
МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Вітаю, шановні члени журі! Близько двох років тому ми вже 

зустрічалися на конкурсі-захисті МАН у секції літературної творчості. Тоді я 

презентувала оповідання «Попіл невідомих віршів». Минув час, та я не 

пригадую дня, який би минув без написаного рядка. Для мене слово має дві 

іпостасі: п’ять років я займаюся літературною творчістю, два з яких – 

паралельно шукаю себе в журналістиці, веду в обласних газетах блог і рубрику 

про покинуті села Кропивниччини.  

Сьогодні ж радо пропоную Вашій увазі добірку новел та оповідань 

«Присмак життя». Добірка має три розділи, до яких увійшло шість творів, 

написаних протягом останнього року. На конкурс-захист подаю саме ці 

роботи, тому що кожен твір заснований на реальних подіях, а місцем 

зображення є рідні моєму серцю місця Кропивниччини. Моя робота в 

обласних виданнях передбачає постійні поїздки в різні куточки 

Кропивниччини й спілкування з різними людьми. Тому й у моїх творах більше 

реальності, ніж художнього простору. У людях ціную щирість, простоту, запал 

до улюбленої справи, працелюбність і чесність. Такими є і герої моїх творів. 

Своєю творчістю прагну змінити ставлення до селян, сільської праці, до 

мистецтва і до безпритульних тварин. Можливо, читаючи мої оповідання, 

хтось згадає, як пройшов повз покинуту тварину, не кинувши скибку хліба, 

або й повз людину, що просить у перехожих на шматок хліба. Згадає й 

пообіцяє собі більше не минати тих, кому треба допомога. В жодному разі я 

нікого не засуджую, бо ж немає безгрішних, а на кожен вчинок можна 

принаймні спробувати знайти виправдання. Ніколи не оминала у власному 

художньому світі теми війни. На жаль, це тема нашого сьогодення, історії, що 

вже давно неможливо з неї викреслити. Ветеранська література потрібна, перш 

за все, для письменника, бо жоден громадянин не може лишатися осторонь 

подій, які відбуваються на його землі. І автор має зброю — слово. Ця зброя 

спрацює правдою, коли хотітимуть її приховати, спрацює захистом від чужої 

думки, бо ми мали і маємо свою.           

На написання історій, поданих у цій добірці, мене надихнули звичайні 

люди, яких ніхто не помітить, якщо вони про себе не нагадають, або про них 

не згадає автор у своїй роботі, як би пафосно це не звучало. Є люди, що 

соромляться говорити про себе, як-от Клавдія Степанівна із «Історії одних 

підборів». Спілкуючись з прототипом Клавдії Степанівни з мого твору, в мене 

виникло бажання у майбутньому стати працівником соціальної сфери і 

допомогати таким, як та бабуся. Аби вже зараз поліпшити знання стосовно 

наших прав, політики, лідерства, я відвідувала заняття у Мобільній школі 

жіночого антикорупційного активізму «Антика». У Львові відвідала семінар 

для модераторів кіноклубів медіа просвіти з прав людини DOCUDAYS UA. 

Переконана, що все це поглибить людинознавчий потенціал моїх художніх 

творів, а також навчить толерантності й мудрості. Робота з людьми надихає 

мене на творчість. Тому наразі активно беру участь у літературних конкурсах 

та різноманітних мистецьких подіях. У Черкасах відвідала щорічний 



мистецький пленер «Тараса пензлі оживають», у Каневі — семінар-конкурс 

«Роду криниця віща», у Житомирі була на фестивалі «Шодуарівська 

альтанка». Кожен захід дав новий досвід, а спікери та організатори поділилися 

цінними порадами щодо літературної діяльності. Торік я стала дипломанткою 

літературного конкурсу «У пошуках літературних талантів». Також торік я 

увійшла до числа фіналістів «Гранослов-2021». Літературні конкурси — лише 

сходинка на шляху до самопізнання й усвідомлення того, як мою творчість 

сприймає світ. Конкурси сприяють критичному мисленню, комунікації з 

різними цікавими людьми, а отже – і позитивно позначаються на розвитку і 

вдосконаленню мого художнього слова. Вірю, що моє покликання — 

література. Моє покликання – СЛОВО, у якій з іпостасей воно не озивалось би 

– у художній творчості, у журналістиці, чи просто у теплому людському слові 

один до одного. 
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