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актуально
 КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ПРОЕКТИ
Із метою об’єктивного і прозорого відбору 

культурно-мистецьких проектів для надання 
державної фінансової підтримки та їхнього вклю-
чення до плану роботи Мінкультури на 2016 рік 
наказами Міністерства культури України (від 28 
квітня 2015 року №  252) затверджено положен-
ня про експертну раду Міністерства культури 
України з відбору культурно-мистецьких проек-
тів для надання державної фінансової підтрим-
ки та склад експертної ради Мінкультури (від 20 
листопада 2015 р. №  938) з відбору культурно-
мистецьких проектів.

Для заходів, запланована дата проведення яких 
припадала на лютий-березень 2016 року, Міністер-
ством культури України проводився прийом доку-
ментів до 15 січня 2016 року.

На розгляд експертної ради Міністерства культу-
ри України з відбору культурно-мистецьких про-
ектів для надання державної фінансової підтрим-
ки з метою їхнього включення до плану роботи 
Мінкультури на 2016 рік надійшло 39 пропозицій.

Пропозиції надали місцеві органи виконавчої 
влади, органи місцевого самоврядування, на-
ціональні творчі спілки та їхні регіональні осе-
редки, підприємства, установи, організації та їх 
об’єднання незалежно від форм власності та під-
порядкування, а також професійні творчі праців-
ники, які здійснюють діяльність у сферах культури 
та мистецтв.

 ГАЗЕТИ І ЖУРНАЛИ ДЛЯ ВОЇНІВ

Стало вже доброю традицією, що «Національне 
газетно-журнальне видавництво» передає для во-
їнів АТО свою друковану продукцію – газету «Куль-
тура і життя» і журнали «Пам’ятки України», «Музи-
ка», «Український театр», «Театрально-концертний 
Київ», «Українська культура». До видавництва 
постійно звертаються волонтери, налагоджено 
зв’язок із окремими підрозділами Збройних сил.

Нещодавно ДП «Національне газетно-журнальне 
видавництво» і його генеральний директор Андрій 
Щекун отримали подяку від волонтерів запорізь-
кого хостелу «Солдатський привал». Вони вдячні 
за надані для бібліотеки хостелу видання і споді-
ваються на подальшу співпрацю.

Семен ВАСИЛЕНКО

5 лютого у Національній 
філармонії України 
відбулося розширене 
засідання колегії 
Міністерства 
культури України. 

До участі у пленарному 
засіданні були запро-
шені керівники всіх 
мистецьких установ, 

підпорядкованих Мінкульту-
ри та національних спілок.

На порядок денний засідан-
ня було винесено питання під-
ведення підсумків діяльності 
Міністерства культури Укра-
їни та підпорядкованих йому 
установ у 2015 році, а також за-
вдання галузі на 2016 рік.

Із доповіддю виступив віце-
прем’єр-міністр – міністр 
культури України В’ячеслав 
Кириленко, який дав загаль-
ну оцінку здійсненій міністер-
ством роботі, відзначив окремі 
досягнення та проблемні пи-
тання у сфері культури впро-
довж 2015 року.

Окремо міністр окреслив 
напрямки реформування, де 
вже досягнуто конкретних 
результатів, а саме: у кіно-
виробництві, запровадження 
контрактно-конкурсної фор-
ми у сфері культури, приєд-
нання України до програми 
«Креативна Європа», рефор-

мування охорони культурної 
спадщини та інші.

«Реформи повинні бути 
продуктом спільних напра-
цювань і реформи ніколи не 
повинні передбачати просто 
знищення сфери. Моє зав-
дання, щоб культура роз-
вивалася, і сфера культури 
і люди культури відчували, 
що держава ними цікавиться. 
І немає різниці, чи ти ультра-
сучасний арт-куратор, чи ти 
директор поважного театру», 
− відзначив віце-прем’єр-
міністр.

Також він окреслив пріори-
тети діяльності Мінкультури 
у 2016 році, серед яких завер-
шення розпочатих у минуло-
му році ініціатив, розробка 
нової редакції Закону Украї-

ни «Про культуру», проекти, 
спрямовані на єднання Укра-
їни, модернізація механізмів 
державного фінансування за-
кладів культури тощо.

Під час обговорення допо-
віді виступили художній ке-
рівник Національного акаде-
мічного драматичного театру 
імені Івана Франка Станіслав 
Мойсеєв, генеральний ди-
ректор Національного му-
зею історії України Тетяна 
Сосновська, директор Дер-
жавної художньої середньої 
школи імені Т. Г. Шевчен-
ка Олена Авраменко, голо-

ва професійної Спілки пра-
цівників культури України 
Людмила Перелигіна, гене-
ральний директор ДП «Наці-

ональне газетно-журнальне 
видавниц тво» Андрій Щекун 
та інші учасники пленарного 
засідання.

Андрій Щекун подякував 
В’ячеславу Кириленку за при-
йняття Кабінетом Міністрів 
України постанови № 946, 
якою на законодавчому рів-
ні було закріплено право бю-
джетних установ оформлю-
вати передплату періодичних 
видань на наступний рік у по-
точному році. Вона відкрила 
шлях до збільшення перед-
платних накладів газет і жур-
налів, які видає Національне 
газетно-журнальне видавниц-
тво. Адже тепер всі розпо-
рядники та одержувачі бю-
джетних коштів мають право 
оформити передплату на цей 
рік уже сьогодні.

«Передплатна кампанія на 
2016 рік триває. Тож запро-
шую всіх керівників держав-
них установ до співпраці та 
наголошую на необхідності 
передплатити періодичні ви-
дання, що випускає ДП “На-
ціональне газетно-журнальне 
видавництво” Міністерства 
культури України, а саме га-
зету “Культура і життя”, жур-
нали “Українська культура”, 
“Пам’ятки України: історія та 
культура”, “Український те-
атр”, “Музика”, “Театрально-
концертний Київ”», – зазна-
чив Андрій Щекун.

Пріоритетні завдання Мінкульту

В’ячеслав КИРИЛЕНКО

Андрій ЩЕКУН

Благодійний проект «Арт-волонтер»
В Україні стартує 
доброчинний проект 
«Арт-волонтер». 
Його організатори – Націо-

нальний заповідник «Софія Ки-
ївська», опікунська рада «Софії 
Київської» та благодійний фонд 
«Україна Інкогніта» – прагнуть 
зібрати кошти на створення ме-
режі реабілітаційних центрів, 
які надаватимуть комплексну 
допомогу бійцям АТО та допо-
можуть їм повернутися до пов-
ноцінного життя.

Першою реалізованою іні-
ціативою проекту став Гошів-
ський різдвяний пленер, який 
відбувся 17−28 грудня минуло-
го року в Гошівському греко-
католицькому монастирі. Тоді 
16 відомих українських худож-
ників із Києва, Львова, Тер-
нополя та Івано-Франківська 
створили живописні полотна, 
які були представлені на мис-
тецькій виставці 11−18 січня у 

фортечній галереї «Бастіон» у 
Івано-Франківську.

17 лютого в Будинку Митро-
полита заповідника «Софія 
Київська» відкриється друга 
виставка, на якій презентують 
каталог проекту.

Там будуть представлені ро-
боти, написані під час плене-
ру, а також картини відомих 
художників, які долучаються 
до проекту та передали свої 
роботи на доброчинність.

27 лютого легендарний влас-
ник антикварного салону «Епо-
ха» Федір Зернецький проведе 
в Будинку Митрополита бла-
годійний аукціон. Долучитися 
до нього зможе кожен охочий, 
незалежно від того, в якій точ-
ці світу він перебуватиме, адже 
на сайті проекту триватиме он-
лайн-трансляція.

На першому аукціоні будуть 
представлені 46 картин трид-
цяти відомих українських ху-

дожників, які об’єдналися в 
єдиному бажанні – за допо-
могою свого мистецтва допо-
могти українським захисни-
кам.

На сайті http://www.art-
volunteer.com.ua/ на постій-
ній основі триватиме он-
лайн-аукціон, де кожен зможе 
придбати картини, тим самим 
долучитись до благодійного за-
ходу та допомогти у лікуванні 
та реабілітації бійців АТО.

Першим закладом, на забез-
печення якого будуть скерова-
ні зібрані кошти, є реабіліта-
ційний центр, що створюється 
на базі державного закладу 
«Вузлова лікарня станції Ко-
ломия ДТГО «Львівська заліз-
ниця».

Війна на Сході країни три-
ває майже два роки, і за цей 
період із зони АТО поверну-
лися тисячі військових, які 
захищали суверенітет та те-

риторіальну цілісність нашої 
країни. Віддавши за нашу сво-
боду і незалежність найцінні-
ше – власне здоров’я, сьогодні 
вони потребують лікування, 
фізичної та психологічної 
реа білітації.

Проект «Арт-волонтер» ре-
алізується за підтримки Мі-
ністерства культури Укра-
їни, Івано-Франківської 
обласної державної адміні-
страції, Долинської районної 
державної адміністрації Івано-
Франківської області, Гошів-
ського греко-католицького 
монастиря Чину св. Василія 
Великого, Аукціонного дому 
«Епоха», Віктора Вінтоняка і 
видавництва «Мантикора», 
Спілки учасників, ветеранів, 
інвалідів АТО та бойових дій – 
 СувіАТО та Всеукраїнської спіл-
ки ветеранів АТО.

Світлана ЯЦЕНКО

редактор 
Євген БУКЕТ
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наголос
 МОНЕТА – ПИСАНКА

Королівський канадський монетний двір пред-
ставив срібну монету у формі української писанки.

Про це розповів Союз українських філателістів 
і нумізматів (Ukrainian Philatelic and Numismatic 
Society) у Facebook. Монета присвячена 125-річчю 
першого українського поселення в Канаді. Її випу-
стили тиражем у 4 тисячі примірників.

Варто відзначити, що ця монета стала першою в 
світі, яка матиме форму пасхального яйця.

«Ця ретельно оформлена монета у формі пас-
хального яйця є справжньою скарбницею симво-
ліки, де кожен мотив і колір несуть глибокий сенс. 
Сам творчий процес є перевіреним часом ритуа-
лом, традицією, яка передує християнству і лю-
бовно передавалася від одного покоління до ін-
шого», – йдеться в повідомленні монетного двору.

Автором дизайну реверсу стала канадська ху-
дожниця Анна Мораш. Вартість монети – 114,95 
канадських доларів (2100 грн).

 НЕЗВИЧАЙНА «СОФІЯ КИЇВСЬКА»
Нещодавно Національний заповідник «Софія Ки-

ївська» організував презентацію нових видань, 
присвячених його пам’яткам. До уваги гостей були 
представлені книги «Бароко Софії Київської» Надії 
Нікітенко та «Оповиті серпанком забуття» Ірини 
Марголіної.

Надія Нікітенко у книзі відкриває читачам храм 
як грандіозну пам’ятку доби бароко, акцентуючи 
увагу на ї ї історії в доленосні для народу України 
періоди: Могилянського відродження і розбудови 
національної держави – Гетьманщини. Моногра-
фія багато ілюстрована знімками архітектурного 
комплексу Софії, репродукціями ї ї монументаль-
ного та станкового живопису.

Книжка Ірини Марголіної присвячена невивче-
ному живопису в Кирилівській церкві видатних 
і маловідомих, здебільшого українських митців 
XIX століття. Авторка наводить цікаві факти та гі-
потези щодо творчості художників І. Селезньова, 
Х. Платонова, С. Гайдука та інших, доробок яких 
досі залишався в тіні фрескових розписів і ше-
деврів М. Врубеля. У виданні вміщено також по-
езії та ілюстрації.

Видання розраховані на широке коло читачів.

Юлія НЕСТЕРЕНКО

Юлія НЕСТЕРЕНКО

9 лютого у виставкових 
залах «Мистецького 
Арсеналу» відбулося 
урочисте відкриття 
ретроспективної 
виставки «Марія 
Примаченко. Неосяжне».

Фантастичні образи 
Марії Примаченко 
є унікальним мис-
тецьким явищем, 

яке поєднує у собі традиції 
народного малярства та свій 
власний стиль, який не з чим 
не переплутати. Її сюрреаліс-
тичні мотиви випереджають 
час і створюють власну реаль-
ність – небачену, дивовижну та 
незбагненну.

В урочистому відкритті ре-
троспективної виставки «Ма-
рія Примаченко. Неосяжне» 
взяла участь дружина Прези-
дента України Марина Поро-

шенко. На виставці були при-
сутніми також родичі Марії 
Примаченко – онук Іван та 
правнучка Анастасія.

Оглядаючи експозицію, дру-
жина Президента наголосила: 
«Унікальність робіт Марії При-

маченко полягає в тому, що 
вона творила для людей – “лю-
дям на радість”. Кожне полот-
но ніби віддзеркалює її щедрий 
світ любові, добра, мрійливості 
та загадковості. Дивлячись на 
роботи Марії Примаченко, від-
чуваєш, як душа наповнюється 
оптимізмом та вірою у краще 
майбутнє».

До експозиції ввійшли понад 
300 творів видатної художни-
ці з колекції Національного 
музею українського народного 
декоративного мистецтва. Це 
найповніша виставка її робіт, 
що будь-коли виставлялися.

Музеєфікація творів Ма-
рії Примаченко розпочалася 
з 1930-х років, коли до Дер-
жавного музею українського 
мистецтва (тепер Національ-
ний художній музей Укра-
їни) надійшли перші 200 

робіт художниці. Після ство-
рення у 1964 р. Державного 
музею українського народно-
го декоративного мистецтва 
(тепер Національний музей 
українського народного де-
коративного мистецтва) тво-
ри М. Примаченко були пе-
редані до його колекції. Зараз 
у фондах музею зберігається 
найбільша частина творчого 
доробку Примаченко, яка на-
лічує понад 650 одиниць.

На виставці «Марія Прима-
ченко. Неосяжне» експону-
ються роботи, які були ство-
рені у різні періоди творчості 
художниці, що дає можливість 
простежити зміни у техніці та 
манері, підкреслити виразну 
альтернативність творчого ме-
тоду, який подекуди не співпа-
датиме зі звичним уявленням 
про роботи мисткині.

Також експонуються розпис-
ні керамічні речі. Примаченко 
плідно працювала та експери-
ментувала, створюючи аква-
рельні малюнки з фантастич-
ними істотами. Саме ці творчі 
пошуки привели художницю 
до використання гуаші у сво-
їх творах, насичених кольорів, 
які дали змогу передавати всю 
строкатість побаченого нею 
світу.

Попри тяжку хворобу і важку 
працю у колгоспі, Другу світо-
ву війну, Чорнобильську ката-
строфу, яка опалила її «край 
натхнений», художниця збе-
регла любов до світу та переда-

ла це з позитивом у своїх тво-
рах.

Виставка триватиме до 13 бе-
резня.

Фото Романа РАТУШНОГО

Неосяжний світ 
Марії Примаченко

Прес-конференція з нагоди відкриття виставки

Учень мисткині Іван ПРИХОДЬКО 

Відеоінсталяція Олександра ДІРДОВСЬКОГО за мотивами 
творів Марії Примаченко

редактор 
Олександр ЛИТВИНЕНКО
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арт-проект
 «ГРАНОСЛОВ»
Після восьмирічної перерви відновив робо-

ту міжнародний конкурс кращих творів молодих 
українських літераторів «Гранослов».

Кабінет молодого автора Національної спілки 
письменників України та видавництво «Самміт-
книга», за підтримки Міністерства молоді та 
спорту, комітету молоді та спорту Верховної 
Ради України та благодійного фонду «Діаспо-
ра» підвели підсумки і оголосили переможців 
2015 року.

Це Ігор Астапенко, Єлизавета Жарікова, Ігор Мі-
тров, Андрій Дацків, Андрій Тужиков – у номінації 
«Поезія». А також Юлія Василенко, Яна Онишкевич, 
Артем Сопронюк, Павло Хоменський, Ольга Ско-
саренко – у номінації «Проза». Їхні твори вийдуть 
окремими виданнями до кінця цього року. Також 
буде надрукована антологія творів дипломантів 
«Гранослова».

«Гранослов» є найстаршим в Україні літе-
ратурним конкурсом для молодих літера-
торів (започатковано 1991 року). Його пере-
можцями свого часу були такі відомі нині 
письменники, як Сергій Жадан, Роман Скиба 
(перший лауреат), а з молодшого покоління – 
Ірена Карпа. Серед завдань конкурсу – спри-
яння національно-культурному відродженню 
України, популяризація української мови та 
творів українських авторів, поліпшення роботи 
з творчою молоддю, підтримка молодих тала-
новитих українських поетів, прозаїків, драма-
тургів та видання їхніх перших книжок.

Цьогоріч на «Гранослов» надійшло 525 робіт, 
з-поміж них багато надзвичайно талановитих.

Урочисте нагородження переможців відбудеться 
в березні.

 ЗАСЛУЖЕНИЙ АРТИСТ АДАМ 
ГОРБАТЮК ВОЮЄ НА ЛУГАНЩИНІ
Зірка телепроекту «Шанс», заслужений артист 

України Адам Горбатюк із серпня минулого року 
воює на Луганщині. Хлопець пішов добровольцем 
у Національну гвардію і згодом став кулеметни-
ком.

«Просто дуже багато репортажів подивився, як 
хлопці воюють, як вони борються за нашу держа-
ву, за наших дітей, за наших батьків – взагалі за 
наше майбутнє. Не можна бути осторонь від цьо-
го всього, тому й вирішив допомогти», – пояснює 
своє рішення Адам.

Попри велике бажання повернутися на сцену, 
нині артист майже не співає – у нього на це не за-
лишається часу. Із бойовими побратимами пово-
диться дуже скромно, своїм «зірковим» минулим 
не вихваляється.

За словами Адама Горбатюка, українська культу-
ра дуже багата і яскрава. «Зараз модно бути укра-
їнцем і слухати українське», – переконаний співак.

Людмила ШЕВЧЕНКО

Світлана СОКОЛОВА

У Національному музеї 
літератури відбулась 
презентація книг 
номінанта Національної 
премії України імені 
Тараса Шевченка 
Богдана Гориня.

На здобуття премії ви-
сунутий його доку-
ментальний роман-
колаж «Любов і 

творчість Софії Караффи-
Корбут» у двох книгах.

Це твір на межі документа-
лістики й художнього роману 
українського громадського ді-
яча, колишнього дисидента і 
політв’язня.

Ведучий заходу − дирек-
тор Інституту літератури імені 
Т. Г. Шевченка НАН України, 
академік Микола Жулинський. 
Серед виступаючих на презен-
тації був перший заступник 
міністра культури України − 
Ігор Ліховий. Також слово мав 
і відомий письменник Валерій 
Шевчук та багато інших.

Мистецтво, любов, листи, 
розчарування і талант зна-
ходимо на сторінках рома-
ну «Любов і творчість Софії 
Караффи-Корбут». Сама ж 
українська художниця, яка 
проілюструвала понад шіст-
десят творів українських пись-
менників, не розділяла понят-
тя любові і творчості. Богдан 
Горинь, який дружив із мист-

кинею, створив майже авто-
біографічну оповідь, співавто-
ром якої є сама художниця.

 Перший заступник міністра 
культури Ігор Ліховий від-
значив: «Міністерство куль-
тури цьогоріч мало за честь 
виставити цей двотомник на 
На ціональну премію. Його об-
рала колегія, до якої входять 
відомі літератори, громад-
ські діячі, митці, художники, 
 письменники. На премію ви-
сувають, як ми знаємо, не ав-
тора, а його твір. Але говорячи 
про твір, дуже важко розділити 
те, що робить Богдан Горинь, 
і власне, його цілісну особис-
тість. 

У нас була дискусія, чи це ху-
дожній твір, бо це могло б бути 
мистецтвознавче досліджен-
ня, публіцистика, але коли 
прочитали, то переконалися, 

що це саме художній твір, але 
який виходить за межі чітко 
визначених рамок. 

Так склалося, що у нас в укра-
їнській культурі не було таких 

художніх біографічних творів, 
в яких висвітлено життя, твор-
чість художників. Так, щоб не 
просто перерахувати досягнен-
ня того чи іншого митця, але й 
відчути психологію діяльності 
художника. А у цьому двотомни-
ку психологізм є вирішальним. 

За структурою книга дуже 
цікава. Використані там до-
кументи не ріжуть художній 
текст, а є його повним допов-
ненням. Я навіть порівняв би 
його з мозаїкою, своєрідним ві-
тражем, бо кожна сторінка ви-
промінює світло. 

Принагідно хочеться сказати, 
що Шевченківська премія як ін-
ституція останнім часом страж-
дає від нарікань, але попри різні 
оцінки діє, залишаючись най-
престижнішою. А якою буде 
далі, залежить від усіх нас». 

На Шевченківську!

Вітання від Ігоря ЛІХОВОГО

Богдан ГОРИНЬ біля своїх творів. Фото авторки

Леся МАЙДАНЕЦЬ

редактор  
Світлана СОКОЛОВА

Гілочка роду Саєнків
У Центрі української 
культури та мистецтв 
представлена 
ексклюзивна колекція 
гобеленів, малярства та 
живопису «Слов’янська 
легенда» Лесі Майданець.
Леся Майданець – відома 

українська художниця, канди-
дат мистецтвознавства. Похо-
дить вона з легендарного роду 
Саєнків.

– Дуже любила у дитинстві, 
– згадує пані Леся, − їздити 
на Чернігівщину, Борзнянщи-
ну, звідки родом дідусь Олек-
сандр Саєнко. Його життєві 
настанови впливали на мій 
світогляд.  

У творах Лесі відчувається 
легкість, динамічність, музи-
ка. В роботах присутні квіти, 

птахи… Дерева життя. Леся 
любить світ красивим і яскра-
вим. Це відчувається в її робо-
тах. Школу дідуся вона пре-

зентувала в дипломній роботі 
«Присвята Олександру Саєн-
ку». Затамовую подих біля ро-
боти «Всевидюща Богороди-
ця». Звеселяє око твір «Весна 
іде, красу несе». Заставляють 
замислитися – «Дзвони». За-
тримуюсь біля гобелену «При-
йдешнє». Величезне старе де-
рево доживає віку. Але з нього 
проростають паростки, які не 
дадуть забути про коріння. Це 
все – ткацтво.

Представлені й малярські 
роботи на полотні. Деякі по-
вертають у думках до міста 
Лева… Далося взнаки навчан-
ня у Львові. 

Твори Л. Майданець експо-
нувалися в галереях Парижа, 
Ерфурта, Торонто, Чикаго, Фі-
ладельфії. Її гобелени й ма-

лярські полотна прикрашають 
музеї та колекції в Україні, Ан-
глії, Франції, Німеччині, Кана-
ді, США, Австралії… А перша 
ретроспективна виставка – це 
25-річний творчий шлях мист-
кині.

– Леся успадкувала опти-
мізм дідуся і мами – Ніни Са-
єнко, – сказав професор, ака-
демік Дмитро Степовик. – Із 
творів майстрині випромінює 
Україна – її яскрава, лірична, 
– а може і музична, «колора-
тура».

Гості виставки залишають 
відгуки: «Таке бачення сві-
ту дається тільки обдарованій 
Людині».

Людмила ЧЕЧЕЛЬ
Фото авторки
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редактор  
Леся САМІЙЛЕНКО

книжкова абетка

Талант бути собою
У столичному 
Національному музеї 
літератури відбулась 
презентація книги Павла 
Вольвача «У Києві». 
І завітали на неї не 
лише знані гості, а й із 
добрий десяток лауреатів 
Державної премії імені 
Тараса Шевченка.

Мабуть неспроста, 
адже поет і пись-
менник Павло 
Вольвач став од-

ним із номінантів на здобут-
тя цієї премії. А після всього 
почутого під час обговорення 
нової збірки, думаю, що й має 
шанс стати лауреатом. 

Але про це ще не йдеться, 
адже поява його нової збірки 
викликала досить потужний 
резонанс не лише у пресі, яка 
чомусь розповідає, що збірка 
віршів «У Києві» – це поетич-
на сповідь митця, який оспівує 
столицю. «Ні!» – відповідає 
автор. Та й занурившись вко-
тре в світ його поетичного бут-
тя, розумієш, що вставити сло-
во цього поета в рамки якогось 
певного місця чи часу просто 
неможливо. 

Адже він – поет і філософ 
сьогодення, який подумки 

здатен мандрувати в часовому 
просторі. Його навіть не мож-
на якось однозначно предста-
вити за жанровою ознакою 
його творчості. Пан Павло від-
чуває місто, відчуває час і вод-
ночас бачить усе це в барвах 
лише йому властивих. Недар-
ма ж кажуть, що все геніаль-
не – просто. Тож сам про себе:

* * *
37-річний хлопець
в напівтемній високій кім-

наті

вікна якої виходять
 у київський дворик
з трьома каштанами і ди-

кою грушею – 
Це – я
з кімнати чи кухні дивлюся
на єгипетську амбасаду
на довгі вікна в дореволюцій-

них стінах
що відлунюють тріском на-

ївних набоїв доби
УНР
(до всього до будь-чого що 

тут зросло
пасує префікс «не»)
П-е-е-а-а-а-вел! – кричить 

хазяйка
коли дзвонить найкраща 

жінка у світі
чиї очі
в які я падав
не дають мені впасти в пекло
І ніхто мене тут не бачить
крім неї й Бога
книжка Еліота? – ну що 

там Еліот
так – якийсь Штонів знайо-

мий…
І той же згаданий літерату-

рознавець і критик Григорій 
Штонь на презентації про по-
ета влучно сказав: «Це той, 
хто через поезію прийшов до 
себе…» Мабуть що так, бо пе-

рехворівши «маргінесними 
болями», що породив пери-
ферійний запорізький духов-
ний занепад, поет не лише 
«прижився» в столиці, а й від-
чув силу її можливостей для 
духовного росту сповна та ще 
й в контексті європейського 
буття. 

Але, знову ж таки, слово його 
зболене, не спеціально віді-
бране чи підібране задля слів-
ця, а живе і реальне, без при-
крас і пієтету.

* * *
І кров, отруєна «вкраїна-

ми»,
В чеканні інших україн
Тріпоче віями наївними, Між 

перехресть прококаїнених
(Хоча який там кокаїн…)

Та що мені? Дожить до пів-
ночі,

Коли слова летять опри-
шками – 

Сідай собі на голос півнячий,
Лети над шпилями паризь-

кими,

Над кобеляцькою капустою,
Над розпачем і Римом над…
Ростить за пагорбами глузду  
Свій небувалий гетьманат…

Отак – без нагляду, без до-
гляду

Блукаю й жду, що буде далі.
Черкаюсь поглядом об по-

гляди, 
Сную між арок і порталів.

І знаю – вересень. Ага…
Та шия юністю обвита.
І степ надій росте й ляга
Під серця під нічні копита.

Ось приблизно так можна 
уявити всю глибину погля-
ду на життя цього чоловіка, 
якому судилося народитися 
Поетом і філософом нашого 
часу. 

 ЧАС РОЗСТАВАНЬ ІЗ ІЛЮЗІЯМИ

Презентація збірника публіцистичних статей 
Михайла Сидоржевського «Час фарисеїв і героїв» 
в сьогоденні нашого постмайданного реального 
життя викликана гострою потребою проаналізува-
ти − що ж призвело до таких реалій. 

Тож перечитуючи статті, що ввійшли до цього ви-
дання, приходиш до висновку про влучність самої 
назви книги. Бо все, що надруковане в двох попе-
редніх його творах: «Здвиг» і «Туга за свободою», 
було лише предтечею для того, що було написане 
автором пізніше. 

Гостра публіцистика, часом така, що може пре-
тендувати на політологічну есеїстику, влучні та 
дуже глибокі оцінки ситуацій, які наша країна пе-
режила і переживає нині. Читається легко, але 
змушує замислитись над кожним рядком. «Час фа-
рисеїв і героїв» може бути посібником для кожної 
мислячої людини, якій не байдужа доля України з 
усіма ї ї перипетіями та гострими оцінками М. Си-
доржевського. 

А вони, ці оцінки, продиктовані не лише холод-
ним аналітичним розумом автора, а й серцем, 
зболеним від того, що довелося пережити і пере-
думати безсонними ночами. Іноді в текстах, між 
рядками, прочитується все, що боліло і досі болить 
в душі публіциста, але є співзвучним кожній не-
байдужій людині. Ці статті змушують співпережи-
вати й мимоволі стати співучасником авторських 
роздумів. Так і твориться його величність – колек-
тивний егрегор, сила, яка змушує суспільство не 
тільки змінитися, а й діяти.

Лариса БЕЗСМЕРТНА  

Павло ВОЛЬВАЧ і Тарас ФЕДЮК 

Слово Олександру ПОЛОЖИНСЬКОМУ.  Гурт «Тартак»

Лариса МАСЕНКО

У київському Будинку 
вчителя презентували 
унікальне науково-
публіцистичне, 
документальне видання. 
Автором цієї праці є відома у 

мовознавчих та літературних 
колах провідний науковий спів-
робітник відділу соціолінгвісти-
ки Інституту української мови 
НАН України Лариса Масенко.

Випущену видавництвом 
«Кліо» книгу, давно чекають 
науковці та політики країни. 
Адже в ній зібрані докумен-
тальні факти і матеріали, які 
повністю розвінчують міф про 
соціолінгвістичну спорідне-
ність двох «братніх народів». 
І такий висновок мимоволі 
напрошується, виходячи з са-
мого заголовку: «Українська 

ідентичність і мовні питання 
в Російській імперії: Спроба 
державного регулювання». Ця 
праця, без зайвого пафосу бо-
ротьби за самобутність і само-
достатність української мови, 
саме мовою фактів доводить 
усе, що є очевидним для нау-
ковців, але ще досі дискутуєть-
ся українською спільнотою як 
питання риторичне.

А як щодо мови?..
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інформаційний простір
 СВОБОДА ПАНОРАМИ
Проект Закону України № 1677 про внесення до-

повнень до Закону України «Про авторське право 
та суміжні права» спрямований на законодавче 
врегулювання свободи панорами, що дозволить 
вільну зйомку будівель та скульптур, які постійно 
знаходяться в громадських місцях і публікацію та-
ких зображень.

Наразі українське законодавство дозволяє від-
творювати твори архітектури та мистецтва лише 
з метою висвітлення поточних подій, тобто фак-
тично фотографування більшості радянських буді-
вель чи скульптур і абсолютно всього, створеного 
за часів незалежності, для всіх інших цілей ви-
магає дозволу автора. Ухвалення законопроекту 
№ 1677 дозволить виправити це й у виграші опи-
няться всі. Зокрема, інтернет-енциклопедія Вікі-
педія, в якій нарешті з’являться світлини числен-
них відомих пам’ятників і будівель.

На початку лютого законопроект №  1677 щодо 
свободи панорами отримав схвалення профіль-
ного комітету Верховної Ради України з питань на-
уки і освіти. Рух законопроекту у напрямку до при-
йняття – заслуга багатьох людей: це співавтори, 
депутати Тарас Кремінь і Тарас Юрик, члени гро-

мадської організації «Вікімедіа Україна» та редак-
тори Вікіпедії, що долучалися до розробки тексту 
законопроекту і поширення інформації про свобо-
ду панорами.

Віра МОТОРКО

 ЛІЦЕНЗІЇ CREATIVE COMMONS
Публічні ліцензії Creative Commons виникли як 

необхідна альтернатива традиційному авторсько-
му праву, як важливе для розвитку культури юри-
дичне явище.

Ліцензії Creative Commons – інструмент, що до-
зволяє авторам самостійно визначати, який обсяг 
прав залишити за собою, а які права надати для 
використання публіці. Таким чином створюється 
підхід «деякі права захищено», на противагу тра-
диційному «всі права захищено».

Наприклад, автор надає публіці право вико-
ристовувати свій твір певним чином, зберіга-
ючи за собою право надавати ліцензію на ко-
мерційне використання твору, в будь-якому 
випадку, зберігаючи право бути зазначеним в 
якості автора твору.

Окрім ліцензування музики, літературних тек-
стів, Creative Commons також набули широкого по-
ширення у державних інституціях різних країн сві-
ту для ліцензування контенту, що створюється за 
рахунок коштів платників податків.

Україна ж наразі лише на початку широкого роз-
повсюдження вільних публічних ліцензій. Однак 
вже з’явився офіційний переклад ліцензій укра-
їнською мовою, тривають розмови щодо викори-
стання відкритих ліцензій для ліцензування пу-
блічних даних, на законодавчому рівні планується 
закріпити можливість легального функціонування 
відкритих публічних ліцензій.

Єлизавета 
КРАСНІЧЕНКО

Ні для кого не секрет, що 
Україна надзвичайно 
багата на таланти. 

На кожному кроці ми 
можемо побачити 
недооціненого поета, 
пісняра, музиканта, 

художника, який так і не став 
відомим та успішним. Здава-
лося б, чому така несправед-
ливість? Невже в країні твор-
чих людей не цінують, невже 
не працює авторське право? 
Як виявилось – працює та за-
хищає. 

На цю тему мені вдалося по-
спілкуватись із фахівцями, які 
розповіли дуже багато ціка-
вого, адже щодня захищають 
інтелектуальну власність – це 
компанія Правовий дім «Ко-
пірайт» та її директор Юлія 
 Іськова.

Пані Юлія та її колеги спів-
працюють із багатьма відо-
мими артистами шоу-бізнесу, 
такими, як Світлана Лобода, 
Іван Дорн, Регіна Тодоренко, 
а також зі студією «Квартал 
95», «Мамахохотала Шоу» та 
багато інших. За їхніми слова-
ми, сьогодні найбільше знають 
та захищають свої права масо-
ві артисти – служителі шоу-
бізнесу. Вони реєструють пісні, 
відслідковують роялті (винаго-
рода для автора) за звучання та 
використання пісні та рахують 
свої накопичення. І це зрозумі-
ло, адже ми всі впевнено йдемо 
до Європи, де кожен автор від-

чуває себе захищеним. Інша 
ситуація з творцями мисте-
цтва: поетами, художниками, 
скульпторами, які мало зна-
ють про своє авторське право 
та привілеї від нього. Для них 
створення твору, то вже ра-
дість, а те, що за його викорис-
тання можна отримати ще й 
якісь кошти – дикість. 

Часто сучасні виконавці, 
щоб не витрачати гроші на 
придбання пісні, беруть вірш 
поетів, до нього пишуть му-
зику і він стає піснею. Напри-
клад, усім відомий хіт Віталія 
Козловського «Чому являєш-
ся мені у сні», а те, що це вірш 

Івана Франка, який входить 
до збірки «Зів’яле листя», 
знає далеко не кожен. Щодо 
авторського права, то за сло-
вами Юлії Іськової, тут усе га-
разд, адже після смерті авто-
ра пройшло більше 70 років, 
тому його можна використо-
вувати. Однак, якщо б Фран-
ко жив у наш час, то перед 
тим, як зробити так званий 
«похідний твір», із автором 
необхідно було б це питання 
узгодити. Хоча стосовно ав-
торського права, прецедентів 
у Віталія і так вистачає, адже 
про скандал із продюсером 
Ігорем Кондратюком не чув 

тільки глухий. Як цю ситуа-
цію коментує знавець автор-
ського права пані Юлія: «Це 
не перший випадок, коли 
продюсер забирає творче 
надбання артиста. З правової 
точки зору, коли молодий ар-
тист підписує з продюсером 
договір, він повинен визна-
читись, на яких умовах вони 
його укладають. 

Звісно, що у цьому випадку 
юристи повинні бути з обох сто-
рін. У цьому випадку швидше 
за все юрист був тільки з боку 
Кондратюка і склав договір та-
ким чином, що Козловський не 
має прав на пісні. Ігор Кондра-
тюк купляв права пісень інших 
авторів і оформлював їх на себе, 
на свою компанію. 

З приводу пісень у Козлов-
ського виникли суміжні пра-
ва, тобто право на виконання, 
запис фонограми. Але особли-
вість суміжних прав у тому, що 
вони виникають лише з дозво-
лу автора і не існують окремо. 
Тому автор може заборонити у 
будь-який момент виконувати 
дані твори. Тож у цьому випад-
ку правда на боці Ігоря Кон-
дратюка, який вже виграв по-
над 100 тисяч гривень».

До правової держави треба 
рости поступово, і авторське 
право – великий пласт, з одно-
го боку, обмежень, а з іншого 
− можливостей. Адже сьогод-
ні ми на місці споживача, який 
хоче безкоштовно використа-
ти той чи інший твір, а завтра 
ми виступаємо творцями. 

Фото: Правовий дім «Копірайт»

Привілеї творця

Юлія ІСЬКОВА та Регіна ТОДОРЕНКО

Питання – відповіді, права – обов’язки
– Скажіть, Юлія, отримувати до-

звіл на використання творів необ-
хідно?

– Так, незалежно від того, де звучать ці 
твори: в опері, кафе чи перукарні, у пу-
блічних місцях. Наприклад, ми купуємо 
ліцензійний диск, за який заплатили. У 
вартість цього диску входять різні плате-
жі, включно за авторське право. 

Якщо цей диск слухаємо вдома – про-
блем немає, а от якщо ми принесли його 
у свою кав’ярню, де буде слухати цю 
музику кожен відвідувач і привертати 
увагу до кафе, то ми повинні сплачува-
ти винагороду авторам цієї музики. Ра-
ніше така ситуація дивувала, зараз – це 
вже світова практика. 

Суми незначні. Якщо навіть кожне 
кафе в Україні заплатить по 5 копійок, 

то для автора в сумі – це буде приємною 
винагородою.

– Провінційні будинки культури 
теж повинні сплачувати ці збори?

– Це як сплачувати комунальні послуги: 
не сплатив – через певний час відключи-
ли електромережу. З авторським правом 
яка ситуація, я не сплатив, мене не застука-
ли, тож все гаразд. Платіж за весь концерт 
може бути 50 гривень, ніхто не вимагатиме 
більше, ніж воно того варте. Ці кошти важ-
ливі для принципової позиції, що я гото-
вий платити і це вже крок до Європи, де ко-
жен із повагою ставиться до праці іншого.  

– Якщо я правильно зрозуміла, 
відповідальність за це несуть орга-
нізатори заходу, а не виконавці?

– Так, організатори завжди повинні по-
турбуватись про те, щоб оплатити авто-

рам за використання їхньої інтелекту-
альної власності. Не важливо, звучала 
там Мадонна чи Ірина Білик. Ніхто не 
оцінює внесок твору у світову спільноту, 
пісня може вартувати однаково. Це тоді, 
коли ви хочете виконувати чиюсь пісню, 
то ціна різна. 

– Як бути з рекламою, які вимоги 
до неї?

– Жодна реклама, яка виходить в ефі-
рі з музикою безкоштовно, за цим стоять 
договори, виплати. Якщо таке не відбу-
вається, то автори пісні подають до суду і 
зазвичай його виграють. 

Так, нещодавно програла суд компанія 
МТС України, яка виплатила близько 11 
тисяч євро за використання у рекламі 
хіту лондонського співака Джона Нью-
мена.

редактор  
Єлизавета КРАСНІЧЕНКО
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Не грати, а жити на сцені

театр

Едуард ОВЧАРЕНКО

Напевне для кожного 
актора дуже важливо 
мати почесні відзнаки 
та високі звання. 

Але для справжнього 
майстра сцени най-
важливіше не ви-
знання чиновника-

ми, а щира любов глядачів. 
Саме таку глядацьку пошану 
за п’ятдесят років своєї твор-
чої діяльності здобув Анатолій 
Борисенко.

Кар’єра актора Анатолія Бо-
рисенка зацікавила не одразу. 
З дитинства він любив музич-
не мистецтво. Навчався гри на 
духових інструментах, мало не 
щодня відвідував вистави Ки-
ївського оперного театру (за-
раз Національна опера Укра-
їни імені Тараса Шевченка). 
Після строкової служби в армії 
збирався на екологічний фа-
культет Московського універ-
ситету, але перед цим вирішив 
вступити на навчання до теа-
трального інституту імені Іва-
на Карпенка-Карого. 

Перша спроба виявилася 
невдалою, але Анатолій ніко-
ли не відступав перед труд-
нощами. Протягом наступно-
го року відвідував народний 
театр, що діяв при Київсько-
му будинку вчених, саме тут 
зрозумів, що все своє подаль-

ше життя хоче присвятити те-
атру. А вже наступного року 
став студентом театрального 
інституту.

Ще у сімдесяті роки мину-
лого століття в Анатолія Бо-
рисенка розпочався період, 
який образно можна назвати 
великими гастролями. Грав 
у театрах Сум, Чернігова, Бі-
лої Церкви, Ніжина, Грод-
но (Білорусь). За більш ніж 
двадцять років створив цілу 
галерею персонажів широко-
го діапазону – від комічних 
до трагічних, випала можли-
вість навіть грати Ісуса Хрис-
та у виставі за Лесею Україн-

кою у Сумському театрі драми 
та музичної комедії. 

Та доля повернула до Киє-
ва, де кілька років працював 
завідуючим постановочною 
частиною у театрах «Браво» 
та «Київ». Технічну роботу 
поєднував з акторською ді-
яльністю. У муніципальному 
театрі «Київ» грав у широко-
відомій виставі «Фракція», а 
у спектаклі «Смерть Жанни 
д’Арк» виконував роль Бога. 
Із задоволенням згадує актор 
і свої роботи у Малому драма-
тичному українському театрі. 
Там була широко представле-
на як класична («Сто тисяч», 

«Бой-жінка», «Пошились у 
дурні»), так і сучасна («Не-
легалка», «Самотня жінка») 
драматургія. 

Кілька років тому його за-
просила до своєї антрепри-
зи режисер Анфіса Коленко. 
Разом із нею на основі італій-
ської драматургії братів Еду-
ардо та Пепіно де Філіппо ак-
тор створив неперевершені 
сценічні образи. Неможли-
во забути Аттіліо («Жінка на 
мільйон» Едуардо де Філіппо) 
та командора Джервазіо Са-
вастано («Щасливий горбань» 
Пепіно де Філіппо) у вико-
нанні А. Борисенка. Чудовий 
творчий, романтичний сце-
нічний дует разом із прекрас-
ною молодою акторкою Тетя-
ною Кумедою у виставі «Жінка 
на мільйон». «Незважаючи на 
те, що спектаклі не підтриму-
ються державою, а тільки гля-
дачем, “Жінка на мільйон” та 
“Щасливий горбань” все одно 
живуть та мають успіх і сво-
го глядача. Без перебільшен-
ня це заслуга колективу і осо-
бисто Анатолія Григоровича», 
– зазначила режисер вистави 
А. Коленко. 

«Намагаюся не грати, а жити 
на сцені. Якщо глядачі мені ві-
рять, значить моя акторська 
праця недаремна», – зізнався 
А. Борисенко. І судячи з гля-
дацьких відгуків, люди йому 
дійсно вірять.

 ТЕАТР – СВІТЛО ЧИ ТЕМРЯВА?

«Золотий дракон» Роланда Шиммельпфенніга 
грають у камінній залі театру «Колесо» понад три 
роки. П’єса про молодого хлопця-емігранта з Ки-
таю за своєю формою нагадує мозаїку, адже вклю-
чає в себе багато кадрів, що постійно змінюються.

Декілька сюжетних ліній переплітаються навко-
ло ресторану «Золотий дракон», який пов’язує між 
собою долі різних людей. Цей містичний образ уо-
соблює зв’язок головного героя з батьківщиною, за 
китайськими повір’ями дракон – це символ води 
та доброго начала янь. У виставі це контрастний 
образ, який і губить, і рятує. 

Байдужість людей до чужого болю, жорстокість 
світу та тотальна несправедливість є головною 
ідеєю спектаклю, адже немає жодного героя, який 
би відчув просвітлення. Перероблена байка Івана 
Крилова «Бабка і Муравель» наводить жах і викли-
кає відразу. Молода пара, в яких скоро з’явиться 
дитина, не усвідомлює щастя батьківства. Жінка у 
червоній сукні зраджує своєму чоловіку і він калі-
чить за це Бабку-Стрибунця. Історія двох стюардес, 
що все життя проводять у «великій залізній трубі», 
одна з яких має набагато старшого від себе кохан-
ця, теж не навіює радості.

Причинно-наслідкові зв’язки у цій п’єсі очевидні: 
зуб – символ людського болю і зв’язок із родом. 
Разом із акторами глядач потрапляє у найнижчі 
прошарки соціуму. У діалогах героїв часто звучать 
лайливі слова. «Так не повинно бути», − підказує 
внутрішній голос і ти розумієш, що це істина. Чудо-
ве режисерське рішення зробити чоловіків жінка-
ми, а жінок чоловіками – той акцент, який вказує 
на абсурдність цієї історії. 

Гра акторів чудова, вона захоплює і не дає мож-
ливості відволіктись на щось інше. Проте зміст ви-
кликає обурення, адже автор п’єси надії на світле 
майбутнє не дає…У душах героїв панує лише тем-
рява, вони не здатні на благородні вчинки.

Тож постає запитання, а чи треба жити, якщо все 
навкруги настільки погано? Чи, можливо, істина 
якраз у тому, що так не варто жити. Милосердя, ко-
хання, співчуття – ті якості, які відрізняють людей 
від тварин. Втрата власної гідності – перший крок 
до рабства. Сексуальна рабиня Бабка-Стрибунець 
стає калікою, так і не дізнавшись, чи не наступила 
весна. Актор театру «Колесо» Дмитро Соловйов ге-
ніально зіграв цю роль, яку можна вважати однією 
із найскладніших у цій постановці.

Еліза СОЛОДКА

«Бармалей та Айболить», 
дитячий балет, який я 
дивилась у Київському 
муніципальному 
академічному театрі 
опери та балету для 
дітей та юнацтва – 
театралізоване дійство, 
яке чарує, захоплює і 
повертає в дитинство.
У виставі порушуються гло-

бальні проблеми: гендерна 
рівність, алкоголізм, кохання, 
зрада, що легко сприймають-
ся дорослими та дітьми, адже 
кожен із них може відшукати 
свій сенс. Рятівник усіх звірят 
добрий лікар Айболить та жах-
ливий Бармалей – персонажі 
уславлених казок К. Чуков-
ського − з дитинства живуть у 
наших серцях та дуже імпону-
ють дітям, можливо, завдяки 
чудовому акторському вико-
нанню цих ролей...

Лікар Айболить (Анато-
лій Воронцов) та Бармалей 
(Олександр Ушаков) знахо-
дяться в опозиції один до од-
ного. Кожен має свою коман-
ду і в якийсь момент здається, 
що Бармалей перемагає, та і 
дочка – Барманюня (Галина 
Гриньків) завжди на підхваті, 
як кажуть, «яблуко від яблу-
ні…» Однак щаслива випадко-
вість змінює ситуацію – Бар-
манюня закохується у Ваню 
(Мирослав Черноус) із коман-
ди лікаря, в результаті чого 
опоненти стають друзями. 

Переглядаючи виставу, зда-
ється, що час зупинився, а ти 
поринув у гармонію музики і 
танцю. Завдяки диригенту-пос-
тановнику, народному артис-
ту України Олексію Баклану та 
балетмейстеру-поста новнику, 
народному артисту Украї-
ни Віктору Литвинову це дій-

ство користується надзвичай-
ною популярністю. А музика 
Юрія Шевченка, заслуженого 
діяча мистецтв України, під-
силює і доповнює все, що від-
бувається на сцені. Яскра-
ві костюми, які підібрала 
художник-постановник Ната-
ля Кучеря,  радують око і дітей, 
і дорослих.

Слід відзначити, що акто-
ри порушують класичний те-
атральний підхід, прибираю-
чи так звану «четверту стіну». 
Адже глядач у них особливий 

– це діти, увагу яких тримати 
надзвичайно складно, тому 
вони використовують інтерак-
тивні методи: бігають залою, 
лякаючи малечу, тим самим 
залучають дітей до участі у ви-
ставі.

Злагодженою роботою ак-
торів і режисерів уже рік 
вправно курує художній ке-
рівник Віталій Калітовський, 
який розвиває та українізує 
цей театр.

Єлизавета КРАСНІЧЕНКО

Лікар і бандит
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кіно
 РОДЗИНКА – ТАЄМНИЦЯ МАЙДАНУ

18 лютого в столичному кінотеатрі «Жовтень» від-
будеться прем’єра документального детективу Во-
лодимира Тихого та творчого об’єднання Вавилон’13 
«Бранці». Головним героєм фільму є учасник Май-
дану студент-біолог Сашко Клочко. Він намагається 
розшукати полоненого «ВВ»шника і дізнається не-
сподівану таємницю про події на Майдані.  

Робота над стрічкою почалась у липні 2014 року 
під час з’їзду родин Небесної сотні. Анімаційну 
частину «Бранців» створили Анатолій Лавренішин 
та Анастасія Тиха. У фільмі звучить музика Антона 
Байбакова та гурту «Океан Ельзи».

Київська прем’єра «Бранців» приурочена до річни-
ці лютневих подій 2014-го. 20–23 лютого знімальна 
група та герої картини проведуть серію допрем’єрних 
показів у Харкові, Львові та Івано-Франківську. 

Із 25 лютого стрічка виходить у загальнонаціо-
нальний прокат.

Після показу відбудеться обговорення фільму за 
участю: режисера В. Тихого, О. Клочка, героя філь-
му І. Бубенчика, продюсерів М. Супруна, та І. Сави-
ченка. Модератор – А. Куликов.

 УКРАЇНСЬКИХ ПРЕМ’ЄР – СІМ!

12–13 лютого в Києві за підтримки Державного 
агентства України з питань кіно відбудеться Між-
народний фестиваль короткометражних фільмів 
uFilmFest. 

Головним майданчиком, де пройдуть покази 
стрічок Міжнародної та Національної конкурсних 
програм, стане кінотеатр «Кінопанорама». Глядачі 
зможуть насолодитися переглядом позитивних та 
мотивуючих фільмів, які надихають на зміни у собі 
та суспільстві. 

До Міжнародної програми надіслано 1815 картин 
із різних країн світу, за головний приз фестивалю 
змагатимуться 16 стрічок. До Національної про-
грами ввійшли 14 українських короткометраж-
них фільмів із 80 надісланих. На глядачів чекає сім 
прем’єр, однією з яких стане українська коротко-
метражка «Дім на краю планети», яка до свого офі-
ційного показу на Батьківщині встигла отримати 
нагороди на фестивалі CiniFest у Лос-Анджелесі.

А відкриє 12 лютого фестиваль комедійний ко-
роткометражний фільм «Як я не став піаністом», 
учасник та переможець багатьох фестивалів, 
«Найкращий фільм за думкою глядачів» і «Особли-
ва відзнака журі» на Київському міжнародному кі-
нофестивалі «Молодість».

Світлана СОКОЛОВА

Огляд актуальної сінема-
афіші вражає якістю 
(фестхедлайнери!) 
та неочікуваними 
святковими 
пропозиціями. 

На екрани вийшов 
романтичний три-
лер «Меріленд» – 
картина-відкриття 

фестивалю «Вечори фран-
цузького кіно – 2016». У голов-
них ролях – Дайан Крюгер та 
Маттіас Шонартс. 

Головний герой – ветеран 
війни в Афганістані страждає 
на посттравматичний син-
дром. У мирному середовищі 
він намагається наново на-
вчитися жити й наймається 
охоронцем до дружини за-
можної людини. Жінка по-
чинає непереборно його при-
ваблювати. 

Прем’єра картини відбулася 
на Каннському кінофестивалі. 
Режисерка, француженка Аліс 
Винокур, стоїть за сценарі-
єм іще одного фестивального 
хіта минулого року – турецької 
драми, номінованої на Оскар, 
«Мустанг». Стрічку побачать у 
Києві, Житомирі, Львові, Оде-
сі, Сумах та Харкові. 

Із 11 лютого у прокаті голо-
вний фестивальний фільм 
року, володар «Золотої паль-
мової гілки» Каннського кі-
нофестивалю – «Діпан» Жака 
Одіара. Він розповідає про бі-
женців зі Шрі-Ланки, які пере-
бралися до Парижа. 

Бойовик-сепаратист із «Та-
мільських тигрів», який 
втратив дружину та дітей, і 
жінка з дівчинкою, що ли-
шилися без дому, видають 
себе за сім’ю, щоб отримати 
політичний притулок. Діпан 
– нове спільне прізвище, за-
писане в їхніх фальшивих 

документах. У головних ро-
лях – непрофесійні актори. 
Діпан – Джесутасан Антоні-
тасан  – в минулому «Таміль-
ський тигр» виїхав до Європи 
і став письменником.

Незважаючи на драматич-
ний сюжет, стрічка частково 
заснована на сатиричному 
романі Шарля Луї-Монтеск’є 
«Перські листи», де комен-
туються різні аспекти по-
літичного устрою Франції. 
«Діпан» Одіара став передві-
сником мігрантської кризи, 
що сколихнула Європу у дру-
гій половині 2015 року, по-

ставивши руба питання про 
інтеграцію та соціальний за-
хист біженців. Стрічку поба-
чать у Києві, Дніпропетров-
ську, Львові, Одесі, Сумах, 
Харкові та Чернівцях. 

У столиці – програма до 
Дня святого Валентина. Із 11 
лютого в столичних кінотеа-
трах «Київ» та «Жовтень» по-
кажуть романтичну підбірку 
яскравих і стильних фільмів 
про кохання від New Vision: 
«Кохання з першого погляду», 
«Флеш», «Хлопчик із каме-
рою на обличчі», «Арконада», 
«Безкінечність», «Оскар». А 13 
лютого в «Мистецькому арсе-
налі» Одеський міжнародний 
кінофестиваль влаштує кіно-
показ минулорічного канн-
ського номінанта і нещодав-
нього фаворита підпільного 
прокату – стрічки «Лобстер» 
про небезпечне самотнє ко-
хання.

«Лобстер» – історія почуттів, 
що розгортається в майбут-
ньому, коли, у відповідності 
до правил Міста, самотніх аре-
штовують та відправляють до 
Готелю. Там вони зобов’язані 
протягом 45 днів знайти собі 
пару. Не вдається – одина-
ків перетворюють на будь-яку 
тварину на їхній вибір та від-
пускають до Лісу…

Жертви війни 
та … кара за самотність

Кадр із фільму «Лобстер»

Герой фільму Сашко КЛОЧКО

Кадр із фільму «Бідні люди»

У національному 
кінопрокаті – четверта 
збірка українських 
короткометражних 
фільмів «Українська 
нова хвиля».
Проект презентації кра-

щих короткометражних стрі-
чок українських режисерів-
дебютантів минулого року 
випустив Національний центр 
Олександра Довженка за під-
тримки Держкіно.  

Покази відбуваються в кіно-
театрах «Жовтень» та «Ліра» 
(Київ), «Інотеатр» (Одеса), 
«Альтер нативний Кінозал» 
(Чернівці), «8 ½» (Харків), 
«Довженко» (Запоріжжя), в кі-
ноцентрі «ЕРА» Мультиплекс 
(Рівне), та кінозалі «Львівський 
палац мистецтв» (Львів).

Фільми знаходять нові моду-
си кінематографічної мови і вті-
люють їх на екрані. Глибокий 

психологізм навпіл із іронією. 
Немає цілком успішних героїв, 
це рефлексія над феноменом 
лузерства. Герої не бояться 
свідчити про поразку і створю-
вати фантомні світи, де вирос-
тають крила, як у самотньої ге-
роїні українсько-французького 
мульт фільму з пташиною на-

звою «Swan», де сліди війни 
залишаються лише на синте-
тичному снігу і завжди є вихід 
у стилі Сент-Екзюпері, як в ані-
мації «Атракціон». Героїв по-
хилого віку абсурдистської чор-
ної комедії зі скандинавським 
відтінком «Давай не сьогодні» 
щодня спіткає невдача – вони 

не можуть померти. Головна 
героїня стрічки «Скажи куку-
рудза» готується до вступу на 
акторський факультет із завзят-
тям юного боксера, який вийде 
на вирішальний бій. Хвацько 
на зустріч мрії несе інструмент 
героїня романтичної замальов-
ки «Віолончель» і не з меншим 
азартом прибріхує про своє 
життя її випадковий супутник. 
Документальна стрічка про 
«ювілейну дитину» Кіма Кузіна 
з грайливою посмішкою юного 
Леонардо ДіКапріо осмислює 
радянську традицію створю-
вати медіафігури дітей-героїв, 
доля яких часто мала непри-
вабливий фінал. 

Підбір стрічок демонструє, 
як історія невдач може обер-
нутися кінематографічним 
успіхом.

Дарина КРАСНА 

Ukrainian: добірне

редактор  
Світлана СОКОЛОВА
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Суперове від киян

арт-проект
 ЗАКОХАНИМ
ПРО КРИХКІСТЬ ПОЧУТТІВ

Мистецький Арсенал, що в Києві, пропонує про-
екти на різний смак. Напередодні Дня святого 
Валентина фонд Олени Пінчук «АнтиСНІД» від-
крив тут зону безпечного кохання – проект Safe 
Connection, який нагадає молоді про крихкість по-
чуттів, про те, як важливо захищати любов і піклу-
ватися про своє здоров’я. 

У період з 11 до 14 лютого на вас чекатимуть лек-
ції про безпечний секс, подані крізь призму мис-
тецтва, кіно та літературу, кінопокази та дискусії, 
зустрічі з активістами боротьби зі СНІДом. Також 
у програмі фешн-шоу від соціального бренду 
FashionAid, зона безкоштовних фотосесій, де про-
фесійні візажисти допоможуть поексперименту-
вати з макіяжем і зачіскою. Всі охочі зможуть отри-
мати консультацію і здати безкоштовний швидкий 
тест на ВІЛ. Також ви зможете порадувати коханих 
стильними подарунками з благодійного магазину 
і отримати безкоштовні контрацептиви. Для ціни-
телів мистецтва арт-інсталяція від всесвітньо ві-
домого художника Ай Вей Вея. 

 ПАРАД ФОТОГРАФІЇ 

До 17 лютого у «Арт-центрі Я.  Гретера» прохо-
дить фотофестиваль «Парад фотографії». На кож-
ному з чотирьох поверхів представлено окре-
му експозицію різних напрямків: абстрактна, 
художньо-документальна та концептуальна. Під 
час відкриття підсумкової виставки «Першого від-
критого національного конкурсу абстрактної фото-
графії-2015» проведено нагородження призерів та 
номінантів цього конкурсу.

Паралельно проводиться цикл лекцій про сучас-
ну фотографію (спільний проект НСФХУ, інтернет-
фотогалереї «Kievphotos-Hall», Арт-студії КраЩе, 
ЦНМ DIYA, Арт-центру Я. Гретера та студії широко-
форматного художнього друку «Яспис»). Лекції та 
воркшопи відбуватимуться в суботу 13 лютого та 
в неділю 14 лютого о 14-00 в Арт-кафе (7-й поверх) 
та безкоштовні для слухачів. 

Можна побачити виставку художньо-докумен-
тальної фотографії Едуарда Странадка, фотопро-
екти Валерія Лещинського, Валерії Мезенцевої, 
послухати лекції Олега Малова по абстрактній 
фотографії та лекцію Ігоря Бабія «Особливості піг-
ментного фотодруку і оформлення фотографій для 
виставок і продажу».

Світлана СОКОЛОВА

У Музеї сучасного 
мистецтва України 
відкрили другу сторінку 
масштабної виставки 
художників Київської 
школи живопису. 

Представлено 350 ро-
біт 216 митців, чия 
творчість стала зна-
ковою в історії віт-

чизняного мистецтва.
Проект охоплює 80 років і 

представляє розвиток живо-
пису, графіки й скульптури у 
динаміці та різномаїтті напря-
мів: від реалізму – до постім-
пресіонізму, від неокласи-
цизму – до сюрреалізму. Він 
найбільший за змістом і обся-
гом в історії музею, і триватиме 
впродовж чотирьох місяців та 
складатиметься з трьох експо-
зицій із символічною назвою 
«Київ. Три сторінки з колек-
ції музею». Перша експозиція 
відчинила свої двері 17 грудня 
і тривала до 31 січня, друга по-
чалася 4 лютого і остання роз-
почнеться 10 березня.

Відомі і гучні у світі імена 
представників сучасного укра-
їнського мистецтва, класики і 
поруч із ними − молоді тала-
новиті зірки – усі три експо-
зиції охоплюватиме роботи 
широкого кола художників, 
які отримали академічну осві-

ту у Києві, або жили і творили 
у столиці. Серед них: Микола 
Стороженко, Михайло Туров-
ський, Ольга Петрова, Андрій 
Чебикін, Ніна Бондаренко, 
Олександр Ольхов, Антон Со-
ломуха, Андрій Яланський, 
Вік тор Козик, Ігор Губський, 
Андрій Звєздов, Зоя Орлова, 
Іван Семесюк, Юлія Лазарев-
ська, Сергій Дуплій, Василь 
Лопата, Ігор Коновалов, Окса-
на Чепелик, Євген Прокопов, 
Сергій Базілєв, Аліна Макси-
менко та багато інших.

Оксана Чепелик представила 
роботу із проекту «Каноніза-
ція», який починався у Фран-
ції. Це був критичний погляд 
на поп-арт, який тиражує лики 
знаменитостей. На її роботі «Те-
реза» – зображення відомої 

черниці, засновниці доброчин-
них місій. «Я намагалася грати 
на знаменитостях, які гідні уві-
чнення, ставлячи питання ка-
нонізації селебріті у контексті 
вічності, наскільки знамени-
тість адекватна своїм діянням. 
От, скажімо, з матір’ю Терезою 
ці питання не виникають, але з 
приводу багатьох інших вони 
доречні» – говорить авторка.

У Франції, де побувала Окса-
на, були неолітичні стоянки та 
камінь (мегаліти). І вона по-
чала малювати фактуру цьо-
го каменя, аби передати спів-
відношення до вічності. Але 
інтерпретації космологічного 
толку, на її думку, теж доречні.

Валентин Гордійчук розпо-
вів про свою роботу «Яблука», 
схожу на ретрофотографію: 

«Можна сказати, що я наступ-
ник Василя Касьяна, бо він теж 
робив «Мецо-тінто». Техніка 
дуже фізично важка, і зараз 
ніхто нічого такого не робить. 
Це добре відполірована мідна 
дошка зерниться рукою до чор-
ного стану, після чого гладил-
кою вигладжуються білі місця. 

Виставка хороша, якісна, 
такі експозиції, які зберігають 
цілі сторінки культури, в наш 
час, коли багато чого пропа-
дає, нівелюється, зникає, дуже 
потрібні». 

Фото авторки
Оксана ЧЕПЕЛИК та її робота «Тереза» (1999 р.)

Валентин ГОРДІЙЧУК біля
своєї роботи «Яблука» (1977 р.)

Досвід втрати від першої особи
У київській галереї 
фонду «Ізоляція» 
розгорнуто виставку 
«Відновлення пам’яті».
Участь у ній взяли худож-

ники-переселенці з Криму й 
Донбасу, серед яких Лія та Ан-
дрій Достлєви, Сергій Захаров, 
Марія Куліковська та інші. У 
своїх роботах вони  роблять 
спроби реконструювати втра-
чений дім та поновити не-
перервність власної історії, в 
яку намагаються внести зміни 
анексія та війна.

Загарбництво Росією Кри-
му та військове вторгнення 
до Східної України призве-
ли до того, що понад півтора 
мільйона людей були змуше-
ні залишити свої домівки та 
поїхати, рятуючись від війни 
чи переслідувань за інакодум-
ство. Окупація не просто по-
збавила людей життя в своїх 

будинках – вони були вики-
нуті із безперервності власної 
історії. У ситуації відірваності 
від витоків, втрати минулого і 
невпевненості у майбутньому 
неможливо рухатися далі, до-
поки ця втрата не буде усві-

домлена, описана, проана-
лізована, а порожнеча, що 
утворилася, – заповнена.

Кожен із учасників проекту 
говорить про досвід втрати від 
першої особи, як безпосередній 
учасник жахливих подій, за до-

по мо гою доступного художнь-
ого інструментарію аналізую-
чи можливість реконструкції 
своїх реліквій. Збираючи по-
хапцем гроші та документи, пе-
реселенці залишили бабусині 
фотоальбоми, мамині прикра-
си та свого першого целулоїд-
ного пупса – всі дрібниці, що 
фіксують рух людини у часі. 

Ці речі не забирають, бо вони 
не допомагають облаштувати-
ся на новому місці, не роблять 
нове життя кращим чи успіш-
нішим. Довгі роки люди ми-
мохідь накопичували мовчаз-
ні свідоцтва свого існування, 
а у критичний момент кинули 
їх за непотрібністю, тим самим 
фактично позбавивши себе 
матеріальної пам’яті. Це трав-
ма, значимість якої ще нале-
жить усвідомити.

Лідія ОРЛЕНКО
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Валентина 
БОЙЧЕНКО

У ХІХ століття 
найпоширенішим житлом 
було помешкання у плані 
− хата + сіни + комора, 
до якого заможніші 
господарі прибудовували 
додаткову комору з 
причілка, а пізніше 
«підкліт», «свининець» 
та «колешню». 

Народне житло полі-
щуків в історичному 
розвитку пройшло 
складний і довгий 

шлях, про що свідчить велика 
кількість вірувань і звичаїв.

За традицією господар нама-
гався зводити житло на хоро-
шому місці. Підбирали таке, 
щоб хата не мокріла – «будува-
ли на сухій землі, де вперше сніг 
згине». Дивилися, щоб межа з 
межею (два грунти) не сходили-
ся – «там не можна було стави-
ти». І печений хліб клали на ніч 
– «як хліб перележе ніч і ніхто 
не вкраде, то добре місце буде». 
Приступали до будівництва те-
плої пори року. 

Зводили традиційною зруб-
ною технікою «у вугол». «Щоб 
хата не сідала», ставили її на 
дубові підвалини, покладені на 
закопані дубові колоди («стан-
дари»). При цьому господарі 
придивлялись, «аби знахарі в 
підвалини нічого не заклали на 
погане». Після укладання під-

валин «правили могорича». 
Накривали стола і за сволока, і 
коли на вершка «квітку» стави-
ли (на крокви прибивали гілку 
ялівця). На вінця брали грубе 
навпіл розколене дерево або 
тесаний брус. Підбирали таку 
деревину, щоб у ній смоли було 
багато − «ліпше стрижениста, 
стрижень довго лежатиме». 
Але на хату не брали те дерево, 
що буря вирвала («виворот») 
та дерево з іншими небажани-
ми ознаками.

Кожна стіна в хаті мала свою 
назву: «попередня» (чільна), 
«покутня» (на покуті), «задня» 
або «примусна» (від примус-
ту) та «сінешна» – біля сіней. 
Вікон у житлі з сінами та комо-
рою було троє. Первісні вікна в 
курних хатах були волокові, а 
віконний отвір закривали до-
щечкою − засувкою. Пізніше в 
нього вставляли «оконечко» на 
одну шибку. На початку XX ст. 
вікна були вже скляними на чо-

тири шибки, а курні хати прак-
тично зникли. Кожне вікно в 
хаті, як і кожна стіна, мало свою 
назву: проти печі − передпічне, 
біля покутя − покутнє, над при-
мустом − примусне. Існувала 
прикмета: «як прилетить пташ-
ка до вікна − гості будуть».

Стелю («повалош») стелили 
із грубого дерева поздовж на 
поперечного сволока («баль-
ка»). На горищі для утеплення 
із глини та полови вимащува-
ли тік. Зверху тримали вели-
кі горщики й інші речі, якими 
рідко користувалися. Там же, 
у полотняному рукавці, збе-
рігали засушене зілля для лі-
кування − ромашку, звіробій, 
кору крухи, липовий цвіт та 
інші рослини.

Клуню («тик»), для зберіган-
ня збіжжя, зводили на сохах і 
кроквах із великими воротами, 
«щоб можна було хурою заїха-
ти». Хліви для худоби будували 
зрубними з кругляка або плах. 

Двері в хлівах, як і воро-
та в клунях, ставили на бігу-
нах. Чотирисхилі дахи (на 
кроквах) крили солом’яними 
сніпками з китицями на ву-
глах. На горі «щоб вітер не 
зривав соломи і не промока-
ла стріха» покрівлю обклада-
ли пирієм й «козлували пати-
ками».

У СВОЇЙ ХАТІ Й УГЛИ 
ПОМАГАЮТЬ
У багатьох помешканнях у 

минулому на стінах вирізали 
посвяти (обереги) і дату побу-
дови. На стінах вирізали хрес-
та і скорочене ім’я одного із 
чотирьох євангелістів. Вирі-
зали хреста й на поперечному 
«бальку». Окрім того, на покут-
ній стіні викарбовували дату 
побудови. 

Хрести-обереги писали і 
крейдою щороку на Водохре-
ще як всередині оселі, так і 
знадвору, а також на хоро-
мах (господарських спору-
дах). Робили хрести й запале-
ною «громнішною» свічкою у 
Страсний четвер – на «баль-
ку», дверях. На Водохреще 
та Страсть освячували житло 
й свяченою водою, трохи ви-
ливали й у піч, «щоб усе було 
хрещене, щоб злий не захо-
див». А  самі господарі після 
освячення води, перехрес-
тившись, випивали трохи 
хрещенської води − «вітер за 
хрещеного чоловіка не чіпля-
ється», − говорили старші. 

Під дощ хати не криють, 
а коли ясно, і сама не тече

музейництво
 МІЖ ЛЮДЬМИ І ВСЕСВІТОМ
Традиційна українська хата – це оригіналь-

ний витвір народу, самобутнє явище в істо-
рії архітектури, високий зразок будівельних, 
мистецьких та естетичних конструкцій. Спо-
конвіку хата виконувала своє призначення 
родинного вогнища, де народжувалися й 
оберігалися сімейні традиції, які переходили 
у спадок дітям. При цьому, хата та інші будів-
лі (вітряк, кузня, криниця) були ще й носіями 
інформації про уподобання господаря, його 
світогляд, про склад сім’ї. Тож здавна в на-
роді казали, що, вибираючи будинок, виби-
раєш долю, бо будинок – це живий організм, 
який виконував роль посередника між людь-
ми і Всесвітом. І сьогодні традиційне житло 
поліського краю зберегло в собі архаїку та 
пам’ять глибокої давнини. А кожна деталь 
хати та багато інших речей, які нині зовсім 
зникли з побуту, колись мали свої назви, які 
ми в експедиції також прагнули зафіксувати.  

 СВІЙ КУТОЧОК КОЖНОМУ МИЛИЙ
Село Полиці, нині Камінь-Каширського району  

Волинської області, в письмових джерелах вперше 
згадується в XVI ст. В давнину, за оповідями ста-
рожилів, це село складалось із 3-х кутків, оточених 
лісом: горба Горінського, Соснового груду та Крас-
ного берега. Через село протікала невелика річка 
Полегня («бо з поля витікала»). З одного боку ву-
лиці стояв панський маєток, а поруч – дерев’яна 
церква з дзвіницею. За наказом пана люди зводи-
ли хати лише на протилежній стороні вулиці («при-
чілковими вікнами до пана, щоб видно було, коли 

кріпак встає»). Другий бік вулиці почали забудову-
вати з кінця XIX ст., а на початку XX ст. там уже було 
чотири садиби. Землю поміщик виділяв селянам 
подалі від двору, – в полі або в лісі, кажучи: «хліб 
під коренем».

Селянські подвір’я найчастіше складали із хати, 
хліва та клуні покритих соломою. Заможніші гос-
подарі в «круглій загороді» мали ще й шопу на 
воза, реманент та сілника. Двори загороджували 
жердинами, інколи заплітали лозою чи «кілками-
частоколом». «То-то така була городьба», – казали 
селяни на огорожу. 

Колодязя мав не кожен господар. Давні колодя-
зі були з кайдубів, пізніше їх викладали – у зруб 
(«у вугли»). На місце де мали вручну копати коло-
дязь, на ніч клали яйце й накривали. Якщо на ра-
нок воно було мокрим, то близько вода – можна 
копати. Після того на глибині закладали дерев’яне 
денце з двох дощок (інколи з діркою посередині) 
й вставляли кадовба або викладали вінця «як на 
хату». Воду витягали ключкою з тички («ключем», 
«тичкою») або «журавлем». На соху «журавля» та 
важіль для підняття води з колодязя («звід», «пра-
вило») підбирали велике міцне дерево. «Звід» на-
саджували на металевий (дерев’яний) стрижень 
(«прент»). Криниці (джерела), що «самі протікають 
у лісі», обкладали деревом «у зруб».

Інтер’єр житла 
поліщуків на кінець 
ХІХ ст., як і в давнину, 
у цілому залишався 
незмінним, але деякі 
його елементи зникли, 
як функціонально 
невиправдані, або 
набули досконаліших 
конструкцій та 
нових рис.
На давно усталеному місці − 

біля стіни, в кутку навпроти 
вікна, була піч. 

Так було зручно для поран-
ня − з вікна світло падає, по-
руч − полиця з посудом, відро 
з водою і святкове місце − по-
куть було чистим. 

Курні печі робили глиня-
ними. 

Мазали курні печі рудою 
(«шарою») глиною. Закрива-

ли «уст’є» дерев’яною засо-
вкою. 

Чепурніші господині до 
свят печі мастили білою гли-

ною. Коли піч топили, то 
«щоб дим не дуже їв очі й зсі-
дав у хаті, одчиняли двері й 
одтикали «верха». Селяни 
помітили, що на бурю («шир-
гу»), дощ чи вітер дим у хаті 
стелився низько. Діди гово-
рили: «Якась зміна буде в по-
годі». Погода мінялась через 
добу. 

На погоду дим стелився 
вище «лучніка», а на него-
ду − нижче. У проміжках під 
піччю («гопічках») тримали 
курей, картоплю, складали 
дрова. У кутку біля печі сто-
яли завжди «вілки», коцюба, 
«вожук» (дерев’яна коцюба), 
віник.

У світлиці, як у віночку: 
хліб випечений, як сонце

редактор  
Світлана СОКОЛОВА

Хата із села Полиці (XIX ст.)
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 ЯКА ХАТКА, ТАКА Й ПАНІМАТКА
Образів (ікон) у курних хатах було один-два. Ста-

вили їх на вузьку планку, прибиту на покутній стіні, 
невисоко, «щоб не закопчувались». У селянських 
оселях, де дим із печі виходив комином у сіни, ікон 
було і більше, невеликих за розміром, написаних 
на дошках. Найпоширенішими були ікони з обра-
зами Ісуса Христа, Богоматері з Немовлям, святих 
Миколая, Варвари, Параскеви, Юрія, Пантелеймо-
на й інші. З кінця XIX ст. селяни почали купувати 
ікони на папері (літографії). 

За пам’яті старожилів образи завжди завішува-
ли рушником. Біля ікон тримали освячену на Стрі-
тення громничну свічку («громницю», «гроницю»), 
перев’язану разом із льоном червоною підтяжкою. 

«До грониці половина зирниці», − приказували се-
ляни. Громницю запалювали в поминальну суботу. 
Як гриміло, то ї ї ставили на стіл, «щоб грім не вда-
рив у хату». Від грому з сіней на двір виставляли і 
хлібну лопату. На покуті була пляшечка із хрещен-
ською водою. 

Між образами клали освячений на Маковея 
мак із зіллям. Коли людина заслабне, то ї ї обку-
рювали зіллям або громницею. Освячене зілля 
разом зі свяченим зерном жита (за прадавнім 
звичаєм) клали покійнику в труну. У Великодню 
суботу перед всеношною господарі освяченим 
маком обсипали «хороми» (господарські спо-
руди), «аби відьма не приходила й не забирала 
молока». Мак кидали і в колодязь під час посухи 
(«щоб дощ був»).

Стіни в курних хатах до кінця XIX ст. не прикраша-
ли рушниками. Лише на початку ХХ ст. на свята в 
хатах із чистим опаленням на «попередній» та «по-
кутній» стінах посередині на кілок могли повісити 
рушники, саморобну скрипку чи бубон («буба»), 
якщо хтось із домашніх грав. Люстерок у минуло-
му мало хто мав, дивились на скло, приставлене 
до чогось темного, або знадвору у вікно.

Стіни мили досередини, а «далі сажу гребли по-
мелом» і мастили шарою глиною. Рідше білили сті-
ни досередини, а нижче залишали дерево чистим. 
У таких оселях білили й печі. Знадвору курні хати 
не обмащували глиною. Однак пізніше вже зустрі-
чались руді або побілені знадвору хати. Хоча тра-
диція білити хату в даному регіоні не дуже давня, 
але і тут за звичаєм останній тиждень перед Вели-
коднем називали білим. 

Глиняну долівку («тик») щотижня мастили жов-
тою глиною з кізяком. На Трійцю «тик» прибирали 
зіллям, трусили лепеху («лепіх»), а клен («клін») за-
тикали за ікони і у мисник. Двір прибирали гілками 
з берези. На третій день «клін» ховали на горище. 
Ним обкурювали хворих, а лепіх давали худобі.

Сіни та комору будували 
окремо від хати, але впритул 
до неї. Сіни залишали без сте-
лі, ближче до хати робили на-
скрізний («навльот») прохід на 
випадок пожежі й водночас із 
виходом на чисту частину дво-
ру. На передній стіні вирізали 
невеличке «оконечко» на одну 
шибку. У сінях стояли ступа і 
жорна, про які запитувалось у 
дитячій загадці: «В сінцях на 
колінцях: Пі-пі-пі». 

Причілкову («передню») 
комору прибудовували зруб-
ною. У ній зберігали цінні речі 
та продукти. У діжках лежало 
сало, м’ясо. У боднях, а пізні-
ше у скрині, зберігали серніги, 
кожухи, полотно, одяг. Комо-
ру зачиняли на засовку в две-
рях та додатково, для надійні-
шого захисту від злодіїв, ще й з 
хати на покуті, засовували би-
лом. Сінешні двері замикали 
на дерев’яну засовку ключем. 
У загадці про засовку і ключа 
говорилося: «Дід бабу суль-
коче − Баба не хоче. Пішло до 
діла − І баба схотіла».

ХОЧ НЕ ПИШНО, 
АБИ ЗАТИШНО
Основними меблями сіль-

ського житла були «примуст», 
лави, стіл. Найбільш універ-
сальними меблями були лави. 
Майстрували їх з товстого де-
рева («пазниць») вільхи, со-
сни чи ялини. Клали при 
стінцях на три круглі сосно-
ві стояни («стовпці») з попе-
речними перекладинами. Від 
назв стін називалися й лави − 
«попередня», «покутня». На 
лавах сиділи, відпочивали та 
їх використовували як робочі 
місця: на них готували стра-
ву, снували основу, пряли. На 
попередній лаві біля мисника, 
якщо вона була довгою, стави-
ли відро з водою, під нею − по-
мийницю («рижку»), а якщо 

була короткою, то відро з во-
дою тримали біля мисника на 
«калитці». Взимку на лаві на 
покуті стояла хлібна діжа, на-
крита рушником, «щоб не за-
мерзла», а влітку в сінях на 
стільчику.

Лави несли також обрядове 
призначення, як стіл і покуть 
із образами. Власне, весь цей 
кут у народі завжди сприй-
мався особливо урочистим, 
святковим, таїним. На Різд-
во до хати вносили сніп жита 
(«коляду») й ставили на поку-
ті на лаві (тримали її до водо-

хресної коляди), «щоб урожай 
у полі був хорошим». Тоді ж 
увечері після церкви, на стіл, 
застелений сіном і вкритий 
портком, жінка ставила кутю. 
Коли несла, вийнявши з печі, 
то примовляла: «Морозе, мо-
розе, ходи кутю їсти, А як не 
прийдеш тепер, То не приходь 
і літом». 

Після вечері на столі на ніч у 
мисках залишали ложки, тро-
хи хліба, куті й все накрива-
ли. Вранці господарі дивилися 
на ложки чи не перекинулась 
часом чиясь – «якщо переки-
нулась, то той помре у цьому 
році». Сіно зі столу клали в мі-
шок, тримали на Новий рік та 
до водохресної коляди, а тоді 
вже віддавали худобі. На Ве-
ликдень на покуті на лаві за-
вжди стояла хлібна діжа, на-

крита рушником, з паскою, 
крашанками та свічкою. На лаві 
під образами садовили моло-
дих та почесних гостей. За дав-
нім звичаєм на покутній лаві 
клали покійника. Тому цю лаву, 
а також і вікно, якщо було над 
нею, називали ще «мерцовою». 
Старі люди й досі до лав відно-
сяться як до найшанованіших 
меблів («хочеться на своїй лаві 
вмерти» − казала літня жінка).

Стіл («столець») був із од-
нієї стільниці на «схрещених 
лапах». Потім їх почали май-
струвати з 1−3 дощок на ніж-

ках, скріплених внизу перечка-
ми, інколи з шухлядою. Стояв 
«столець» на покуті, застеле-
ний портком і завжди з хлібом 
та сіллю. Хлібину накривали 
рушником або кінцем портка.

Посуд тримали на поличках-
дощечках, покладених на кіл-
ки над вікном навпроти печі, 
або на сінешній стіні. Взага-
лі в курних хатах його нама-
гались ставити низько, «щоб 
не коптився» − на лаві, під ла-
вою. Згодом почали робити 
миснички-полички. На полиці 
стояли миски, дзбанки, глади-
шики, миска з ложками, ступка 
з товкачем, поставці (дерев’яні 
миски, довбані з дерева). Біля 
полички тримали млинка з 
чотирма крилами − колотити 
юшку, «верцьог» − токмачити 
біб. Біля дверей на кілку висів 

рушник. У хаті на диблику в сті-
ні вішали шапку.

До рухомих меблів належали 
стіл, ослон («стілець», його ста-
вили перед столом) та стільці, 
часто змайстровані з вдало пі-
дібраної гіллястої деревини. Як 
«дитюк» малий був, майструва-
ли для нього стійку, щоб йому 
легше було навчитися стояти. 
Для немовляти з суцільного 
шматка соснового лубу виготов-
ляли невеличку овальну колис-
ку («лубку»), дитятко до місяця 
тримали в маленьких ночовках. 
На більшу дитину робили ко-
лиску («неньку») з чотирьох би-
лечок, обтягнених полотном. 

Пізніше колиску майструвати 
з бильцями-ребринками. Це, 
вміло пристосоване декоруван-
ня ребринками «неньки» як і 
полички для посуду, зі смаком 
прикрашало невибагливий 
інтер’єр курної хати. До «лу-
бок» та «неньок» прив’язували 
мотузки («вусьолки») для ніг, 
щоб можна було, сидячи, нога-
ми колисати дитину в колисці. 
Вішали їх на «грєді» чи жердці. 
У «лубці» або «неньці» носи-
ли дітей у поле, в дорогу. У полі 
колиску чіпляли на три кийки, 
встромлені в землю (вгорі кий-
ки зв’язували). Для забави ді-
тям робили саморобні ляльки 
з полотна та м’ячики із шерсті 
корови, яка линяла.

Освітлювали хату смольною 
лучиною із соснових трісочок 
(«лучкою») на «світніку» («луч-
ніку», «світочі», «світачі», «сві-
тичі», «посвітнім камені»). Дим 
виводили спеціально прила-
штованим для цього комином 
(«посвітнім комином», «вер-
хом»), або лише отвором у стелі.

З експедиційного щоденника 
етнографа (1978–1984)

На фото: експозиція «Полісся» в 
Національному музеї народної 
архітектури та побуту України

Збережені пам’ятки 
сільського житла кінця 
ХІХ ст. свідчать, що в 
період економічного 
підйому відбулися зміни і 
в народному будівництві, 
будівельній техніці, 
матеріалах, плануванні 
житла і надвірних споруд. 
Так, давня будівельна тех-

ніка «в зруб» набула ново-
го вигляду. Замість цільного 
або напіврозколотого дере-
ва почали застосовувати час-
тіше брус. Зрубна техніка «у 

вугол» з випусками вінців на 
кутах змінюється на зрубну 
техніку «у чистий вугол». На-
був іншого вигляду інтер’єр 
житла − курні печі переро-
блялися на печі з комином, 
старі меблі замінюються су-
часнішими, збагачується 
оздоблення житла. 

Такі основні особливос-
ті традиційного будівництва 
села Полиці, у чомусь спіль-
ні з іншими регіонами Укра-
їнського Полісся, а в чомусь 
дуже своєрідні.

Не пізно до свого 
дому й опівночі
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 ДВІ НАЙСПІВУЧІШІ МОВИ
НА ОДНІЙ СЦЕНІ
Як відомо українська та італійська мови на-

лежать до наймелодійніших мов світу. А в 
Мистецько-концертному центрі імені Івана Коз-
ловського Національної оперети України вирішили 
об’єднати їх в одній програмі − у концерті україн-
ських і неаполітанських пісень та поезії «Так ніхто 
не кохав».

Недаремно назвою цього музичного вечора став 
рядок безсмертного вірша Володимира Сосюри, 
адже кохання − річ унікальна і кожен переживає 
його по своєму. Але в той же час багато що об’єднує 
закохані серця.

У концерті взяли участь молоді, але вже досить 
відомі столичній публіці виконавці – лауреат між-
народних конкурсів Сергій Андрощук (тенор), Оле-
на Мальчик (сопрано) та Володимир Раєвський 
(тенор). Звучали переважно добре відомі україн-
ські пісні – «Чорнії брови» (музика Д. Бонковсько-
го, слова К. Думитрашка), «Дивлюсь я на небо» 
(Л. Олександрової та М. Петренка), «Запливай же, 
роженько весела» (Г. Майбороди та А. Малишка), 
«На вулиці скрипка грає» (українська народна піс-
ня, обробка В. Єсипка), «Діброво зелена» (україн-
ська народна пісня, обробка А. Авдієвського). Але 
кожен артист зумів знайти щось нове у цих, зда-
валося б, загальновідомих творах. Слухачі вкотре 
змогли переконатися настільки співучою та мело-
дійною є наша рідна мова. Однак українці відкриті 
світу і вбирають у себе все краще, що створено ін-
шими народами. Тому так природно звучали того 
вечора неаполітанські пісні «Закоханий солдат» і 
«Серенада жалю».

Концерт не обмежився лише піснями. Всі люби-
телі прекрасного мали змогу помилуватися хорео-
графічним номером «Спогади» у виконанні Кате-
рини Кузьменко, солістки Театру хореографічних 
мініатюр «Адажіо» Ганни Лащенко. Щось чарівне і 
заворожуюче було у цьому танці. А молода укра-
їнська поетеса Євгенія Чуприна продекламувала 
власні вірші. Звичайно, той, хто звик до традицій-
ної української поезії, можливо і не сприйняв усьо-
го прочитаного Євгенією, але той, кому до вподоби 
творчі експерименти, знайшов для себе в ї ї віршах 
багато цікавого і нового.

Режисер центру Козловського Тетяна Зозуля гармо-
нійно поєднала програму концерту з творчою біогра-
фією Івана Козловського. Зокрема, всі присутні мали 
змогу дізнатися про деякі таємниці особистого життя 
Івана Семеновича, про його коханих жінок Олексан-
дру Герцик та Галину Сергєєву, про те, яку важливу 
роль випадок, буває, відіграє в нашому житті.

А завершився вечір неаполітанською мелодією 
«Con te partiro» («Залишаюся з тобою») у виконанні 
Олени Мальчик та Сергія Андрощука. Напевне ви-
ступ молодого дуету найбільше припав до вподо-
би глядачам, адже вони довго не хотіли відпускати 
зі сцени талановитих артистів.

Едуард  ОВЧАРЕНКО
Фото надане центром Козловського

Леся САМІЙЛЕНКО

У Києві відбувся 
ювілейний концертний 
звіт чоловічого 
фольк-шоу гурту 
«Козацькі забави».

25 років від дня за-
снування, 25 ро-
ків незмінного 
успіху і слави не 

лише на різних концертних 
майданчиках України, а й сві-
ту. Є про що згадати ентузіас-
там відродження козацької 
слави та української пісні. Ви-
ступи в столичних палацах 
«Україна», колишньому Жов-
тневому, в театрі оперети і 
водночас не менш професійні 
на майже імпровізованих сце-
нах у всіх куточках країни, де 
іноді з артистами розрахову-
вались просто овочами. 

Про це знаю, бо була при-
сутньою на святах урожаю 
та сіл, де «Козацькі забави», 
що є бажаними і улюблени-
ми завжди, працювали для 
людей так як і на сценах ве-
ликих концертних палаців. 
Професіонали і люди чес-
ті поводяться саме так, адже 
до кожного виступу готують-
ся з особливою ретельністю. 
Тож і не дивно, що 5 лютого 

зала Будинку культури СБУ 
була переповненою, а чверть 
її місць відведені для почес-
них гостей – воїнів із різних 
підрозділів армії, що мали на-
году відпочити завдяки бла-
годійному фонду Ігоря Шев-
ченка «Успішна Україна». 
Вітали артистів як побратимів 
і козаків, дякували за їхню ро-
боту, за те, що є частими і ша-
нованими гостями в зоні АТО.

А в ювілейний рік «Козаць-
ким забавам» є що пригадати, 
адже за плечима і дитяча но-
ворічна вистава «Такого в лісі 
ще не було», і мюзикл «Коло-

да», і телевізійний мюзикл «Як 
козаки…», і участь та лауреат-
ство в багатьох всеукраїнських 
та міжнародних фестивалях, і 
просто тріумфальні виступи в 
багатьох країнах світу. 

А «балакуни», заслужені ар-
тисти України Ігор Ратушний 
та Валерій Павловський, про-
довжують дивувати і смішити 
своїми рефлексіями не лише 
на українські політичні події, а 
й музичні.

Тож є чим пишатися і за що 
отримати чергові нагороди 
незмінному керівникові цьо-
го гурту, народному артисту 

України Андрію Вересу. Цьо-
го вечора його і всіх учасників 
колективу вітали і шануваль-
ники, й представники сто-
личного управління культури 
та Спілки театральних діячів 
України. 

А організатор «Мистецького 
спецназу» поетеса Зоя Ружин, 
із якою «Козацькі забави» час 
від часу тішать своїми висту-
пами воїнів АТО, вийшла до 
ювілярів із пахучим короваєм. 
Побажала: «З роси й води!!! 
Зовсім ще юному колективу, 
в якого – все лише починаєть-
ся».

Безмежно професійні 
та патріотичні

Фольк-шоу гурт «Козацькі забави»

редактор  
Леся САМІЙЛЕНКО
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Ювілейний концерт 
композитора і музиканта 
Олександра Саратського 
приємно здивував його 
шанувальників недарма.
Адже сама присутність на цій 

події «головного капелюш-
ка» Катерини Осадчої апріорі 
настроїла всіх на особливий, 
гламурний настрій цього за-
ходу. Та й справді, «пані в те-
матичному капелюшку» було 
на кого полювати, бо ж учас-
никами концертної програми 
були і Злата Огнєвич, і Настя 
Каменських, і одна з сестер 
Завальських (група «Алібі») 
і, за сумісництвом ще й не-
вістка ювіляра та мама його 
внука, Аня, і Дмитро Табаков 
та його нова музична форма-
ція, і навіть зовсім юні вихо-
ванці педагога Олени Савіно-
вої, які з Настею Каменських 
здивували всіх креативністю 

свого виступу. Було на чому 
розгулятися головній гламур-
ниці нашого телепростору 
того вечора. Ведучим програ-
ми був син ювіляра Дмитро 
Саратський – композитор і 
музикант. Дотепний, розум-
ний конферанс-супровід по-
дії також був передбачува-

ним, адже до участі в концерті 
були запрошені всі, хто є не 
лише колегами, а й прияте-
лями та друзями ювіляра. А 
Олександр Саратський, судя-
чи з усього, має ще й талант 
спілкування з обдарованими 
особистостями різних віко-
вих категорій. Не маючи висо-

ких звань, професійно і дуже 
яскраво заявляє про себе що-
річними концертними висту-
пами, де презентує своїх учнів 
і студентів. А творча родина 
Саратських відома не лише в 
Україні, а й далеко за її межа-
ми − це племінники, дружина 
Олена, яка є креативним ре-
жисером, і дивує новими іде-
ями та творчими ходами ша-
нувальників талановитої сім’ї 
Саратських. 

Це ж треба так розважити і 
здивувати публіку, яка любить 
джаз, розкриттям несподіва-
них для загалу граней талан-
ту тієї ж Насті Каменських, що 
блискуче джазонула у цій про-
грамі. «55… Та ще стільки ж – 
блискучий маестро і браво!!!» 
– вибухнула публіка, бо все 
було класно!

Лариса БЕЗСМЕРТНА

Гламурний ювілей
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Надія ПАСТЕРНАК

У Національному 
музеї імені Андрея 
Шептицького відкрилася 
виставка сучасної 
скульптури митців із 
Горлівки, Харкова, 
Львова та Києва.

Свої роботи предста-
вили шестеро відо-
мих українських 
митців: львів’яни Ва-

силь Ярич та Олег Капустяк, 
харків’яни Володимир Кач-
мар та Валерій Пирогов, Олек-
сандр Дяченко з Києва та Пе-
тро Антип із Донбасу. Цей 
склад скульпторів справедли-
во називають іменитою збір-
ною України, й ось вони впер-
ше презентували свої твори 
львівській публіці, оскільки 
вважають, що не всі найваж-
ливіші культурні події мають 
відбуватися у столиці. 

«Такої виставки у Львові ще 
не було, і я думаю, ще не скоро 
буде», – поділився враження-
ми народний художник Укра-
їни, ініціатор експозиції Ва-
силь Ярич, автор пам’ятника 
Королю Данилу у Львові, пер-
шого в Україні пам’ятника Ми-
хайлові Грушевському у міс-
ті Долина Івано-Франківської 
області, монументу «Борцям 
за Українську державу» у До-
лині, меморіального комплек-
су «Борцям за волю України» 
у місті Стрий на Львівщині та 
інших. «Ми дуже давні прия-
телі. А те, що ідея відбулася, це 
дуже приємний фактор і для 
нас, і для Львова. Унікальність 
цієї виставки в тому, що це зріз 
української скульптури відо-
мих художників-скульпторів».

«Якось ми зібралися цим то-
вариством і звернули увагу на 

те, що є такі культурні центри, 
як Львів, Харків, де є свої ака-
демії, але там ніколи не бачать 
скульптури з інших регіонів, 
тільки свої, і єдине місце, куди 
звозять всі – це Київ. І виріши-
ли, що ситуацію треба міняти, 

тож привезли свої твори до 
Львова», – розповів скульптор 
із Києва Олександр Дяченко.

Тепер у Національному му-
зеї є на що подивитися і виба-
гливим гурманам академічної 
скульптури, і шанувальникам 
сучасного мистецтва. Відчува-
ється різноманіття пластичної 
мови митців і регіональні осо-
бливості різних скульптурних 
шкіл, в яких вони здобували 
професійну освіту, й також – 
індивідуальна манера кожно-
го митця.

Так, горлівчанину Петро-
ві Антипу вдалося відійти від 
стилізованого цитування об-
разу «кам’яної баби». Він мак-
симально осучаснив пластику 
минулого, надавши їй чистоти 
абстрактних форм як самодо-
статньої та рівнозначної компо-
зиції. Скульптор зараз мешкає 
у Києві, але вся його творчість 
«дихає» степом. У своїй скульп-
турі він використовує символіку 
скіфів, сарматів, але вже осучас-
нену форму. «Я займаюся істо-
рією України, особливо степо-

вою історією: сармати, скіфи, 
печеніги, і вважаю, що там, у 
степу, дуже велика і давня істо-
рія. Коли говорять, що Донбас 
– це шахти і заводи, я завжди 
казав, що це брехня, то степ», – 
пояснює Петро Антип.

У творах киянина Олексан-
дра Дяченка спостерігається 
контраст строгих геометрич-
них форм і ненатурної тілес-
ності, а також узагальнене 
трактування образу людини. У 
творчому доробку гармонійно 
переплітається світ зображе-
ної людини та світ споглядаль-
ного філософського настрою.

Львів’янин Олег Капустяк шу-
кає в скульптурі інтригу і здиву-
вання, що обумовлює розмаїття 
образно-пластичних ідей у його 
творчості. «Бій зі щуром», «Пе-
ретини Бернарда Меретина», 
«Маска на щодень», «Архаїч-
ний танок» – біля цих скульп-
тур у глибокій задумі зупиня-
ються відвідувачі.

Для творчості харків’янина 
Володимира Кочмара харак-
терний синтез традиційної 
проблематики модернізму 
з його посиленою увагою до 
аналізу й узагальнення форм 
та їх взаємодії з просторо-
вим середовищем. Ще один 
харків’янин Валерій Пирогов 
вводить в скульптуру ознаки 
середовища, в якому мешкає 

людина. Це дає змогу досяг-
ти емоційно-психологічної та 
символічної повноти образу. 
Пирогов фарбує свої скульп-
тури, завдяки чому досягає 
гротескності. Також у нього 
спостерігається гротескна де-

формація фігур, притаманна 
народній дерев’яній скульп-
турі.

У творчості львів’янина Ва-
силя Ярича зустрічаємо «віч-
ні» теми: кохання, материн-
ство, земну родючість. Цей 
митець працює в царині мону-
ментальної та станкової плас-
тики, й ще своїми першими 
роботами в молоді роки звер-
нув на себе увагу.

Попри індивідуальну специ-
фіку творчої манери кожного 
з цих художників, їх об’єднує 
спільний внесок у зміну світо-
глядних і художніх орієнти-
рів української скульптури на 
межі тисячоліть. Ці скульпто-
ри одні з перших відмовили-
ся від соцреалізму і звернули-
ся до національної української 
пластичної традиції, кожен у 
свій спосіб.

Виставка скульптури у На-
ціональному музеї імені Шеп-
тицького триватиме до 8 бе-
резня.

Фото Йосипа МАРУХНЯКА

у місті лева
 4,8 МЛН – НА РЕМОНТ ТЕАТРІВ
У бюджеті розвитку міста для галузі культури пе-

редбачено 33 млн 71 тис. гривень, які будуть роз-
поділені між театрами, бібліотеками, музеями, фі-
лармонією, палацами і будинками культури, а також 
школами естетичного виховання дітей. Із них 4,8 
млн заплановано на ремонти у театрах міста.

Близько 2 млн 500 тис. закладено для капіталь-
ного ремонту Львівського академічного театру 
імені Леся Курбаса, приблизно 1 млн 150 тис. – на 
капітальний ремонт даху Львівського драматич-
ного театру імені Лесі Українки ще 900 тис. – на 
капітальний ремонт Першого українського театру 
для дітей та юнацтва.

 «СЛУЖБА НА ФЛОТІ –
СПРАВА СИЛЬНИХ» 

Під такою назвою у львівському Будинку офіце-
рів відкрилась фотовиставка, яка розповідає про 
«післякримський» етап українських військових 
моряків. Її привіз до Львова прес-секретар коман-
дування Військово-морських сил ЗС України, капі-
тан 1 рангу Олег Чубук. 

На виставці представлено 36 світлин. Сюжети фо-
тографій показують, що український військовий 
флот після передислокації на материкову частину 
України у стислі терміни доукомплектувався осо-
бовим складом, провів бойове злагодження під-
розділів і майже без перерви продовжив виконан-
ня завдань за призначенням у морі, на березі та в 
повітрі.

 ВОСКОВІ КАРТИНИ

У свічковій кав’ярні «Домініканес» представили 
виставку полотен, написаних воском. За словами 
однієї з авторок експозиції Ірини Данилюк, спочатку 
вона створювала свічкові колекції, згодом разом із 
Іриною Полянською зробили першу картину з воску.

Загалом в експозиції – 24 твори. Також на друго-
му поверсі представлено велику кількість свічок 
авторського виконання. Виставка триватиме до 1 
березня.

 ЧУДОТВОРНА ІКОНА ІЗ ЗАРВАНИЦІ
До храму святого Онуфрія у Львові привезли чу-

дотворну ікону Зарваницької Божої Матері. Через 
молитву до цієї ікони тисячі людей упродовж століть 
отримували заступництво, зцілення та допомогу.

Протягом дев’яти днів у храмі відбуватимуться 
моління перед чудотворною іконою і відправля-
тиметься Дев’ятниця до Богородиці, що розв’язує 
вузли.

Такі різні-різні 
скульптури…

редактор
Надія ПАСТЕРНАК
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Перші перейменування
Верховна Рада в рамках 
декомунізації ухвалила 
Постанову «Про 
перейменування окремих 
населених пунктів та 
районів», відтак на 
мапі України з’явилося 
175 нових назв замість 
тоталітарних топонімів 
радянського періоду.

Згідно із документом, переймено-
вано такі населені пункти та райо-
ни:

ВІННИЦЬКА 
ОБЛАСТЬ
село Радянське Русавської сіль-

ської ради Ямпільського району на 
село Нечуївка;

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 
ОБЛАСТЬ
село Ленінське Апостолівського 

району на село Грушівка;
селище міського типу Щорськ 

Криничанського району на селище 
міського типу Божедарівка;

ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ
Артемівський район на Бахмут-

ський район;
місто Артемівськ на місто Бахмут;

селище Калініна Артемівського 
району на селище Калинівка;

село Кірове Різниківської сіль-
ської ради Артемівського району 
на село Свято-Покровське;

село Красний Пахар Луганської 
селищної ради Артемівського ра-
йону на село Воздвиженка;

село Карла Маркса Піддубнен-
ської сільської ради Великоновосіл-
ківського району на село Мирне;

селище Октябр Великоновосіл-
ківської селищної ради Великоно-
восілківського району на селище 
Благодатне;

селище Октябрське Великоно-
восілківського району на селище 
Керменчик;

село Червона Зірка Комарської 
сільської ради Великоновосілків-
ського району на село Зірка;

село Кіровське Волноваського ра-
йону на село Діанівка;

село Октябрське Волноваського 
району на село Стрітенка;

село Петрівське Октябрської сіль-
ської ради Волноваського району 
на село Петрівка;

селище міського типу Володар-
ське Володарського району на се-
лище міського типу Нікольське;

село Кірове Кальчицької сіль-
ської ради Володарського району 
на село Келерівка;

село Октябрське Тополинської 
сільської ради Володарського ра-
йону на село Криничне;

місто Дзержинськ на місто То-
рецьк;

селище Горького Кіровської се-
лищної ради Дзержинської міської 
ради на селище Дачне;

селище Перше Травня Кіров-
ської селищної ради Дзержин-
ської міської ради на селище Оза-
рянівка;

село Артема Криворізької сіль-
ської ради Добропільського району 
на село Надія;

село Леніна Шилівської сільської 
ради Добропільського району на 
село Мирне;

село Петрівське Золотоколодязь-
кої сільської ради Добропільського 
району на село Петрівка;

село Урицьке Нововодянської 
сільської ради Добропільського ра-
йону на село Весна;

село Артемівка Костянтинівсько-
го району на село Софіївка;

село Ілліча Костянтинівського 
району на село Іллінівка;

село Калініне Сергіївської сіль-
ської ради Красноармійського ра-
йону на село Калинівка;

село Леніне Удачненської селищ-
ної ради Красноармійського райо-
ну на село Молодецьке

село Ленінське Петрівської сіль-
ської ради Красноармійського ра-
йону на село Григорівка;

село Луначарське Новоекономіч-
ної селищної ради Красноармій-
ського району на село Федорівка;

місто Красний Лиман на місто 
Лиман;

селище Дзержинське Тернівської 
сільської ради Краснолиманського 
району на селище Мирне;

село Іллічівка Криволуцької сіль-
ської ради Краснолиманського ра-
йону на село Озерне;

селище міського типу Кіровськ 
Краснолиманського району на се-
лище міського типу Зарічне;

село Червона Україна Комишут-
ської сільської ради Першотравне-
вого району на село Українка;

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
село Чубарівка Волосівської сіль-

ської ради Андрушівського району 
на село Града;

село Червона Зірка Велико-
п’ятигірської сільської ради Берди-
чівського району на село Лісове;

село Радянське Бердичівського 
району на село Романівка;

селище міського типу Воло-
дарськ-Во линський Воло дарсь-
ко-Волинського району на селище 
міського типу Хорошів;

село Дзержинськ Великоцвілян-
ської сільської ради Ємільчинсько-
го району на село Лісове;

село Радянське Калинівської 
сільської ради Коростенського ра-
йону на село Вишневе;

село Ленінське Гізівщинської 
сільської ради Любарського райо-
ну на село Квітневе;

село Комсомольське Олевського 
району на село Покровське;

село Жовтневе Попільнянського 
району на село Квітневе;

село Леніне Радомишльського 
району на село Ставки;

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
село Комсомольськ Руськомо-

крянської сільської ради Тячівсько-
го району на село Німецька Мокра;

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
село Кірове Лукашівської сіль-

ської ради Запорізького району на 
село Гурського;

село Радянське Лукашівської 
сільської ради Запорізького райо-
ну на село Привільне;

село Урицьке Веселівської сіль-
ської ради Запорізького району на 
село Зоряне;

село Куйбишеве Чорноземнен-
ської сільської ради Якимівського 
району на село В’язівка;

Обличчям до майбутнього
Євген БУКЕТ

День за днем Україна 
позбавляється символів 
доби радянської окупації. 

Відтоді, як 8 груд-
ня 2013 року в Києві 
розпочався «леніно-
пад», цей процес три-

ває досі. Вулиці наших міст і 
сіл звільняються від понурих 
кам’яних бовванів, беззмістов-
них для місцевої історії назв із 
ідеологічним присмаком ми-
нулої доби.

Чого вартий сам тільки Ле-
нін: не українець, Україну ніко-
ли не відвідував, причетний до 
знищення мільйонів наших із 
вами земляків, церков, спокон-
вічного традиційного устрою 
життя нашого народу. Та інші: 
організатори репресій, голо-
доморів, ОКУПАНТИ визнаної 
світом Української Народної 
Республіки − чиїми іменами 
називалися міста і села, вули-
ці і провулки, під гаслами яких 
зараз на сході орудують теро-
ристи й новітні загарбники на-

шої багатостраждальної укра-
їнської землі.

Декомунізація, що від 21 
травня минулого року триває 
в країні, має значні успіхи. Її 
вплив відчуває кожен на під-
свідомому рівні, адже приви-
ди минулого століття чимда-
лі менше дивляться на нас із 
табличок на вулицях, із до-
кументів і майже непомітних 
нав колишніх символів.

Минулого тижня сталася без-
прецедентна для новітньої іс-
торії України подія: Верховна 
Рада в рамках декомунізації по-
становою «Про перейменуван-
ня окремих населених пунктів 
та районів» змінила 175 назв! 

Усе відбулося одним голосуван-
ням, без мітингів і акцій протес-
ту, якими два десятиліття жаха-
ли нас прихвосні окупантів.

За ці кілька місяців також 
з’явилися тисячі нових назв ву-
лиць, площ, проспектів, буль-
варів. До 21 травня мапа на-
шої країни повинна оновитися 
пов ністю.

Чи бачимо ми «шалений 
опір» процесу очищення від 
тоталітарної маруди? І не по-
бачимо. Бо декомунізація 
практично доводить, що очи-
щує не лише наше з вами се-
редовище життя, а й душі. 

Елементарний приклад: 
більшість церков Північної, 
Центральної, Східної і Півден-
ної України знаходилися на 
вулицях, що носили імена по-
борників релігії. Погодьтеся, 
значно приємніше відвідува-
ти церкву на вулиці, яка навіть 
просто називається Централь-
ною, аніж того ж Леніна.

А ще я вірю, що саме декому-
нізація стане початком визво-
лення з московської окупації 
півдня Донеччини і Луганщи-

ни та Криму. Жорсткі заяви 
з цього приводу ватажків те-
рористів – яскраве тому свід-
чення. Адже саме в назвах, 
символах – корінь наших бід і 
джерело живлення російсько-
го сепаратизму.

Населеним пунктам Криму 
буде повернуто історичні крим-
ськотатарські назви. Перейме-
нування там відбудеться на під-
ставі рішення Верховної Ради 
України за рекомендаціями Ін-
ституту національної пам’яті та 
Меджлісу кримськотатарсько-
го народу. Також окремою по-
становою Верховної Ради буде 
ліквідовано тоталітарні назви 
на окупованих територіях схо-
ду. Далі відбудеться зміна гео-
графічних карт по всьому світу 
як черговий тест на підтримку 
нашої держави міжнародним 
співтовариством.

Але найголовніше у декомуні-
заційних процесах, повторюся, 
− те, що всі ми разом повертає-
мося обличчям до своїх витоків, 
до історії нашої батьківщини, 
до притаманних нашому краю 
традицій, до майбутнього.

Декомунізація у Вінниці

Логотип декомунізації 
від Українського інституту національної пам’яті
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село Червоноармійське Якимів-

ського району на село Таврійське;

КИЇВСЬКА 
ОБЛАСТЬ
село Червоноармійське Париш-

ківської сільської ради Баришів-
ського району на село Бакумівка;

село Жовтневе Вороньківської 
сільської ради Бориспільського ра-
йону на село Жереб’ятин;

село Кірове Бориспільського ра-
йону на село Кучаків;

село Ленінівка Ревненської сіль-
ської ради Бориспільського району 
на село Затишне;

село Діброво-Ленінське Козин-
цівської сільської ради Бородян-
ського району на село Діброва;

село Куйбишеве Жердівської 
сільської ради Броварського райо-
ну на село Покровське;

село Фрунзівка Бобрицької сіль-
ської ради Броварського району на 
село Гайове;

село Леніне Згурівської селищної 
ради Згурівського району на село 
Щасливе;

село Право Жовтня Згурівського 
району на село Любомирівка;

село Кірове Заруддянської сіль-
ської ради Іванківського району на 
село Калинове;

село Петрівське Димарської сіль-
ської ради Іванківського району на 
село Старий Міст;

село Жовтневе Кагарлицького 
району на село Зелений Яр;

село Петрівське Великоприцьків-
ської сільської ради Кагарлицького 
району на село Виселка;

село Петрівське Горохівської 
сільської ради Кагарлицького ра-
йону на село Горохівське;

село Петрівське Халчанської 
сільської ради Кагарлицького ра-
йону на село Виселкове;

село Петрівське Києво-Свято-
шинського району на село Свято-
петрівське;

село Чапаєве Красятицької се-
лищної ради Поліського району на 
село Лісове;

село Червона Зірка Луговицької 
сільської ради Поліського району 
на село Зірка;

село Орджонікідзе Поліського 
району на село Романівка;

село Ленінське Сквирського ра-
йону на село Тарасівка;

село Чапаєвка Таращанського ра-
йону на село Калинове;

КІРОВОГРАДСЬКА 
ОБЛАСТЬ
село Куйбишеве Бобринецького 

району на село Благодатне;
село Кірове Куйбишевської сіль-

ської ради Бобринецького району 
на село Грузьке;

село Новомосковське Варварів-
ської сільської ради Долинського 
району на село Ситаєве;

село Жовтневе Могильненської 
сільської ради Гайворонського ра-
йону на село Кленове;

селище Іллічівка Перегонівської 
сільської ради Голованівського ра-
йону на селище Лісне;

село Цюрупи Лебединської сіль-
ської ради Голованівського району 
на село Тернове;

село Більшовик Долинської місь-
кої ради Долинського району на 
село Степове;

село Кірове Долинського району 
на село Бокове;

село Крупське Кіровоградського 
району на село Карлівка;

селище Комсомольське Малови-
сківської міської ради Маловисків-
ського району на селище Заповідне;

селище Комінтерн Олександрій-
ського району на селище Новосе-
лівка;

село Леніна Друге Добронадіїв-
ської сільської ради Олександрій-
ського району на село Медове;

село Пролетарське Олександрій-
ського району на село Травневе;

село Леніна Перше Пролетар-
ської сільської ради Олександрій-
ського району на село Зелене;

село Іллічівка Великоандрусів-
ської сільської ради Світловодсько-
го району на село Вищепанівка;

село Ленінка Степанівської сіль-
ської ради Устинівського району на 
село Степове;

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
село Дзержинське Новостріль-

цівської сільської ради Міловсько-
го району на село Березове;

село Жовтневе Коломийчиської 
сільської ради Сватівського району 
на село Джерельне;

селище Комсомольський Петрів-
ської сільської ради Сватівського 
району на селище Лагідне;

село Первомайськ Сватівського 
району на село Травневе;

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
село Леніне Баштанського райо-

ну на село Лук’янівка;
село Червона Зірка Плющівської 

сільської ради Баштанського райо-
ну на село Шляхове;

село Щорса Григорівської сіль-
ської ради Братського району на 
село Степове;

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
місто Іллічівськ на місто Чорно-

морськ;
село Воровського Миколаївської 

селищної ради Миколаївського ра-
йону на село Ставкове;

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
місто Червонозаводське Лох-

вицького району на місто Завод-
ське;

село Радянська Дача Качанів-
ської сільської ради Гадяцького ра-
йону на село Дачне;

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
село Жовтневе Чернелево-

Руської сільської ради Тернопіль-
ського району на село Соборне;

ХАРКІВСЬКА 
ОБЛАСТЬ
селище Жовтневе Асіївської сіль-

ської ради Балаклійського району 
на селище Слобожанське;

село Жовтневе Іванівської сіль-
ської ради Барвінківського району 
на село Високе;

село Інтернаціональне Близню-
ківської селищної ради Близнюків-
ського району на село Батюшки;

село Пролетарське Уплатнівської 
сільської ради Близнюківського 
району на село Кленове;

селище Крупської Улянівської 
сільської ради Богодухівського ра-
йону на селище Зарічне;

село Жовтневе Рубіжненської 
сільської ради Вовчанського райо-
ну на село Замулівка;

село Жовтневе Друге Вовчан-
ського району на село Миколаївка;

село Жовтневе Червоноармій-
ської Першої сільської ради Вов-
чанського району на село Лиман;

село Пролетарське Червоноар-
мійської Першої сільської ради 
Вовчанського району на село Ло-
сівка;

село Радянське Червоноармій-
ської Першої сільської ради Вов-
чанського району на село Граф-
ське;

селище Профінтерн Гонтарів-
ської сільської ради Вовчанського 
району на селище Вишневе;

село Червоноармійське Друге 
Вовчанського району на село Ки-
рилівка;

селище Мануїлівка Полівської 
сільської ради Дергачівського ра-
йону на селище Григорівка;

село Ілліча Козачо-Лопанської 
селищної ради Дергачівського ра-
йону на село Нова Козача;

селище Комунар Пересічанської 
селищної ради Дергачівського ра-
йону на селище Курортне;

село Котовського Новомажарів-
ської сільської ради Зачепилів-
ського району на село Котівка;

село Червоний Жовтень Бердян-
ської сільської ради Зачепилів-
ського району на село Травневе;

село Червоноармійське Бер-
дянської сільської ради Зачепи-
лівського району на село Вишне-
ве;

село Петрівське Новомажарів-
ської сільської ради Зачепилів-
ського району на село Петрівка;

селище міського типу Комсо-
мольське Зміївського району на се-
лище міського типу Слобожанське;

село Червона Поляна Іванчуків-
ської сільської ради Ізюмського ра-
йону на село Поляна;

село Комунарка Павлівської сіль-
ської ради Кегичівського району на 
село Новоіванівка;

селище міського типу Чапаєве 
Кегичівського району на селище 
міського типу Слобожанське;

село Комунарське Чапаєвської 
селищної ради Кегичівського ра-
йону на село Козацьке;

село Улянівка Чапаєвської се-
лищної ради Кегичівського району 
на село Олександрівське;

село Ленінка Красноградського 
району на село Зоряне;

село Чапаєве Ленінської сільської 
ради Красноградського району на 
село Вишневе;

селище Ленінське Кобзівської 
сільської ради Красноградського 
району на селище Дружба;

село Комсомолець Рябоконів-
ської сільської ради Краснокут-
ського району на село Хутірське;

селище Комсомольське Китчен-
ківської сільської ради Краснокут-
ського району на селище Бузова;

селище Жовтневе Кінненської 
сільської ради Лозівського району 
на селище Лагідне;

селище Комсомольське Лозів-
ського району на селище Миролю-
бівка;

село Радянське Комсомольської 
сільської ради Лозівського району 
на село Степове;

село Петрівське Орільської се-
лищної ради Лозівського району 
на село Українське;

село Реводарівка Царедарівської 
сільської ради Лозівського району 
на село Водолага;

село Червоний Шахтар Цареда-
рівської сільської ради Лозівського 
району на село Рубіжне;

село Комінтерн Станичненської 
сільської ради Нововодолазького 
району на село Слобожанське;

село Комсомольське Просянської 
сільської ради Нововодолазького 
району на село Новопросянське;

село Новокомсомольське Пече-
нізької селищної ради Печенізько-
го району на село Приморське;

село Комунар Харківського райо-
ну на село Котляри;

селище Радгоспне Кулиничів-
ської селищної ради Харківського 
району на селище Елітне;

село Петрівське Іванівської сіль-
ської ради Чугуївського району на 
село Степове;

селище Чапаєва Новопокров-
ської селищної ради Чугуївського 
району на селище Роздольне;

село Ленінка Аркадівської сіль-
ської ради Шевченківського райо-
ну на село Роздольне;

ХЕРСОНСЬКА 
ОБЛАСТЬ
селище Радгоспне Скадовського 

району на селище Благодатне;

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
село Ленінське Драбівського ра-

йону на село Богданівка;
селище Радгоспне Ленінської 

сільської ради Драбівського райо-
ну на селище Квітневе;

селище Петровського Вознесен-
ської сільської ради Золотонісько-
го району на селище Степове;

селище Петрівське Михайлів-
ської сільської ради Кам’янського 
району на селище Лісове;

ЧЕРНІГІВСЬКА 
ОБЛАСТЬ
село Петровського Фастовецької 

сільської ради Бахмацького району 
на село Вишневе;

село Червона Зірка Гайворон-
ської сільської ради Бахмацького 
району на село Залісся;

село Червоний Остер Хороше-
озерської сільської ради Борзнян-
ського району на село Остер;

село Пролетарське Коропського 
району на село Поліське;

село Свердловка Коропського ра-
йону на село Деснянське;

село Червона Поляна Оболон-
ської сільської ради Коропського 
району на село Поляна;

село Червоний Лан Лукнівської 
сільської ради Коропського району 
на село Некрите;

селище Комсомольське Козилів-
ської сільської ради Корюківського 
району на селище Довжик;

село Червона Буда Охрамієвиць-
кої сільської ради Корюківського 
району на село Романівська Буда;

село Червоний Довжик Савинків-
ської сільської ради Корюківського 
району на село Бурківка;

село Ленінівка Менського району 
на село Сахнівка;

село Червоні Гори Ленінівської 
сільської ради Менського району 
на село Святі Гори;

село Пам’ять Леніна Куковицької 
сільської ради Менського району 
на село Загорівка;

село Червоний Маяк Куковиць-
кої сільської ради Менського райо-
ну на село Овчарівка;

селище Чапаєвка Менського ра-
йону на селище Садове;

село Червоні Партизани Чапаєв-
ської сільської ради Менського ра-
йону на село Нові Броди;

село Червоні Луки Лісківської 
сільської ради Менського району 
на село Луки;

село Красне Орлівської сільської 
ради Новгород-Сіверського району 
на село Сапожків Хутір;

село Комуна Смоської сільської 
ради Прилуцького району на село 
Лісове;

село Пролетарське Мазківської 
сільської ради Прилуцького райо-
ну на село Ладівщина;

село Пролетарська Рудня Недан-
чицька сільська рада Ріпкинського 
району на село Рудня;

село Червона Гута Неданчицька 
сільська рада Ріпкинського району 
на село Гута;

село Першотравневе Орликів-
ської сільської ради Семенівського 
району на село Хандобоківка;

село Червоний Гай Хотіївської 
сільської ради Семенівського райо-
ну на село Березовий Гай;

село Горького Олексинської сіль-
ської ради Срібнянського району 
на село Антішки.

За матеріалами офіційного сайта 
Верховної Ради України
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 ВЕЧІР ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ

Їх було 38 козаків. 38 відчайдухів, котрі вирішили 
не коритися більшовицькій кулі, а померти вільни-
ми людьми. У 1923 році отамани Холодного Яру і 
Чорного лісу Київщини, сотники-січовики, кубанці 
підняли повстання у Лук’янівському СІЗО. 

Вшановували пам’ять повсталих у Будинку вчи-
теля 9 лютого – 93 роковини з дня повстання. Роз-
повідав про цю подію президент історичного клубу 
«Холодний Яр» Роман Коваль. Він нагадав про пе-
редісторію тюремного подвигу козаків. У 1922 році 
завербовані чекістами колишні отамани «Гамалія» 
і «Завірюха» ініціювали великий з’їзд ватажків ко-
зацького опору проти окупантів у Звенигородці. Чи-
мало ошуканих повстанців було арештовано біль-
шовицькою владою і доправлено до Лук’янівського 
СІЗО. На початку 1923 року у двох камерах Лук’янівки 
утримувалося 42 повстанських командири. 2 люто-
го відбувся суд, і майже всіх присудили до розстрілу. 

Уранці 9 лютого засуджені заволоділи револь-
вером охоронця, обливши того кип’ятком, захо-
пили кімнату з рушницями і набоями. Протягом 
чотирьох годин тривав нерівний бій з охороною, 
більшість повсталих відстрілювалися до останньої 
кулі, яку залишили для себе. 

Вшанували загиблих героїв відомі музиканти, що 
виконали свої пісні. Серед них були лідер гурту «Тінь 
сонця» Сергій Василюк, кобзарі Тарас Силенко та його 
син Святослав, акустичний гурт «Полікарп». Депутат 
Юрій Сиротюк розповів, що сам відсидів у тих місцях, 
де були «холодноярівці», зазначивши, що аж ніяк не 
тішиться з цього факту, адже там мають відбувати 
покарання вороги України, а не патріоти. Завершив-
ся вечір гімном Української революції 1917 року «За 
Україну, за її волю…» гуртом «Хорея козацька».

Сергій БАХІН

Стрічка про мир 
у Музеї революції

Сергій БАХІН

Суб’єктом міжнародного 
права Україна вперше 
стала 9 лютого 1918 року. 

Цього дня молода дер-
жава підписала мир-
ний договір з кра-
їнами Четверного 

союзу. Закріпили документ 
сургучною печаткою о 2 го-
дині ночі представники Укра-
їнської Народної республіки 
– з одного боку, Німеччини, 
Австро-Угорщини, Туреччини 
і Болгарії – з іншого. 

Перипетії епохальної для нас 
події фільмували тоді на каме-
ру, і того ж року з цих кадрів 
була створена документальна 
стрічка. Довгий час плівка збе-
рігалася в Німеччині, аж поки 
її не віднайшли вітчизняні до-
слідники. Торік співробітники 
Музею Української революції 
1917−1921 років виявили фільм 
«Der erste friedensvertpag des 
Weltkrieges» («Перший мир-
ний договір світової війни») 
у бундесархіві. Як засвідчили 
музейники, за майже сто років 
це кіно ніде не демонструвало-
ся. І вперше його було показа-
но перед великою аудиторією 
саме у річницю підписання до-
говору – 9 лютого 2016 року. 
Прем’єра відбулася у стінах 
Музею Української революції, 
що знаходиться у приміщенні 
Будинку вчителя, яке в ті бу-
ремні роки було місцем пере-
бування Центральної Ради. 
Презентував і коментував кар-
тину директор музею Олек-
сандр Кучерук.

Німа стрічка триває близь-
ко десяти хвилин, протягом 
цього часу показують і презен-
тують представників із п’яти 
країн; далі демонструється мо-

мент підписання, скріплення 
печаткою − наша держава ви-
користовувала печатку саме 
УНР. Цікаво, що навіть під час 
цієї урочистої події турецькі 
посланці курили сигари. Після 
кульмінації показують уже роз-
слаблених дипломатів, що за 
протоколом таких подій фото-
графуються. А на завершення – 
традиційний прийом із шам-
панським. 

Згідно з підписаним до-
говором, сторони припиня-
ли бойові дії і між ними вста-
новлювався мир. Німці й 
австро-угорці зобов’язувалися 
допомогти українцям у вій-
ськових справах, за що ті мали 
отримати продовольчу до-
помогу. Цей мирний договір 
сприяв і припиненню бойо-
вих дій з боку більшовицької 
Росії. Попри пручання тодіш-
ньої радянської влади, вона 
таки змушена була через мі-
сяць приєднатися до договору, 
і, відповідно, вивести війська з 
території України. 

Як вважає більшість україн-
ських істориків, саме підписан-
ня цього документа врятува-

ло Україну від більшовицької 
навали, адже гарантами те-
риторіальної цілісності моло-
дої держави стали країни з по-
тужною військовою міццю. І це 
відохотило загарбників різ-
ного кшталту (комуністи, мо-
нархісти тощо) з боку північно-
східного сусіда щодо зазіхань 
на Україну.

Утім, далеко не всі дослідни-
ки притримуються такої дум-
ки. Є й прихильники позиції 
урядовців того часу − Симо-

на Петлюри і Олександра 
Шульгіна, котрі були проти 
мирного договору з членами 
Четверного союзу й ратува-
ли за союз із країнами Антан-
ти (насамперед, Францією й 
Великою Британією). У знак 
протесту проти переговорів у 
Брест-Литовську вони оголо-
сили про свою відставку з ке-
рівних посад. За часів роботи 
Шульгіна на посаді генераль-
ного секретаря з міжнарод-
них справ Франція з Велико-
британією де факто визнали 
УНР, але ця звістка надійшла 
вже після підписання Брест-
ського мирного договору.

А у 1919 році на Паризькій 
конференції за підсумками 
Першої світової війни Укра-
їну посадили поряд із краї-
нами, що програли. І це було 
наслідком тих переговорів, 
вважають скептики. У той час, 
коли переможці визнали неза-
лежність Польщі, Фінляндії, 
Чехословаччини, Югославії, 
країни Балтії, Україні у тако-
му праві відмовили саме через 
брест-литовські домовленості, 
переконана частина вітчизня-
них істориків.
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