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Юрій Чапала — автор багатогранний, наділений природним відчут- 
тям мови та здатністю філософськи-художньо сприймати і осмислювати 
життєві перипетії, надаючі їм власну оцінку.

В дану книгу художньої прози автора увійшли повісті та оповідання 
різних років. Характерною їх особливістю є те. що в сюжетну основу пок- 
ладені реальні події. І все ж. загальним для більшості творів Юрія Чапали 
є хоча й незрима, але головна діюча особа — людська байдужість, бороть- 
ба з якою, протистояння якій стало домінантним лейтмотивом творчості 
письменника.

З загального трагічного контексту виокремлюється гумористичне 
оповідання «Фараон», що завершуючи збірку, надає книзі життєстверджу- 
ючу тональність.

Для масового читача.

Юрий Чапала — автор многогранный, наделенный природным чувс- 
твом языка и способностью философски-художественно воспринимать 
и осмысливать жизненные перипетии, давая им свою оценку.

В настоящую книгу художественной прозы автора вошли повес- 
ти и рассказы разных лет. Характерной их особенностью является то, 
что в сюжетную основу заложены реальные события. Тем не менее, общим 
для большинства произведений Юрия Чапалы является хотя и незримое, 
но главное действующее лицо — человеческое равнодушие, борьба с кото- 
рым, противостояние которому стало доминантным лейтмотивом твор- 
чества писателя.

Из общего трагического контекста выделяется завершающий сборник 
юмористический рассказ «Фараон», придающий книге жизнеутверждаю- 
щую тональность.

Для массового читателя.
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