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Усьому початок: насіння – 
історія кохання

Бронвен Латімер і Тьєррі Ардуен

Уважно вивчаючи насіння, фотограф Тьєррі Ардуен почав більш цінити життя. 
Зернятка також надихнули його на створення фотоальбому.

Насіння – це зародки. Деякі з них настільки крихіт-
ні, що непоміченими переносяться на пташиних 
крилах у далекі місця. Інші падають на землю, ма-

ючи дрібні листочки, стебла та коріння, щільно затиснуті 
всередині захисних шарів живильного ендосперму та во-
локнистої оболонки. Деякі виглядають майже як дорослі 
рослини, якими вони виростуть, інші – просто як малень-
кі кульки. По всьому світу насіннєві сховища зберігають 
тисячі насінин так само пильно, як банки коштовності. За 
останніми підрахунками, британський Millennium Seed 
Bank зберігає 2,4 мільярда типів насіння майже 40 000 різ-
них видів.

Фотограф Тьєррі Ардуен, роботи якого представлені 
тут, не збирався фотографувати насіння в 2009 році. На-
томість він хотів написати про французьке сільське госпо-
дарство, галузь, на яку у 2021 році, за даними Світового 
банку, припадало 1,6 відсотка економіки Франції. Але, за-
ймаючись дослідженнями, Ардуен зіткнувся із французь-
ким законом, який вимагає, щоб фермери купували насін-
ня з каталогу насіння, складеного під час Другої світової 
війни. Існує інше насіння, але продукти, вирощені з нього, 
не вважаються придатним для продажу. Ардуен запитав: 
якщо закон ділить насіння на дві категорії, то чи розділяє 
насіння природа? Воно інакше на вигляд? 

Так почався його насіннєвий проєкт. У пошуках від-
повідей Ардуен зустрічався з фермерами, членами асоціа-
ції садівників, науковцями та, зрештою, з архіваріусом На-
ціонального природознавчого музею в Парижі (колекція 
MNHN (Muséum national d'histoire naturelle). Після того як 
він зібрав і вивчив різні насіння, він замислився над більш 
масштабним проектом. «Я думав, що моє завдання – пока-
зати красу насіння», – сказав Ардуен. «Так, тут є політич-
ний аспект, але насамперед це краса, тендітність і дорого-
цінні властивості, якими воно володіє». Він сфотографував 
багато типів насіння овочів, фруктів, дерев, вічнозелених 
рослин та квітів. «Є понад 500 різних сортів яблук, – каже 
Ардуен, – але ми знаходимо лише п’ять-шість у продукто-
вих магазинах». Оскільки Ардуен багато працював із на-
сінням, він почав бачити в його атрибутах особистості, а в 
унікальних якостях – силу. Насінини, якими б крихітними 
або непомітними вони не були, – це саме життя.

Книгу Ардуена «Histoires de graines» («Історії насіння») 
було опубліковано французькою та англійською мовами  
видавництвом Atelier XB із супутніми виставками. Фото-
графії тут передруковані з його книги. (Насправді на фото 
ми бачимо і насінини, і плоди. – Є.К.).

Редагування підписів під фото –
Єлизавета Кордюм, докт. біол. наук, 

член. кор. НАН України 

Парило звичайне, родина Розові 
(Agrimonia eupatoria L.  Rosaceae).

Плід  – одногорішок 
(колекція MNHN)

Малабайла золотиста, родина 
Селерові (Malabaila aurea (Sm.)Boiss.,  

Apiaceae). Плід – мерикарпій 
(колекція MNHN)

Сейшельска пальма, родина 
Пальмові (Lodoicea maldivica 

(J.F.Gmelin) Persoon,  Arecaceae). 
Плід – горіх (колекція MNHN)
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Ломелозія зірчаста або зірчатка, родина Жимолостові 
(Lomelosia stellata (L.) Raf.,  Caprifoliaceae). 

Плід – сім’янка (колекція MNHN)

Чорнобривці звичайні, родина Айстрові 
(Bidens frondosa L., Asteraceae). 

Плід – сім’янка (колекція MNHN)

Маджідея занзібарська або мгамбо, родина Сапіндові 
(Majidea zanguebarica,  Sapindaceae). 

Плід – коробочка (колекція MNHN)

Підківка чубата або гіпокрепіс чубатий, родина Бобові 
(Hippocrepis scorpioides Benth,  Fabaceaе).

 Плід – біб (колекція MNHN)
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Рис посівний, родинa Тонконогові 
(Oryza sativa variety Djinga, Poaceae). (колекція CIRAD. 

Плід – зернівка (колекція MNHN)

Буряк звичайний, родинa Амарантові 
(Beta vulgaris L., Amaranthaceae). Плід – коробочка 

(несправжній горішок) (колекція MNHN)

Dуб звичайний, родина Букові 
(Quercus robur L., Fagaceae) 

Плід – горіх, жолудь (колекція MNHN)

Трилисник місячний, родина Бобові 
(Medicago arborea L., Fabaceae). 
Плід – біб (колекція MNHN)


