Іщенко Світлана Вікторівна народилася 30 липня 1969 року в м. Миколаєві. Закінчила
музичну школу ім. Римського-Корсакова, режисерський факультет Миколаївського
державного училища культури і при ньому факультет образотворчого мистецтва, Київський
інститут культури. Актриса Миколаївського українського театру драми та музичної комедії.
Зіграла понад 40 ролей, у тому числі у виставах «Маруся Чурай» за драмою Ліни Костенко,
«Мина Мазайло» Миколи Куліша, у водевілі «Кримінальний масаж» Анатолія Малярова та в
багатьох інших.
Ім`я Світлани Іщенко стало відомим на сторінках української преси в середині 90-х років у
газетах, альманахах, журналах. А її дебют відбувся раніше: 14 грудня 1991 року, коли у
«Радянському Прибужжі» (яке згодом було перейменовано у «Рідне Прибужжя») з`явилися
її перші поезії. Світлана весь час працює дуже плідно. Її твори друкують журнали
«Дивослово» (Київ), «Рідна школа» (Київ), «Українська культура» (Київ), «Дзвін» (Львів),
«Вежа» (Кіровоград), «Кур`єр Кривбасу» (Кривий Ріг), альманахи «Борвій» і «Бузький
гард» (Миколаїв), газети Києва, Львова, Трускавця, Дрогобича і, звичайно, Миколаєва:
«Рідне Прибужжя», «Молодь Миколаївщини», «Южная правда», «Вечерний Николаев».
Світлана Іщенко наполегливо, крок за кроком, прямувала у Велику Поезію, і, врешті-решт,
з`явилася перша збірка її поезій «Хорали неба і землі» (Київ, 1995) з передмовою поеташістдесятника Миколи Холодного. Стає переможцем обласних літературних конкурсів «Нові
імена» та «Золота арфа». З 1997 року - член Спілки письменників України, член Асоціації
українських письменників.
Уже перша збірка поезій «Хорали неба і землі» (1995) мала незаперечний успіх. Другий
розділ збірки «Хорали неба і землі» переважно складається з віршів інтимної лірики («До
тебе всі мої надії...», «Закотилося кілечко...», «Я люблю тебе так. Без надії..», «Романс
осіннього кохання», «Самотня» й інші). Лірична героїня Світлани Іщенко - це сильна жінка,
яка спроможна боротися за своє щастя і сміливо поринає у стихію почуттів без зайвих
роздумів і будь-якої остороги. Серед поезій інтимної за жанром тематики зустрічається
багато пісень. І це зрозуміло: кохання надихає на зображення різнобарв`я чарівних звуків
у сприйнятті світу.
А 1998 року до читача прийшла друга збірка Світлани Іщенко «Сі-дієз». У творчому
доробку поетеси і драматична поема «Журавлиний крик» за мотивами роману
Р. Іваничука - про останнього кошового отамана Січі Запорозької Петра Калнишевського.
Через усю поему проходить наскрізний образ-символ журавлиного крику, який нагадує про
те, що свою вистраждану історію не слід забувати. Сходи у поемі теж символізують рух
часу, коли людей або піднімає історична хвиля, або опускає. Тут використано ще і мотив
видіння: у тюрмі раптом з`являються образи друзів і недругів, що посилює картину
зображення стану ув`язнених і їхні роздуми щодо очікуваного визволення. Калнишевський
не дійшов сходами до вершини, він упав обличчям до землі. Закінчилося його земне буття.
Ще раз пролунав журавлиний крик і перетворився на ритмічний шум Білого моря...
Світлані підкоряється й найскладніша, найвишуканіша форма поезії - сонет. Складає
авторка й пісні у стилі народної лірики. Написала 7 пісень для вистави власного театру
«Білосніжка і сім гномів».
Лірика Світлани Іщенко вражає багатством інтонацій, якоюсь незбагненною променистістю.
Її вірші допомагають нам побачити красу Всесвіту, красу душі, красу материнства, красу й
велич почуттів. Якими тільки епітетами не нагороджували скромного молодого автора її
колеги по поетичному цеху. Дмитро Кремінь називає її земною і небесною піснею, а
інтонацію, якою пройнята поезія Світлани, - окриленістю любові.
Але доля склалася так, що Світлана покохала поета з Канади Расселла Торнтона. Їхні
почуття виявилися взаємними. Одружилися Світлана і Расселл 8 червня 2000 року.
Світлана з маленькою донькою виїхала до Ванкувера. Переїзд в іншу країну не припинив ні
на хвилину творчості поетеси. В листі до науковця-літературознавця Т. Пересунько від 18
грудня 2001 року Світлана переслала свої нові поезії і повідомила, що по телефону дала
невеличке інтерв`ю і кілька віршів на радіо «Голос Америки» (30 хвилин). Транслювалася
програма українською мовою з Вашингтона на Україну. Світлана зробила касетний запис
цього виступу і відправила його мамі та Дмитру Креміню. Читання віршів супроводжувалося
у програмі виконанням скрипічних творів чудовим скрипалем українського походження

Василем Попадюком з Торонто. Програму було підготовлено Олександром Кагановським,
режисером Українського відділу радіо «Голос Америки» у Вашингтоні.
У Ванкувері Світлана спробувала реалізувати свої акторські здібності у кіноіндустрії.
Світлана Іщенко підтримує зв`язки з рідним Миколаєвом, з мамою, Дмитром Кремінем,
миколаївськими друзями. У газеті «Рідне Прибужжя», як і колись, з`являються її нові
поезії...
Світлана талановита в усьому: в акторстві, малярстві, літературній творчості. Творчість
Світлани Іщенко - взірець сучасної інтелектуальної поезії зі своєрідним світобаченням і
світосприйманням. Головні риси її: переконуюча правда і сила художньої уяви, багатство
кольористики, щирість почуттів, експресивність зображення. Вона не зрадить ані вчинком,
ані словом. Одним словом, ім`я її - світло...
ТВОРИ С. ІЩЕНКО
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