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Я роблю сонячні квіти 
тому, що людей люблю.  
Творю на радість, 
на щастя людям…

Історія знає чимало видатних і талановитих 
українців, що зробили значний внесок у роз-
виток науки, мистецтва, літератури… Ко-
жен із них вплинув на Україну та світ своїми 
вчинками, працею, думками, відкриттями та 
дослідами. Серія книжок «Видатні українці» 
розповість про життя цих величних людей, 
які змінили світ на краще й подарували нам 
геніальні ідеї та винаходи. Кожна історія на-
писана таким чином, що її буде цікаво читати 
дорослим разом із дітьми. Спільне читання та 
обговорення — найприємніший спосіб прове-
дення дозвілля і найефективніший спосіб ви-
ховання.
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Чи читаєте ви дітям? Я почала читати сину й доньці, 
ще коли вони були зовсім маленькими. І вже зараз 
бачу, наскільки правильним було це рішення! Мої 
діти — справжні фанати книжок, і я цим дуже пи-

шаюся. Діти надзвичайно потребують нашої батьківської 
уваги. А читати, я впевнена, — це найкраще дозвілля 
в будь-якому віці.

Але, на жаль, більшість дитячих книжок закривають 
якісь базові речі. Тому я постійно була в пошуку книжки, 
яка була б цікавою та давала певний життєвий приклад. Су-
часні діти захоплюються історіями про супергероїв. Ці пер-
сонажі, безумовно, дуже цікаві, але вони всі несправжні, 
їхні суперздібності вигадані.

А чи знаєте ви, що в певному віці дитині вкрай необхід-
ний приклад для наслідування? Я стала шукати, про кого 
реального, зі справжніми суперздібностями, можна розпо-
вісти дитині. Ми навіть провели дослідження та опитали 
читачів нашого видавництва.

Життя видатних людей — це те, що цікаво всім, 
у будь-якому віці. І що особливо важливо, це СПРАВЖНІ 
супергерої. Звичайні люди, як ми з вами, які зробили щось 
надзвичайне і змінили цей світ на краще. Саме такого при-
кладу так бракує нашим дітям!
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Моя мрія і місія — прищепити якомога більшій кіль-
кості дітей любов до читання хороших, добрих, правиль-
них і корисних книжок. Наша адаптована серія книжок 
«Видатні особистості для дітей» — це історії про звичайних 
хлопчиків та дівчаток, їхнє дорослішання і навчання, про 
перепони на шляху до успіху та щастя від досягнення мрій. 
Ці книжки допомагають дитині отримати відповіді на запи-
тання про те, як працює цей світ, як досягти успіху, яких 
речей навчатися, який життєвий шлях обрати для себе.

Ми починали цю серію з книжок про Стіва Джобса, 
Альберта Ейнштейна, Коко Шанель. Наразі у нашому ар-
сеналі 11 біографій відомих на весь світ людей. І це лишень 
початок!

Дуже хочу познайомити українських дітей з видатни-
ми особистостями нашої країни — Сікорським, Каденю-
ком та багатьма іншими. Розповісти їм про винахідників, 
дослідження та досягнення яких прославили Україну 
на весь світ. Вірю, щоб бути сильними та досягати більшо-
го, дітям важливо знати свою історію.

Читайте разом з дитиною, розмовляйте з нею про важ-
ливе, дозвольте їй запитувати вас про все на світі — і ви на-
завжди залишитеся найкращими друзями! Читання розви-
ває дітей будь-якого віку. А читання правильних книжок 
разом з батьками — формує особистість і характер дитини, 
робить її успішною в подальшому житті. Спільне читан-
ня впливає на дружні стосунки батьків і дітей. Перевірено 
на власних дітях, близьких і знайомих.

Ольга Іванова,  
видавець і директор IPIO



Сім причин 
прочитати книжку 
«Марія Примаченко»

  Історія життя Марії Примаченко показує, що 
справжній талант обов’язково дістав визнання. 
І неважливо, звідки походить людина, який рівень 
достатку її сім’ї та чи відрізняється вона від інших 
фізично.

  Діти дізнаються, як народжувалися картини 
легендарної художниці та що її надихало. Особливо 
книжка зацікавить школярів, яким до вподоби 
малювання та рукоділля.

  Книжка допоможе пояснити малечі, що до людей 
із особливими потребами слід бути чуйними, як-
от друзі Марії, які допомагали мисткині під час її 
навчання у Києві.

  Особливе бачення Марії навколишнього світу, 
відображене у книзі, підкреслить юним читачам 
важливість любити природу.
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  Батьки повинні стати прикладом для своїх дітей — 
цю істину мають засвоїти дорослі читачі, які 
опановуватимуть цю книжку спільно зі своїми 
чадами. Адже й Марія змалку зростала в люблячій 
родині, що всіляко намагалася покращити цей світ. 

  Біографія Марії Примаченко — мотиваційна історія 
для кожного юного читача про те, як важливо 
мати свій стиль (у будь-якій справі) та ніколи не 
зраджувати йому.

  А ще на прикладі історії успіху Марії Примаченко 
діти довідаються, що самого лише таланту 
недостатньо для успіху. Слава й визнання 
здобуваються важкою працею.
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Що далі від багатоповерхівок, то ближче до казки, 
туди, де неодмінно станеться якась дивовижна іс-
торія, що вразить увесь світ…

Стара сільська хатинка неначе магічним 
чином виникла з казки. Обрамлена низьким, але доволі 
цупким тином, відтінена сочистими барвами рослин. Об-
вита гінкою виноградною лозою і грайливим хмелем, що 
аж ніяк не захистять од непроханих гостей. Зате з вулиці 
здається, що хатинка наче міститься в надійному кошику.

І саме в такому затишному будиночку в селі Болотня, 
що на Київщині, народилася дівчинка, яку назвали Ма-
рійкою. Щоправда, того дня, коли дівчинка з’явилася на 
світ, лютувала хурделиця. Крижаний вітер моторошно за-
вивав крізь щілини у шибках, чим жахав опецькуватого 
рудого кота, загнавши його аж у куток біля печі. І саме 
такої зимної днини народилася дівчинка, яка своїм даром 
зігріла весь світ…
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Творча родина

У  невеличкому селі, де всі жителі знали одне одно-
го, кожна господиня намагалася висадити перед 
будинком якомога більше квітів, тож тут завжди 
буяла рослинність і здавалося, що Болотню нена-

че омивають кольорові хвилі. А взимку жителів заворо-
жував захід сонця — холодне небо мінилося усіма відтін-
ками червоного.

Марійка з пелюшок бачила світ яскравим і сповненим 
гармонії. В хаті не було дорогих меблів чи коштовних при-
крас, але дівчинку оточувала справжня краса! Примачен-
ки були незаможні, однак мали золоті руки.

Марійчин батько, Оксентій Примаченко, був теслею-вір-
туозом. З будь-якої колоди міг змайструвати щось доладне 
й корисне; робив він і бочки, які у ті часи були незамінними 
у господарстві; зводив паркани, на стовпах та дошках яких 
вирізав вигадливі візерунки і складні малюнки; а най-
більшу втіху йому приносило різьбярство. Мати, Параска 
Примаченко, була знаною вишивальницею — оздоблювала 
подушки, рушники, скатертини, сорочки, весільне вбран-
ня. Бабуся дівчинки була талановитою писанкаркою. Не-
мов у справжньої чарівниці, звичайнісіньке куряче яйце 
в її руках оберталося на справжній витвір мистецтва, а все 
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тому, що бабуся володіла секретами старовинної техніки 
розпису.

Дівчинка із захватом спостерігала, як звичайні речі 
в руках її рідних набували краси. Та понад усе п’ятиріч-
ну Марійку зачаровувала мамина мережка. Тоді як її не-
посидючі однолітки бешкетували, Марійка, затамувавши 
подих, годинами спостерігала за маминою працею. Дів-
чинка ретельно запам’ятовувала, як мама засиляє нитку 
в голку, які добирає кольори, навіть яких пісень співає під 
час роботи! Мама завжди співала за вишиванням… Усе це 
дійство дівчинка сприймала за справжню магію. Часом 
їй навіть здавалося, що варто на мить відвести погляд — 
і вишиті мамою птахи злетять й ген-ген полинуть.

— Матусю, дайте й мені, будь ласка, голку з нитками. 
Надто вже хочеться навчитися так ладно вишивати, — 
якось попросила дівчинка. Матуся саме відрізала нитку 
і перевіряла, чи надійно її закріплено на тканині.

— Не квапся, Марійко, ти ще маленька. От підростеш 
трішки, і я тебе всьому навчу, — відповіла їй мама. — Бі-
жи-но побався з друзями, встигнеш ще напрацюватися.

Марійка всміхнулася і похитала головою.
— Ні, мені й тут добре.
Мати й собі всміхнулася, просилила у вушко голки 

нову нитку і затягнула чергову пісню. А дівчинка знов 
поринула у власний фантастичний світ, в якому оживали 
візерунки й орнаменти, що їх начакловувала мама на со-
рочках і рушниках.

Часом батьки дивувалися: як ця крихітна дівчинка 
може бути такою серйозною. Від самого малечка Марійка 
охоче допомагала по господарству, ніколи не лінувалася. 
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Наприклад, їй подобалося разом із мамою працювати 
з тістом. В маленьких Марійчиних ручках швидко фор-
мувалися досконалі вареники, пиріжки й медівники. Та 
ще дужче дівчинці подобалося, коли вдома випікали-
ся святкові короваї чи калачі, що потребували складно-
го оздоблення. Марійка зосереджено й терпляче ліпила 
з тіста маленьких пташок, листочки, квіточки. Бачачи 
готовий її виріб, односельчани спершу навіть не вірили, 
що це справа рук маленької дівчинки. Та коли впевнюва-
лися, що це таки правда, просили її оздоблювати і їхню 
святкову випічку.
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Хвороба,  
що змінила все

Час летів швидко. Тин біля хати замінили парка-
ном. Параска з Оксентієм не встигли й оком змиг-
нути, як їхній Марусі виповнилося сім рочків. 
Батьки натішитися не могли своєю кмітливою до-

нечкою, яка вже навчилася вишивати, поратися по хаті, 
зростала дуже рухливою і веселою.

Той весняний день 1917-го року нічим не відрізнявся 
від попереднього. Вночі лив дощ, а під ранок ущух, про 
нього нагадували лише калюжі перед будинком. Була 
неділя, село прокидалося й занурювалося у звичайне 
життя: хто йшов до церкви, хто порався вдома. Нічого не 
віщувало біди, однак саме той день усе докорінно змінив.

Марійка прокинулася у чудовому гуморі. Одразу ж 
після сніданку побігла надвір. Погода була сонячна, на де-
ревах заливалися співом пташки. Спершу дівчинка нали-
ла молока у глиняну мисочку під лавкою.

— Киць-киць-киць! — покликала Марійка.
З голосним «Мур-р-няв!» із підвіконня зіскочив пух-

настий котяра-рудань, підбіг до миски і заходився жадіб-
но хлебтати молоко.
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— Смачно? — весело запитала дівчинка, гладячи його 
по спині. — Авжеж, смачно! — примовляла.

Затим, на прохання матері, Марійка сипнула курям 
зерна та й побігла гратися надвір. Аж бачить — веле-
тенська калюжа перед двором. Дівчинці стало цікаво: 
чи докине вона камінець у самісінький центр? Мару-
ся набрала жменю камінців і заходилася жбурляти їх 
у калюжу. Вона з цікавістю спостерігала, як розходять-
ся кола по воді, а ще як на хвильках, що утворюються 
неначе у справжній річці, миготять сонячні зайчики. 
Дівчинка так захопилася забавкою, що й не зауважила, 
як геть уся забрьохалася. Бризки навіть потрапили їй на 
голову і на вуста. Вона переодягнулася, а речі повішала 
сушити на огорожу своєї бабці, що жила в сусідньому 
будинку.

Бабця натоді була у церкві. Коли вона повернулася до-
дому і побачила, що онука розвішала речі на її огорожі, 
вмить посуворішала.
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— Марійко! Хіба я дозволяла тобі розвішувати речі на 
моїй огорожі? Навіщо ти повісила свою хустину на моїх 
воротах?

Дівчинка не очікувала такої реакції від бабуні й дуже 
злякалася, тож чкурнула з двору до будинку і заховалася 
на печі.

Дитина пережила страшну ніч, вона марила, у неї був 
жар. Крізь сон Марійка безперестанку шепотіла:

— Мамочко, таточку… все болить, так страшно…
Батьки не знали, чим зарадити бідолашній дитині. Тато 

прикладав до чола компреси, але вони не допомагали. На 
ранок односельчани порадили покликати бабцю-шептуху, 
жінку, яка зналася на травах і нібито замовляла хвороби 
певними словами.

— Це в неї переляк, шептуха допоможе, — казала су-
сідка.

Батьки не мали вибору, тож ухопилися за ту останню со-
ломинку порятунку, але й це виявилося марним. Марійка й 
далі горіла, та до цього лиха додався сильний біль у ніжці.

— Болить… — стогнала вона, — болить…
Батько зрозумів, що це явно не переляк. Сполотнілий 

од страху за донечку, він побіг по лікаря. І лікар пояснив, 
у чому справа: то винна калюжа.

— Напевне, дівчинка випадково ковтнула трохи бруд-
ної води з калюжі, і до її організму потрапила інфекція. 
Шкода, що одразу до Києва не повезли. Наслідки хвороби 
могли б бути не такими тяжкими, — констатував він.

І справді, то був зовсім не переляк. Не може бабця аж так 
нажахати рідну онуку! Марійка захворіла на поліомієліт — 
інфекційну хворобу, що передається через слину, заражену 
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Запитання
  Де народилася Марія Примаченко?

  Ким були Марійчині батьки?

  Що приносило Марійці найбільшу втіху?

  На яку хворобу захворіла Марія?  
До чого це призвело?

воду чи їжу та призводить до паралічу. У дівчинки паралі-
зувало ніжку.

Лікар їй призначив велику кількість мазей, трав й ап-
течних порошків. За декілька днів жар спав, Марійка при-
йшла до тями, її стан стабілізувався. Але ніжка вже не слу-
халася.

— Ми обов’язково щось придумаємо, знайдемо, чим тобі 
зарадити, доню, — втішала мама. — А поки що я віддаю тобі 
всі свої нитки, можеш вишивати, скільки заманеться.

Дівчинка лише мовчки кивнула головою і взяла мамину 
дерев’яну скриньку з голками і нитками. Таке дозвілля їй 
до вподоби.
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РОЗДІЛ
МОВЧАЗНА ДІВЧИНКА

2



Той квітневий день після дощу змінив геть усе: і Ма-
рійку, і її світогляд, і світ довкола неї. На жаль, 
попри старання батьків, врятувати ніжку не вда-
лося. Певний час Марія пересувалася, спираючись 

на стіну. Їй було надзвичайно важко, адже доводилося 
стрибати на здоровій нозі, а другу волокти за собою, наче 
щось зайве… При згадці про їхню сім’ю, односельчани 
не могли приховати жалю: така маленька, гарно вбрана 
мила дівчинка до кінця життя змушена страждати від на-
слідків тяжкої хвороби.

Згодом батько змайстрував для неї милиці. Марійка 
швидко до них пристосувалася і стала більше рухатися. 
Після четвертого класу їй довелося залишити школу, 
адже добиратися до навчального закладу далеко, а шкіль-
них чи маршрутних автобусів на той час не було. Марія 
навчилася давати собі раду, так само допомагала батькам 
по господарству і ніколи не сиділа, склавши руки — таку 
вже мала вдачу. Дівчинку тішило геть усе на цьому світі: 
чи то була спека, а чи злива. Її захоплювало буяння трав 
і квітів, яскраві барви гнали геть сумні думки.
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Синій глей

У 
ті часи більшість селян мала власне господарство: 
вирощували збіжжя й городину, розводили птицю 
й худобу, за рахунок чого й жили. Невеличке влас-
не господарство мали і Примаченки. Корівка щодня 

давала свіже молоко, а кури несли яйця. Попри милиці, 
помічниця-Маруся брала на себе частину хатніх клопотів.

Наприклад, вона любила ходити до річки і пасти гусей. 
Поки птахи скубли траву та поважно крокували вздовж бе-
рега, дівчинка займалася своїми справами. Переважно Ма-
річка милувалася довколишніми краєвидами.

З одного боку був край густого лісу. Дівчинка уяв-
ляла, що в тому лісі живуть невідомі чудернацькі звірі 
з велетенськими очима, хвостами-стрілами і хижими 
пазурами. А ще — гігантські вогненні птахи, від крику 
яких здригаються верхівки дерев і кущі, густо всіяні за-
пашними рожевими квітами. Дівчинка уявляла дивний 
чарівний світ і геть забувала про свою нерухому ніжку. 
Природа надихала її фантазувати та відволікала від сум-
них думок.

По інший бік розкинулося поле, що ген-ген сягало вид-
нокола. Часом звідтіля долинало відлуння іржання коня, 
який покірно тягнув плуг. А до берега річки від сільської 
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стежки розкинулася квіткова лука, обліплена ромашками, 
маком, волошками, цикорієм, кульбабою, конюшиною…

Саме розмаїття квітів понад усе зачаровувало її. Дівчин-
ка хотіла, щоб квіти оточували її завжди і всюди, а тому 
часто малювала їх на піску гілочкою. Важко було малій 
вертунці сидіти без діла.

Одного дня Марічка, як і зазвичай, пішла пасти гусей 
на луг біля річки. Поки пташки нипали у пошуках соко-
витішої трави, дівчинка замріяно роздивлялася барвисті 
краєвиди. Її погляд зачарував дивний птах, який граційно 
кружляв над берегом, аж поки різко не змахнув крильми 
просто над її головою і полетів геть, зронивши м’яку пір’їн-
ку. Марічка опустила погляд долі і біля пір’їнки помітила 
синюватий глей. Глей — це така пластична глина, якою 
селяни мазали припічки й комини, ліпили горщики, а та-
кож малювали. Не дивно, що глей зацікавив Марію, адже 
з нього можна щось власноруч змайструвати чи використа-
ти його для оздоблення оселі.

Дівчинка набрала глею в пелену і понесла додому. А як 
загнала гусей у пташник, стала розмірковувати, що ж із 
тим глеєм робити. І зміркувала, що найбільше оздоблення 
потребує будинок іззовні. Здавалося, що білосніжна, мов 
чисте полотно, хата так і закликала Марічку: «Прикрась 
мене!» Тож дівчинка підійшла до стіни і заходилася малю-
вати. Просто пальцями виводила квіти, які так уважно ви-
вчала на лузі, доки пасла птицю.

Дорослі саме займалися своїми справами — хто у хаті, 
а хто в полі. Дівчинка ніби перебувала наодинці з тим бла-
китним світом, що оживав на стінах. Чи то волошки, чи 
то айстри, чи то півонії — кожна квітка не була подібна на 
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жодну з тих, що ростуть у лузі. Однак зображення на стіні 
були такі живі й сочисті, ніби от простягнеш руку — і зір-
веш справжню квітку.

Надвір із хати саме вийшла мати. Побачивши замурза-
ну донечку, вона вже насупила брови, щоб з’ясувати, де вже 
вона так уробилася. Та варто було матері перевести погляд 
на стіну, їй аж дух перехопило від захвату. Сині квіти нена-
че хилиталися від вітру — так майстерно були вималювані.

— Марічко, невже це ти сама намалювала? Може, тобі 
хтось допомагав?

Жінка відступила на декілька кроків, щоб краще роз-
дивитися стіну. Дівчинка враз облишила малювання і по-
вернулася обличчям до мами. Вона трохи злякалася: чи не 
сваритимуть її за скоєне?

— Ні, матусю. Це я глей біля річки знайшла, шкода 
було його там лишати. Напевне, не слід було хату псува-
ти? — запитала Марічка.

— Що ти! Ти нічого не зіпсувала, а прикрасила. Така 
дивовижа! Мені навіть не віриться, що це ти сама зробила…

Дівчинка всміхнулася і заходилася витирати ганчір-
кою руки.

— Авжеж, сама. Тут ще навіть трохи глею лишилося 
у пелені.

Мати замислилася, куди можна скласти залишки гли-
ни, і пішла до хати взяти у миснику якийсь глечик. Аж 
раптом її погляд впав на білу нудну піч.

— Марічко, — покликала вона доньку, — ходи-но до 
хати. І глей прихопи!

Доки дівчинка шкутильгала до хати, мати підсунула до 
печі лавку.
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— А що як і піч розмалювати? — запропонувала жін-
ка. — Ну ж бо я тобі допоможу сісти на лавку, зручніше 
вмощу тебе…

Двічі Марічку не треба було просити. Вже за пів годи-
ни піч прикрашали сині квіти. Й до того затишна і чудова 
оселя заграла новими барвами. Доки дівчинка відмивала 
руки від глею, мати стояла біля печі і прискіпливо вивчала 
доньчин малюнок. Художнє око й материнське серце під-
казували, що це більше ніж дитяча забавка. Дитина не ли-
шень успадкувала здібності своїх батьків до рукоділля, а й 
має талант творити щось дивовижне. «Звичайний день, та 
незвичайне відкриття», — подумала вона.
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Перший заробіток

Неможливо було пройти повз хату Примаченків і не 
зупинитися. Сусіди заходили у двір, розглядали 
малюнки на стінах, забуваючи, куди йдуть — так 
їх вражало побачене. І всіх цікавило, хто ж так оз-

добив хату.
— Як це «хто»? Це наша Марічка намалювала! — гордо 

відповідали батьки.
Люди не могли повірити, що бідолашна «калічка» так 

гарно малює. Це щось дивне. Чомусь вважали, що фізич-
на вада малої дитини — непереборна завада, через яку не 
може розкритися талант. Авжеж, люди дуже помилялися.

Якось у гості до Примаченків прийшли сусіди з малень-
ким сином. Гостини були традиційні: пообідали, поспілку-
валися, зібралися додому. Аж раптом хлопчик почав упи-
ратися і казати, що не піде з цієї хати, доки йому не дадуть 
тієї квітки, що намальована на печі. Його мати намагалася 
пояснити, що квітка несправжня, її неможливо взяти з со-
бою, бо це Марійчин малюнок. Почувши це, хлопчик роз-
пачливо заплакав. Батьки довго його вгамовували.

— А як Марічка любить малювати, то може, завтра 
прийде до нас і нашу хату розмалює? — якось запропону-
вала сусідка, коли проходила повз двір Примаченків.
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— Авжеж, якщо Марічка захоче, — відповіла мати. 
Вона знала, що донька залюбки попрацює з фарбами.

Наступного дня, коли дівчинка прийшла до сусідів і по-
бачила, що фарби замало, то трохи засмутилася. Однак таки 
взялася до роботи і заходилася виводити квіти навколо ві-
кон, ніби вони там ростуть. Полум’яні мальви, мов химер-
ні хижаки з таємничого лісу, намагалися вдертися до хати 
крізь шибки.

Сусідка від подиву аж рота відкрила. Невже це справа 
рук маленької дівчинки? І дала Марічці за роботу торбин-
ку з яблуками. Так про семирічну художницю поширилася 
слава аж до сусідніх сіл. Усі, кому доводилося проходити 
повз хату Примаченків, розповідали про побачене рідним 
і друзям, тож невдовзі у маленької художниці з’явилися за-
мовлення.

Дівчинці це подобалося. Не було й дня, щоб вона щось 
не робила руками. З кожним разом їй це вдавалося де-
далі краще. Вона вишивала, допомагала ліпити фігурки 
з тіста на короваях, малювала, працювала з глиною. А ще 
її тішила думка про те, що улюблена справа приносила 
заробіток. Тоді були скрутні часи, за щастя було зароби-
ти навіть не грошей, а їжі. Паляниця вважалася мало не 
золотом. Тому Марічка була вдячна працедавцям і за тор-
бинку яблук, якими одразу ж пригощала батьків.

Справжній перший заробіток Марійка також одержала 
не грошима, але завдяки йому сім’я не знала голоду. Одно-
го разу маленьку Марію покликали розмалювати хату, де 
за тиждень мали справляти весілля. Дівчинка погодилася 
і прийшла. На неї чекало багато фарб різних кольорів, що 
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вмить додало натхнення, адже що більше барв, то ліпше 
можна передати красу природи.

Марічка взялася до роботи. Як і її мама або бабуся, під 
час праці вона співала пісень. Дивним чином у ній поєд-
нувалися небалакучість із любов’ю до фольклору. Народні 
пісні вона чула з пелюшок: спочатку колискові, пізніше — 
веселі й гучні на сімейних святах за великим столом, або 
ліричні й тихі — коли матуся вишивала дощової днини й 
думала про щось своє. Марічка так захопилася, що й не по-
мітила, як використала всі фарби.
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Хату було не впізнати: стіни прикрашали квіти, гілоч-
ки, листочки, вигадливий орнамент, що його вона запам’я-
тала з бабусиних писанок. «У кожної фігурки — свій сим-
волізм, своє значення. А ще то дарунок людині, про яку 
думаєш, як розписуєш», — згадувала Марійка бабуніни 
слова. «Нехай усі радіють і всміхаються», — подумала вона.

Так і сталося. Вражена результатом, господиня покли-
кала подивитися на те диво всіх родичів і сусідів. Жінка 
довго сперечалася зі своїм чоловіком, чим краще віддячи-
ти Марічці, аж поки не вирішила, що напередодні свого 
свята влаштує невеличке свято і в родині Примаченків. 
Коли Оксентій Примаченко прийшов забирати доньку, 
йому дали майже розкіш — живе порося у великому ко-
шику. І справді, для родини то виявився щедрий подару-
нок, адже навіть із господарством тоді важко було прого-
дувати сім’ю, бо кожен двір мав віддавати данину — певну 
кількість молока, яєць та інших продуктів. Не було тоді й 
крамниць поруч, де можна було все придбати, коли чогось 
бракує. Саме це порося, що дісталося Марічці за її роботу, 
вберегло сім’ю від голоду.

Час минав по-різному. За сонячної днини, коли на по-
двір’ї було багато роботи, він летів мов навіжений. Коли ж 
дощило чи завивала хурделиця, час тягнувся, мов гумо-
вий, доводилося переважно сидіти в хаті і лише згадувати 
буяння літніх квітів і трав.

Марія дорослішала, одначе всі фантастичні звірі й кві-
ти, яких вона собі понавигадувала маленькою дівчинкою, 
нікуди не зникли. Ба більше: вони жили власним життям, 
і Марія не збиралася їх відпускати.
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Запитання
  Чому Марійці довелося покинути навчання у школі?

  Чим вона займалася вдома?

  Що любила розглядати Марійка, коли пасла гусей?

  Як дівчинка почала малювати?

  Яку платню Марія одержувала  
за розмальовування хат?
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За часів Марійчиного дитинства не було звичних сучас-
ним дітям розваг. Не було можливості дивитися муль-
тики чи кінофільми, слухати музику, без обмежень 
користуватися телефоном. Не було ані розважальних 

центрів, ані атракціонів. Власне, в селах навіть кіоску з мо-
розивом та газованкою не було. Тому переважно діти і під-
літки бавилися надворі в різні ігри, спілкувалися чи жарту-
вали. Молодші — бігали наввипередки до річки, жбурляли 
крем’яшки, щоб ті скакали по плесу «жабкою». Або вигаду-
вали різноманітні історії про те, як вони захищають село від 
запеклого ворога. Старші вже не гасали, мов навіжені, а пе-
реважно збиралися у когось на подвір’ї, де ласували череш-
нями, співали пісень та жартували про все на світі.

Марічка трохи підросла, але так само рідко долучалася 
до гурту. Вона охочіше займалася рукоділлям або неквап-
ливо гуляла на самоті. Під час прогулянок дівчина роз-
глядала рослини, які траплялися на її шляху, до дрібниць 
запам’ятовувала кожен вигин стовбурів дерев, що росли 
обабіч дороги. Марічка ніколи не почувалася самотньою, 
ніколи не журилася, а надто за ясної днини. Вона ретельно 
запам’ятовувала все побачене, а потім ці спогади надихали 
її малювати чи вишивати. Дівчина прагла з усіма поділи-
тися  власним світом — яскравим і чудним, що дедалі роз-
вивався в її уяві.
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Довга спідниця

Одна нога в Марії була коротша за іншу, тож ми-
лиць із рук дівчина майже не випускала. Це стра-
шенно виснажувало фізично. Тоді як Марійчині 
подружки носили чобітки на підборах та яскраві 

спідниці, вона приховувала свою ваду за довгою пеленою. 
Однак Марія також любила чепуритися. Їй подобалося на-
мисто, вишиті складними орнаментами сорочки та фарту-
хи, які у ті часи носили поверх спідниць.

Щомісяця хтось із дорослих їздив до міста Іванкова. 
Там у суботу й неділю з’їжджалися люди із сусідніх сіл ба-
зарувати. В Іванкові вибір речей, побутових товарів і про-
дуктів завжди був розмаїтіший, ніж на сільському ринку. 
Часом Марія просила дещо купити і їй, переважно нитки, 
бісер, фарби чи папір.

Якось вона попросила знайти їй найдовшу спідни-
цю, яка знайдеться на базарі. Мати погодилася. На ба-
зарі ж продавчині дивувалися, коли чули таке прохан-
ня, а надто коли дізнавалися, що спідницю носитиме 
дівчина.

Після тривалих пошуків мама привезла доньці обіцяну 
спідницю.

— Ось, доню, — найдовша, яка була!
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Марійка подякувала і одразу ж заходилася приміряти. 
Спідниця і справді була довша, ніж у всіх її подружок, але 
не досить, щоб дівчина почувалася в ній комфортно.

Недовго думаючи, Марія вирішила, що сама припасує 
спідницю. У скрині вона знайшла різнобарвні сувої ткани-
ни і розклала їх на столі. До кожної приклала спідницю, 
щоб оцінити поєднання кольорів. Перегладила всі сувої, 
наче котика, й обрала цупку зелену тканину.

Мама саме присіла перепочити з дороги, тому з ці-
кавістю спостерігала за Марічкою. За сімнадцять років 
жінка зрозуміла, що здібності її донечки такі різнобічні 
й особливі, що варто давати їй можливість здійснювати 
задумане.

Досі Марічка не бралася за шитво, і мала лише певне 
уявлення про процес кроєння. Чула від тітки, що для по-
чатку річ треба намалювати, потім зробити лекала з папе-
ру, за яким слід вирізати деталі майбутньої речі, і лишень 
потім їх зшивати. Чула про те, що слід відступити від 
краю. Але геть не тямила, для чого все це робиться, якщо 
вже знаєш, яка на вигляд буде та річ. Тому Марія просто 
підійшла до столу, розгорнула сувій і на око відкраяла 
шматок тканини.

— Доню, може, тобі допомогти? — здивовано запита-
ла мати.

— Ні, дякую, тут роботи на п’ять хвилин, — відповіла 
Марія.

Для творчості дівчині дозволялося брати без дозволу 
все необхідне: нитки, глину, фарби. Батьки знали, що їхня 
донька використає стільки, скільки треба, нічого в неї не 
пропаде марно. Тому мати лише мовчки спостерігала.
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Відкраяний шмат тканини Марія розрізала великими 
ножицями на чотири широкі смужки та одну за одною за-
ходилася пришивати до подолу спідниці. Краї нашвидку-
руч підшила, щоби вирівняти і прибрати нитки.

І так спідниця набула потрібної довжини, поділ ся-
гав кісточок. Задоволена результатом своєї праці, Марія 
одразу ж одягнула спідницю. Коли її подружки побачили 
обнову, то навіть не запитували, хто зладнав таку красу. 
Вони вже добре знали, що талановита Марія все робить 
власноруч.

Тому замість численних запитань Марія почула захоп-
лені вигуки — кожна дівчина у селі хотіла й собі мати таке 
оригінальне вбрання. Марія охоче погоджувалася на за-
мовлення, адже для неї це був непоганий заробіток. Вона 
неабияк тішилася, що навіть із милицями здатна знайти 
заняття, за яке платять гроші, хай і невеликі. Тож за тиж-
день у неї вдома була перша клієнтка.

— Хочу надзвичайно гарну сукню! — аж пританцьову-
вала на рік старша подруга Олеся. — За місяць я їду всту-
пати до київського університету. Хочу мати вигляд, як 
у справжньої киянки!

— Гарна тканина, — всміхнулася Марія, — весела, бо 
в горох. Значить, буде гарна сукня. Відійди-но трохи і пок-
рутися — гляну на твої розміри.

— А хіба ти не робитимеш заміри стрічкою-сантимет-
ром? — здивувалася Олеся.

— А для чого? Ти ж стоїш переді мною, я чудово тебе 
бачу, — спокійно відповіла Марія.

Дівчина відступила на два кроки й покрутилася. Ма-
рія уважно її оглянула та ледь похитала головою, наче 
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відкидаючи якусь власну ж ідею. Потім повернулася до 
столу, взяла тканину і рішуче розірвала її надвоє.

Олеся пішла і повернулася до Марії по обіді. На неї вже 
чекала готова сукня. Побачивши розкладений виріб на сто-
лі, Олеся одразу ж заходилася його приміряти. Вона знала, 
що Марія все робить до ладу, але після побаченого зранку 
дуже хвилювалася, що та просто зіпсує тканину. На диво, 
сукня ідеально сіла, наче її шили за професійними лекала-
ми. Кращої сукні дівчина ще не бачила.
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Вишивальниця

Якось у гості до Примаченків приїхала Маріччина 
двоюрідна тітка, Варка Матвійова. Розкошува-
ла золота осінь, днина видалася тепла й погідна, 
м’які сонячні промені пронизали багряні крони 

дерев, час від часу дмухав теплий вітерець, бавлячись су-
холистом. Примаченки вирішили обідати надворі. Стіл 
був небагатий, але смакував кожному. Були вареники 
з картоплею, майстерно зліплені Марічкою, квашена ка-
пуста з діжки — результат батькових старань. Мати на-
пекла пиріжків із маком та зварила грибну підливу. Всі 
зібралися за столом і неквапом насолоджувалися обідом 
та спілкуванням. Не забули й про котика — налили йому 
молочка в мисочку.

Марічка любила тітчині відвідини, тож завжди уважно 
її слухала. Тітка Варка була директоркою вишивальниць-
кої артілі в Іванкові. Вона знала, що Марія також вишиває, 
тому завжди брала з собою декілька рушників або сорочок, 
щоб дівчина опановувала нові орнаменти і техніки.

Марія роздивлялася їх і уявляла, як сама працює у тій 
артілі і щодня вишиває щось нове разом з іншими виши-
вальницями. Уявляла, як повертається ввечері після робо-
чого дня додому, йде містечком…
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Тітка Варка поцікавилася, що Марічка зараз вишиває. 
Дівчина пошкутильгала до хати, дістала зі скрині сорочку 
й показала тітці.

— Зараз працюю над рукавами, — поточнила вона.
Тітка взяла до рук сорочку і стала уважно роздивля-

тися. Потім вивернула її зісподу — і там пильно розди-
вилася.

— Цікаво… — промовила тітка. — Параско, це ти її та-
кому навчила? — запитала вона у Маріччиної мами.

Жінка кинула погляд на рукав і похитала головою:
— Ні, це вона сама намагається щось нове спробувати. 

Наша Марійка майже ніколи не сидить без діла, завжди 
щось робить. Вже й не постигаю за нею.

— Річ у тім, що цій техніці у нашій артілі навчаються 
не один місяць, ще й не всі іспити складають. Може, тобі її 
хтось показав? — запитала тітка.

— Ні. Минулого разу ви привозили показати сорочку 
з артілі, я запам’ятала і відтворила. Не знаю, чи правиль-
но, але мені подобається, — відповіла Марія.

Варка ще раз подивилася на виворіт.
— Так, по-своєму, бо насправді стіжки спрямовані в ін-

ший бік, але зовні все неперевершено. Я просто мушу це 
забрати до артілі і показати учням, аби вчилися швидше, 
як ти! Ти ж не проти? — запитала тітка в Марії. Дівчина 
дуже зраділа.

Коли тітка приїхала наступного разу, вона взяла ще 
кілька Маріїних робіт, а потім ще. А потім запросила 
Марію до артілі. Так у дівчини з’явилася ще одна улюб-
лена робота. Хіба ж не чудове заняття — прикрашати 
все довкола?
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Перше кохання

Природа, серед якої зростала Марія, повсякчас її нади-
хала на творчість. Що старшала дівчина, то палкіше 
любила мальви, що розквітали влітку, вишню, яка 
навесні буяла ніжним квітом. Рослини проростали 

в Маріїній пам’яті, вона відчувала їхні пахощі, захоплюва-
лася ними так само пристрасно, як і в дитинстві. І малювала: 
по-своєму, завжди яскравими фарбами. Бо ані біль у нозі, ані 
життєві негаразди не могли затьмарити краси природи, що 
оточувала дівчину.

Марія була дуже вродлива. Чорні брови, довга коса, очі, 
наче намистини, і лагідна усмішка, яка щовесни розкві-
тала, як вишня. Більшість односельчанок її віку вже по-
виходила заміж, дехто чекав на дитину, Марічка ж навіть 
подумати боялася, що може у когось закохатися. Дівчину 
дуже непокоїло, що милиці стануть на заваді її щастю, що 
як вона покохає колись, парубок не відповість взаємністю.

Часом дівчину огортав смуток. Мама завжди втішала 
доньку:

— У твоєму житті неодмінно з’явиться кохання, адже 
ти неймовірна красуня!

Так і сталося. Була ясна днина, сонце неначе затопи-
ло променями кімнату. Від того яскравого світла Марічка 
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аж прокинулася. Вмилася, одягнулася, швидко посніда-
ла і, спираючись на милиці, пошкутильгала до річки пас-
ти гусей.

Доки птиця скубала зелень, Марія звично роззирала-
ся довкола. Ліс, галявина, вузька прибережна смуга… Аж 
раптом її погляд перетнувся з іншим поглядом. Вона навіть 
уявити не могла, що когось тут зустріне, адже багато років 
поспіль сиділа на річці самотою.

То був високий широкоплечий парубок із чорними очи-
ма. Він стояв метрів за десять од неї. Зловивши Маріїн по-
гляд, парубок усміхнувся. Марія ж, заскочена зненацька, 
зашарілася.

— Здоров! Я не злякав тебе? — голосно гукнув він і по-
прямував до неї.

— Зовсім ні. Я гусей пасу, — відповіла Марія і сперлася 
об дерево. Вона так часто робила, коли втомлювалася стоя-
ти. Сідати ж на траву не хотіла, бо без сторонньої допомоги 
зробити це було важко.

— А я саме гуляю. Краса ж довкола яка, чи не так? — 
запитав парубок на ходу.

Марія змовчала у відповідь.
— Мене звати Валентин, — відрекомендувався пару-

бок, коли підійшов ближче. — Валентин Рябушко.
— А мене — Маруся. З Примаченків я, — тихо промо-

вила вона. Дівчина з цікавістю озирнула парубка і здивова-
но зауважила, як закалатало її серце.

«Невже материні слова так швидко справдяться?», — по-
думки запитала вона себе. Парубок усміхнувся ще шир ше.

Відтоді Марічка завжди зустрічала Валентина біля річ-
ки. Він або чекав на неї, або приходив, коли Марічка вже 
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була на місці. Дівчина зміркувала, що то не випадковий 
збіг.

Її здогади підтвердилися. З кожною зустріччю вони 
більше пізнавали одне одного, Марічка навіть жартувала, 
що було геть їй не властиво. Він ретельно добирав оберемки 
квітів, а потім довго спостерігав за обличчям коханої, яка 
уважно вивчала кожен вигин пелюстки. Вона геть забува-
ла про хвору ногу, аж доки не треба було йти додому. І тоді 
Марія зрозуміла, що закохалася…
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Та настав день, який змінив їхню історію. Одного ран-
ку Валентин звично прийшов до Марічки, щоб допомогти 
їй пройти до річки. Вперше дівчина не побачила усмішки 
на обличчі коханого, тож одразу зметикувала, що щось 
сталося.

— Валентине… — одразу ж рішуче запитала вона. — Ти 
більше не хочеш зі мною бачитися? Це через милиці?

— Марічко, люба, ні. Річ у тім, що мене викликають на 
службу. Я тобі розповідав, що я моряк…
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Запитання
  Чому Марія носила довгі спідниці?

  В який спосіб вона шила речі?

  Чому Марійчині вишиті роботи так вразили її тітку?

  Хто був першим коханням Марії?

  Як закінчилася її перша історія кохання?

Такої новини дівчина аж ніяк не очікувала. Обоє мовч-
ки пішли до річки. Коли він поїхав, дівчина нікому не зі-
знавалася у своїх почуттях, лишень потай гірко плакала. 
Та згодом опанувала власні почуття і взялася за вишиван-
ня й малярство, аж доки не… надійшла звістка, що Вален-
тин пропав без вісти.
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РОЗДІЛ
ЗІРКА З БОЛОТНІ

4



Що робити, коли поганий настрій? Коли сталося 
щось лихе? У такі миті все довкола здається не-
привітним і похмурим, розпач потьмарює розум 
навіть коли сонце яскраво світить.

Мати Марічки, Параска Примаченко, у такі дні згаду-
вала слова своєї бабусі: «Вона все казала, що ніщо так не 
відволікає, як праця або пісня. А краще спів за роботою». 
Тому, коли Марічка тужила за Валентином, попри скрутні 
часи мати подбала, щоб удома було вдосталь фарб, паперу 
й ниток.

Дівчина з дитинства пам’ятала ці слова, а тому щодня 
намагалася хоча б трохи малювати. Спершу кілька хвилин 
на день, а згодом — годину. Дівчина й не помітила настан-
ня весни. Туга відступила, коли знов забуяли трави й роз-
пустилися квіти. Вишні, абрикоси, яблуні — все прокида-
лося, народжувалося нове життя.
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Знайдена на базарі

Розквітали і чисті аркуші паперу, що лежали вдо-
ма. На кожному з’являлися чудернацькі рослини, 
яких не було ані на лузі біля річки, ані у підручни-
ках з біології. Марічка й далі зображала те, що лю-

била понад усе — природу, і ті малюнки йшли від серця, 
а тому й зображення квітів виходили тендітні, вразливі, 
неначе торкнися їх — і здиміють, або ж гордовиті — яскра-
ві й пишні, або ж навіть і хижі, неначе захищалися від чо-
гось лихого.

До вигадливих квітів додалися досі небачені звірі. На 
зображення їх Марію надихнули ілюстрації зі шкільних 
підручників і збірок народних казок. Але зображала вона 
їх у своєрідному стилі, такими, якими бачила у власній 
уяві. Односельчани заходили в гості, розглядали малюнки 
і вже й навіть не дивувалися їхній красі, всі усвідомлюва-
ли, що Марічка — особлива.

Тим часом десь в Іванкові розгорталася своя історія. 
Був звичайний суботній ранок. Сонце яскраво заливало мі-
сто, але ще не припікало, тому на базарі люди жваво спіл-
кувалися між собою, торгувалися, прискіпливо вибирали 
крам. Серед покупців була й Тетяна Флору. Тетяна не жила 
в Іванкові й нічого не збиралася купувати. До цього міста 
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вона приїхала у пошуках чогось вражаючого — таку вже 
мала роботу.

Був 1935 рік. Тетяна жила і працювала в Києві, була 
майстринею-ткалею і вишивальницею, захоплювалася 
народним мистецтвом. Вона не лишень творила, а й брала 
активну участь у культурному житті країни. Їй довіряли 
пошуки талановитих художників і майстрів, чиї твори за-
слуговують на визнання. У ті часи виставки були не такі 
поширені, як сьогодні, тож вважалися грандіозною подією 
у світі мистецтва. А отже, якщо роботу художника долуча-
ли до експозиції, то був справжній успіх. І Тетяна саме шу-
кала нові таланти народного мистецтва — на базарі, просто 
неба, серед людей.

В Іванкові Тетяна одразу подалася до вишивальницької 
артілі, де працювала Марійчина тітка. Жінка знала, що 
Полісся (регіон на Півночі України) багате на майстринь 
і художників, які зберігають традиції народного мистец-
тва. Їй було цікаво довідатися, чим живе осердя майстрів, 
на яких саме техніках воно зосереджене.

Побачене жінку вразило, але чогось їй бракувало.
— А де ще у вас можна побачити гарну вишивку? — 

поцікавилася вона у дівчат. — Може, знаєте якихось май-
стринь із народу?

— Шановна пані з Києва, — весело звернулася до неї 
молода чорнявка з великими п’яльцями у руках, — як вам 
потрібні майстрині з народу, то там їх і шукайте! А народ 
у нас надворі гуртується, на базарах, по селах.

І подалася Тетяна на базар. Довго розглядала вироби на 
кожній ятці з текстилем. Здається, не було такої наволочки 
чи хустини, яку б вона не оглянула. Аж доки не натрапила 
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на жіночку з одягом. Погляд Тетяни впав на особливу ви-
шиванку з крупним квітковим орнаментом. Майстриня 
здивувалася, бо саме такого орнаменту ще ніколи не бачи-
ла, хоча десятки років їх вивчала. Сочисті квіти пророста-
ли на тканині, немов живі.

— Жіночко, а звідки ви будете? З якого села? — поці-
кавилася Тетяна.

— З Болотні, — відповіла та.
— Ваша вишивка дуже оригінальна. Чий це орнамент?
— А нічий. Це у нашому селі є дівчина, як намалює 

щось — очей не відведеш! Понад усе вона любить малювати 
квіти — з її малюнка я й позичила візерунок.

Тетяна вже знала, що робити: їхати у Болотню. Шлях 
з Іванкова до села пролягав через ліс. По дорозі здійнявся 
такий вітер, що аж дерева гнулися, наче вклонялися у жва-
вому танку. Найкремезніші сосни невдоволено скрипіли, 
а кущі стривожено шуміли.

Аж нарешті Тетяна добралася до хати Примаченків. 
Двері були облицьовані чорною глиною. Коли вона пі-
дійшла ближче, то побачила, що на чорному тлі нама-
льовані біло-зелені квіти. «Що за чудасія така — зелені 
квіти?» — здивовано зауважила жінка. Аж тут двері від-
чинилися, і з сіней долинув гучний дівочий голос:

— Добридень!
Тетяна побачила дівчину зі жвавими очима.
— Я Марусею зовуся. А ви кого шукаєте?
— Тебе шукаю, — відповіла Тетяна. — Це ж ти квіти 

любиш малювати?
Марічка усміхнулася.
— Авжеж, люблю. Показати вам малюнки?
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— Краще покажи, як ти їх малюєш, — попросила Те-
тяна.

— Заходьте до хати, — запросила дівчина і вправно 
розвернулася на милицях. У сінях Тетяна помітила нама-
льованих по контуру та розцяцькованих льоху з порося-
тами. Коли зайшла в кімнату, побачила намальований на 
стіні «килим».
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Дівчина підійшла до столу, дістала чистий аркуш папе-
ру, підставила ближче до себе горнятко з водою та фарби — 
і ну творити! Спершу взялася за краї і оздобила їх різними 
квітковими орнаментами, наче хустку. На «око», сходу на 
аркуш, висаджувала квітку за квіткою — різних завбільш-
ки та хаотично, а по завершенні домалювала у центрі кур-
ку. Такої свійської птиці мисткиня ще не бачила: пір’я, 
гребінь, хвіст — усе поцятковано, несумісними, на перший 
погляд, кольорами.

— Оце дика курка, — сказала Марія, коли поставила 
останню цятку.

До Києва Тетяна поверталася з добіркою Марійчиних 
малюнків. Хіба можна було таке не взяти? Звірі, яких не 
знайдеш у зоопарку; квіти, які не ростуть на жодній клум-
бі — диво дивнеє! І це означало, що невдовзі Марійчине 
життя кардинально зміниться.
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Подорож до Києва

Настав омріяний вечір зборів. Зранку Марія мала 
їхати до Києва. Дівчина з нетерпінням чекала на 
цю подію, та водночас їй було дуже страшно їха-
ти так далеко з рідного села. Однак страх переси-

лювало передчуття вражень від побаченого: нарешті мала 
здійснитися давня мрія Марії Примаченко, її запросили 
до Експериментальних творчих майстерень, які щойно 
відкрилися при Київському державному музеї україн-
ського мистецтва. У цих майстернях молоді митці твори-
ли і навчалися.

— Кажуть, що ті майстерні відкрилися у Києво-Печер-
ській лаврі. Це дуже особливе місце, доню. Люди звідусіль 
їдуть туди, що відчути особливу енергію. Божа сила тебе 
там оберігатиме, і я завжди подумки буду з тобою, Марієч-
ко, — казала мати.

Повіз її брат Іван. Дорога була важка. Доки добралися до 
Києва, дуже потомилися. Думали, все позаду і вже можна 
перепочити, та виявилося, що місто більше, ніж вони собі 
уявляли. Довго блукали вони Києвом, доки не  знайшли 
лавру. Брат уже вмовляв вертатися назад у Болотню, але 
Марічка твердо стояла на своєму і не здавалася. «Вези!» — 
командувала вона.
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Дуже зраділи вони, коли прибули на місце і знайшли 
потрібний корпус. Здавалося, ось тепер уже напевне всі ви-
пробування позаду.

— А зараз, — сказав хлопчина, який довів їх від воріт 
до корпусу, — вам на другий поверх.

Марія сполотніла. Досі вона ще ніколи не підіймалася 
сходами. Від переляку дівчина міцно заплющила очі. Іван 
щось казав їй, та вона не чула — його голос і слова злилися 
в один невиразний гул. Аж раптом гул щезнув. Його витіс-
нив мелодійний хоровий спів, який луною котився схода-
ми. Марічка розплющила очі.

…Летить галка через балку,
Літаючи, кряче…
Молодая дівчинонька
Ходить гаєм, плаче…

Лагідний спів, наче тепла ковдра, огорнув її цілкови-
тим спокоєм. На той спів Марічка й пішла, мужньо долаю-
чи на милицях кожну сходинку. Коли ж нарешті дісталася 
майстерні, там саме йшли заняття.

— Мене звати Марія Примаченко, я приїхала до вас із 
Болотні, малювати, — промовила дівчина з порога. І одра-
зу ж помітила, які у всіх фарби та папір. Її очі спалахнули 
радісним вогником, наче й не було ніяких сходів і важкого 
шляху з Болотні до Києва. — Божечки, які фарби! — ви-
гукнула вона. — А папір який білосніжний, зроду не бачи-
ла такого! Можна й мені малювати?

Ближче за всіх до неї стояла за мольбертом Параска 
Власенко. Вона трохи зухвало зміряла поглядом сільську 
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дівчину, показала на вільне робоче місце з пензлями і про-
мовила:

— Як можеш, то берись. А не можеш — не берись.
Марія рішуче підійшла до вказаного місця і заходилася 

малювати рушник. Як домалювала, дали новий аркуш — 
такий само білосніжний, як і перший. Дівчина не могла спи-
нитися — так її вразили папір і фарби. Малювала, аж доки 
не підійшов директор. Він поглянув на її малюнки і сказав:

— Бачиш, який я високий? А з тобою я ще вищий став. 
Берем! Ведіть її до кімнати, щоб перепочила з дороги.

Марія не могла натішитися. Коли вже лежала в ліжку, 
довго міркувала над тим, що саме означали директорові 
слова. «Хіба, може, те, що від моїх малюнків його настрій 
поліпшився? Всі люди, як веселі, то наче вищають», — ду-
малося їй.
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Запитання
  Як звали київську майстриню, яка приїхала  
до Іванкова?

  Що вона робила на іванківському базарі?

  Чим робота Марії вразила київську майстриню?

  З якою метою Марія поїхала до Києва?

  Як Київ зустрів Марію?
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РОЗДІЛ
МАНДРІВКИ ЧАРІВНИХ 
ЗВІРІВ

5



Життя у Києві дуже відрізнялося від звично-
го Марії сільського повсякдення. За рік вона 
не призвичаїлася до нового місця, хоча дуже 
його полюбила. Надто вже дошкуляло дівчи-

ні каліцтво, заважало їй вільно рухатися й почуватися 
незалежною. Поміж великої кількості незнайомих людей 
Марія ще дужче соромилася своєї особливості.

Та будь-які життєві негаразди легше долати, коли по-
руч є вірний друг. Марічці друзів не бракувало, дівчина 
легко знаходила спільну мову з людьми, закоханими, як 
і вона, в мистецтво. Її це повсякчас дивувало, адже селяни, 
серед яких вона зростала, переважно займалися фізичною 
працею. Саме тут, у Києві, Марія нарешті зрозуміла, що 
вона — художниця. Чи, як вона сама себе називала — на-
родна майстриня. «Бо художники пишуть з натури, а я від 
душі», — казала вона.
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Навчання у майстерні

Марія охоче навчалася. Вона залюбки поринала 
у спілкування з творчими людьми. З часом вона 
випрацювала власний стиль, однак ніколи не 
нехтувала порадами педагогів. Їй було цікаво ді-

знаватися щось нове і спостерігати, як кожен майстер все 
робить по-своєму. Здавалося б, чому ще навчати людину, 
яка народилася талановитою? Та до кожного заняття Марія 
ставилася серйозно і знала, що знання зайвими не бувають.

Наприклад, саме тут вона дізналася про різновиди 
фарб. Раніше вона малювала тими, які можна було роз-
добути у Болотні чи Іванкові. Звичайні олійні фарби були 
розкішшю. А тут, у майстернях, користувалися ще й аква-
реллю і гуашшю, які геть відрізняються від олійних фарб! 
Тому Марічка сумлінно опановувала техніку малювання 
з кожним видом фарби, аби зрештою обрати собі найулюб-
леніший. Найбільше до серця Марії припала гуаш.

Часто дівчина до ночі сиділа в майстерні, сам на сам за-
лишаючись із ватманами і пензлями, поринаючи у власний 
світ. Уявляла, які звірі зараз живуть у лісі навколо Болот-
ні, які птахи кружляють над нею. Згадувала дивовижної 
краси рослини, що буяли в селі. На папері народжувалися 
«Чорний звір», «Коричневий звір» — назви тим хижакам 
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не було, але з-під Маріїного пензля вони виходили неначе 
живі. Поверх шерсті у них росли квіти — так з’явився зак-
вітчаний «Зелений слон».

— Хіба слон може бути зелений? — якось запитала Па-
раска Власенко.

— Чом би й ні? — відповіла Марія.
«Зелений слон», до речі, був ще й у синьому картузі, 

а на спині у нього сидів різнобарвний птах у шапочці. Хижі 
звірі в Маріїному виконанні припадали до серця кожному, 
хто їх бачив, бо були подібні до людей. Наприклад, носили 
шапочки, або ділили майно у суді — як на малюнку «Звірі 
судяться», чи їздили верхи, як «Жаба-вершниця».

Саме тієї пори у Києві готувалася Всеукраїнська вистав-
ка народного мистецтва. Серед робіт, які комісія обрала для 
експозиції, були й заквітчані звірі дівчини з Болотні. Про ху-
дожницю було мало відомо — хіба те, що вона тільки-но по-
чала навчання у майстернях. Але її роботи надзвичайно вра-
зили комісію, і та нагородила Марію Примаченко дипломом 
першого ступеня. То була важлива відзнака, яка означала, 
що Марічка увійшла до кола визнаних у країні майстрів на-
родного декоративного розпису. Вмить звірі Примаченко ста-
ли найбільш обговорюваними роботами в мистецьких колах.
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Стояти на двох ногах

Того дня, коли стало відомо, що Марія здобула ди-
плом першого ступеня на Всеукраїнській вистав-
ці народного мистецтва, мисткиня перебувала 
в лікарні. Їй вирівнювали ногу, провівши з цією 

метою кілька складних операцій. Було дуже боляче, але 
дівчина терпіла. Вона знала, що по завершенні лікуван-
ня можна буде користуватися протезом. А це означало, 
що нарешті Марія зможе ступати одразу на обидві ноги.

Хоч як би її не хвалили викладачі в майстернях, скіль-
ки б нових друзів у неї не з’явилося, Марія соромилася сво-
го каліцтва. І сором той був такий, що дівчина не ходила 
на обід, бо не хотіла, щоб інші бачили, як вона шкандибає 
вузькими коридорами чи сходами.

Та дівчині пощастило: у неї з’явилася вірна подруга — 
та сама Параска Власенко. Спершу Марія її навіть трохи 
остерігалася, адже одразу зрозуміла, що Параска — силь-
на і вольова. Помітила вона і ставлення оточуючих до Па-
раски: всі її дуже поважали і ніколи не сперечалися з нею.

Параска ж, помітивши, що Марія давно не ходить на 
обід, одразу зметикувала причину. Тому одного дня по-
вернулася з їдальні з повноцінним обідом у руках. Ма-
річці було дуже ніяково, їй не хотілося завдавати іншим 
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клопоту. З часом дівчата здружилися, адже Параска обда-
рувала Марію щирою любов’ю і піклуванням.

Тож коли Марія потрапила до лікарні, Параска часто 
провідувала її. Приносила печиво, розповідала про занят-
тя, ділилася новинами, які чула по радіо. Марічці подоба-
лося бути в курсі всіх подій, а надто тих, що відбуваються 
у світі.

Коли надійшла звістка про здобуття Марією першого 
місця на виставці, Параска також була поряд. Троє ліка-
рів і дві медсестри радісно зайшли в палату з букетом кві-
тів, сіточкою яблук і коробкою цукерок.

— Виявляється, у нас видатна пацієнтка! Щиро вас ві-
таємо, Маріє! — лунали радісні привітання. — Повідомля-
ємо, що ви здобули найвищу нагороду на Всеукраїнській 
виставці!

Звідкілясь виник фотограф із громіздким фотоапара-
том. Марії вручили квіти. В палаті здійнявся гамір. Фото-
граф метушився і просив Марію всміхнутися для світли-
ни, а та лише розплакалася від щастя.

Після операції нога довго гоїлася, декілька місяців. 
Доки Марія лікувалася, її звірі мандрували виставками. 
Спочатку побували у Москві, потім — у Ленінграді. За-
бравши там також нагороди й відзнаки, звірі подалися 
до Польщі, у Варшаву, а опісля — аж у Китай, до Пекіна. 
Скрізь її роботи приймали з великим захватом.

У лікарні Марію дуже любили. Лікарі, медсестри, сані-
тарки всіляко дбали про неї, дуже її поважали. Дякували 
за таку незвичну творчість, яка викликає усмішку, від якої 
стає тепло на душі. Тому, попри біль у нозі, Марія згадува-
ла цей період, як щасливий, адже її оточували добрі люди.
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Київські спогади

У 
Києві Марія провела майже п’ять років. За цей 
час вона встигла завести справжніх друзів, на все 
життя, як то кажуть. Серед них — Іван Гончар, 
який також став відомим художником.

Та хоч як часом складно було, Київ подарував Марії 
масу приємних вражень, яких майстрині вистало на все 
життя. Вона вперше побувала на Хрещатику, із захватом 
розглядала меблі у величезному магазині і мріяла, що ко-
лись умеблює такими хату. Звертала увагу, як гарно вбира-
ються люди. Які прості і водночас елегантні носять дівчата 
сукні, або чоловіки курточки. І тоді вона згадувала день, 
коли на порозі її будинку з’явилася Тетяна Флору; або тіт-
чині візити, коли та привозила їй нові зразки вишивки 
з артілі. Розмірковувала над тим, як їй пощастило в жит-
ті, і на серйозному Маріїному обличчі з’являлася усмішка.

А ще Марія побувала в Оперному театрі. Вона дуже 
любила музику, тож мріяла почути її вживу, а не лишень 
по радіо. Оперу «Запорожець за Дунаєм» вона згадувала 
майже щоразу, як бралася до роботи.

— Перед початком вистави всі музиканти налаштову-
ються. Сидять в оркестровій ямі з інструментами і, як-то 
кажуть, розігріваються. Всі такі зосереджені, смичками 
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тільки ледь-ледь по струнах водять — кожен сам собі ок-
ремо — достоту, як я перед малюванням. Думаю. Кожну 
думку думаю окремо, бо і фарби у мене всі окремо, не люб-
лю їх змішувати, — розповідала Марія після вистави.

А ось в зоопарк вона так і не пішла — не схотіла. На-
віщо їй бачити якихось звірів, якщо в неї є свої — із влас-
ного світу?

Тим часом «Звірі з Болотні» продовжували свою ман-
дрівку, і 1937 року дісталися відомої виставки у Парижі. 
Хижаки у квітах вразили найвибагливіших членів комі-
сії, і Марії присудили золоту медаль. Слава про художни-
цю з України, яка на папері створює унікальний чарівний 
світ, швидко поширилася Європою. Стиль, в якому вона 
малювала, називається «примітивізм», або «наївне мис-
тецтво». Так нарекли стилістику, коли художник умис-
но спрощує лінії, форми чи силуети. Часом здається, що 
ілюс трації, намальовані у такому стилі — справа рук ди-
тини. Марія ж усіх запевняла, що нічого не знає про сти-
лі, а просто малює від душі.

Проте свою медаль вона так і не одержала. Нагороду 
надіслали на адресу Івана Гончара, який також отримав 
відзнаку, однак посилка загубилася по дорозі до Києва. 
Марія не дуже засмутилася. Мисткиню тішило, що її ро-
боти дарують людям радість і що вона має можливість 
творити.
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Запитання
  Чим Марія займалася в київських 
експериментальних майстернях?

  Якими фарбами художниця найбільше любила 
малювати?

  Чому Марія не ходила на обід під час навчання?  
Як та хто допоміг це подолати?

  Що та кого любила малювати Марія?

  Чому Марія не отримала власноруч першу 
престижну нагороду?
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РОЗДІЛ
ЩАСТЯ МАТЕРИНСТВА
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У 
30 років Марія вже була знаною художницею. Про 
її роботи писали у газетах, розповідали по радіо. 
Вона мала визнання і раділа, що її творчість по-
трібна світу. Та понад усе на світі Марія мріяла 

створити сім’ю, сподівалася стати дружиною і матір’ю.
Справдитися її мріям також допоміг Київ. Для Ма-

рії це місто дійсно стало доленосним. Воно подарувало їй 
не тільки перший успіх і незабутні враження. Саме тут 
вона зустріла кохання всього свого життя.

Знайомство 
з Василем

На вихідних занять і роботи у майстернях не було, 
але людей надворі не бракувало. У ті часи Киє-
во-Печерська лавра була справжнім музейним 
містечком, не оминали численні туристи й Му-

зей народного декоративного мистецтва.
Одного такого вихідного дня вони й познайомилися. 

Надворі стояла чудова днина, буяла весна. Сонечко гріло, 
пташки радісно витьохкували. Марія сиділа на лавочці 
у затінку з альбомом і олівцем, робила ескізи. Люди хо-
дили туди-сюди, жваві екскурсоводи підганяли групи.
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На лавку біля Марії сів чоловік. Він був у військовій 
формі. Розгорнув карту міста і став її уважно вивчати. 
Не відриваючи погляду від карти, запитав:

— А Поділ звідси далеко? Андріївський узвіз?
— Далеко, мабуть, — відповіла Марія. — Я не дуже ба-

гато ходжу містом, не скажу напевне.
Чоловік підвів на неї погляд. Перед собою побачив врод-

ливу дівчину з довгими косами, і вмить підпав під чари її 
серйозного погляду. Знову зазирнув у карту, однак одра-
зу ж її згорнув.

— Мене звати Василь, Василь Маринчук. До Киє-
ва я приїхав на екскурсію, цікаво на місто подивитися. 
Як ваші справи?

— Богу дякувати, у мене все добре. Я тут навчаюся, 
трохи працюю. Он у тому корпусі майстерні є, — показала 
вона рукою. — Мене Марією звати.

— Які ваші улюблені місця у Києві, Маріє? — запитав 
Василь.

— Оперний театр, бо музику дуже люблю, — ска-
зала вона. І раптом Василь помітив у Маріїних руках 
альбом.

— Ви малюєте? — поцікавився він.
— Малюю, — стримано відповіла вона.
— А музики не пишете? — знову запитав Василь.
— Ні, не пишу, тільки слухаю, — так само стримано 

відповіла вона. Було помітно, що дівчина трохи ніяковіє 
від уваги незнайомця. Запала мовчанка, яку заповнював 
гамір екскурсійних груп.

— Якщо всі готові, рушаймо далі, — гукнула пух-
кенька жіночка у зеленому береті. — Будь ласка, не 
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відставайте від групи, бо загубитеся, а я ж вас не знай-
ду, — вже голосніше додала вона.

— Отакої! Це ж й мені вже час іти, — похопився Ва-
силь. — Хіба що…

Чоловік підійшов до екскурсоводки, щось сказав і повер-
нувся на лавку. Група пішла.

— Чи це не ваша група йде? — запитала Марія.
— Моя, але я з неї вибув. Розкажіть мені ще про себе, 

будь ласка. Або про свої улюблені місяця в Києві, крім Опер-
ного театру.

Марія згорнула альбом, залишивши олівець усередині. 
Замислилася. А потім, з притаманною їй суворістю, мовила:

— Я — дівчина серйозна. Спершу розкажіть, хто ви, 
звідки ви і який у вас в цьому житті інтерес?

— То ж звідки я… Я військовий, молодший лейтенант, 
тому часто не буваю вдома. Сам я з Іванківського району, 
а моя мати живе у Болотні. Це село таке, на Київщині, не-
подалік од…

— Я знаю, де Болотня, — урвала його Марія. — Я теж 
звідти.

Обоє дуже здивувалися і вволю насміялися з того, як доля 
зводить земляків. Розговорилися, наче знали одне одного пів 
життя, а не десять хвилин. Лише коли настав час прощати-
ся, Василь помітив милиці. Провів Марію до корпусу.

Час летів швидко. Вже за місяць Марія поверталася до 
Болотні. Всі тільки дивувалися — навіщо знову їхати у село? 
А надто тоді, коли ти — успішна художниця. Марії навіть 
запропонували квартиру у місті з телефоном і ванною, а на 
той час то була справжня розкіш! Та дівчина була непохит-
на: треба вертатися. Бо там її сім’я.
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Віщий сон

До села Марія поверталася справжньою знамениті-
стю. За плечима були виставки, нагороди і повага 
мистецького світу. Та односельчани не зустрічали 
її, як зірку. Навпаки, були люди, які за спиною 

шепотілися, мовляв, якщо повернулася до села, то не 
така вже й вона успішна.

— Доню, ти вже доросла і маєш розуміти: люди не завж-
ди знають, про що кажуть. Та й деякі заздрять тобі, бо нічо-
го, крім села не бачили. А ти в мене квіточка талановита, 
Україну прославляєш, — утішала Марійку мати.

Дівчина була не надто говірка, навіть коли перебувала 
в доброму гуморі. А коли сумувала, ніколи не скаржилася. 
Але мати завжди помічала, коли її Марійка була зажурена, 
і всіляко намагалася чимось розрадити донечку.

Насправді ж Марія не довго зважала на реакцію одно-
сельчан з приводу її повернення. Її серце переповнювало ко-
хання. Коли вони з Василем оселилися разом, здиміли всі 
печалі.

З Києва вона привезла багато всілякого краму для ство-
рення затишку в оселі, для нової сім’ї. Привезла велике 
гарне ліжко з залізним бильцем, а ще — патефон із платів-
ками, щоб слухати українські пісні й оперу. Також купи-
ла два гарні зимових пальта — їй вони дуже сподобалися 
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кроєм і тканиною. Щоб було де їх зберігати — придбала 
шафу. Привезла швейну машинку, тож обшивала тепер пів 
села за власною методою «на око», і за останньою модою — 
«як носять у Києві».

Невдовзі Марія зрозуміла, що чекає на дитятко. Її ща-
стю не було меж! Радів і Василь. Вони спільно міркували, 
як назвати первістка, навіть сперечалися з цього приводу.

Та незабаром сталося те, що перекреслило безхмарне 
щастя закоханих. Якось Марії наснився дивний сон. Поба-
чене змусило її прокинутися серед ночі, їй важко дихало-
ся, серце калатало, а чоло вкрилося рясним потом. Жінка 
присіла на край ліжка, взяла чашку, що стояла на стільці 
поряд, відпила води.

Наснилося їй, наче у великому гарному саду всі дерева 
попереверталися догори дриґом. Що кожне з них — цвітом 
донизу, в землю, а коріння висохло і мертве стриміло догори.

Марія відчувала, що має статися щось лихе. Все змі-
ниться: хтось вкраде всю красу і радість та закопає їх у зем-
лю.

Її сон виявився пророчим — почалася війна. Оскільки 
Василь був військовим, то одним із перших вирушив на 
фронт. Марія встигла побути коханою дружиною лише де-
кілька місяців. Народжувала дитинку вже сама. Тоді не 
можна було заздалегідь дізнатися стать маляти. Хлопчик 
з’явиться на світ, а чи дівчинка — було великою загадкою 
для батьків. Коли Марія почула, що в неї син, не стримала 
сліз, бо дуже на нього чекала. Одразу ж написала Василю 
на фронт. Сповістила, що він став батьком і тепер має сина.

За деякий час Марія одержала листа від Василя: «Нехай 
зростає щасливий. А я йду у п’яту атаку».
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Війну Марія згадувала, як найстрашніший період жит-
тя. До їхнього села дібралися німецькі загарбники. Вони 
проводили обшуки у домівках, нищили все, що траплялося 
на очі. Не оминули і хати Примаченків. Знайшли у закутку 
за піччю вирізки з газет із публікаціями про Марію, її листи, 
які зберігав брат Іван, деякі малюнки. Усе знищили, бо вва-
жали, що це може становити загрозу окупаційному режиму.

Загинув брат Іван. Василь свого сина так і не побачив. 
За чотири роки, по закінченні війни, він так і не повернувся 
з фронту. «Пропав без вісти», — сповістили Марію. Вона від-
мовлялася вірити у смерть Василя. Сподівалася, що невдов-
зі він знайдеться, згадає шлях до Болотні та їхньої домівки, 
обійме її та підхопить на руки сина. Однак цього, на жаль, 
так і не сталося. Марія залишилася сама з малям на руках 
та вже немолодими батьками у напівзруйнованій хаті.

Запитання
  Як Марія познайомилася з Василем?

  Чому вирішила повернутися до Болотні?

  Яка трагедія порушила сімейне щастя Марії?

  Який сон наснився Марії перед початком війни?
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РОЗДІЛ
ЗВІРІ ПОВЕРТАЮТЬСЯ

7



По закінченні війни спливло кілька років, та жит-
тя Болотні не можна було назвати безхмарним. 
Розруха, злидні, страх самотності — війна змі-
нила все. Та попри це кожен радів, що нарешті 

над головою мирне небо, більше не літають ворожі літаки, 
розвіявся дим од згарищ і вибухівок.

Хоч як було важко, та Марія упорядковувала садок 
навколо хати. Стояла, спершись на милицю, білила стов-
бури рештками вапна, щоб не поточили шкідники. Дбала, 
аби навесні дерева були здорові й рясно зацвіли. Бо новий 
цвіт — нова радість і нове життя.

Війна позаду

Марія обожнювала середину квітня. Відтоді 
пів весни пролітали, неначе мить, але саме 
ці півтора місяця вбирали землю у святкові 
шати. Рясно вкриті білим цвітом черешні на-

гадували наречену в ошатній сукні. Художниці вже ви-
повнилося сорок років, але вона так само, як і в дитин-
стві, зачаровано, неначе вперше у житті, спостерігала за 
пробудженням природи.
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Зростав її синочок. Вона назвала його Федором. Жили 
вчотирьох, із Маріїними батьками. Жінці доводилося пра-
цювати у колгоспі — колективному господарстві села, де їй 
доручали малярні роботи. Щоб роздобути якусь копійчи-
ну, після війни Марія потроху спродувала найцінніше — 
своїх звірів. Віддавала за безцінь — за якихось 10 кар-
бованців, тоді як за кордоном їх оцінювали в сотні разів 
дорожче. Малювала дуже мало, потроху вишивала для ар-
тілі. Багато сил та роздумів відібрали важкі останні роки. 
А ще в мисткині майже не було фарб та паперу. Здавалося, 
ті дні успіху і безхмарної роботи у майстернях, де оживали 
заквітчані хижаки, назавжди позаду. Хоча насправді Ма-
рія й не думала про колишній успіх. В майбутнє дивилася 
з оптимізмом, адже була сильна духом. Недарма на одному 
з її малюнків, виконаних у той період, на її ліжку відпочи-
вав лев («Лев у ліжку») — то Марія була тим левом.

Попри незгоди, вона так само любила свій чарівний 
світ і за найменшої нагоди відтворювала його на папері. 
Часом, коли не було паперу, знаходила у сінях якусь ко-
робку, розпрямляла її, вирізала «ватман» і малювала, го-
дився і шматок фанери — квіти проростали всюди.

Хоч навколишній повоєнний світ був не надто привіт-
ний, Маріїне серце сповнювала любов. Найціннішими для 
неї були обійми та усмішка маленького Федька. З перших 
рочків вона давала йому в рученята пензлик і вони вдвох 
щось малювали. Знайомила зі звірами, співала про них 
у колискових, які сама ж складала. Сипала сотнями народ-
них приказок і віршиків, а синочок завжди уважно слухав.

— А я рак-неборак, як вкушу, то буде знак! — жар-
тувала вона, коли лоскотала його. Хлопчик ані на крок 
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не відходив од мами, вона була для нього цілим усе-
світом.

Життя поволі налагоджувалося. На календарі — 1952 рік, 
Марію запросили на виставку до Києва. Там виставлялася її 
вишита робота «Пави у винограді». Вона вишивала великі 
панно на кольоровому тлі. Пави були на синьому тлі. А ще на 
виставці виставлялися чотири її малярські роботи на фане-
рі, серед них — «Квітки українські», «Два удоди у квітках». 
Малюнки на них вона виконувала олійними фарбами, що не 
було притаманно мисткині. Проте цих робіт їй так і не повер-
нули, її роботи часто «губилися» після виставок. Насправ-
ді ж картини просто цупили через їхню цінність.

Дні минали. Поступово, у старій болотнянській хаті, 
Марія поверталася до повноцінного мистецького життя. 
Малювала, що було на душі. З допомогою пензля розпові-
дала про те, як провела останні роки. Не завжди на кар-
тинах буяли квіти, а звірі були добрими друзями. А ще до 
малюнків Марія додавала власні підписи:

«Зорі дарю жінкам, що залишились одні. Пусть вони 
не забувають годи молодиє, що їх покрала війна. Будь 
проклята вона»;

«Будь проклята війна, замість квіток ростуть бомби»;
«Квіти — Перемозі. Засвітило сонце заплаканим мате-

рям, які побачили своїх синів».
Її малюнки допомагали зневіреним знову полюбити 

цей світ. Дивлячись на її малюнки, люди усвідомлювали, 
що життя може бути радісне і розмаїте, і що після дощу 
завжди з’являється веселка. Та й на Маріїному обличчі 
знову розквітла усмішка. Мисткиня сподівалася, що її ро-
боти несуть не лишень радість, а й мир.
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Гучне визнання

Поверталися на полотно і звірі, але вже більші, 
складніші. Птахи неначе прилітали з інших сві-
тів. Знову забуяли квіти, часом скидаючись на 
хижаків. Кожній картині Марія давала ласкаве 

ім’я. Наприклад, «Рослини-радощі (Патлашки-звіряш-
ки)» або «Під сонцем на морі чайка годує свою сім’ю».

За невтомну працю 1960 року художницю нагородили 
Орденом «Знак Пошани». Цей період творчості мистец-
твознавці називають найбільш плідним для Марії, адже 
саме тоді й закріпилася притаманна їй манера малюван-
ня. Тло своїх картин Примаченко ніколи не залишала 
порожнім. Ще у довоєнний час вона його замальовувала 
певним кольором, наприклад, чорним чи коричневим. Та 
зараз воно неодмінно мало бути яскравим. Улюблені Марі-
їні кольори — зелений і синій.

— Мамо, а чому у вас стільки різних кольорів, все 
таке яскраве, якщо в нас хата сиплеться? — запитав її 
одного разу вже дорослий син Федір. — Де ви ту радість 
берете?

— Бо така у нас земля чудова! Красива! Я ж Україну 
нашу малюю, сину, а вона така гарна, — не барилася з від-
повіддю художниця.
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Звірі з квітами знову пустилися в подорож виставка-
ми. Знову полетіли за кордон, і знову про них заговори-
ли. До Марії дійшли схвальні відгуки багатьох відомих 
художників, яких називали найвпливовішими людьми 
у світі мистецтва. А Марія навіть не знала, хто то. Напри-
клад, ще під час виставки у Парижі 1937 року вона кра-
єм вуха чула, що якийсь іспанець, який живе у Франції, 
Пабло Пікассо, був надзвичайно зворушений її звірами. 
Пікассо сказав, що схиляє голову перед геніальною Марі-
єю. Та художниця з села не надто добре орієнтувалася, що 
відбувається у тому світовому арт-просторі, і хто взагалі 
той Пікассо. Але цього разу почула про нього знов. А ще 
дізналася, що її роботи хвалив Марк Шагал.

До речі, якось одна журналістка привезла додому до 
Марії альбом з роботами Пабло Пікассо та показала їх май-
стрині. Мовляв, подивіться на картини художника, якого 
називають генієм сучасності, і який був вражений вашим 
талантом. Марія погортала альбом, подивилася, насупила 
брови. А опісля сказала: «Нє, у нас в селі такого б не зрозу-
міли». Вона була небагатослівна, але казала тільки правду.

Її уявний світ хижаків і рослин неначе сходив із пра-
давніх казок. Тому не дивно, що її попросили проілюстру-
вати книжку. То були народні казки, які 1969 року випус-
тило видавництво «Ранок». Марія не підлаштовувалася 
під звичний для казок стиль оформлення, не робила своїх 
звірів інакшими, бо вони й так були казкові.

Також у той період її нагородили найвизначнішою 
українською премією у світі мистецтва. Свої роботи При-
маченко скомпонувала у серію «Людям на радість», за 
неї ж 1966 року і одержала Шевченківську премію — зі 
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всіма належними почестями, в ошатному кабінеті, за при-
сутності київських чиновників. Марії було майже 60, та 
вона нітилася, як дитина. Їй не подобалася надмірна ува-
га. Знову, як і 30 років тому в лікарні, звідкілясь виник 
фотограф і попросив усміхнутися для світлини. Метушив-
ся і телеоператор, який робив сюжет для телебачення. Як 
і тоді, мисткиня раділа не почестям, а тому, що її малюн-
ки подобаються людям.

До того ж визнання не означало зміни в її повсякден-
ному сільському житті. Інколи до мисткині приїжджали 
з черговим дипломом, вручали навіть букет якихось кві-
тів, але геть не цікавилися, чого жінка потребує. А в Ма-
рії часто не було вдосталь паперу й фарби.

— Добре, що людям від моєї творчості так гарно стає, 
і що до мене аж у Болотню їдуть із тими грамотами, та хоча б 
50 карбованців замість тих квітів дали, щоб скло у вікнах 
замінити, — якось поділилась Марія із сином Федором, си-
дячи на подвір’ї, коли від них поїхала чергова делегація.
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Будні

Так у невеличкій сільській хатині і жила видатна 
на весь світ художниця. Її життя складалося з буд-
нів і візитів гостей, що навідувалися до неї з усіх 
куточків планети. І кожного візитера дивували 

скромні побутові умови, в яких жила ця видатна жінка. 
Дивувало й те, яким простим і роботящим чоловіком виріс 
її син. Він мав золоті руки і працював ким тільки можна. 
Якщо потрібна була допомога теслі — теслею, а якщо шу-
кали механіка — механіком. Ходив разом з усіма у поле 
орати землю та збирати кукурудзу чи пшеницю. Також 
був лісничим.

Якось біля їхніх воріт знову зупинилася автівка. Фе-
дір був не вдома, а Марія одразу й не помітила непроханих 
гостей. Виявилося, то знову приїхали з Києва грамоту 
вручити. Серед гостей був її близький приятель-журна-
ліст, який і показував дорогу. Виходять із машини, захо-
дять до хати, а там Марія Оксентіївна — стоїть на столі 
і білить стелю. Біля неї на столі відерце з підсиненим вап-
ном. Сама ж вона однією рукою спирається на милицю, 
іншою тримає щітку.

— Ти ба! Що ж то буде, — від несподіванки залементу-
вала вона. — Такий стид побачили! Ану за двері!
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Поважні гості хутко вискочили надвір. Вони аж ніяк 
не очікували на такий прийом. Крізь вікно було видно, як 
уже немолода Марія, спираючись на палицю, зістрибує зі 
столу на долівку, бігом протирає стіл.

— Заходьте! — гукнула вона.
Гості зайшли, привіталися, вручили грамоту. Марія 

подякувала, поклала грамоту на підвіконня і заходила-
ся накривати на стіл. Дістала консерву «Бички в томаті», 
відкрила, виклала у розписану квітами миску. З шафи 
взяла вишневу настоянку у запорошеній карафці та неве-
личкі скляночки. Стала до плити і посмажила яєчню. На-
крила на стіл і запросила гостей. Сіли поговорити. Марія 
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помітила, що один із поважних панів нічого не їсть. Поці-
кавилася, чи не хворий часом.

— Я просто не голодний, дякую, — відповів він.
— Так не годиться, — відказала господиня. — Ви 

скуш туйте, які яйця несе болотнянська кочубарочка. 
Ніде такого смаку нема.

Марія завжди називала курей «кочубарками». Пан 
враз узяв виделку і заходився їсти.

Так вона й жила. Приймала вітання, ніколи ні про що 
не просила. Та як додалося літ, важче стало Марії руха-
тися через ногу. Київські друзі намагалися підтримува-
ти її, шукали лікарів, аби ті могли їй чимсь зарадити. До 
Болотні приїжджали справжні медичні світила. Міняли 
протез на легший, привозили ліки. Та час немилосерд-
ний. Марія по-філософськи ставилася до старості. Коли 
їй виповнилося 60, намалювала картину «Літа мої моло-
дії, прийдіть до мене», де вона сидить біля хати, а до неї 
йдуть через міст шестеро молодих дівчат. Але не можуть 
дійти, бо міст зруйнований. Із сумом і гумором водночас 
вона ставилася до плинності часу. Та без пензля життя 
собі не уявляла.
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Запитання
  Як Марія назвала свого сина?

  Яким було її життя у повоєнний час?

  Що зазвичай було зображено на її роботах?  
У чому була їхня особливість?

  Яке визнання отримали її роботи у ті часи?

  Якою художниця була у побуті?  
Яким жила життям?
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РОЗДІЛ
РАЙ БЕЗ ВИХІДНИХ
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Здавалося, лишень учора вона складала вірши-
ки про ведмедів і зайчиків своєму десятирічному 
Федькові, а вже сьогодні він уже дорослий чоло-
вік, який побрався з дівчиною Катериною. Жили 

у старій хаті втрьох, молода невістка всіляко допомагала 
по господарству, на дозвіллі залюбки слухала, як Марія 
Оксентіївна розповідає щось із почутого по радіо, ділить-
ся новинами. І все слідкує за тим, щоб ніхто у хаті не сидів 
без діла, бо вважала лінь дуже шкідливою звичкою. На-
віть картину встигла намалювати «Лежень ліг під яблу-
нею, щоб яблуко саме упало в рот, а воно його в лоб», щоб 
нагадати, що уникання праці до добра не веде.

За кілька років у хаті вже мешкало п’ятеро, Марія 
стала бабусею. У Катерини і Федора народилися двоє си-
нів — Петро та Іван. Уся сім’я, вже за традицією, твори-
ла красу. Федір також став художником і малював пта-
хів, навчав тримати пензля і дітей. В оселі Примаченків 
повсякчас лунав дитячий сміх, завжди було гамірно, су-
воре обличчя бабусі Марії полагіднішало — вона дуже 
любила онуків.
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Мистецька веранда

Марія часто милувалася заходом сонця. Любила 
споглядати, як воно спалахує багрянцем перед 
тим, як сховатися від людських очей аж до сві-
тання. Вивчала барви, що розпливаються небом.

Син прибудував простору веранду, яка слугувала 
майстернею, там, біля столу, Марія і спостерігала за-
хід сонця у вікно. Щось собі думала, тримаючи олівець 
у руці, і малювала ескізи. Вона майже завжди так ро-
била: спершу намічала сюжет олівцем, опісля пензлем 
наводила контур кожної фігури, і лише потім оживляла 
малюнок фарбами.

Малювала майже завжди стоячи. Однією рукою спи-
ралася об стіл, іншою тримала пензлик. До речі, однаково 
вправно тримала пензля як правицею, так і лівицею. Ча-
сом,  підбіжить до неї онук Іван, попросить вийти з ним 
надвір, або просто поцікавиться, що бабуся малює. Марія 
лише поправить хустку, відмахнеться рукою і мовить:

— Так, зачекай!
Не любила, коли її відволікали, не любила й розпові-

дати, що малює. Бо часом і сама не знала, котра з чудер-
нацьких істот раптом виявить бажання з’явитися з-під її 
пензля.
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— Інколи дивлюся я на підлогу, там килим лежить. 
На килимі — дивний узор закручений. А мені здається, 
наче звір то якийсь на мене очі вирячив. Я його зразу й 
намалювала, — розповідала Марія.

А ще казала, що сюжети картин приходять до неї зі 
снів або з людських балачок. Бо ж на її малюнках звірі — 
це ті ж люди, а люди — ті ж звірі. Так і народжувалися 
картини, а разом із ними — своєрідні підписи на зворот-
ньому боці.

«Медведиця з малюком на курортах, а медвідь удома 
лапу ссе. Горе тому, який мужик не може готувати собі».

«Ваня веде коня поїть. Галя біля криниці, пішла наби-
рать водицю. — Галя, напої коня, — просить Ваня. Галя 
не одвечала, чого-то розсерчала. — Знаю, чого я тебе роз-
гнєвив. Я учора із вечора Марусю полюбив».

«Ой кум до куми судака тащить. Кумонько і голубонь-
ко, звари мені судака, щоб і юшка була, і юшечка і петру-
шечка. Ой ти, моя кума, душечка».

«Українці пляшуть і хліб пашуть, очерет осока для то-
вару. Паша, сватай мене, козаченьку, то буду ваша».

«Чуліндра радується, що уродила хороша морква, 
красна-прекрасна».

«Маленький слон хоче бути моряком».
Оскільки Марія залишила школу через поліомієліт 

після четвертого класу, вона була не дуже грамотна. Пи-
сала з помилками. Але всі її розуміли.

На тій же веранді Марія вчила своїх учнів. Багато хто мрі-
яв бодай раз потрапити на її заняття. Сама вона не збиралася 
вчителювати, та до мисткині почали приходити і малі, і до-
рослі, щоб вона їх хоч чомусь навчила. Марія погоджувалася, 
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і з часом утворилася невеличка сільська студія. Зазвичай за-
няття проходили просто неба, у садку біля хати.

— Тут краще за все малювати, бо ж така природа гар-
на навколо, — казала вона своїм учням, коли ті влашто-
вувалися з мольбертами. — Бо перше, що всіх радує — це 
наша земля. Як полюбите кожну травинку і комашку, 
будете краще малювати, бо краще бачитимете, — радила 
вона. Марія була проста жінка, з народу, а тому й говори-
ла з усіма дуже просто.

Коли був дощ, вона з учнями перебиралася на веранду. 
А коли не було студентів, Марія охоче навчала малюван-
ню онуків. Часто промовляла їм різні приказки, на ходу 
вигадувала всілякі історії, аби зацікавити малих малю-
ванням. Інколи на тій веранді вони сиділи всією сім’єю 
і кожен мав свою справу. Марія з дітьми малювала, Кате-
рина робила витинанки, а Федір — тарелі. У дні, коли на-
дворі лив дощ, а в майстерні було затишно і пахло фарба-
ми, Марія часом відводила погляд і ловила себе на думці, 
що це, мабуть, і є щастя.
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Великий вибух

Тієї ночі Марії наснився дивний птах. Ні, не чарівний, 
а химерний: страшний крилатий цап. Вона зрозумі-
ла, що щось відбувається, але не знала, де. Відігнала 
сон, такий він був страшний, й забула про нього.

Зранку сімейство Примаченків занурилося у звичайне 
життя: діти пішли до школи, Марія працювала на веранді, 
Катерина доїла корів у хліві, а Федір порався у саду.

— Федю, дивися, щоб усе гарно підв’язав, щоб потім 
та яблуня добре вродила, — гукнула Марія з веранди.

Федір усміхнувся, бо знав, яка мама стає серйозна, 
коли мова заходить про сад та її дерева.

Невдовзі повернулася Катерина, майже бігла, аж заса-
палася.

— Йой, там таке трапилося! Збирайте речі! — гук-
нула вона й забігла до будинку. Вибігла з емальованою 
кружкою води. Відпила добряче й спробувала перевести 
подих.

— Які речі, Катю? — озвався Федір біля яблунь.
— На Чорнобильській атомній електростанції по-

жежа була. Але виявилося, то цілий четвертий реактор 
вибухнув. А ми ж усього за тридцять кілометрів од того 
всього! Уявіть собі, скільки тут тієї радіації, треба їхати!
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Федір випростався і подивився у небо.
— То он звідки, кажуть, вчора рано бачили на небі за-

рево, — сказав він.
Надвір вийшла Марія Оксентіївна. Її погляд спохмур-

нів. Вона поправила хустку і насупила брови, як і щоразу, 
коли казала вирішальне слово.

— Нікуди ми не поїдемо. Підрізай щепи!
— Але ж радіація, — схвильовано зауважив Федір.
— Сину, займайся яблунею, щоб гарно і довше цвіла. 

Нехай усі бачать, яка у нас гарна країна.
Слово Марії справді було законом, тому сім’я залиши-

лася у Болотні. Багато односельчан перебралися до інших 
міст і сіл. Нову оселю пропонували і Марії — гарну про-
стору хату на Полтавщині. Але художниця була непохит-
на і не хотіла покидати рідну Болотню. Й так само малю-
вала. Про Чорнобиль також малювала.

«Старий дід пас корову біля четвертого блоку і надів на 
коровку капронові мішки, щоб не захворіла. А вона тра-
вичку кушає і діда не слушає».

Згадала, як за п’ятнадцять років до катастрофи на-
малювала «Солдатські могилки». На цій картині — ліс, 
в якому наче світяться поховані у чотирьох могилах сол-
дати. Зрозуміла, що малюнок виявився віщим, бо те «ся-
яння» означало радіацію, а число чотири вказувало на 
четвертий енергоблок.

Про своє рішення ніколи не шкодувала. Пильнувала, 
аби щоквітня Федір так само обрізав щепи, щоб яблуні 
цвіли довше і рясніше. Бо вірила, що природа переможе. 
Їй було вже за сімдесят, і вона знала, що хай там як, а доб-
ро у світі таки переважає.
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У ліжку

Останні сім років Марія Оксентівна провела 
у ліжку, що стало центром усього її земного сві-
ту. На ньому вона малювала, у ньому ж прийма-
ла гостей, слухала радіо, давала настанови вже 

дорослим онукам. Марія так само чи не щодня малювала, 
і попри поважний вік ніколи не надівала окулярів.

Коли заходила розмова про смерть, не лякалася. Каза-
ла, що вже була в раю і все про нього знає.

— Коли це ви були в раю? — запитували її.
— Давно це було. Приснилося мені раз, як я до них 

попала. А там так світло і великий довгий стіл. А на ньо-
му — повно фарб і білих ватманів. Мені і кажуть: «Сідай, 
малюй». А я питаю: «А вихідні у вас є?» А головний їх-
ній чоловік відповідає: «Ні, немає». Я йому і кажу: «Як 
це у раю немає вихідних? Я на землі у суботу і неділю не 
працюю, і тут поки що теж не готова». Та й полетіла назад 
і прокинулась, — розповідала Марія.

Часто у літньої Марії запитували секрет довголіття. 
Вона казала, що слід щодня вживати часник і нікому не 
зичити зла. Мала вражаючу інтуїцію і завжди знала, хто 
і навіщо до неї приїжджає. Не любила, коли незнайомці 
випрошують її картини, відчувала, що то дуже корисливі 
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люди. Зате любила дарувати малюнки тим, до кого сама 
відчувала симпатію, коли бачила, що людина світла. А ще 
шанувала котів, а тому пильнувала, щоб у дворі для них 
не порожніла мисочка з молочком.

Найкращим її другом залишався син Федір. Марія ба-
чила його талант і мріяла, щоб доля була до нього уваж-
ною і також його розгледіла. Часом вони довго розмовля-
ли, а часом просто мовчали, кожен думав про своє, але 
вдвох вони почувалися щасливими.
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Померла Марія уві сні, в серпні 1997 року, у хаті, в якій 
і народилася. Було їй 88 років. Рідні люди не залишили 
цю сувору й водночас лагідну жінку до останнього її поди-
ху. Поховали видатну художницю у рідній Болотні, згід-
но з її бажанням. Попри те, що видатних людей зазвичай 
ховали з великими почестями у Києві, Марія Примаченко 
до останнього дня застерігала від цього сина й онуків і не-
втомно повторювала, що дуже любить своє село.

Там вона і спочиває, поряд із тим самим лісом, де й по-
нині мешкають її чарівні звірі та ростуть дивовижні квіти.

«З Новим роком, з новою весною,
З Новим щастям усі люди на землі.
Я хочу, щоб люди сміялися,
а не плакали,
щоб світило сонце 
по всій землі»
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Запитання
  Які здібності були у сина Федора?  
Чому навчила його Марія?

  Чим займалася Марія крім малювання?

  Що найбільше надихало Марію?  
Як з’являлися ідеї робіт?

  Що було особливим у її роботах, окрім власне 
малюнків? Що ще залишала Марія на папері?

  Чому художниця відмовилася полишати домівку  
після вибуху на Чорнобильській АЕС?
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РОЗДІЛ
ЗВІРІ З НАМИ
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Грудень 2003 року видався напрочуд сніжним. 
У день, коли Оленці з Одеси виповнилося десять 
років, здійнялася потужна хуртовина. Тому гості 
вирішили довго не засиджуватися, а розійтися по 

домівках до настання пітьми. Оленка з батьками провела 
їх до порогу та побажала щасливої дороги, і мерщій повер-
нулася до гостьової кімнати, де відбувалося святкування, 
підійшла до журнального столика. Там лежали всі пода-
рунки, які вона сьогодні одержала. Дівчинка любила цю 
мить завершення свята, коли нарешті вона вже мала змо-
гу як слід розглянути подаровані їй скарби.

Її день народження був напередодні Нового року, тому 
в кімнаті цього дня завжди стояла ошатна ялинка. Під 
кольорові спалахи гірлянд дівчинка розгортала пакунок 
за пакунком. Кожен ретельно розглядала, аж доки не ді-
йшла черга до тоненького квадратного подарунка, загор-
нутого у квітчастий папір. Під ним виявилася книжка 
у твердій палітурці. На обкладинці — чудний жовтогаря-
чий звір та лише дві літери: «М. П.»
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Невидиме

Побачене всередині так захопило дівчинку, що вона 
не помітила настання пізнього вечора. Мама кли-
кала спати, але Оленка не могла відірвати погля-
ду від тих дивних квітів. Від того, як вони трохи 

незграбно й по-дитячому намальовані. Перед дівчинкою 
відкрився дивовижний, незвичний світ.

Тієї зими вона часто розглядала альбом з роботами 
художниці Марії Примаченко. Читала підписи під карти-
нами і домальовувала в уяві, як звірі гуляють на весіллі 
всім лісом. Дивилася на фотокартку мисткині і трішечки 
побоювалася її, бо погляд жінки був серйозний і зосере-
джений.

Минула зима, а за нею й весна. А за ними спливли ще 
десять років. Двадцятирічна Олена сиділа в аеропорту 
Гельсінкі, що у Фінляндії, і чекала на рейс до Нью-Йорка, 
куди прямувала за студентською програмою. Коли настав 
час проходити до літака, дівчина зупинилася. Крізь веле-
тенське вікно термінала на хвості літака вона помітила 
незвичайний малюнок: ліс, який вона десь бачила. А де? 
Олена ніяк не могла пригадати. Ця думка не йшла їй з го-
лови впродовж усього польоту.
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П’ять років по тому, вже у Києві, засніженої січневої 
днини Олена вийшла на обід з офіса. Вирішила трохи про-
гулятися й подихати свіжим морозним повітрям. Прохо-
дячи повз Музей імені Тараса Шевченка, Олена побачила 
вивіску «Марія Примаченко. Невидиме». А поряд — той 
самий жовтогарячий звір з альбому, якого колись малою 
вона не випускала з рук.

У музеї Олена провела годину. Ввечері після роботи по-
вернулася знову. Роздивлялася тих хижаків, наче добрих 
давніх друзів, з якими сто років не бачилася. Згадала, як 
маленькою все мріяла колись побачити оригінальні ро-
боти Марії Примаченко, та на шляху Олениного дорослі-
шання ця мрія десь згубилася.

Біля кожної картини був приліплений аркуш із наз-
вою картини, яку давала авторка. Тому й «Невидиме», бо 
ті назви-приказки сховані на зворотньому боці малюнка. 
Чула, як іноземці захоплено розглядали картини і шкоду-
вали, що не знають української.

Впізнала вона і той ліс із літака. Ним виявився фраг-
мент картини «Щур у дорозі». Знайшла інформацію 
у мережі, що то був плагіат, тобто незаконне копіюван-
ня чужої творчості під іншим авторством. І що це далеко 
не поодинокий випадок, коли недобросовісні підприєм-
ці намагалися заробити, використовуючи роботи Марії 
Примаченко. Її роботи підробляли та копіювали в усьо-
му світі.

Звірі та рослинний світ, що їх зображала Марія, з’яв-
лялися на календарях, магнітах, чашках, наплічниках. 
Є навіть окремий бренд, завдяки якому чарівні звірі мо-
жуть оселитися просто у кишені. Як Олена могла цього не 
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помічати? Адже ось її лев просто на прилавку з серветка-
ми у крамниці біля дому! «Не дивно, — подумала Олена, — 
адже так, мабуть, і має бути, коли йдеться про справжній 
талант. Він повинен бути з людьми, і люди мусять його 
знати і помічати».

Олені стало соромно, що впродовж років вона не прові-
дувала Маріїних звірів, не розповідала про них своїм ма-
леньким племінникам або друзям. Адже саме на це заслу-
говує творчість видатної українки — щоб про неї говорили 
і шанували її. І того ж вечора вона знайшла свій старий 
альбом з жовтогарячим звіром на обкладинці, підписаний 
двома літерами. Щоб найближчими вихідними розпові-
сти племінникам історію про сильну духом і талановиту 
дівчинку з Болотні та про її чарівний ліс.
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Полювання  
на шедеври

Марії не стало, та її звірі живуть і понині. Вони 
й досі мандрують світом, що його через хворо-
бу так і не змогла побачити їхня творчиня. Для 
будь-якого музею чи галереї велика честь ви-

ставляти картини Марії Примаченко. А самі роботи оці-
нюють дуже дорого — в десятки тисяч доларів.

Попри коштовність картин, рідні мисткині не прода-
ють їх, адже такі твори справді безцінні. Сподіваються, 
що згодом вдасться повернути деякі з «загублених» (або 
вкрадених) після виставок робіт.

Якось сталася дуже неприємна історія. Вже після 
смерті Марії Примаченко, у червні 2006 року, до будинку 
в Болотні вдерлися бандити. Надворі було ще темно, біля 
воріт на грабіжників чекала велика автівка. Вдаривши 
Катерину та погрожуючи внуку Івану ножем, злодії ки-
нулися шукати картини легендарної художниці. Крича-
ли: «Де гроші?» Хоча насправді прийшли по роботи Марії 
Примаченко, бо забрали всі, що знайшли. А це — понад 
100 картин без рам. На той час їхню вартість оцінювали 
у мільйон доларів! За два місяці правоохоронці знайшли 
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77 малюнків. Відтоді Примаченки тримають власну ко-
лекцію картин у банківському сховищі.

Звірі Марії Примаченко можуть видаватися хижими, 
та насправді то їх треба захищати, берегти спадщину, що 
її залишила світові геніальна художниця.

Життєва історія Марії Примаченко — приклад нез-
ламності духу, щирого серця й любові до природи. Це істо-
рія про щоденну працю й невпинний рух уперед. Природа 
обділила її фізичним здоров’ям, натомість обдарувавши 
необмеженою фантазією, завдяки якій кожен із нас має 
можливість поринути у казкові світи міфічних істот.

Воістину людська уява не має меж.

Запитання
  Переглянь роботи Марії Примаченко. Назви улюблені 
та поясни, чим вони тебе найбільше вразили.

  Як ти вважаєш, чому роботи художниці підробляють, 
а її звірів зображають на різноманітних сувенірах?

  Пригадай біографію Марії Примаченко від початку. 
Як ти вважаєш, чому вона уславилася на весь світ?

  Чому родина Марії Примаченко не зберігає її роботи 
вдома?
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Спадщина, нагороди 
й відзнаки

  Марія Примаченко — знана в усьому світі 
художниця родом із невеличкого села Болотня, 
що на Київщині. Її талант і досі вражає не лишень 
пересічних людей, а й мистецтвознавців.

  Вишивала, займалася керамікою, живописом. 
Найбільш знаковими стали її картини із 
зображенням чудернацьких звірів і дивовижних 
квітів, які художниця створювала у своєрідному 
стилі, надаючи їм людських рис. Серед них — «Лев 
у ліжку», «Чорний звір», «Молодий лев», «Тигр 
сміється».

  На міжнародній виставці, що відбулася в Парижі, 
картинами Марії Примаченко захоплювалися видатні 
художники Пабло Пікассо та Марк Шагал.

  Марію Примаченко нагороджено Шевченківською 
премією, а також званнями «Заслужений художник 
УРСР» та «Народний художник України».
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  На честь Марії Примаченко названо бульвар у Києві, 
а також вулиці у Броварах і Краматорську. Також на 
її честь назвали малу планету — 14624 Примаченко. 
А ще було випущено ювілейну монету із 
зображенням Марії та поштові марки з її роботами. 
За рішенням ЮНЕСКО 2009 рік був оголошений 
роком Марії Примаченко.

  За оцінками мистецтвознавців вартість робіт Марії 
Примаченко складає від $10 тисяч за одну картину.
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Важливі дати
 12 січня 1909  народилася у селі Болотня  

Іванківського району Київської  
області.

 1935  роботи Марії помітила мисткиня Тетяна 
Флору.

 1935–1941  створює серію робіт про звірів,  
які оформлюються і міцно  
закріплюються у творчості  
художниці.

 1936–1940  Марія навчається в експериментальних 
майстернях у Києві, що на території Киє-
во-Печерської лаври.

 1936 перша персональна виставка у Києві.

 1936  успішна участь у Першій республікан-
ській виставці народного мистецтва 
у Києві, а також у виставках в Москві та 
Ленінграді.

 1937  участь у міжнародній виставці мистецтв 
у Парижі (Франція), за що була нагоро-
джена дипломом першого ступеня.
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 1941 народження сина Федора.

 1959  Марія стала членом Спілки художників 
України.

 1960-ті  створює серію робіт «Людям на радість».

 1966 отримує Шевченківську премію.

 1970  отримує звання «Заслужений діяч мис-
тецтв УРСР».

 1973  велика персональна виставка Марії При-
маченко у Києві, на якій було виставлено 
експоновані роботи з віршиками-промов-
ками, що ними мисткиня доповнювала 
роботи та використовувала як назву.

 1986  створила серію робіт, присвячену Чорно-
бильській катастрофі.

 1988  отримує звання «Народний художник 
України».

 18 серпня 1997  померла у своєму будинку в селі Болотня 
на Київщині.

 2009  за рішенням ЮНЕСКО оголошено роком 
Марії Примаченко.
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Зі звірами Марії Примаченко 
ти можеш познайомитися 

в Києві
Привіт! Впізнаєш мене? Якщо ні — нумо знайомитися: 

я — левик! Колись, у 1979 році, мене намалювала Марія 
Примаченко. Тепер я живу не тільки на папері, але і на 
вулиці — спостерігаю за бурхливим життям великого 
міста. Цікаво, чи здогадуються містяни, що проходять 
повз всесвітньовідомого унікального чарівного звіра?

А взагалі, я дуже гостинний. Приходь з сім’єю до мене 
в гості! Скануйте QR-код — він вкаже дорогу.

Ще я дуже люблю фотографуватися, тож не забувай 
зробити зі мною селфі. Викладай його у Facebook або 
Instagram, став хештеги #видатніукраїнці, #чарівна-
марія та відмічай сторінку видавництва @ipio. Таким 
чином, ще більше людей побачать твоє фото з зіркою 
(себто мною!), а видавництво обере найкращі знімки, щоб 
опублікувати у своїх соцмережах. Зробимо мене і Марію 
Примаченко ще більш популярними?



А коли познайомишся з молодим левиком, приходь до 
мене! Я — Дикая овечка, так мене змалювала зі своєї уяви 
Марія Примаченко. Я ще та чепурунка — тільки поглянь, 
яка в мене різнобарвна вовна. І я теж завжди готова до 
селфі. Одразу за коником є великий арт-простір — стіна, 
яка перенесе тебе у чарівний світ Марії. Коли вволю ним 
насолодишся, не забувай попросити рідних сфотографу-
вати тебе зі мною. Викладай у соцмережі з хештегами 
#видатніукраїнці, #чарівнамарія та відмічай сторінку 
видавництва @ipio. Зробимо інтернет-простір чарівним!



На полотнах Марії Примаченко можна побачити ле-
тючих коней! Уважно розглянь мене, адже я справді не-
повторний. Я червоний і сильний, люблю свіжу весняну 
зелень, а найбільше — конюшину. А коли на пасовищі 
стає нудно, я лечу куди заманеться, бо дуже люблю подо-
рожувати. Тож як побачиш мене, хутчіш роби селфі, адже 
за мить можу здійнятися, наче птах, і полетіти назустріч 
пригодам та новій соковитій галявині. Пам’ятай: знайти 
мене можна завдяки QR-коду — нехай рідні відсканують 
його, щоб дізнатися локацію. А селфі неодмінно варто 
запостити в соцмережах. По-перше, щоб довести, що коні 
літають, по-друге, щоб видавницто IPIO обрало найкращі 
фото та опублікувало на своїй сторінці!



Подарунок!
перший розділ із книжки

ВИДАТНІ УКРАЇНЦІ.  
ЛЮДИ, ЯКІ ТВОРИЛИ ІСТОРІЮ

Любомир
Гузар

Ольга Опанасенко

ВИДАТНІ УКРАЇНЦІ. 
ЛЮДИ, ЯКІ ТВОРИЛИ ІСТОРІЮ
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УЛьвові, на горі Яцка, є тиха, примхливо закруче-
на вулиця Тарнавського*. В її маленьких ошатних 
двориках квітнуть троянди й мальви. Саме тут, 
у двоповерховому будиночку, що трохи відступив 

від дороги, 26 лютого 1933 року народився хлопчик.
Мама й тато, Ростислава та Ярослав Гузари, похрести-

ли слабеньку і кволу дитинку вже за чотири дні у храмі 
Петра і Павла неподалік. Як і його батьки, малюк отри-
мав гарне слов’янське ім’я. Та в ньому не бриніла «сла-
ва», воно було лагідним і трохи казковим – Любомир. 
І це ім’я стало для хлопчика доленосним. Свою славу 
йому судилося заслужити, несучи людям любов і мир.

Перші роки Любомира минали щасливо, немов 
у найкращій книжці.

Тато хлопчика, статечний сорокарічний галичанин, 
служив у банку. До народження сина Ярослав Гузар 
устиг багато пережити. 1918 року, коли українці Гали-
чини боролися за незалежність від Польщі, він був хо-
рунжим Січових стрільців – воїнів-добровольців, які 
воювали за Українську державу. Ярослав брав участь 
у жорстоких боях. У тій війні він втратив брата. Коли 

 * Раніше ця вулиця носила ім’я польського воєводи Яна Тарновсько-
го, а нині перейменована на честь українського полководця Миро-
на Тарнавського.
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молода держава зазнала поразки, він не здався й зали-
шився патріотом.

Мама хлопчика мала педагогічну освіту. Ростислава 
закінчила вчительську семінарію. Та потім вона вийшла 
заміж і народила дітей. Спершу на світ з’явилася Марта, 
старша донька, а за шість років народився Любомир. Тож 
молода жінка вирішила не йти працювати, а присвятити 
себе родині. Вона дбала про виховання й освіту своїх ді-
тей. Багато її настанов Любомир запам’ятав на все життя.

Удома в Гузарів була велика бібліотека. Хлопчик дуже 
любив, коли мама читала йому книжки (їх було близько 
трьох сотень) або журнал «Дзвіночок». У тих книжках 
доб ро завжди перемагало, а зло було покаране – якщо, 
звісно, не встигало отямитися й переви ховатися.

Ростислава вчила дітей правильної мови – пильно 
слідкувала, щоб вони не вживали іншомовних слів, 
якщо є український відповідник. Тому замість «бібліо-
текар» вони казали «книговід», бінокль називали «дале-
коглядом», а фізкультуру – «руханкою».

Зберіг Любко й інше правило, почуте від мами. Рос-
тислава вчила дітей бути уважними, спостерігати, нама-
гатися про все скласти власну думку й діяти відповідно. 
У будь-якої людини, чи то графа, чи то селянина, можна 
навчитися чогось корисного, якщо добре придивитися.

– Подивися, оціни, застосуй, – казала мама дітям.
Любомир звик розмірковувати над різними речами. 

Він був «малим філософом», як сам з усмішкою казати-
ме пізніше. І навіть коли дорослі неделікатно запитува-
ли: «Кого більше любиш – тата чи маму?», знаходив му-
дру відповідь: «І тата, і маму».
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Любко ріс веселим хлопчиною, якого любили і бать-
ки, і старша сестра, і бабусі. Бабусю Вільгельміну Лю-
бомир ласкаво кликав «бабуня Вілюся», а бабусю Олену 
в родині з любов’ю звали «бабцею Галею».

Літо здавалося дітям довгим, а зима — казковою, 
з морозом, із височенними сніговими кучугурами, ве-
селим Різдвом і катанням на санчатах. Весною ж, коли 
танули сніги й розпускалися проліски, місто оповивав 
надзвичайний, ні з чим не порівнянний аромат.

У квартирі, яку вони винаймали, були круті, закру-
чені сходи. Якось Любомир виявив прецікаву річ: якщо 
ними спустити м’яча, той скакав, гучно бамкаючи!

У Львові було багато парків, куди Любомир з мамою, 
Мартою і бабунею ходив на прогулянки. До найближчо-
го, Стрийського, було із п’ятнадцять хвилин ходу. Діти 
бігали звивистими доріжками, а разом із малими, зав-
зято гавкаючи, гасав бабусин песик — білий, кошлатий, 
із чорним носом і рожевим язиком.

Дорогою додому Любомир любив роздивлятися роз-
кішні вітрини львівських магазинів. До Різдва їх при-
крашали штучним снігом, і святий Миколай привітно 
всміхався крізь скло до малечі. Перед Великоднем віт-
рини зеленіли й заквіт чувалися, вітаючи весну. Ці ве-
личезні прикрашені вікна Любомир раз-у-раз згадува-
тиме, коли доля закине його далеко від рідного міста.

Батьки Любомира були щирими християнами. Воно 
й не дивно – у родинах і батька, і матері були священи-
ки. Звісно, діти були навчені молитися, ходили до сповіді 
й до причастя. У неділю вся сім’я йшла до церкви, зазви-
чай на «дванадцятку» – останню службу, що правилася 
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опівдні. А перед святами батько брав Любка із собою, 
і тихим причепуреним Львовом вони разом ходили від 
храму до храму.

Удома було заведено, щоб напередодні недільної служ-
би діти просили вибачення в батьків, бабусі, одне в одно-
го, а також у дівчини, яка помагала Ростиславі по дому. 
Бувало, Любко після сварки не хотів вибачатися перед 
старшою сестрою, та маминому слову перечити не смів.

Літо родина проводила в Карпатах або в Галичі, де ба-
буся мала будинок над річкою. Давня столиця Галиць-
ко-Волинського князівства хоч і втратила колишню ве-
лич, та зберегла свою красу. Любомир із Мартою спершу 
купалися, а тоді піднімалися на замкову гору над Дні-
стром, милувалися давніми мурами й довколишніми 
краєвидами. Батько розповідав їм, як у 1918 році з Гали-
чини прогнали польську владу. Ярослава Гузара разом 
з його батьком та іншими поважними жителями Галича 
в ті важкі дні вибрали керувати містом. На жаль, тоді 
Україна недовго залишалася незалежною.

Любко й подумати не міг, який внесок зробить ко-
лись у розбудову вільної й сильної української держави.

Запитання
   Хто і як виховував Любомира та його сестру?

   Які розваги подобалися дітям Ярослава 
та Ростислави Гузарів?
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