
Колеги цінують Едуарда Лаутеншлаге-
ра, майстра цеху ремонту металургійного 
устаткування Дніпровського металургійно-
го заводу, в першу чергу як кваліфіковано-
го, відповідального фахівця і небайдужого 
профспілкового активіста. Однак багато хто 
з них в курсі ще однієї справи, без якої наш 
герой буквально не уявляє свого життя: це 
поетична творчість. От що розповідає з її 
приводу сам Едуард Степанович:

– Я навчався у механіко-металургійному 
технікумі, здобув спеціальність «Монтаж та 
ремонт металургійного устаткування». Од-
разу після отримання диплому, у 1985 році, 
почав працювати за фахом на ДМЗ. Невдов-
зі пішов до лав армії – служив на Закавказзі. 
Саме там до мене почали приходити рими – 
я надсилав свої враження у віршованих ряд-
ках батькам та друзям. Авжеж, і красу жінок 
оспівував у ліричних освідченнях. З тих пір 
муза мене не полишала.

Щоб знайти свою аудиторію, у 2013 році 
поет зареєструвався на порталі stihi.ru, де 
публікувався під псевдонімом Едисон Дво-
рецький (Дворецька – прізвище його дружи-
ни). Творча спільнота гідно оцінила доробок: 
автор двічі ставав номінантом національної 
літературної премії.

Хоч сам Едуард – з російськомовного се-
редовища, кілька років тому він вирішив: час 
переходити на рідну мову. Було нелегко, та 
допомогла українська історія, якою захоплю-
вався з дитинства. Особливо чоловіка зача-
ровувало козацтво: як воно виникло, за яки-
ми принципами жило та розвивалося. Йому 
хотілося знати більше про батальні події та 
яскраві особистості, яких серед козаків було 
чимало в усі часи.

Це зацікавлення відбилося і у творчості. 
Багато віршів Лаутеншлагера присвячено різ-
ним битвам за участю козацтва. Едуард Сте-
панович змальовує їх з деякими художніми по-
дробицями у вигляді байок, з гумором, бо вва-
жає, що бойовий дух завжди треба підійма ти 
посмішкою. При написанні намагається збе-
рігати об’єктивність – детально вивчає події. І 
героїв йому вигадувати не доводиться – про-
образи самі собою знаходяться серед друзів 
на рідному підприємстві. Він каже:

– За довгі роки роботи у нашому колек-
тиві я добре вивчив риси характеру праців-

ників. Під час відновлення обладнання та в 
аварійних ситуаціях вони виявляють себе 
не гірше за козаків. До того ж, у старовинних 
списках козацького війська я знайшов такі ж 
прізвища, як і у моїх колег. Тому пишу про 
«козаків» зі свого заводу, у кожного з яких – 
власні таланти.

Ось, наприклад, що наш герой звіршував 
про Павла, також активного профспілковця:

Говірка дамаська шабля
Ворогам на зле співає!
Хто найкраще на Січі
Співом душу повертає?
То Павло наш, Трофимчук!
Чуєм, справу свою знає!
Едуард Лаутеншлагер видав вже дві 

збірки байок українською мовою. У першій – 
«Байки кота Ага» – сім творів, у другій «Кош-
товна скринька» – три. Друга книга – віршо-
вані розповіді про великі битви XVII століття 
за участю козаків – Цецорську, Хотинську та 
під Дюнкерком. Поезії, хоч і витримані у гу-
мористичній манері, оспівують мужність та 
братерство. Захоплюючись подвигами коза-
ків сам, автор прагне показати їх широкому 
загалу. Він впевнений: зараз, коли в країні 
йде кровопролитна війна, образи сміливих, 
вправних у бою та щирих у дружбі чоловіків 
дуже співзвучні із характерами наших захис-
ників – сучасних воїнів, які самовіддано бо-
ронять рідну землю від загарбника.

Оксана ЧЕРНЕНКО, фото автора

#ВД2022 #ПрофспілкаЦеМи

Байки про козаків з ДМЗБайки про козаків з ДМЗ


