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8 стор.   Вісник Університету харчування та торгівлі 

На пошану  великої людини –  
Миколи Сергійовича Сядристого

  

За своєю професією він агроном: 

закінчив Харківський сільськогоспо-

дарський інститут ім. В.В. Докучаєва та 

віддав цій нелегкій праці багато років, 

працюючи агрономом на Закарпатті. За 

характером – борець за справедливість. 

За станом душі – поет, за покликанням – 

дослідник та вчений, що намагається в 

усіх своїх пошуках сягнути найпотаємніших 

глибин. За результатами роботи – геній, 

творчість якого затвердила у світі появу 

нового слова – «мікромініатюра». 

Людина енциклопедичних знань та 

величезного таланту, Микола Сергійович 

Сядристий – наш земляк. Він народився в 

селі Колісниківці Куп’янського району в 

далекому 37-му році минулого століття й 

із самого дитинства відрізнявся від своїх 

однолітків спостережливістю та 

особливою увагою до оточуючої його 

природи.  

Згодом майстер згадував: «Мініатюра – 

це якоюсь мірою опоетизація малих форм, 

моя внутрішня біографія. Я народився і 

виріс у селі, що розкинулося в долині, де 

протікає степова річка. За селом 

починалися безкраї поля і далекі степові 

дороги. Світ цього краю залишив по собі 

майже космічне відчуття часу й простору, 

а також величну й гармонійну 

співрозмірність усього того, що в ньому 

квітло, жило або зникало. І всі речі, які я 

робив і роблю – слабке відлуння цього 

подиху, гідного захоплення». 

Можна з великою часткою 

вірогідності стверджувати, що дух 

суперництва, бажання довести перш за 

все собі, бути в усьому першим зробили 

талановитого сільського хлопця 

справжнім корифеєм мікромініатюри. 

За словами Микола Сядристого, він 

максималіст: «Або займаюсь чимось 

серйозно, або не займаюсь. Але коли 

займаюсь, то завжди хочу бути 

першим».  

Вірменський мікромініатюрист  

Е. Казарян на волосині довжиною в 

сантиметр зміг написати текст із шести 

слів – студент М. Сядристий на 

вдесятеро коротшій (1 мм) умістив 50. У 

Японії виготовили мікрокнижку 

розміром 2,8×4 мм, що містила  

24 сторінки з текстом, – витративши 

чотири місяці копіткої праці, Микола 

Сергійович відповідає «Кобзарем», 

меншим за розміром у 18 разів. У цій 

книзі було 12 сторінок із віршами, 

портрет Т.Г. Шевченка та його малюнок 

«Батьківська хата». Це найменша у світі 

книга. Її розмір 0,6 мм. Зашиту 

павутинкою обкладинку виготовлено з 

пелюстки безсмертника.  

 

 
 

Захопила Миколу Сергійовича 

повість О. Гріна «Червоні вітрила». І ось 

уже народжується вітрильник, складений 

із 337 деталей, у конструкціях яких 

дотримано всі пропорції справжнього 

фрегата. Довжина фрегата – 3,5 мм, 

товщина оснастки – 0,003 мм. У цій 

роботі витримано об’ємний монтаж, 

рівень якого є недосяжним для сучасних 

технічних засобів.  

За понад 40 років занять 

мікромініатюрою мистецтво Миколи 

Сергійовича обійшло всі континенти, 

залишаючи незабутнє враження серед 

глядачів різних країн світу. Найбільш 

повно його твори представлені в 

Московському політехнічному музеї, на 

постійній виставці мікромініатюр у 

Києво-Печерському заповіднику й у 

Музеї мікромініатюр у Князівстві 

Андорра. 

Усе, чого вдалося досягти митцю в 

розвитку мікромініатюризму, він описав 

у книгах «Чи важко підкувати блоху?» 

(1966) і «Таємниці мікротехніки» (1969), 

яку видавали декілька разів. Як 

бестселер на Всесоюзному конкурсі 

(1970) на кращу науково-популярну 

книгу вона одержала Першу премію. 

За видатні заслуги на ниві творіння 

прекрасного Миколу Сергійовича було 

відзначено званням заслуженого майстра 

народної творчості. 

Справжній митець талановитий в 

усьому: М. Сядристий – заслужений 

майстер спорту з підводного плавання, 

член Асоціації дослідників голодоморів 

в Україні, він також є автором текстів на 

Меморіалі пам’яті жертв голодоморів в 

Україні. Документальну пересувну 

виставку про комуністичний терор у  

ХХ ст., підготовлену Миколою 

Сергійовичем на основі зібраних ним же 

документів, демонстрували в 20 

обласних центрах України, а також в 

Угорщині та Греції. А крім того, він ще 

й поет не тільки за станом душі, а й за 

написаними рядками, якими й хочеться 

закінчити розповідь про цю непересічну, 

талановиту людину:    

В глубинах памяти, как юный сон, маячат 

Исчезнувшего детства острова, 

Где птицы, звезды, ветер и трава, 

Пожалуй, больше, чем весь опыт, значат. 

 

В. Резніков, співробітник 

видавничого відділу 
 

 


