тим шрамом жива тканина чуття, що така невблаганно 

всюдисуща… Це ласка, що не відпускає навіть тоді, коли ти давно вже 

скупаний у іншій солодкій купелі…  

 Маленький мимовільний дар. Спомин щасливий. Цю весільну 

пісню знайшла й записала на їхнє весілля вона, Ольга. Та й не тільки цю 

пісню, а «в’язанку…», жмуток весільних пісень. Просто сеся випала з 

того жмутка, а як підняв, вклав механічно той листок до книжки – то й 

забрав попри тоті з собою…  

 А співанка йому голосить і німує по-своєму кожен раз. А він – 

щоразу справляє їй іншу хату – і вона живе там до іншого часу.  

 Подагрою скручені пальці тремтять… Він не може дістати й 

зобачити той лист пожовклого паперу – і болять його вже не стільки 

кістки, а щось у бездонному його нутрі, яке не знає ніхто, хіба тілько що 

Бог. Він не може когось попросити принести той скарб… бо зрушить 

таїну, виверне навиворіт… Але він пам’ятає і колір, запах, і дотик тіла 
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того листка настільки, що пам’ять переносить його в спомин чуття, яке 

не ціпеніє, якому не скрутило пальці й не відняло ноги, яке є… (не 

попри нього, а з ним, навіть якщо й очі не бачитимуть), яке на світанку 

вбирається кожен раз в його подих… і байдуже, що вже вони, ці чуття, 

йому на світі цім пораховані… Він знає інші світи…  

 …Не може зрушити з крісла… Та уявна спромога сильніша. Він чує 

весільну пісню… Його й Ольжину. Її співають йому з того листка 

любові…  

 

Доля верби плакучої 

образок 

 

 Жінка одна. На цвинтарі, біля маленького гробика дитячого... сама-

самісінька, а навколо – весь світ... упав до ніг отим горбиком, горбом 

долі її всюдисущої, на вік її покладеним. Безпомічна, безвольна, 

відірвана від розуму земля була сконцентрована тут, у застиглім 

серцевому імпульсі... 

 Нині... був би день народження того дитяти, проте життя налічило 

йому ой як мало. 

 І чи повинне дитятко було в тім, що не могло мати по смерті того, 

хто з народження йому належним був, – батька. 

 Жінка старалась не згадувати, не пам’ятати всього... Та якщо хоч 

колись їй хотілось, щоб він був поруч, – то саме тут і в цей день. 

 Кажуть, пам’ять почуттів дужча від пам’яті розуму. А яка пам’ять 

при ньому?.. 

 ...Жінка світила свічку, вітер гасив її, а вона черкала сірники, 

світила знову. Закапала свічечка сльозами восковими, разом із жінкою 

заплакала. І мати навколішки захищала той вогник, який полишився в її 

житті, в її сирій покинутості. 

 Та дано було її нездоровому тілу підвестися, встати й піти, бо 

вдома чекали її ще двійко синів, – не взяла їх, бо вітер – застудяться... 

ЙОГО сини, і схожі на нього так, що аж очі відвертала від болю іноді, а 

як зводила – шукала хоч що-небудь несхоже і як бачила: чи то в погляді, 

чи то в пальчику, чи в слові, по-її мовленому, – раділа, пестила, бо ж 

вони – її, з неї, її маленькі часточки... 

 А тепер вона тут. Все ще стоїть. Скам’яніле обличчя обпікає вітер. 

Вона того не чує. Хрестик здався їй білим пташиним розп’яттям... 

Лише верба плакуча, що посадив її старшенький, вже взріст із нею, – 

торкнула грудей віттям так, наче торкнуло дитя і відпустило; аж за 

вітром послалася тілом своїм вона... 
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 Може, то було таке дитяче прощення, що в соках жило цієї 

деревини, може... 

 Жінка то йшла, то знову спинялась, озираючись. Сліз уже не було, 

вітер вишквалив. 

 Лише над могилою плакали листочки вербові, бо з роду 

деревинного повелося, що вербі плакучій речена така доля – плакати... 

 

 

Каменева жінка 

образок 

 

 В кожного своя любов. Кохання… Хай те слово – якесь не для мене 

наче… інакше… Нехай… 

 В неї є він і пристрасть. А в мене… Він – і ми… Мені його доторк – 

важніший за все. Погляд рідний і крадькома – винуватий, а я застеляю 

його ніжністю, – хай не крає своє і моє серце. Він мій... Навіть якщо очі 

відводить, голову опускає… Це він за мене думає, а не за неї. Це йому 

переді мною, як перед совістю, маркотно. 

 Але я не зрушу його душу. 

 Я щаслива, що бачу його кожен день, що він до мене добре 

ставиться, що він прийде, було, обійме, притулить до грудей. Не цілує в 

губи, а у волосся, маківку, бо губи інші торкали його вуста, – тож мої 

оскверняти не можна. Між нами – юності свято. І воно – поза випадком і 

пристрастю. 

 Ти все знаєш і так просто…прощаєш? – гнівалася аж вигиналася 

тілом розлучниця. 

 – А… То ти? Його нова погода! Я ж не тримаю, але він не йде. І 

чого то так? 

 – Верзеш казна-що. Він спить зі мною. З тобою так спати не може.  

 – Зі мною і справді інакше. 

 – А ти… без гідності жінка! 

 – Я могла би сказати те ж саме тобі. Та не буду.  

 – Що ж за жінка ти… 

 – Просто жінка… Бач, не злодійка. Люблю його більше, ніж ти.  

 – Безумна... Не жінка – камінь… 

 …Посміхнулася. Замислилася. Рукою змахнула… 

 – Я не камінь. Я каменева жінка. І я поряд нього – завжди. Так нас 

склали, і свідком – небо, не ми самі… І хай по нас ногами проходять 

люди… Кожному – своє… Не перетопчуть. Залишимося… Камінь в 

сонце – такий, що аж жаром пече, – і холодний у сніг і студінь. Між 
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нами мовчання і міць. Я все можу. Одне, що не під силу мені, – вибирати 

йому погоду… 

 …Відступилася… А погоду замилував вітер – і вона віддалася йому 

в обійми. 
 

Кольоровий чай 

шкіц 

 

 …Купила різного кольору чашечки і... одне вже дуже гарне, ну, 

королівське горнятко. Тож має на кожен день, на різну трапезу і 

настрій… Отакий у неї – кольоровий чай. 

     …Самотність… Це коли огортаєш руками обстінки гарячої чашки, як 

тіло любої людини, – і грієш, обпікаючи, змерзлі від втрати руки… 

 

 

Маленька цяточка 

замальовка 

 

 ...Було, йшла до нього, наче несла в собі дар славний, усміхалася, 

бо не могла не радіти... Він – добрий, ніжний, надзвичайний. І вона його 

дуже любить. Очі теплі-теплі, а тіло... Піде вже од нього, а потім ще 

довго-довго вчуває в собі силу його. Та й доброти, доброти стільки! 

 Вазони любить, викохує, кожному листочкові радіє чи квіточці. Їй 

здавалось: вона і то не така... 

 Десь узявся малесенький павучок, той, що, кажуть, новини 

сповіщає. Він узяв легесенько, виніс лагідно на балкон, випустив. 

 – Знайшов собі хатку, – тішиться сам. – Маленька цяточка, а жити 

їй хочеться... Сотворив Бог природу – і все для життя... 

 – А знаєш, Костю, в нас дитяточко буде... 

 Спинився. Краса мертвим жахом осипалась. Ніжність вишкірилась. 

 – Ти що... Ти що. Ми так не домовлялися... 

 ...А десь поруч жили ті слова, що рвалися в душу чи вже з душі 

рваними ранами: «Малесенька цяточка, а жити їй хочеться...» 

І чий то був голос, відголосок... – годі було знати... 
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Молитва в смерч 

 

 Ганна думала про своє… Але щоразу, коли вона приїздила додому, 

дивилася на одухотворене, щасливе обличчя сестри – і само собою – 

думалося про неї… 

 Вона була певна, що Галич зліпив її отаку: Галич – Галочку. 

 Земля тут здавалася їй солодкою із дитинства, а дерева незримою 

душею захищали… Вона їх любила. Отак виросла. 

 В коханні – не склалося. Горб… певно… Опустили маленькою 

ненароком… Та головне в ній – не горб. 

 Якщо не знайшовся… не розгледів… – така його ноша… 

… 

 Любила отак зібратися в свято чи неділю влітку з псом та на 

Королівку-гору чкурнути… Відпочити на галявині, черешень чи яблук 

скуштувати, сповнитись соком лісу і… мандрувати… Тиша іноді дуже 

мудро й чутливо бесідує. Тиша барвиться шелестом, цвіркотом, 

променем, щебетом. І той дивний супровід, як дитину, бавить Галю 

дорогою.  

 Он сідає на звалене старе дерево перепочити, пес лягає в ногах, і 

шерсть його лоскоче та пестить пальці ніг. Взуття ставить поруч. 

Хочеться співати – і вона співає. Переспівує солов’я, бо той змовкає, й 

оплески листочків під шурхіт вітру ще довго не відпускають її. 

 А то враз щось хлюпне – торкнеться серця близько-близько, і вона 

вклякає на коліна. Бо «чим серце наповнене – те промовлять уста», – 

сказано. Вона молиться. 

 …Бог і вона, а ще – той ліс, як велика каплиця. Крони дерев – 

склалися у долоні… 

 І вона в ту хвилю стає словом землі – до неба. 

 Коли закінчує молитву, встає і обіймає дерево, старе, похилене. 

 Складене з вузлів, давнє, обчімхане, порепане, осипане, оголене, 

смутне… воно їй жаліється… 

 Схилене, запечалене печаттю старості, – воно, як життя, хапає 

руками-гілками небо і благає сили, щоб вижити, просить, шепоче: 

зазеленіти весною. 

 Роки визначають за зрубом, за кільцями. Воно помре, коли 

потрухнуть ті кільця в смерть, а зараз гіркий терпкий смак живиці поїть 

тіло, душу, – не розчімхнутись лише, вистояти б у холоді вітрів, не 

розкришитися взимку, не осоромитися літечком. 

 Та ось стемніло небо (ой, стемніло!), холодне стало, сіре, сиве, 

сталеве й чуже якесь! 
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 Зірвався вітер – рвучко так! Дощ, певно, буде! А далеч яка ще 

додому! 

 Галич-гора й Галочка… 

 Пес пристав аж до ніг. 

 І тут заскрипіло й завило все, загуло, заревло болем нелюдським. 

Загриміло, розкотився той гриміт – розшматував півнеба блискавкою. 

 Галі здалось: вона в пащі страшенного звіра… 

І тут знайшлись, як порятунок, слова дивні, що казково почулися: 

«…коли будете ви мати віру, хоч як зерно гірчичне, і горі оцій скажете: 

«перейди звідси туди», то й перейде вона, і нічого нема неможливого!» 

 Галя знайшла при дорозі дерево, під ним, його корінням, вирвало 

колись нішу, – й сховалася там… 

 Вона сиділа, заплющивши очі, й спокійно молилася… 

 Десь поруч чувся тріскіт і тяжкий зойк дерева, що впало, вирване з 

корінням. Заскавучав пес і відскочив від свого місця – там упало яйце з 

гнізда, певно, птахи якоїсь… Галя потяглася до нього й отетеріла… То 

була грудка льоду. Розгулявся смерч із градом, розперезався.  

 Він місив зелень, викорчовував дерева, реготав і вив переможцем. 

Галя цим не переймалася. Якийсь спокій напував їй душу. Вона тихо 

молилася, і смерч не торкав її дерева. Повалив поруч здорове, яке впало 

на те, що було над нею, черкнуло його, та відхилилося, гепнувшись 

поруч. 

 «Впаде тисяча з боку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе, – до 

тебе ж не дійде...» – знову згадалося… То – відчувалося? Ні, – так 

було… 

 Прохолода била в груди. Проте Галочка не застудилася, хоч стежка 

була всіяна кульками льоду з голубине яйце. І вона ступала між ними, 

обпікаючи ноги раз по раз холодом. 

 Комусь на хаті зняло покрівлю, хтось втратив корову, комусь 

вирвало виноград із корінням, наробило на подвір’ї безладу, столочило 

хліба… Рвався в дальших сусідів плач – у них сталося лихо… Галя 

перехрестилась і промовила «Отче наш» та «Богородице», щоб їм Бог 

поміг оте винести. 

 Вдома дивувалися, що вона прийшла суха й не розшарпана 

смерчем. 

А Галя була щаслива! Їй навіть не болів горб, – він зовсім не заважав 

їй… бути сьогодні вищою на зріст, – у небесній Любові. 

 Сіла біля старезного сивого вузлуватого дідуся, який вірував, що то 

він їй вимолив життя, який говорив – а зморшки-промені світилися на 

обличчі благоговінням: «Будь бадьорою, дочко, твоя віра спасла Тебе. – 
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 Це в Матвія… – Є багато покликаних – та вибраних мало». Дідусь 

провадив ту річ розважливо, і їй здалася в цім часі мирська суєта 

іграшковою і… непотрібною, зрештою. Захотілося до сестер Василини і 

 Михайли – в монастир. 

 Галя ще бачила вузлуваті руки дідуся… 

 Вузлуваті дерева світу... 

 Вузлуватий добробут у когось…  

 Вона йшла не дорогою, а стежкою, – бо так ближче, – до 

монастиря. 

 Ця не схожа на чиюсь постать вирізнялась на шляхах і здавалась 

маленьким вузликом велетенської вервиці долі… людства… 

 
 

Оркестрова яма 

 

 Мусив себе десь подіти. Отак із відчаю. Одружився. Здавалось, її 

любові вистачило б на двох. Вистачило? 

 Потім жахнувся з подиву. Не те… 

 Музика прагне гармонії. Комусь сняться сни чорно-білі, комусь – 

кольорові, комусь із болем, а комусь – звуками… І вранці день стає днем 

Бетховена чи Чайковського, Моцарта а чи Скорика… 

 …З Ганною життя, мов камінь, якого не обступиш, якого не 

прибереш із дороги… Та ще й до того вже зайшла в тяж… У час 

вагітності вона стала асиметрично ряба на обличчі й від того виглядала 

зле дуже… А ще – дратувала його, коли кликала снідати чи вечеряти… 

 Йому не хотілося чути тембру її голосу – був нецікавий, зовсім… 

«Краще б уже мовчала», – думалося йому. 

 Ввечері з неохотою йшов додому. Його творча, розвихрена душа не 

терпіла примирення. Адже він такий є, така його незбагненна музика… 

 – Тобі так негарно кривитися… 

 – То все пройде згодом. Я стараюся… Ця постійна нудота… 

Вибач… 

 Ганна плакала потай. А його душу зривали думки, звуки, музика, і 

він залишався, ховався в оркестровій ямі й працював, працював… 

 А це дівчисько прийшло… І так заспівало! Ноти дивилися в душу її 

очима! Ось вона, пісня його серця – оця жінка… Вона співала – і в театрі 

чули: то було їхнє кохання… 

… 

 Повернувшись після вдалої прем’єри та святкування додому, 

побачив дружину заплакану і смутну дуже. 
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 – Знов токсикоз? Доки вже? 

 Вона мовчала. Була втомлена й важка ношею. 

 – Я з тобою жити не буду! Це просто помилка. Ти мене підчекала, 

обкрутила. Захотілося легкого щастя? 

 – Дай мені доносити дитину. Добре? 

 – Недобре! Коли б ти знала, як мені недобре! Коли б ти знала… Та 

ти не хочеш знати… 

 – Я знаю… Чула… Сказали вже… 

 – То – будь глуха! Так ось простіше. 

 Вона впала в подушку. Душилась від сліз. Обережно з ним треба – 

не ридма… А в нього іноді зринав навіть жаль. Так, він нині 

переборщив, звісно. Заспокоїв, вибачився… Сказав, що сам винен у 

всьому.  

 Вона народила… дівчинку… 

… 

 …Здригнулося серце, бо й камінь би злущився… 

 …Кохання в грудях десь зсунулось, затаїлося, хоч пекло, ой, як, та 

й отупіло згодом… 

 Десь розбіглися звуки. Безбарвною вдома металася музика… 

 Були молочна кухня, сумки, базар, хліб, садовина, городина… Його 

гвалтували будні… Та на роботі він як митець шукав завжди своєї 

гармонії, й часто шукала очима його донька, схожа на батька… 

 …Він щось наплутав? 

… 

 Та йому конче треба, щоб вона була (!) і його бачила! Знов привів її 

на виставу, свою донечку. 

 Спускається в оркестрову яму, щоб вивищитися над нею в звуках, 

наповнивши залу… 

 …Проте донька…Що вона збагне? З вадою слуху й німа… 

 Їй не дано пізнати величі його таланту. Вона – втілення застиглого 

мовчання… 

 …Любить тата за те, що він кличе її сюди. А він чекає, що вона 

промовить… 

 …Дитя натужує зір, спостерігає за іншими й ніяк (?!) не може 

зрозуміти, як граються дорослі: чому дійство відбувається несправжнє – 

над татом… І бачить вона лише іноді його потилицю, бо сам він від усіх 

щоразу ховається в свою схованку – оркестрову яму… 
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Подорожня 

образок 

 

 Люди не тому були створені, щоб жити в містах. 

 Джек Лондон «Місячна долина» 

 Від гамору міста. Від гальм машин, метро і трамваїв, від пилу, що 

сизо сміється на листі. Від вакууму урбанізації, що роз’їдає моє тіло, 

блокує думку, одягаючи в безсилля. Втікаю!.. 

 Не хочу шуму! Нехай він живе десь окремо. Шукаю куточка, 

закутка – сховатися. Так мало тут лавочок, аби присісти! Забувають про 

подорожнього. Я чужа... Не приймає мене це місто. Воно полюбило сина 

– мене виштовхує, і я їду електричкою, потягом... Тільки шепіт і стукіт 

коліс. Тільки це – і все... Я хочу до мальв. Високих і квітучих. Вони 

хиляться, падають поодинці, а разом – оберемок щасливого світу. 

 Ось простір, ліс, зелень! Тихо... бережно... Відчуваю власне тіло, 

що дихає спокоєм, мої думи обіймають життя, і я маю безмежну волю. 

 ...Кличе покинута хата, криниця, яку треба почистити, – і буде жива 

вода, озоновий рай та затишок долі. Цвіте картопля. Розсипалась 

цвітом... Я вдома, тут моя прадідівщина. Втекла... Чи надовго? Нехай що 

на трошки... Щоб відглухнути, відчути щось невловиме, зберегти буття й 

замісити завтрашній день. Викисне, виспіє, спечеться тут, і розкраю його 

на дні собі, дітям, онукам... І понесу ті скарби зі старої світлиці – до 

нової оселі, що хоч і гарна, та як у невістках, – серед шуму, неспокою, – 

німа якась. 

 Тільки хліб її освітить, освятить, схвалить, сповнить оселею. 

 ...І знову гуркіт... і знову втеча... і знов розполовинюсь. І знову 

мальви... щоб сильнішою бути, треба бути разом... і треба йти, втікати... 

щоб бути... 
 

Тепер відпросися на щастя… 

 

 Він зустрівся зненацька. Зустрівся – і наче був. А може, отак 

збувалося очікуване: Соломія, Богдан. Вони говорили очима, навіть коли 

не бачили одне одного. Були зрозумілі кожен порух, погляд, усміх. 

 Розмовляли довго й мовчали довго. Вони відчували, що 

проживають ці миті, – і недаремно. То був зрослий зі шкірою сегмент – 

кохання, що до долі дотулювалося. 

 Вона їхала в Київ до Вікторії, а він – до Жмеринки, близько так… 

 Виходити мав, але не зауважив зупинки своєї… проїхав. 
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 Перезирнулися й усміхнулись. Він знизав плечима: так вийшло – і 

вона вірила, що вийшло так, бо вагою свого жіночого єства прагла його 

бодай ще на трошки залишити собі… 

 Він купував морозиво й яблука на зупинках, говорив весело й 

стисло, він мав аристократично вишукані рухи рук і руки теж… Їй 

здавалося спершу, що він уроджений піаніст, але то був чоловік з 

династії інженерів і до музики не дотикався, хіба в умінні її слухати. Він 

захоплено говорив про мистецтво й наївно щось мовив про свої відчуття 

до сили звуку, даруючи волошковий цвіт очей тій, що сиділа навпроти. 

 А загалом то був розкішний чоловік… 

 «У нього море жінок, – думалось Соломії. – В такого красеня…» 

 Їй здавалося з Петром, що достатньо, коли тебе люблять… 

 А цей їй нічого не казав. Він торкнувся її руки, як пересів на 

зупинці якійсь, аби взяли з-під сидіння супутники речі свої, – і струм 

обпік її, здавалось, непровідне для таких дотиків тіло… Цього не відав 

ніхто, лише вони, проте струм замкнувся в коло й засвітив їх обох… Як 

тепло, хороше, благоговійно… 

 – А дружина чекає у Жмеринці, – мовила навмання Соломія. 

 – А дружини немає… 

 – У вас… і нема? – випалила зі здивуванням й аж згодом відчула, 

що дала маху. 

 – А чим же я кращий за бас-гітариста? В неї своє життя, гастролі, 

свій світ. Ми зустрічаємося, навідуємо сина, він у її батьків, живемо 

дружно… 

 – Живемо дружно… – повторила Соломія. 

 Ці слова зазвучали до неї – для неї – про неї… 

 – Живемо дружно… – роздумуючи далі про своє, ще раз мовила 

жінка, і він уловив її ритм думок. 

 – То ж непогано… 

 – Звісно… 

 – Буває гірше… 

 – Буває… 

 – Буває краще. 

 – Буває. 

 – Скажіть, навіщо? 

 – …Виходить… 

 – Розкажіть про себе… 

 – Не зараз. 

 – Тоді не треба. 

 – Вдячна… 
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 – В Києві родина? 

 – Подруга… 

 – Хороша подруга? 

 – Не те слово… 

 Вони розмовляли про все й ні про що, говорили й мовчали, а 

напруга була така велетенська і бентежна, що кожне боялося дотику, 

щоб не заіскрило серце… 

 – Ви знаєте Київ? 

 – Ні, лише потрібний маршрут, екскурсійні місця. 

 – Вокзал на ремонті до Дня незалежності. Вокзал тісний зараз… 

 – Але ж ми якось помістимося? 

 – Гадаю, так… Дозвольте супроводити… 

 – Чи варто? Що ж далі? 

 – А що Бог дасть – те й буде… 

 – Тоді нехай… 

 Вона не бачила ремонтних незручностей, багацько дрібниць… 

 – Ви одружена? 

 – Ні… Але я… 

 – «Але» мене не цікавить… 

 – Це вагоме «але»… – мовила Соломія.  

 Вона хотіла сказати, але не змогла, щось заціпило їй рота, щось 

спазмувало в голові, у грудях, щось билося, борсалося в її крові, певно, 

серце, що відчувало щось нове, незвичне, і по-новому. 

 – Тоді мені поталанило… 

 – Не знаю… 

 – Я щасливий бути з вами… 

 Вони повернулись на привокзальну площу, залишили речі в камері 

зберігання й вирішили побродити розлогими шляхами столиці, 

проїхатись у метро й загубитися у розмаїтті вулиць, чудових і байдужих 

до такої кількості людей, їхніх доль, зустрічей і постійних прощань. 

 До цієї теми не поверталися… 

 Якийсь вайлуватий чоловік, рвучись, поспішаючи поперед 

людського потоку, ненароком штовхнув Соломію, й миттю її огорнули 

його руки, точніше, рука; Соломія призупинилася, підвела очі, але не 

глянула, вона не забрала руки зі стану, й вони так ішли, нікого й нічого 

не бачачи, лише бесідували ні про що – і так тремко говорили про все на 

світі їхні уста, тіла, душі… 

 Їм треба було виговоритися.  

 Соломія іноді спиняла себе на думці, що вона чинить легковажно, 

не знаючи цього чоловіка, що так не можна, – і не все так, як вона 
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сказала, та уточнювати оте «але» їй не хотілося, і вона просто жила 

станом єдності, яка їй давалася, яка, відчувала, мала сповнитися колись 

почуттями, стрімкими й верховними, якщо така воля небес. 

 Був Дніпро, не холодний, але не теплий, розлогий і мудрий Дніпро, 

і вони дійшли до Гідропарку і подалися берегом. 

 Ріка зняла з них напругу. Вона спливла за водою. Сповзла зі шкіри, 

вигнулася лише десь ізсередини. Снага народилася з води, як усе живе 

на світі сущому, вона, вода, не могла стати ізолятором, коли поле 

магнітилося так сильно, що не втримувало тіла, що прагли взаємності, 

якої досі не мало кожне з них, хіба лише щось близьке до того…  

… 

 До Вікторії Соломія прийде лише дня наступного, зателефонувала 

напередодні, що затримається. 

 І була ніч, тільки зоряна, зоряна. 

 І було щастя, стрімке, утаємничене. Він знав, що є щось між 

ними… але не хотів знати. Головне, вона не в шлюбі. А якщо мати 

важко хвора чи син каліка (не дай Боже! А що ще може бути 

страшніше?) – то це для нього нічого не значить. Головне – вона. А все 

решта – дрібниці. Вона, яка своїм коханням розчиняє його в собі, а він не 

може насититися щастям незваним, і призначеним йому чоловічим 

щастям, що дає не просто фізичне задоволення, а що виростає в ньому у 

вищій чоловічій суті земного буття… Сам до кінця не міг усього 

збагнути, він мріяв про сповнення, бо нічого не могло завадити цьому 

щастю наразі… 

 – Я приїду до тебе. 

 – Не можна… Я сама… приїду. 

 – Коли чекати? 

 – Трохи почекай. 

 – Ти розворушила такі важелі, що вони розтиснуть мене, як я буду 

ваготіти сам… довго… 

 – Який ти дивний. 

 – А ти… Чому сумна? Щось не так? Я негідне щось мовив – то 

вибач… 

 – Я люблю… тебе… слухати… 

 – А ще… 

 – А ще… Всього не розкажеш… Що ж: «Усе найкраще ти знаєш, 

про всю решту дізнаєшся згодом». 

 – Ти говориш так, ніби десь та працюєш у штабі і це, звісно, 

військова таємниця… 

 – Нехай не військова… а… 
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 – Тоді нехай… зостається… Мені досить того, що я відчуваю… 

Інформації зайві. Для чоловіка дуже важливо відчувати на рівні… – він 

хотів показати – на рівні серця, але засоромився і показав вище, – на 

рівні плечей… 

 – А це просто там… – вона показала, – карк, аби на нього когось 

звалити… 

 – Чоловік без солодкої ноші – пустопорожня «особь». 

 – «Особь…» 

 – А ти знаєш, як одружувався мій дід-козак? Підвозив бабусю, 

молодицю, в четвер, на возі, а в суботу були заручини. 

Вона засміялася, але помітила, що казав він цілком серйозно… Тому 

замислилась… 

 – Ти не зі мною… Про кого, признавайся, твої думки? 

 – Про хлопчиків моїх, синів… 

 – У тебе двоє?.. 

 – Так… 

 – Багаті будемо. То буде троє… 

 Вона похнюпила голову, але він так ніжно обійняв, поцілував її, що 

вона поринула в казку забуття, яка, вона десь знала, може зненацька 

скінчитись, а їй хотілося ще миті, щоб налити незнаного щастя доволі… 

 – Сумно… Тобі сумно зі мною? 

 – Ні… 

 – Вони здорові? Проблемні? Діти… 

 – Вони дуже хороші… 

 – Ти шалена жінка і ревна мати… Чого більше? 

 – Колись я знала певно. Зараз засумнівалась… 

 – Колись як було?.. 

 – Матері… більше… 

 – Ото тепер любиш… 

 – Який ти прудкий. 

 Він пестив її груди, шию, щоки, він дихав – і вона чула, як завмирає 

його подих… 

… 

 На зворотному шляху Соломія заїхала в Жмеринку до нього. В його 

квартиру. Вони розмовляли довго про все-все. В основному про його 

матір, сестру, сина. Вона в нього гостювала… Богдан познайомив її зі 

своїми друзями, скромними, порядними інтелігентами, що багаті були на 

все, окрім грошей, згадували заробітки, сміялися, жартували, що 

чекають грінкарти, бо всі дружно написали анкети, але кому поталанить 

– побачать… 
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 Було все надто гарно, щоб так залишатись надовго… 

… 

 Ніколи шлях додому не був такий важкий для неї. Ніколи… Її 

зустрінуть – Павлик, Назар і Петро. А вона як? Як вона їм погляне у 

вічі? 

 Але в очах не було допиту – і вона їх відвела… Як просто. 

 Діти як діти, як завжди – і вона защебетала, защебетала… 

 Петро приготував сніданок, вона їла довго, старалася відводити 

погляди на дітей, а обмінювалася з Петром лише тоді, коли це були 

погляди здивування… 

 Вона скаже пізніше. Лише не тепер. Знайде слушну хвилинку, 

знайде відповідні слова. Він знає, що вона його не любить, як би то мало 

бути, він мудрий, усе зрозуміє… Добре, що офіційно не розписувалися, 

шлюбу не брали – тож буде не так болісно. А Павлик? А як тоді Павлик? 

 Вона не знала, що і як має вирішитись із Павликом, і засмутилася. 

 Відчула, десь заплуталась. чи то доля її заплутала? 

 З Петром уникала близьких стосунків: була хвора, не в настрої, 

турбот, роботи багато. Він не наполягав. Вичікував. Щось закрадалось, 

але відрубував лиху думку. Все нормально: і таке й так буває… Як у 

людей – так і в них… 

… 

 Її лихоманило. Застудилася в дорозі, та й ще на додачу вчепив її 

грип. Температура висока трималася три дні. Петро доглядав її, а уві сні 

вона щось бурмотіла й когось кликала… 

 Коли очуняла, він спитав: 

 – Хто такий Богдан? 

 – Чоловік, якого я зустріла… і він… 

 – Не треба далі… Я радий, що ти одужуєш… 

 Петро ходив смутний день, другий, а на третій – повернувся з 

роботи геть чисто п’яний… 

 – Який ти приклад подаєш синам? – спитала. 

 Він зупинився… Хотів щось відповісти, але в останню мить 

передумав і пішов спати. 

 Тепер він часто бував такий… 

 – Нам треба роз’їхатися… 

 – Це тобі треба, але не мені й не синам… 

 – Ми не можемо так жити далі… 

 – Ти не можеш «так», а я взагалі «жити». Викинь мене на сміття. Не 

відчини дверей, запротор до тюрми, отруй… Позбудься цього старого 
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діда, який тобі не потрібен. Сини нічого не зрозуміють, а я їм теж не 

скажу. Зроби щось, бо я не можу. 

 – Будь чоловіком. Не ний… 

 – Я вже не чоловік… але я ще батько нашим синам. Як роз’їхати те, 

що я батько? 

 Були вихідні, Соломія взяла відгули – і поїхала до Богдана. 

Розказувала довго. Свою долю оповідала… 

 – Боже! Скільки на тебе одну… 

 – Сини в дев’ятому. Їм треба в десятий, а далі – вища школа. 

 – Невже ти не робиш жодної різниці між його і своїм синами… 

 – Як ти можеш так? 

 – Вибач, я не цілком, певно, те розумію. Я стараюсь. Боюся за 

тебе… 

 – А я за нього, за Петра, він якийсь безпорадний. 

 – Це жалюгідно, коли чоловік безпорадний. 

 – Але можна його розуміти, як рідного… 

 – Кожен чоловік дасть собі раду за будь-яких обставин… 

 – Тут не будь-які… Тут конкретні… 

 – Я не хочу тебе відпускати до нього… 

 – А він відпустив. 

 – Ми кохаємо одне одного – і маємо на те більше права… 

 – Про які ти права? Мені здається, тут лише безправ’я… 

 – Нам треба щось вирішувати. Переїжджай до мене. 

 – Сама не зможу. 

 – Не сама, але бажано без Петра… 

 – Ти глузуєш… 

 – А ти губиш себе невдячно… Все, що могла, ти зробила, а тепер 

відпросися на щастя… 

 – Що таке щастя? 

 – Коли тебе люблять і ти… 

 – А ще коли щасливі діти… 

  Вони йшли попри церкву, і вона зайшла. Правилася Служба, була 

сповідь… 

 – Чи маю я право бути щаслива? Ще й так?.. Я кохаю цю людину, і 

він згідний брати дітей до себе. 

 – Звісно, можеш, бо в шлюбі християнськім ти не була. Чини, як 

серце підказує… Молися в скруті за розрішення проблем… 

 Вони йшли знову щасливі, і знову була казка… Київ… 

 Вікторія, як завжди, була стримана… 

 – Я не знала… Але це почуття як музика… 
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 – Музика теж минуща. Її звуки поглинає тиша… 

 – Знову все ти ускладнюєш, заплутуєш… 

 – Ти не розумієш мене… 

 – Розумію і не знаю… Я хочу, щоб ти була щаслива… Але певно, 

що і нас чекають випробування. 

… 

 Коли Соломія повернулася, синів не було вдома. На столі чекала 

записка: «Ми поїхали з ночівлею в гори. Не хвилюйся». 

 Серце забилося тривогою: в кожної матері ці ночівлі – тривога. 

Всіляке може бути, а ще той випадок із Данилом, з родини далекої. Теж 

була компанія, веселощі, випивка. Данило не пам’ятає нічого, а отямився 

– вже за гратами за згвалтування… Хоча ні… Першого пам’ятав… Він 

викрутився, відкупився… 

 Та годі вже тим думкам! 

 Петро прийшов знову п’яний. Вона відчувала, що їй він 

противиться, але тверезий знову рідний-рідний. Вона Богдана любить, а 

цього жалує. Не жаліє, а жалує, розуміє, відчуває, співчуває, та й жаль, 

що йому якось весь час не таланить з жінками… хоч чоловік він 

добрий… А в неї – любов… 

 Петро спав, і кімнату переповнював перегар… Він пив уже два 

тижні майже щодня. Нині не роздягався… Змокрів… 

 Вона роздягла, поміняла. 

 Що ж, сама винна, мусить… 

 Хлопці повернулися через день після її приїзду. Якісь не такі… 

 – Як відпочинок? 

 – А в тебе як? 

 – У мене все гаразд… 

 – І в нас також… Якщо й недобре, ми те простимулюємо, щоб було 

краще… 

 – Ти про що? 

 – Зовсім ні про що… В тебе своє життя, а в нас своє… 

 Так говорив з нею її Назар, а Павло лише його стримував… 

 – Накурився? 

 – Спробував, як усі. 

 – І ти, Павлику? 

 – Не буду більше… – і вийшов погуляти з псом… 

 Забракло повітря, а стало багато сліз… 

 …Назар відчував, що з мамою… в мами… щось не те, що 

безпорадний у тому батько… і не знав, що чинити… Єдине, що міг 

придумати в цьому віці, – це протестувати проти всього і вся навіть в 
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отакий спосіб. І нічого наче в тому такого страшного нема, як кажуть, 

лише вилиці болять від сміху, а ще – ніби піднесення якесь, ніби над 

побутом стаєш вище: над маминим відчуженням, як йому здавалося, 

батьковим алкоголем, Павликовою безпорадністю… 

 – Я прошу, сину, – витисла з себе Соломія, – дуже прошу – не 

треба. Цей штучний «кайф» – то омана, облуда. Це несправжнє… 

Хай хоч таке… Я хоч щось роблю, аби все змінити, а ти що? Навіть не 

любиш батька! 

 – Як ти можеш? Яке ти маєш право так зі мною розмовляти? 

 – Право сина, який уже щось розуміє… а не годується лише 

материнським молоком. Він запив через тебе! 

 – Звідкіля ти це взяв? Він сп’яну тобі наговорив дурниць, а ти й 

повірив. 

 – На жаль, він і сп’яну нічого ніколи на тебе не сказав. А це ти 

щойно сама підтвердила, «повелася»… 

 – Забуваєш, сину, що не маєш права втручатися в не свої справи. Є 

речі, які вирішують тільки дорослі. 

 – А як же тоді твоє виховання мене, нас як рівноправних членів 

родини… Я в це повірив. Нема твоїх, моїх проблем – є наші! А тепер: у 

тата своя – алкоголь, у тебе своя – нелюбов до нього, в мене своя – 

штучний стимул щастя, в Павла, – питання жити чи не жити, коли ти 

всім від народження не потрібен… 

 – Ти що? Він так думає?.. Що ти, сину?!. 

 – І він, і я, і тато, і ти… Ми всі різні… Подробилася наша родина, а 

ти ніби цього не помічаєш. Механічно виконуєш свої обов’язки, а 

сама… Пам’ятаєш, коли я питав маленький, навіщо створюється сім’я, – 

ти говорила, що для спільноти душ, для щастя всіх. Не для грошей, не 

для вигоди… – В нас усе було, а тут ти стала якась інша… Я вже 

дорослий. Усе розумію… 

 Задзвонив телефон, Назар говорив на молодіжному жаргоні, «гнав 

понти» при мамі, даючи їй зрозуміти, що в нього свій світ – і він іде від 

неї до нього, того світу, штучного і несправжнього, бо справжнього у 

сім’ї немає…  

 – Назарчику… Сину… 

 – Бай-бай… – він луснув дверима. 

 Соломія сиділа в задумі й розуміла, що нічого не тямить. Що 

робити далі, що буде… не відала… але вже якийсь недобрий віщун 

скалив на неї свої зуби… 

… 

 Вона набрала номер телефону своєї тітки і попросила прийти. 
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 – Я варю варення… Терміново? – спиталася та… 

 – Дуже… 

 Через півгодини тітка Софія зайшла до Соломії. Вона була її 

хрещеною мамою, справжньою, невипадковою… 

 – Ти бліда… Чи не завагітніла, бува?.. 

 Соломія зблідла ще дужче, витріщивши очі, але то була мить… 

 Вона про щось подумала, було, але в ту ж мить відкинула… 

 – Ні… Тут усе нормально… На душі недобре… Мушу 

виговоритися… Поради потребую. 

 Софія вийняла плетиво й тихо, беззвучно стала механічно плести, 

щоб так не виявляти хвилювання і залишитися спокійною за всяких 

обставин. 

 – Я слухаю, доню… 

 І Соломія оповіла жінці свою історію, свій роман, свою любов, що 

якось притишено, бо не звично, називала коханням, яке мало право на 

життя (про це може мріяти кожна жінка!), і про паралельний розвал, 

роздріб її сім’ї, яка егоїстично заперечує її щастя, навіть конкретно не 

відаючи, яке воно є… Вона вперше кохає так і її кохають сповна; вона 

вперше чується жінкою на шпилі благодаті і не хоче втратити цієї 

людини, бо таке трапляється лише раз… 

 – Знаю… – сказала жінка і відклала плетиво вбік… – Знаю таке, 

Соломіє… А краще б не знати… Хто відає, яка у тім правда? То це ми 

любимо себе… Сильно… в цій любові… А сказано: «люби 

ближнього…», а лиш далі: «як самого себе»… 

Соломія забоялася, що тітка Софія забулася і вирішить читати їй 

нотацію… але мовчала, а жінка провадила далі… 

 – Я була старша, а твоя мати зовсім мала, коли бабуся зустріла 

цього вогонь-козарлюгу, як його називали в селі… Вона була пані (наші 

прадіди мали молочарню на всю округу), а він такий собі вільний 

сокіл… Батько вже їй надто та був благий… 

 І сталася межи ними любов… Рівно ж, сталася… – вона 

замислилася, взяла плетиво, накинула кілька петель і тихо, як голубка, 

воркотіла, а не говорила просто. – Отож сталася межи ними любов – і 

все решту від неї сталося… Бо при сільській читальні був у них театр, і 

грали вони там спільні ролі – догралися… 

 Зібралися… якось одної неділі – та й виїхали з села… Дружина 

його лишилася без газди, а батько без жіночої руки в домі. Мені було 

дванадцять. Якось іду, було, по воду до криниці, а відро важке, мене 

ледь не переламує. Надійшла з церкви його дружина покинута, Петрина, 

забрала відро, в хату занесла, вареників допомогла доліпити, а я весь 
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посуд перемила. Отоді мені так любо й затишно стало, ніби Мати Божа 

матір в дім прислала мені, бо молилась я… 

 Щось, було, поговорили вони між собою, і тато до неї пішов на 

покіс, а вона нас на вечерю до себе запросила… Добре було нам з нею… 

 Спокійна вона була, неговірка, тільки очима так погладить лагідно 

– і стає добре і тепло… 

 По осені прийшли вони до нас. 

 Акурат на осінь приїхали мама, але сама… Зайшли до хати, а там 

газдиня нова, діти коло неї притулилися… Потяглася вона до голівки 

моєї – я відвернулася (бо когось дужче вона любила, ніж нас і тата) – не 

допустила до себе. 

 Пішла вона й уже більше не приходила… 

 Виросла я, шукати матір намірилася, а де ж її знайдеш? 

Розпитувала по родині, знайомих – знали: поховала вона Дмитра свого, 

йшов через ріку навесні – під лід пішов… 

 Довго вона ходила як не при собі… А згодом до монастиря 

пристала. Бачила наших рідних, казала, що молитов для нас багато 

склала, що це від багатства всілякого ліпше, на многі роки, а внукам, 

каже, – недужа, може, й не стане, то самим відмолити на долю добру 

треба буде… 

 – То бабця Петрина не рідна нам? 

 – Кровна й рідна, доню, – це різні речі. Рідна вона – виростила, 

вибавила, вилюбила. А як вилюбила – то як нерідна? Кровна – була, – 

гаряча голова, спрагле серце… добра молитва…  

 – Як непросто усе в житті… 

 – Все в кровнім роду повторюється… Ось і ти… Вже від тебе Назар 

відвертається… 

 – То я не маю права бути як жінка щасливою? 

 – …За благо дітей жінки віддають життя… 

 – Звісно. Звісно. Парадокс… А я десь читала, що «краще віддати 

життя, ніж щастя…». 

 – Твоє життя потрібне не лише тобі. 

 – Як усе повз мене… Дотикнулася – досить… І вдавай, що вже ти – 

не причетна… 

 – Молоде, спільне, перше – то має міцні на те корені, тому оте 

перше кохання, перший шлюб – усе виважувати треба, а потім воно 

часто-густо невчасне приходить… Не завжди. А здебільшого так… 

Щастя – перекотиполе… Хіба твоє кохання буде виявом велетенської 

любові, коли щастя своє загребеш отакою ціною?  

 – Тітко Софіє! – і впала їй у обійми. 
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 – Така вона, доля жіноча... Та ти сама вибирай, я тобі не порадниця. 

А що мусила – те сказала… Зараз в кутку помолюся. Ото вся моя тобі 

поміч… 

 Тітка склала руки… 

 …Соломія дивилася просто себе й не бачила нічого. Їй було від сліз 

усе розмито… Найголовніше, простір, як тунель, попереду… Що 

робити? Що чинити? За що вчепитися? Вона любить Богдана і вона 

любить дітей. Це різні любові. А вони витісняють одна одну. 

 Зайшов Павлик. 

 – Мамо! – побачивши Соломію схвильованою. – Не треба, мамо! 

Плакати не треба… Я допоможу… Я скучив… дуже… Яблучний 

пляцок… спекти на завтра прошу… До речі, завтра свято апостолів 

Петра і Павла… Завтра… Наше з татом свято… 

 – Петра і Павла? Свято? Ну, звісно, буде! Клич Назара. Буде свято 

сім’ї! 

 Тітка Софія, плетучи, усміхнулась, а сльози скапнули: тут 

повернулася мати, а десь пішла манівцями жінка, щастя якої ніколи уже 

не вернути. Та воно було! А цього, як виходить, іноді досить… Та воно 

є. І воно ненаситне… 
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МАРІЯ ВАЙНО В СВІТЛИНАХ 
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ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА  

ІМ. І. ФРАНКА – ПИСЬМЕННИЦІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ ІЗ САЙТА ОУНБ ІМ. І. ФРАНКА 

 

Творча зустріч з Марією Вайно і Тетяною Павлик 

 18 грудня 2012 року у літературно-

мистецькій вітальні обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. І. Франка відбулася 

творча зустріч з письменницею Марією 

Вайно і художницею Тетяною Павлик. 

    Марія Вайно і Тетяна Павлик – це 

своєрідний тандем, який розгортається у 

панораму творчих досягнень мисткині слова та майстра пензля. Ці 

чарівні жінки є відомими постатями як в Україні, так і поза її межами. 

Їхня творчість торкається сокровенних струн душі, зігріває теплом. 

 Літературно-мистецька світлиця зібрала чимало поціновувачів 

творчості Тетяни Павлик та Марії Вайно. До уваги присутніх було 

представлено: 

-  презентацію книги Марії Вайно „Станіславські фрески" (ілюстрації Т. 

Павлик); 

-  репрезентацію книги „Пасіонарія"; 

-  відкриття виставки Тетяни Павлик (присвяченої 350-ти річчю м. Івано-

Франківська); 

-  презентацію листівок акварелей Тетяни Павлик „Дорогою додому...". 

   Творчу зустріч відкрила Марія Дем'янів, головний бібліотекар 

відділу літератури з мистецтва, яка представила гостей та запросила до 

слова поета з Долини – Василя Олійника, який презентував творчість 

Марії Вайно. 

   Про справжню закоханість Тетяни Павлик у мистецтво говорив 

художник та її давній друг заслужений діяч мистецтв України, професор 

кафедри дизайну і теорії мистецтв ПНУ ім. В. Стефаника Богдан Губаль. 

Він зауважив: „Кожна робота – це особливий погляд на міське 

середовище, в якому пройшли роки становлення художниці, в якому 

вона шліфувала свій талант і яке вона дарує своєму глядачеві...". 

  Приємними були хвилини спілкування з Марією Вайно, яка впродовж 

творчої зустрічі емоційно декламувала свої новели під супровід чарівних 

мелодій, які виконувала скрипалька Любов Дейчаківська.  
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Милувала присутніх піснями на слова Марії Вайно і бард Леся Федунків.  

   Варто зазначити, що ця творча зустріч – своєрідний підсумок 350-

річного ювілею м. Івано-Франківська. 

    Цікавими були думки про творчість Марії Вайно і Тетяни Павлик: 

професора, академіка АН Вищої школи України, поета та прозаїка 

Володимира Качкана, голови обласної організації Національної спілки 

письменників України, літературного критика Євгена Барана, 

заслуженого працівника культури України, кандидата педагогічних наук 

Ганни Карась, фотомитця Казимира Річки, письменника, краєзнавця 

Василя Бабія, критика, публіциста Дмитра Юсипа, письменниці Оксани 

Тебешевської. Їх вразив рівень майстерності робіт та багатогранність 

літературного слова Марії Вайно.  

   Творча зустріч викликала велику зацікавленість у представників 

мистецької та письменницької інтелігенції Прикарпаття, науковців, 

краєзнавців, журналістів, які були присутні на заході. Серед них 

Михайло Дейнега, Григорій Будзик, Зоя Слободян, Ірина Костюк, 

Ярослав Ткачівський, Тетяна Попадюк, Василь Мельник, Жанна 

Мойсеєнко, Ганна Петранюк та ін. 

    Директор бібліотеки Людмила Бабій зазначила, що художній вернісаж 

робіт Т. Павлик та презентація книги „Станіславські фрески" М. Вайно є 

завершальним акордом у заходах, присвячених 350-річчю нашого 

рідного Івано-Франківська, які проходили в обласній універсальній 

науковій бібліотеці ім. І. Франка впродовж року. Побажала майстрам й 

надалі творити  нове і неповторне, дивувати світ своїми шедеврами. 

  На завершення зустрічі Тетяна Павлик та Марія Вайно подякували 

колективу обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка та 

працівникам відділу літератури з мистецтва за організацію зустрічі. 

Запрошуємо всіх на перегляд персональної виставки Тетяни Павлик та 

до прочитання творчого доробку Марії Вайно. 

 

 

Презентація посібника Марії Вайно 

 

 19 серпня 2015 року в обласній 

універсальній науковій бібліотеці ім. І. Франка 

відбулася презентація посібника Марії Вайно 

«Сценарна майстерність: написання п’єси, 

написання кіносценарію» (кн. 1) та посібника 

М. Е. Вайно та А. З. Житницького «Сценарна 

майстерність: написання сценарію естрадно-
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масових театралізованих видовищ» (кн. 2). Посібник розрахований на 

студентів вишів, фахівців та поціновувачів театру, кіно та 

телебачення,  працівників культури. 

 Живий посібник  «Сценарна майстерність» Марії Вайно (у 2-х 

кн). Друга книга, написана у співавторстві з А. З. Житницьким. 

Таке видання посібника – довгоочікуване. Аналога в Україні  немає. А 

навчати писати сценарії різного драматургічного різновиду є на часі. 

        Посібник добре  структурований і складається із двох книг, що 

передбачають написання п’єси, кіносценарію (кн. 1) та сценарію 

естрадно-масового театралізованого видовища (кн. 2), авторство якого 

Марія Едуардівна Вайно розділила з професором Харківської державної 

академії культури Анатолієм Зіновійовичем Житницьким, автором 

посібника «Драматургія масових театралізованих заходів». 

Гадаю, маю право в основному говорити про кн. 1. Про книгу другу, 

певен, своє слово скажуть інші фахівці. 

 Слід відзначити, що у виданні  ґрунтовно окреслено практичний 

навчальний матеріал, тому посібник має належний  науково-методичний 

рівень, містить достатньо матеріалу, який автор розробила й апробувала 

зі студентами та унаочнила  в схемах і таблицях, а також долучила 

необхідний довідковий матеріал: малий словник термінів, 

термінологічний покажчик та додатки.   

 По-новому зазвучала тема драми цих жанрів  в контексті 

драматургічних шкіл «аристотелівської»  та  «неаристотелівської», автор 

наполягає дослухатися до того, що поважають у всьому світі, – 

виконання (авт. мовл.) двох поворотних точок в розвитку подій 

композиції від зав′язки до кульмінації, які дають змогу утримувати 

каркас архітектоніки, акцентує увагу на засновку як філософічній 

формулі будь-якого виду драматургійної роботи і т. ін. 

 Також посібник оригінальний тим, що це творча майстерня 

викладача і водночас митця-драматурга, і тому рекомендації, секрети 

творчої діяльності, деякі штрихи і окреслення дуже вагомі й  цікаві.       

Виклад основних драматургічних постулатів чіткий і не загромаджений 

зайвим матеріалом, сприймається легко, доступно, переконливо.    

 Особливо цінні рекомендації щодо написання п′єси та 

кіносценарію, етапи роботи над сценарієм естрадно-масового 

театралізованого видовища, формування і розвиток драматургічного 

мислення і бачення як для тих, хто створює матеріал, так і для тих, хто 

аналізує, рецензує. 

 Такий посібник затребуваний у вищих навчальних закладах  

культури та мистецтва, бо, крім пізнання процесу драматургічної 
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творчості, розвиває  уміння й навички творчо мислити,  аналізувати, 

синтезувати,  а разом з тим виховувати мистецький смак у тих, хто 

цікавиться драматургічним мистецтвом. 

 Мовлення автора  –  те, що спонукає до творчості. Це цінно і дуже 

потрібно, аби навчати писати. 

 Однозначно, посібник  стане базою з вивчення дисципліни не 

тільки для студентів, а й для цінителів у сфері театру, кіно, телебачення, 

 різного роду театралізованих шоу та настільною книгою культурних 

закладів нашого краю та всієї України. 

Голова  Івано-Франківського осередку 

Національної спілки кінематографістів України                           

Ю. І. Яковина 

 

Презентація вибраної новелістики Марії Вайно 

 15 жовтня 2015 року в обласній 

бібліотеці ім. І. Франка відбулася 

презентація нового видання івано-

франківської письменниці, відповідального 

секретаря обласної організації НСПУ Марії 

Вайно «Кусень світу. Новелістика. Вибране 

та нове». 

   У вступному слові модератор заходу – 

доцент Інституту філології Прикарпатського 

національного університету імені Василя 

Стефаника Марта Богданівна Хороб – 

розповіла про життєвий і творчий шлях Марії Вайно, новелістки, 

кінодраматурга, поетеси, лауреата літературного конкурсу «Коронація 

слова», обласної премії ім. В. Стефаника, міської премії ім. І. Франка. 

Вона коротко охарактеризувала твори, які увійшли до збірки вибраної 

новелістики. Це, зокрема, новели із книг «Паводок», «Нитка Аріадни», 

«Жінка з келихом дощу», кіноповість «Чоловік у кредит, або Четвертий 

варіант», роман «Теплий двір, або Рапсодія струнного квартету», окремі 

новели з історичного роману «Пасіонарія», кіноповість «Франсуаза», 

книги «Шкіци на одвірках» та «Станіславські фрески». Новими для 

читачів будуть кіноповість у новелах «Кусень світу» та з 

неопублікованого.  

  Відповідаючи на запитання присутніх, Марія Вайно поділилася своїми 
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спогадами про дитинство, перші проби пера, розповіла про своїх 

літературних наставників. 

  Привітали письменницю з виходом нового видання представник 

управління культури, національностей та релігій ОДА Г. П. Брицька, 

голова обласної організації НСПУ літературний критик Євген Баран, 

учасник АТО Андрій Корнюха, письменники Василь Бабій, Леся 

Диркавець, директор Музею мистецтв Прикарпаття Михайло Дейнега, 

працівники книгарні «Українська книга», студенти Інституту мистецтв 

ПНУ імені Василя Стефаника та інші. 

  Долучитися до трепетно-ніжної і водночас літературно вишуканої 

малої прози Марії Вайно присутні змогли завдяки учасникам 

театрального колективу Будинку вчителя та авторському читанню новел 

і шкіців, зокрема «Я шию – і живу», «Я люблю тебе, Еде!», «Кольоровий 

чай», «Місто».  Прикрасив вечір музичний супровід у виконанні 

скрипальки Любові Дейчаківської. 

  Директор обласної бібліотеки Людмила Бабій у своєму виступі 

подякувала письменниці за багатолітню співпрацю, за прекрасну жіночу 

прозу, яку високо оцінюють читачі бібліотек області, адже вона 

торкається потаємних струн душі і серця кожного. Вона побажала Марії 

Едуардівні творчого натхнення, нових книг і щедрих меценатів. 

  Письменниця подарувала своє нове видання «Кусень світу» обласній 

бібліотеці, а також підбірку своїх книг воїнам АТО. 

  Учасники презентації мали можливість ознайомитися з доробком 

авторки, представленим на книжковій виставці з фондів бібліотеки 

«Багатовимірний світ Марії Вайно» та придбати її нову книгу. 

 

З творчої майстерні Марії Вайно 

 Цими днями cвяткує свій день 

народження відома прикарпатська поетеса, 

новелістка, кінодраматург, член Національної 

спілки письменників України та Національної 

спілки кінематографістів України Марія 

Вайно. 

   Народилася вона 1956 року в с. Букачівці 

Рогатинського району, дитинство провела у м. 

Калуші. Закінчила філологічний факультет 

Чернівецького університету. Мешкає в Івано-

Франківську. 



150 

 

  Марія Вайно працювала вчителем української мови та літератури, 

старшим викладачем Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу, літредактором, а згодом – редактором 

Першого національного телеканалу, викладала в Прикарпатському 

національному університеті сценічну майстерність. Працює з юними 

талантами у своїй творчій майстерні. 

     Марія Вайно – лауреат Всеукраїнського конкурсу „Коронація слова" 

2000 року в жанрі кіносценарію за кіноповість „Чоловік у кредит, або 

Четвертий варіант" та 2001 року в жанрі роману за роман у новелах 

„Теплий двір, або Рапсодія струнного квартету". 

     Лауреат міської премії ім. І. Франка 2002 року в галузі літератури за 

роман у новелах „Теплий двір, або Рапсодія струнного квартету" та 

кіносценарії „Свекрушина". Лауреат обласної премії імені Василя 

Стефаника 2013 року за книги „Шкіци на одвірках" та „Станіславські 

фрески". 

    Марія Вайно – цікава, несподівана, талановита письменниця, 

глибокий психолог, винятковий мовець, неординарний митець. Її поезія, 

новелістика, кіносценарії відзначаються своєрідним баченням, глибоким 

драматичним психологізмом, мають свою, не схожу на інші, манеру 

творчого самовираження. 

      Письменниця виходить за межі традиційного і навіть перевершує 

себе, бо її неможливо передбачити на завтра. В кожному творі авторка 

відтворює глибоко психологічну драму повсякденного людського життя 

– драму, в якій криється філософська трагедія – трагедія простої людини.  

      Марію Вайно особливо хвилюють проблеми сім'ї, батьків і дітей, 

внутрішньо духовні переживання особистості, які допомагають їй 

виживати у цьому світі, творити добро і приносити радість.  

     Кінодраматургічні твори Марії Вайно – глибокі, вражаючі, 

світлосумні, та після прочитання їх не стає важко, бо в них живе і рятує 

сама любов. 

     Найновішим виданням письменниці стала збірка „Кусень світу", 

презентація якої відбулася у стінах нашої бібліотеки. До неї увійшли 

вибрані новели минулих років та нові твори самобутньої авторки. 

    У фондах ОУНБ Ви можете знайти усі книги письменниці. 

Прочитайте її твори, відчуйте світ життєвої правди, з якою люди живуть 

щодня й щогодини, приносячи радість і горе, усмішку і тепло, правди, 

яку розгортає перед нами Марія Вайно. 

       Тож запрошуємо Вас у відділ краєзнавчої літератури переглянути 

виставку „З творчої майстерні Марії Вайно". 
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ІНТЕРВ’Ю ЗІ ЗБІРНИКА  

„ЗНАЙОМСТВА. ЗУСТРІЧІ. ПОДІЇ” 

 

 // Знайомства, зустрічі, події. Вип. 8 : збірник інтерв’ю / Івано-Франків. ОУНБ 

ім. І. Франка, від. літ. з мистец. ; [упоряд. Г. І. Пристай, М. В. Дем'янів ; відп. за вип. 

Л. В. Бабій]. – Івано-Франківськ, 2015. – 46 с.   

 

Марія Вайно 

           Зріла пора Марії Вайно 
 Весняними днями 2016 року святкуватиме свій 

ювілей гарна, світла людина, жінка сильної вдачі, 

рішучих вчинків та незламного духу. Вона і ніжний 

лірик, і талановита письменниця, і цікавий 

кінодраматург. Це турботлива мати і жінка з 

глибокою філософією життя. Вона – Марія Вайно 

– член Національної спілки письменників України, 

Національної спілки кінематографів України. 

Лауреат Всеукраїнського конкурсу „Коронація 

слова" 2000 року в жанрі кіносценарію за 

кіноповість „Чоловік у кредит, або Четвертий 

варіант" та 2001 року в жанрі роману за роман у новелах „Теплий двір, 

або Рапсодія струнного квартету". Лауреат міської премії ім. І. 

Франка 2002 року в галузі літератури за роман у новелах „Теплий двір, 

або Рапсодія струнного квартету" та кіносценарій „Свекрушина". 

Лауреат обласної премії ім. В. Стефаника 2013 року за книги «Шкіци на 

одвірках» та «Станіславські фрески». 

 У творчому доробку Марії Вайно понад 16 художніх видань, 

зокрема єдиний в Україні посібник «Сценарна майстерність» (у 2-х 

книгах).  

Марія Вайно… «Жінка з келихом дощу». В її житті не все було 

просто, однак за все дякує Богу.  

 Незважаючи на щільний графік роботи, Марія Вайно з радістю 

погодилась поспілкуватися з нами. 

  –   Де і коли ви народилися? Ким були ваші батьки? 

 – Не відчуваю віку. Це просто паспортні дані. А там… – 

шістдесят…  Зріла пора. Щодо сім’ї… Якби не було в мене цих батьків – 

не було б і мене такої.  Нас збирає докупи саме дитинство. 
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 Народилася я на Рогатинщині, в селищі Букачівці, де працював  

батько. Згодом сім’я переїхала до Калуша, де я і провела все своє 

дитинство та юність. 

 Мати – Іваницька Ольга Юріївна, українка, в минулому вчителька 

початкових класів та математики, мала поетичну душу, яку дарувала 

мені.... 

 Батько – Вайно Гуго-Едуард Карлович, естонець за національністю, 

захоплювався технічними науками, був раціоналізатором на 

виробництві, працював газоелектрозварником і електриком на заводі 

ЗБВіК в місті Калуші. 

 Батьки були репресовані і познайомилися в суворих просторах 

Сибіру. 

 – Ким ви хотіли стати в дитинстві? 

 – З дитинства любила бавитися у вчительку, збирала дітей біля 

якогось дерева і вчила читати і рахувати, розрізняти букви, які сама вже 

знала. Ходити могла зі старим букварем, в якому було вкладено багато 

інших папірців і засушених листочків. Таке бачила у вчительки, яка 

жила на нашій вулиці… Батьки будувалися, мене цікавило все. А ще 

тато казав, що будь-яке знання у житті знадобиться. Багато чого вмію, 

знаю… Ага, ще мріяла мати дуже багато дітей, щоб було кого вчити і 

любити. Якби вони мені легше давалися, я була б багатодітною мамою – 

і щасливою в материнському сповненні.     

 – Пані Маріє, сьогодні ви відома письменниця. Розкажіть, з 

чого розпочалося ваше творче життя? В який момент ви 

усвідомили, що потрібно взяти олівець і щось написати?  
 – Це було не усвідомлення довший час, а просто бажання робити 

те, що добре виходить. Писати, виловлюючи звучання слова і нерва; 

жити, набравшись досвіду, переживши немало, наробивши багато 

помилок; самій виховувати двох синів; і аж потім – повернутися до 

творчості усвідомленої, коли, здавалось, несила жити… Залишитись 

собою і писати, відчуваючи слово у дії краєм клітини своєї. 

– Як ви вважаєте, чому ви присвятили своє життя?  

 – Нехай це визначають і вираховують інші, адже «по ділах» моїх 

творчих мене судитимуть. Я знала єдине. Бабця мене вчила: «як маєш 

талант – не закопуй його, тоді ти перед Богом залишишся чесна». 

Відчувала в собі два таланти: писати для людей, аби не зачерствіли їхні 

душі, і бути вчителем, який знає достойно свій фах і щиро любить дітей. 

А ще – присвятила життя своїм синам. Я вдячна Богу, що він отак, ні за 

що, дарував мені дітей.  

 – Чи є та людина, яку ви вважаєте своїм першим слухачем? 
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 – Першим моїм слухачем була мама. Вона знала багато поем, поезій 

з «Кобзаря» напам’ять, дуже гарно, чуттєво (мала хист артистичний) 

читала. Щось руками робила, шила – і читала, іноді тільки відкладала 

шиття. Це було щось таке величне і незаперечне, що я тремтіла від 

чуття, яке вже іноді й знала, як і що завершиться, але у маминому 

виконанні сподівалася на чудо… А потім ми ще довго говорили. Я 

питала, а мати розповідала. Багато історій з життя… Дуже багато і мудро 

спілкувалися батьки, так безпосередньо висловлюючи свої думки 

ненав’язливо, наче мене й нема… Ці коментарі формували мій світогляд. 

А далі, як почала писати, – мама була моїм найстрогішим вчителем. 

Якщо скаже, що це слово їй «шпинтить», себто заважає – то я як би то 

внутрішньо тому не противилася, згодом сама переконувалася, що все-

таки можна знайти кращий варіант, і все речення, думка аж враз 

засвітиться ним. Вона навчила мене дуже важливому в творчості: 

вмінню відчувати матеріал, з яким працюєш, в найкращому варіанті, не 

поспішаючи, ще і ще раз себе перечитуючи, перепитуючи: чи то все, на 

що ти як автор здатна?..  

 – Коли з’явилися перші рядки? 

 – Складати вірші почала рано, ще не вміючи писати. Мати перші 

рядки записувала, а я в такий спосіб вибиралася з кутка. Малою я була, 

як казала мама, – «урвителем»… Тоді добряче мені діставалося від 

мами… Рятувала філософія тата (він завжди на все знаходив раду), – 

тож, аби не перечити маминому вихованню, казав, що це корисно для 

кровообігу, і я в це свято вірила, та й 

ляпас на тому, «для порядку», місці 

був як належне за те, що робиш… Від 

того не боліла душа. Одного разу 

поставила мене в куток мама та й 

скаржилася не знати кому: «Що то 

мені за дитина вродилася? Он Галочка 

цьоцина (моя двоюрідна сестра Галина 

Турелик, старша за мене на сім років) 

маму успіхами тішить, пише вірші, друкується, а тут – «рве її» ходити 

кудись далеко, забувшись спитатися дозволу, та й ще дітей за собою 

веде». – «Що це за така Америка, – відповіла я, – вірші складати? А що, 

не всі складають?» – «Якщо ти така мудра, то складай, а не задавай дурні 

питання». Відтоді, коли ставили мене в куток, то я вмить починала 

проговорювати поеми і мама, як чула щось слушне, перепитувала, а 

оскільки я голосно в кутку говорити не могла, – то помаленьку 
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дозволяла підійти до столу, де вона сама ті рядки записувала, говорила, 

що тут гарно, а там – нічого нового мені ти, Марійцю, не оповіла… 

 – Чи є та людина, яку ви вважаєте своїм першим професійним в 

літературній творчості вчителем? 
 – Директор дуже успішної на той час в місті Калуші середньої 

школи №1 де я навчалася, Я. Й. Рабінович, знайомить мене з поетом і 

керівником літературної студії «Карпатські акорди» Йосипом 

Антоновичем Попадюком. Як він мене правив!!! Іноді здавалося, що він 

відрубує мені ноги-руки, креслячи довгі вірші-поеми. Це була наука 

лаконізму і огранення стилю. Він вчив працювати з віршами професійно. 

Саме цей Чоловік вивів мене на людну дорогу. Друкуватися почала з 

четвертого класу. 

 – Який Ви пам’ятаєте свій перший вірш? 

 – Це був вірш про дітей В’єтнаму, що вони «мучаться, вмирають 

малі», а вже згодом був у дитячій «Зірці» надрукований вірш «Щоб не 

було війни!». 

 – Чи шкодуєте Ви про щось у своєму житті? 

 – Так, є, як і в кожного з нас. Багато помилок, які було мені дано 

для якогось пізнання і усвідомлення чогось дуже важливого. Є жаль, а є і 

помилки в моєму житті… Повіриш людині, а згодом осягаєш 

суперечність судження: благі наміри щодо когось можуть тебе ж і 

знищити… 

– Ваше гасло, життєве кредо? 

 – «Якщо не можеш зробити найкраще – зроби кращим те, що 

можеш» (англ. прислів’я). Отже, якщо світ мені не змінити, то хоч 

якийсь його кусень – можна, аби не закорявіло чиєсь і моє чуття… (Того 

і назва останньої книги вибраного так і називається – «Кусень світу»)... 

 – Чи складно писати? Взагалі бути письменником для вас – це 

задоволення чи важка праця? Чому пишеться: щоб вивільнити 

емоції, чи щось інше? 

 – Я більше скажу в «Нотатках її життя» (якщо вони будуть)… А 

загалом, чи складно вмиватися, вдягатися, пити чай чи каву? Якщо це 

стиль життя, то це просто потреба, яку не виокремлюєш від себе. 

Пишеться, бо відчуваєш потребу щось сказати. Десь шкірою ти 

відчуваєш свого співрозмовника-читача, і ти знову і знову йдеш з ним на 

зустріч: це дуже важливо… Так ти звільняєшся від того, що мала 

зробити і зробила…  

 – Як народжуються ваші великі та малі твори: поезія, мала 

проза, романістика, кінодраматургія? 
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 – По-різному дуже. Новелістика, яка має луком натягнутий живий 

нерв, де образовираження тримає його і думку, а не просто говоріння 

події, де стиль має свою мелодику, як поезія в прозі, пишеться довше і 

складніше. Те, що диктоване дією, подією, як кіносценаристиці, – 

пишеться легше і швидше. Поезію пишу мало. Вона в мене замовкає 

періодами, потім воскресає знову. А проза – це натхнення безупинне… 

Якби не було якихось справ, які б мене не відволікали, – я б сиділа і 

тільки писала… 

 – Що характерно, чим відрізняються кіноповісті Марії Вайно 

від кіносценаріїв? 

 – Це кінотвори для читання. У 

нас нема українського кіно, бо це дуже 

дороге мистецтво, але я його дуже 

люблю, знаю, як створювати для нього 

достойний сценарій… Проте, не 

чекаючи кращих часів, я пішла 

письменницьким шляхом і залишаю ці 

історії друком для своїх читачів-

глядачів. Моя кінодраматургія читабельна, моя новелістика проникла і 

сюди… Це не «голий сценарій» для режисера. 

 

 – Минулого року ви здивували всіх виданням посібника 

«Сценарна майстерність» (у двох книгах): написання п’єси, 

кіносценарію, сценарію естрадно-масових видовищ. В Україні 

подібного посібника нема. 

 – Це дійсно так. Загалом, це дуже потрібний підручний матеріал не 

тільки для студентів, а й для поціновувачів цих мистецьких сфер, аби 

могли говорити про побачене не на рівні «подобається»-«не 

подобається», а предметно аналізуючи побачене... Я давно вивчала цей 

матеріал, сама. 

 – Ви людина настрою чи людина «органайзер»? 

 – Звісно, я людина настрою за природою, інакше не могла б писати 

чуттєві твори. Проте життя мене навчило організовуватися: я викладач, я 

мати, яка сама виховала двох синів. Я мусила все встигати, робити те, 

що треба, а не тільки те, що хочу, продумувати свої дії і слова… Я досі 

стараюсь бути відповідальною. 

 – Ви уважна і завжди посміхаєтесь. Це природа чи щось інше? 

 – Я буваю «в собі»: йду та не бачу нікого… Тож вибачайте, друзі. 

Замислюся, іноді в голові прокручується сюжет чи сюжетні лінії… Але 

якщо я включаюся в товариство чи людину, я з того радію, бо щиро 
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люблю людей, люблю їх «читати». Тому не дивно, що часто я всміхнена, 

хоч у дитинстві була і «набундючена», казала мама. Знаєте, я як думаю, 

то завжди чомусь хмурюся… Напевно, тому, що шукаю, вивіряю, не 

довіряю і мушу переконати саму себе, що це саме той варіант. Напевно, 

тому…  

 – З ким вам найцікавіше спілкуватися?  

 – З людьми, з якими маю спільні інтереси. І то виходить, що з 

різними по-різному: з одними мені цікаво по життю і посусідству, з 

іншими маю спомини минулих літ, з тими мені цікаво в літературі чи в 

кіномистецтві, педагогіці, творчості, а з цими – кров рідну відчуваю так, 

що аж тече всередині надривно… Як бачите, – по-різному… 

 – Чи можете покинути Франківськ, виїхати в інше місто чи за 

кордон? 

 – Це вже було… Я за першим 

чоловіком, він був військовим, побувала в 

Чехії певний шматок життя, там народила 

старшого сина. Саме там я відчула, що 

таке ностальгія. Згодом після важкої 

недуги довелося поїхати до Києва. Там 

жила декілька років, прижилася. Могла б і 

залишитися. Мала хорошу роботу, 

працювала на Першому національному, 

співпрацювала з іншими телеканалами. 

Син поряд. Але син одружився. Молодим краще жити окремо. 

Винаймати квартиру собі – це мати ще одну роботу – жити без продиху 

в чужих кутах… Я повернулася додому. Тут який не є – а дах над 

головою… Іноді, коли хворію сильно, перейти хату несила, а нікого 

поряд нема, – жалкую, що діти далеко… Гадаю, що могла б переїхати, 

якби вдалось придбати житло, в місто до когось із синів. Проте життя 

покаже. Адже дуже хочеться помирати, відчуваючи рідний подих 

поряд… (До речі, пишеться потужно мені саме тут, в Івано-

Франківську...) 

 – Чи є у вас хобі? 

 – Так. І фотографія, і малювання пастелями, і постійні навчання 

чомусь новому. Люблю процес навчання як такий. Ось наразі – вивчаю 

англійську… 

 – Над чим ви працюєте зараз і про що плануєте писати далі? 

 – Про це говорити не буду, поки пишеться. Не буду хвалитися тим, 

чого ще нема. Творчість – то цілісний організм. Не покажу ж вам 
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кавалок його руки чи ноги… Не ображайтеся, але про плани творчі не 

кажу. Коли щось напишу, видам – знатимете першими… 

 – Як ви ставитеся до популярності деяких авторів у Інтернеті, 

чи користуєтеся якимись мережами? 

 – Так, всі тепер користуються Інтернетом, це не секрет. Я маю свій 

сайт, я є у мережах, зокрема у «Фейсбуці», «в контакті», «ґуґлі» і т.п. 

Проте там не засиджуюся, бо Інтернет – це вампір часу. Даю собі хвилин 

15-20 щодня. Бо не встигну зробити своєї паперової роботи. Вона в мене 

головна і забирає нескінченну кількість часу… Щодо популярності в 

мережах, вона – неоднозначна. Тепер творчість кожного автора резонує 

презентаціями, зустрічами, новими книгами в Інтернеті. Це нормально, 

бо це вже стиль часу. Щодо «популярності самвидавів» у мережах, то 

там багато з’являється авторів, творчість яких не викінчена, сповнена 

переспівами знаного, стоптаними образами, лише перетасованими в 

римах новим автором. Люди-нелітератори цього не спроможні помітити, 

їх задовольняють такі «альбомні», «для домашнього вжитку» твори, 

вони ставлять множинні «пальчики вверх», але в літературі імена таких 

авторів можуть не зостатися: тут потрібен свій, не схожий на інших, 

стиль, своє образовираження, чуттєвість, філософія. Можна провести 

паралель з кіно. Є «мило», й багато людей це сприймають, але 

професіонали-то знають, що це «одноразова» творчість або «дешева 

історія», яка «заграє з глядачем», знята найменшими 

кінематографічними можливостями; себто, знаючи засоби і можливості 

кінематографа, так недбало розказати історію в кіно –  неповага до цієї 

сфери мистецтва. Я вважаю, що у всьому має бути професійність. 

Оперний спів подобається не всім, але це такий високий у філігранності, 

такий вимогливий до себе жанр. «Загравати з глядачем» може естрада, 

це в її природі. Загалом у літературі теж є «ширвжиток» (детектив, 

бульварна, альбомна, щоденникова творчість, що заповнює ятки й 

мережі інтернету) і справжня література, її наукове, критичне 

розпізнавання. 

 – Що би ви побажали 

читачам бібліотеки і своїм 

читачам?  
 – Хороших книжок, які б 

людину ростили, а не руйнували 

(тепер і таких досхочу, треба 

бачити чи відчувати ту 

відмінність). Хочу вклонитися 

Вам, бібліотечним працівникам. 
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Ви зараз в непростій боротьбі із інтернетом, електронними виданнями. 

При тому ви бережно облюбовуєте кожну книгу, з повагою ставитеся до 

автора, стараєтеся зробити все можливе і неможливе. Паперова книга 

залишиться, як щось сокровенне, чого можна дотикнутися, притулити до 

себе, роздумувати, шукаючи щось дуже важливе серед рядків. Я певна: 

вона залишиться як і театр, поряд із кінематографом.  

Своїм читачам сердечно дякую, що любите те, що я пишу, і 

найголовніше, як я кажу, – за ваш «талант відчувати інших»… 

 
З поетесою, прозаїком, кінодраматургом Марією Вайно розмову вели: 

Галина Пристай, завідувач відділу літератури з мистецтва 

Марія Дем’янів, головний бібліотекар відділу літератури з мистецтва        

(обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка) 
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