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Поет, гірник, педагогПоет, гірник, педагог
Фелікс Зунійович Мамут в першу чергу – гірник, 

за професією. Але є в його житті ще дві важливих 
справи, без яких не можна повністю зрозуміти йо-
го багатогранну особистість – це поетична твор-
чість та викладацько-наставницька діяльність.

Засмучене сонце за обрій сідає,
у вічності тануть думки,

моя ти надія, моя ти любава, –
з дитячої пісні рядки.

Хатинка біленька, квітучий садочок,
під хатою – світлий струмок,

і в тої чудової пісні рядочок,
неначе із квітів вінок.

Талант до римування у маленькому Фелік-
сі розгледіла вчителька. Його першу поезію 
опублікували в юнацькій газеті з багатоміль-
йонним накладом. Відтоді захоплення римо-
ваним словом перетворилося на прояв мис-
тецького таланту.

Але не тільки поезія заряджала хлопця. 
Юнака захоплювала залізниця, він волів ви-
вчитися на машиніста тепловоза. Та не суди-
лося: на таку спеціальність громадян єврейсь-
кого походження не приймали. Однак відмов-
лятися від мрії юнак не збирався: знайшов 
схожий фах у тільки-но створеному на той час 
Криворізькому гірничому технікумі, де і отри-
мав професію гірника, ще й на додачу – ква-
ліфікації машиніста шахтного електровоза та 
машиніста скреперної лебідки. На «відмінно» 
склав іспити і прийшов молодим фахівцем на 
шахту «Центральну» рудника, який зараз відо-
мий нам як «Суха Балка».

Близько 20 років Фелікс Зунійович працю-
вав бригадиром кріпильників, гірничим майст-
ром, майстром спуску та підйому при рекон-
струкції копра шахти «Центральна», потім на 
шахті «Південна». Паралельно навчався у 
двох інститутах, опановував новітні техноло-
гії, був активним учасником життя колективу, 
небайдужим членом Профспілки. Він розпо-
відає: «Робота на шахті мені дуже подобала-
ся. Гірники – унікальні люди. Розумні, відда-
ні, будь-якої миті готові допомогти товаришу. 
Після одного надзвичайного випадку на ви-
робництві я написав вірш, присвячений моєму 
напарнику, під назвою «Шахтарська вірність», 
про те, як гірники у складній ситуації рятують 
життя, – і в ньому немає жодного художнього 
перебільшення».

Після «виведення на поверхню» Фелікс Зу-
нійович не залишив гірничу справу. Великий 
трудовий досвід гірника-практика зробив його 
цінним кадром для освітянської ниви. Розпо-
чати викладацьку діяльність гірнику запропо-
нував однокурсник з гірничорудного інституту. 
Фелікс Зунійович погодився і завзято поринув 
у роботу в професійно-технічному навчально-
му закладі. Прищеплював юнакам повагу і лю-
бов до гірницької справи, ділився секретами 
майстерності, заснував навчальний полігон, 
де майбутні машиністи шахтних електрово-
зів вдосконалювали навички, організовували 
змагання. За вагомий внесок у розвиток про-
фесійно-технічної освіти Фелікса Мамута було 
відзначено ювілейною медаллю.

Зараз Фелікс Зунійович на заслуженому 
відпочинку, але його мистецька натура не знає 
спокою. Він продовжує бути активним членом 
ПМГУ – тепер вже у складі ветеранської ор-
ганізації рудника «Суха Балка», і не залишає 
творчої діяльності. Його поезії розповідають 
про важку, але почесну працю гірників, про гір-
ницький край, про щирі почуття, возвеличують 
красу та добро. «Пісня про Україну», «Пісня 
про матір», «Зоряне намисто» та багато інших 
мелодійно-романтичних творів із різних пое-
тичних збірок складають доробок автора.

Витончена душа митця болісно сприймає 
трагічні події сьогодення. Він каже: «Я кожного 
дня молюся за мир. Шкода, що гине молодь на 
безжальній війні, шкода батьків, які хоронять 
дітей. І в нашій родині є втрати через воєнні дії. 
Але я вірю в перемогу, в те, що Україна буде 
квітучою державою. Віра в людяність допома-
гає мені встояти сьогодні».

Оксана ДЕМЧЕНКО


