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Напередодні цьогорічних 
85-х роковин Великого терору 
1937–38 рр. у музеї книги 
і друкарства відбувалася 
виставка «Правда історії: 
джерела», присвячена 70-річчю 
від дня народження доктора 
історичних наук, лауреата 
Національної премії ім. Тараса 
Шевченка Сергія Білоконя.

Н
а виставці експонува-
лися надзвичайно ціка-
ві матеріали з  приват-
ної колекції ювіляра. 
Це рідкісні книжки ХХ 

століття, заборонені царською та 
радянською цензурою, збірники 
зі списками книжок, що підляга-
ли вилученню з  бібліотек і  тор-
гівельної мережі, твори худож-
ників-шістдесятників, з  якими 
Сергій Білокінь товаришував. 
Основною  ж частиною виставки 
стали історичні та джерелознав-
чі праці самого ювіляра. На сьо-
годні їх у  автора кілька сотень. 
Сергій Білокінь добре відомий як 
дослідник біографій видатних ді-
ячів. Значною частиною його на-
укового доробку є дослідження, 
спрямовані на відродження, за-
хист і збереження пам’яток укра-
їнської культури. За висловом 
відомого дисидента радянських 
часів Івана Дзюби, автора широ-
ковідомої праці «Інтернаціона-
лізм чи русифікація?»: «Сергій 
Білокінь здобув заслужений ав-
торитет джерелознавця, біблі-
ографа, книгознавця, історика, 
мистецтво- й літературознавця. 
У  кожній з  цих царин він зро-
бив чимало, а подекуди його вне-
сок просто унікальний; скажімо, 
в  українське джерелознавство, 
у  Нарбутіану, у  вивчення куль-
турного життя, культурної істо-
рії Києва, маловідомих сторінок 
мистецтва і  мистецтвознавства, 
окремих яскравих діячів культу-
ри (М. Бойчук, Ф. Ернст, М. Зе-
ров, В. Модзалевський, С. Та-
ранушенко та інші). Він вражає 
ерудицією, зрілістю міркувань та 
поважністю намірів. Здається, він 
і народився для  науки».

А відомий києвознавець, автор 
багатьох книг з історії столиці, іс-
торик Ігор Гирич, додає до пор-
трету видатного науковця: «Його 
статтям притаманний особливий 
почерк, їх не сплутати зі стаття-
ми інших авторів. Творчий стиль 
його публікацій за мовою, струк-
турою та композицією близький 
до праць класиків української 
культурологічної історіографії. 
Білоконеві студії завжди супро-
водяться розлогими примітками 
джерелознавчого характеру…»

Виступаючи на відкритті ви-
ставки, відомі дослідники Ігор 
Гирич, Світлана Панькова, Ва-
силь Овсієнко, Наталя Осьмак, 
Олексій Панасюк, Галина Коваль-

чук, Сергій Кролевець підкрес-
лили скрупульозність і  наукову 
чистоту історичних досліджень 
Сергія Білоконя, його особливий 
внесок у  розвінчування ленін-
сько-сталінської міфології кому-
нізму. Білокінь ґрунтовно, винят-
ково за документами, дослідив 
масовий терор у  Радянському 
Союзі, починаючи з  криваво-
го більшовицького переворо-
ту 1917 року. Результатом стала 
книга С. Білоконя «Масовий те-
рор як засіб державного управ-
ління в  СРСР 1917–1941 рр.», 
за яку її автор цілком заслуже-
но отримав Національну премію 
ім. Тараса Шевченка у 2002 році. 
Книга вже витримала декілька 
перевидань з 1999 року. Видання 
викриває та демонструє на загал 
засоби й механізми більшовиць-
кого терору в  період Розстріля-
ного Відродження та боротьби за 
самостійність України. Це історія 
нерівного, драматичного і навіть 
трагічного протистояння націо-
нальних еліт представникам ра-
дянської держави та правлячої 
партії, які прагнули їх підпоряд-
кувати або  ж цілком знищити. 
Це правдива історична книга про 
сутність тоталітарної комуніс-
тичної ідеології, злочинну прак-
тику її втілення на теренах СССР, 
зокрема, на території України, 
в усіх її антилюдських, жорстоких 
і потворних проявах. Наукове до-
слідження про більшовицький 
геноцид, трагічну долю україн-
ської інтелектуальної (і  не тіль-
ки) еліти, про «сторозтерзаний 
Київ», прочитати яке –  це отрима-
ти унікальну можливість почути 
правду про болісні сторінки на-
шої історії, історіософське осмис-
лення національної катастрофи 
українського та інших народів 
СССР першої половини ХХ ст.

У гітлерівців був циркуляр –  
«Морок і  туман», згідно з  яким 
люди, що могли протистояти ре-
жимові, зникали без жодного слі-

ду. Але вся система ВЧК-ОГПУ-
НКВД-КГБ діяла саме в  такому 
режимі –  найсуворішої секрет-
ності й дезінформації, що при-
ховували чи прикривали масо-
ві злочини. Знаємо, як розстріли 
НКВД у  Биківні чи знищення 
польських офіцерів у  Катині ви-
давалися за злочини гітлерівців, 
а, скажімо, про обставини загибе-
лі та місце страти видатних укра-
їнських діячів у  Сандормосі ми 
дізналися зовсім нещодавно, та 
й то цілком випадково, завдяки 
невтомному й сміливому дослід-
никові таємних поховань НКВД 
Юрію Дмітрієву, нині пересліду-
ваному путінським режимом.

Найбільша цінність праці 
С. Білоконя в  тому, що він по-
дає квінтесенцію масового ко-
муністичного терору, виводить 
його основну формулу, доводя-
чи, що масовий терор укоріне-
ний не в  ідейних перегинах чи 
злій волі якоїсь там особи з чис-
ла вождів більшовицької партії, 
а  в  органічній природі комуніз-
му як утопії, спроби здійснен-
ня якої неминуче обертаються 
на масову людську катастрофу. 
Вчений розкриває глибинну на-
укову основу масового терору –  
марксистсько-ленінське вчення 
про класову боротьбу, яке реа-
лізується на практиці в  систе-
мі злочинів проти людяності. 
Дослідник подає конституцію 
«імперії зла» та її головного ру-
шія –  масовий терор –  не з серед-
ини системи ЧК-НКВД-МГБ, 
а з боку суспільства, яке й стало 
жертвою тоталітарних «перетво-
рень». Але при тому дослідник 
виходить з  матеріалів і  приро-
ди саме «імперії зла» та їхнього 
стосунку й значення для базо-
вих цінностей людства, світової 
історії та культури. Якщо гітле-
рівці застосовували масовий те-
рор швидше як механічний засіб 
для досягнення певних цілей, то 
червоний масовий терор був ор-
ганічно ідейний, усвідомлений, 
прогнозований і програмований 
у  всіх своїх складниках, у  своє-
му соціальному, географічному 
та часовому розгортанні. Спрос-
товуючи будь-які ідеологічні мі-
фологеми про «поганих діячів», 
Cергій Білокінь дослідив масо-
вий терор на такому самому сис-
темному рівні, на якому Менде-
лєєв вивчав та систематизував 
хімічну природу матерії. Біло-
кінь і  собі складає «періодичну 
систему» масового терору: фор-
мування насильницькими ме-
тодами «комуністичної породи» 
людей і планомірне, послідовне, 
вмотивоване винищення відбра-
кованих. Цілі класи й соціаль-
ні групи не просто стиралися, 
а  використовувалися для дер-
жавного будівництва в  СССР, 

для зміни демографічних та гео-
стратегічних факторів (і, відпо-
відно, масовий терор ставав ви-
значальним для нарощування 
й розміщення «трудової армії» 
та виконання державних пла-
нів, усіх сталінських п’ятирічок, 
«будов комунізму» тощо), а  вже 
цілком використаний і  більше 
не придатний або зайвий «люд-
ський матеріал» остаточно «ути-
лізували». Не життя як вища 
цінність визначало умови іс-
нування, а  засади комуністич-
ного існування диктували сам 
спосіб життя і взагалі –  чи жити 
і  кому… Сергій Білокінь про-
слідкував розгортання масово-
го терору в  часі й стосовно тих 
чи інших соціальних категорій, 
дослідив його форми й методи, 
зони концентрації –  як моделю-
вання на тих самих Соловках 
«власти соловєцкой» чи пак –  
«міні-совєцкой» в  «ідеальному» 
плані. Справді, виходив якийсь 
диявольський світ, де абсолютне 
моральне знецінення особистос-
ті, масові тортури й смерть див-
но співіснували з табірною… ху-
дожньою самодіяльністю. (Німці 
згодом повторили той досвід 
у своїх концтаборах). Як бачимо, 
послідовно нищаться всі, і  ні-
кому нема порятунку: колишні 
царські службовці, духовенство, 
інтелігенція, селяни, навіть ро-
бітники –  все суспільство, від-
повідно до марксистсько-ленін-
ського вчення про його класову 
будову. Хвилі масового терору 
накочують зі страшною невмо-
лимістю, раз-у-раз заливаючи 
кров’ю одну шосту Земної кулі, 
«гдє так вольно дишит чєловєк». 
Уся держава перетворюється на 
великий концтабір із самодіяль-
ністю!

«Вєлікій Лєнін» започаткував 
цей комуністичний масовий те-
рор у всіх його основних формах 
і методах, а «вєлікій Сталін» лише 
успішно продовжив, довівши ма-
совий терор до апофеозу та ви-
щої політичної ірраціональнос-
ті! Масовим терором політичне 
керівництво СССР спробувало 
змінити природу людини –  для 
відповідного масового зомбуван-
ня, манкуртизації, духовного ви-
холощення: «катування й страх 
перед ними породжують нові 
інстинкти, нові рефлекси, нові 
психофізіологічні зв’язки. Стара 
психіка, колишня душа зникає, 
а порожнє місце заповнює анти-
людська ідеологія. Так форму-
ється істота не людського, а рад-
ше післялюдського біологічного 
виду». Замість природно сфор-
мованих етносів виникла безрід-
на суміш «нової історичної спіль-
ності –  радянського народу», що 
в тій чи іншій пропорції заселяє 
країни колишнього СССР (це до-

бре видно на окупованій частині 
українського Донбасу).

Масовий терор в Україні найпер-
ше був спрямований на знищен-
ня української (і не тільки) еліти. 
Книга С. Білоконя дає надзвичай-
но широку картину напрямів руй-
нівної дії репресивного механізму 
щодо всього українського гума-
нітарного простору, яка, на пере-
конання більшовицьких ідеоло-
гів, власне і визначала здійснення 
докорінного перелому в  масовій 
свідомості з  метою цілковито-
го відриву українців від історич-
них коренів, розриву традицій-
них зв’язків між поколіннями та 
стирання історичної пам’яті, що 
мало забезпечити подальше без-
перешкодне «промивання мізків» 
та формування з чистого аркуша 
так званої «нової людини –  будів-
ника комунізму». Така масштабна 
«зачистка» передбачала і  фізичне 
знищення носіїв «старої ідеоло-
гії» –  передусім діячів науки і куль-
тури, –  і  ліквідацію будь-яких ма-
теріальних свідчень справжньої 
історії України та українського 
народу –  пам’яток архітектури, 
музейних експонатів і  предметів 
старовини, архівних документів 
і матеріалів, книжок і періодичних 
видань. Історично український 
народ виявився потравмованим, 
пошматованим та геть морально 
знищеним. І  цей жахливий факт 
має стати головним звинувачен-
ням на антикомуністичному про-
цесі –  аналогічному Нюрнберг-
ському. Фундаментальна праця 
Сергія Білоконя саме і є заверше-
ним корпусом звинувачень для та-
кого суду, адже страшні, катастро-
фічні для народів СССР рішення, 
які приймало сталінське політбю-
ро, аби пустити на «стройкі кому-
нізма» або просто під ніж черго-
ві мільйони приречених, досі не 
засуджені, а  нинішня путінська 
Росія робить спроби методами 
«гібридної» агресії повернути ко-
лишні колонії в  неототалітарну 
імперію радянського штибу…

Історик Ярослав Дашкевич на-
звав працю Сергія Білоконя «ен-
циклопедією винищення укра-
їнського народу»… Ось чому ця 
книга мусить бути настільною 
в  кожній українській родині, не 
кажучи про всі освітні заклади, бі-
бліотеки, адже викриття й осмис-
лення національної катастрофи, 
якою були і Масовий комуністич-
ний терор, і  Геноцид-голодомор, 
були й залишаться найчутливі-
шим барометром стану україн-
ського суспільства й вектора його 
розвитку, який певним силам усе-
редині країни і ззовні так кортить 
повернути назад –  у страшне тота-
літарне минуле.

Георгій ЛУК’ЯНЧУК,
голова МГО «Соловецьке братство»

ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРГІЯ БІЛОКОНЯ — 
         ДЗЕРКАЛО ІСТОРІЇ ХХ ВІКУ

Ювіляр Сергій БІЛОКІНЬ на відкритті 
виставки «Правда історії: джерела»
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Три дні на Поліссі, 
в Новоград-Волинську 
тривало Міжнародне свято 
літератури і мистецтва 
«Лесині джерела». Саме 
у рамках цього свята в Музеї 
родини Косачів відбувався 
ХІІІ Всеукраїнський конкурс 
виконавців художнього 
слова імені Лесі Українки. 

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

С
аме на цій гостинній 
звягельській землі на-
родилася Леся Українка, 
яка прославила Україну 
та свій край далеко за 

межами. Саме сюди з усіх куточ-
ків України їдуть на конкурс по-
ціновувачі творчості великої пое-
теси: молоді актори та досвідчені 
метри.

Популяризація творів Лесі 
Українки, заохочення до класич-
ної спадщини молодих талантів, 
сприяння формуванню профе-
сійності, високої духовності, усві-
домлення національної ідеї –  це 
перелік завдань, що ставлять пе-
ред собою організатори конкурсу.

Мені не просто пощастило по-
бувати в цьому чудовому краї, а й 
випала честь бути членом журі 
конкурсу.

«Всеукраїнський конкурс ви-
конавців художнього слова імені 
Лесі Українки, який відбувається 
у рамках свята літератури і мис-
тецтв «Лесині джерела», розпо-
чинає свою історію з 2006 року, –  
розповідає Людмила Онищук, 
координаторка конкурсу, член 
організаційного комітету Між-
народного свята літератури і мис-
тецтв «Лесині джерела». –  Авто-
ром ідеї є заслужений працівник 
культури і  багаторічний режи-
сер цього дійства Микола Мар-
тинюк. У  2012 році він запропо-
нував мені готувати конкурс. На 
той час я  працювала завідувач-
кою відділу обслуговування цен-
тральної міської бібліотеки імені 
Юрія Ковальського. Зізнаюся, що 
страшнувато було братися за таку 

важливу, не зовсім відому мені 
справу. Я  ж водночас попросила 
свою колегу, бібліотекарку Олену 
Кобрину допомогти. Після пер-
шого конкурсу Микола Марти-
нюк, хоч і  суворий щодо роботи 
й фанат своєї справи, сказав, що 
«будуть з мене люди». Ось так уже 
сім років і  проводжу конкурс із 
величезним задоволенням».

Окрім громадської роботи, 
Людмила Онищук працює на 
посаді директорки міської цен-
тралізованої бібліотечної сис-

теми відділу культури і  туриз-
му Новоград-Волинської міської 
ради. З  часом і  досвіду набула, 
з’явилися нові ідеї, знайомства. 
Щоразу дбає, аби конкурсан-
тів оцінювало високопрофесій-
не журі. Цього року, до речі, не 
вперше головою журі запроси-
ла заслуженого діяча мистецтв 
України, професора, кандидата 
мистецтвознавства, актора і дра-
матурга, перекладача п’єс і  кри-
тика Василя Неволова. Ще один 
професійний член журі Петро 
Ільченко, театральний режисер, 
викладач режисури.

З трепетом і неабияким хвилю-
ванням Людмила Онищук ста-
виться до конкурсу. Їй не байду-
жа доля кожного учасника. Вона 
вболіває разом з  ними: поділяє 

радощі й невдачі. А  напруга ве-
лика, планка висока, деяких кон-
курсантів помічають члени журі, 
і саме та оцінка впливає на їхню 
подальшу долю. Для неї вони всі 
талановиті, всіх хочеться відзна-
чити.

Цього року в  конкурсі взяли 
участь 16 молодих акторів і  сту-
дентів. Звучали вірші, літературні 
композиції, уривки з поем і дра-
матичних творів Лесі Українки.

У залі западала тиша, коли сту-
дент Херсонського училища 
культури і  мистецтв Олександр 
Гмирін виконував монолог Юди 
з  поеми «На полі крові». Ма-
ленька дівчинка так прониклася 
його грою, що прихилилася до 
мами й заплакала. Вірю, що не-
вдовзі Олександр вийде на вели-
ку сцену театру й «на нього» йти-
ме глядач. Головне –  правдивість 
і довіра слухача. А ще –  бурхливі 
щедрі оплески, якими обдаро-
вували кожного учасника. Ко-
ротко, чітко й лаконічно звуча-
ла літературна композиція «Твої 
листи завжди пахнуть зов’ялими 
трояндами» у  виконанні Мари-
ни Гречіхіної, студентки Київ-
ського національного універси-
тету театру, кіно і  телебачення 
імені І. Карпенка-Карого. Сту-
дент цього самого закладу Ан-
дрій Шимановський блискуче 
виконав вірш із циклу «Подорож 
до моря». Через душу пропуска-
ла вірш циклу «Сльози-перли» 
Оксана Інжиєвська, актриса Но-
воград-Волинського народного 
театру імені Лесі Українки. Пре-
красна акторська гра, чудова 
дикція у  Дениса Контурського, 
студента Житомирського коле-
джу культури і мистецтв ім. Огі-
єнка. Він блискуче читав уривки 
з поеми «Самсон».

«У наш складний, неспокійний 
час зовнішнього та внутрішнього 
протистояння в  країні –  це один 
з  небагатьох мистецьких захо-
дів, який єднає український на-
род силою Лесиного слова, –  ска-
зав учасник конкурсу Олександр 
Гмирін. –  Я  щасливий бути час-
тиною цього великого дійства. 

 Затишна оселя Музею родини Ко-
сачів зібрала нас, конкурсантів, 
з  різних куточків України. Про-
фесійні актори та студенти твор-
чих навчальних закладів Жито-
мира, Новограда-Волинського, 
Києва, Луцька, Рівного, Херсон-
щини приїхали на батьківщину 
Лесі Українки, щоб долучитися 
до духовної криниці класичної 
спадщини, продемонструвати 
професійну майстерність, обмі-
нятися досвідом та поспілкува-
тися з однодумцями. Дякую тобі, 
місто Новоград-Волинський, за 
теплу і незабутню зустріч. Дякую 
своїй наставниці Надії Жиленко 
за працю, терпіння, віру в  мене. 
Я  гордий представляти Херсон-
щину, наш Таврійський край, 
наше училище культури».

Після тривалих обговорень 
журі визначило переможців 
ХІІІ Всеукраїнського конкурсу 
виконавців художнього слова 
імені Лесі Українки.

Перше місце та грошову винаго-
роду 3000 гривень виборов Денис 
Контурський (Житомир), друге 
місце та приз 2000 гривень у Єли-
завети Павленко (Київ), третє 
місце та 1000 гривень у  Марини 
Гречіхіної (Київ).

Головну нагороду –  гран-прі 
та грошовий приз 4000 гривень 
здобув Андрій Шимановський 
(Київ).

«Чесно кажучи, я не сподівався 
на таку перемогу, –  зізнався Ан-
дрій Шимановський. –  Але все до 
того вело. Я, до речі, родом з Ба-
ранівського району, це зовсім 
близько. Коли дізнався про кон-
курс, пішов до бібліотеки, взяв 
двотомник Лесі Українки, пере-
читав її листи. Мені сподобався 
вірш з циклу «Подорож до моря». 
Почав перейматися її світогля-
дом. І ось це мій перший конкурс 
і  перший успіх. Я  не лицемірю, 
але справді відкрив для себе Лесю 
Українку. І, до речі, коли при-
їхав на конкурс, то спершу доро-
га мене привела не сюди, в Музей 
родини Косачів, а  саме в  Музей 
Лесі Українки. Я походив залами. 
Можливо і це надихнуло».

Члени журі відзначили двох 
учасниць з  Новограда-Волин-
ського. Так, диплом за глибоке 
розуміння шотландського епосу 
отримала Ольга Дахіна, а Оксана 
Інжиєвська –  дипломом за май-
стерне розкриття лірики Лесі 
Українки.

«Післясмак конкурсного про-
слуховування справді дуже при-
ємний, бо рівень більшості кон-
курсантів був дуже високим, 
обраний ними конкурсний ре-
пертуар –  надзвичайно цікавим. 
Це вселяє оптимізм і підтверджує 
необхідність проведення таких 
творчих змагань. Вони відкрива-
ють нові імена, стають прекрас-
ним творчим майданчиком для 
ствердження і  злету. Отож, ле-
тіть, талановиті «голуб’ята», хай 
освячує і  підтримує вас у  житті 
безсмертне ім’я Лесі Українки», –  
сказав Василь Неволов, голова 
журі конкурсу.

Свято «Лесині джерела» закін-
чилося, гості й учасники конкур-
су роз’їхалися, а  в  організаторів 
розпочалася підготовка вже до 
наступного свята.

Фото авторки

ЄДНАЙМОСЯ СИЛОЮ ЛЕСИНОГО СЛОВА

Члени журі конкурсу: Людмила ЧЕЧЕЛЬ, Василь НЕВОЛОВ, Петро ІЛЬЧЕНКО

Переможці ХІІІ Всеукраїнського конкурсу виконавців художнього слова 
імені Лесі Українки

Денис КОНТУРСЬКИЙ читає уривок з поеми «Самсон»
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9–13 серпня 2018 року на 
Волині відбувся Восьмий 
Міжнародний фестиваль 
українського фольклору 
«Берегиня». Ця неординарна 
і самобутня культурно-
мистецька подія надзвичайно 
важлива не лише для Волині, 
а й для всієї України. 

Ф
естиваль від своїх по-
чатків несе ідеї утвер-
дження української 
держави у  світовому 
культурно-мистець-

кому співтоваристві, єднання 
українців навколо тих духовних 
цінностей, що є підґрунтям 
і  важливою умовою побудови 
міцної української держави.

Метою фестивалю є збережен-
ня скарбів народного мистецтва 
як основи нематеріальної куль-
турної спадщини, відтворення 
календарної обрядовості літньо-
осіннього циклу «Від зажинок 
до Пречистої», популяризація 
традиційних народних ремесел 
і  ключове –  формування патріо-
тизму, виховання національного 
світогляду, почуття гордості за 
свій народ і готовності стати для 
його оборони.

Неофіційним гімном Восьмого 
фестивалю українського фоль-
клору «Берегиня», що чотири 
дні вирував у  Луцьку, Берестеч-
ку, Пляшевій та урочищі Вов-
чак Турійського району, у  селі 
Лобачівка Горохівського райо-
ну стала пісня-гімн «Волинь моя, 
краса моя, земля моя сонячна». 
Захоплені гостинністю і  щедріс-
тю волинян, їхніми віковими 
традиціями й давньою історією, 
мальовничими краєвидами дві 
з  половиною тисячі учасників 
дійства –  народні артисти, бан-
дуристи, учасники художньої са-
модіяльності, фольклористи й 
етнографи, майстри з  усіх країв 
великої України та представники 
Франції, Словаччини, Білорусі та 
Польщі, не лише щиро полюбили 
край чистих озер і лісів, а й самі 
вплели у вінок української націо-
нальної культури свої пісні та об-
ряди, традиції, поетичне слово. 
Адже на гостину до «Берегині» 
завітало тільки з  Волинської об-
ласті понад 100 творчих колекти-
вів і гуртів, та ще більше 30 з ін-
ших країв та з-за кордону!

Масштабний фестиваль, що зі-
брав під свої знамена представ-
ників майже всіх країв Украї-
ни –  Київщини, Миколаївщини, 
Кіровоградщини, Донеччини, 
Прикарпаття, Чернігівської, Чер-
каської, Хмельницької та інших 
областей, нарешті, відновився 
після п’яти років перерви. Єв-
ромайдан, анексія Криму, ро-
сійсько-українська війна, на яку 
добровольцями пішли чимало 
волинян, внесли свої корективи 
у програму фесту. Втім, як кажуть 
його організатори –  ніщо так не 
об’єднує людей, як гарна пісня. 
А чудова українська пісня, почу-

та від дідів, і співана повстанця-
ми з УПА, що зародилася саме на 
Волині, і  складена під «Градами» 
на Донбасі, виховує в душах щи-
рий український патріотизм.

Відкриваючи фестиваль «Бере-
гиня», що розпочався з ходи цен-
тральною вулицею Луцька –  про-
спектом Волі та продовжився на 
пісенному віче у середньовічному 
замку Любарта, народний депу-
тат України Ірина Констанкевич 
зазначила, що свято пісні й на-
ціональних традицій –  це справ-
жній оберіг держави. «Це мобі-
лізація через культуру», –  каже 
Ірина Констанкевич. – «Такий 
фестиваль потрібний, аби ми по-
бачили, які ми сильні й потужні. 
Ми повинні утверджувати себе 
як українці не лише зберігаючи 
своє минуле, а  й показувати, що 
в українського світоглядного по-
тенціалу є велике майбутнє».

«Ми довго вагалися, проводи-
ти фестиваль чи ні у  такий не-
легкий час для України, як сьо-
годні, –  каже голова Волинської 
облдержадміністрації Олександр 
Савченко. –  Іде війна, гинуть наші 
патріоти. З Волині чи не найбіль-
ше пішло добровольців на фронт. 
Вони показали, що Україна вміє 
оборонятися і  перемагати, адже 
ми зупинили дуже сильного во-
рога. Ми миролюбна нація, на-
род, який ні для кого не пожаліє 
хліба. Нині наша земля потре-
бує відновлення, а це відновлен-
ня можливе через традиції, що на 
них така багата Волинь».

Олександр Савченко наголосив, 
що цей фестиваль міжнародного 
значення, ще раз має засвідчити, 
що Україна вічна, безсмертна, як 
безсмертний її народ, який про-
ніс через століття і  тисячоліття 
безцінний скарб –  мову, народні 

пісні, традиції. Як зазначив вико-
нувач обов’язків Луцького місь-
кого голови Григорій Пустовіт, 
«наше право і обов’язок –  берегти 
те, що нам лишили у спадок наші 
пращури».

Під вежами давнього замку, 
який, як і  600 років тому, заслу-
ховувався мелодикою української 
мови й пісні, розгорталося дій-
ство, що вразило не лише гостей 
з-за кордону своїм колоритом: 
«Волинь, благословенна ти в  ві-
ках». Здається, на цій землі нічого 
не змінилося за минулі століття –  
поряд на вулиці стукотять ковалі, 
розкручують гончарний круг гон-
чарі, а  дівчата й хлопці, жінки й 
чоловіки ніяк не наспіваються, за-
водять то одну, то іншу пісню. Го-
лоси чисті й глибокі бринять, наче 
лісове джерельце. Чарують очі ав-
тентичні костюми: в  радянський 
час те, що нас пов’язувало з родом, 
з рідним народом, усіляко паплю-
жилося й знищувалося, але, попри 
всі зусилля, як тут кажуть, «сові-
тів», у  бабусиних скринях збере-
глися вишиті сорочки, фартушки, 
головні убори, спідниці. На Воли-
ні у кожному районі, а то й кожно-
му селі вони свої, особливі.

На сцену підіймаються народ-
ний аматорський гурт троїстих 
музик «Вусачі» і фольклорний ко-
лектив «Кралиця» з  Вінницької 
області, ансамблі «Надвечір’я» із 
Запоріжжя і  «Берегиня» з  Мико-
лаївщини, театр фольклорної піс-
ні «Дивина» з  Донецької області. 
На Волинь приїхали кілька твор-
чих колективів з  Донбасу, зокре-
ма з Ясинуватського та Волновась-
кого районів. Волноваха, під якою 
на початку війни загинула група 
військовослужбовців з Волині, те-
пер місто-побратим Луцька. Во-
линяни не лише тепло приймають 
гостей зі Сходу, а й активно допо-

магають тим, хто живе неподалік 
лінії фронту. Як зазначив Олек-
сандр Савченко, коштом місцевих 
підприємців у  Волновасі зведено 
новий величний храм.

З особливою теплотою зустрі-
ли глядачі ансамбль «Волиня-
ни» Міжнародного громадського 
об’єднання «Волинське брат-
ство» у  місті Києві. «Це єдиний 
ансамбль при земляцтвах у  сто-
лиці, який з успіхом виступає на 
столичній сцені та гастролює Во-
линню, –  каже заступник голови 
МГО Жанна Шнуренко. Соліст-
ки ансамблю Ганна Ярмолюк та 
Ганна Маковська –  лауреати всеу-
країнських конкурсів, а  головне, 
є традиційними носіями тради-
цій, берегинями української піс-
ні». Також великим і  приємним 
сюрпризом для всіх гостей «Бе-
регині» стала поява в замку Лю-
барта та виступ легенди україн-
ської естради 70-х –  80-х Валерія 
Маренича –  лідера знаменитого 
не тільки в Україні тріо «Марени-
чі», які активно популяризували 
в ті далекі вже часи саме народні 
українські пісні…

Головний режисер фестивалю, 
заслужений діяч мистецтв Укра-
їни Ірина Хмілевська зазначи-
ла: «Українська пісня особлива, 
вона має свою історію, це справ-
жній наш літопис. Фестиваль по-
трібний, аби не перервати народ-
ну традицію. Ми зібралися, аби 
не просто поспівати для душі, 
а  й показати святково-обрядо-
ві дійства, що колись побутува-
ли в  Україні: обжинки, весілля, 
в’язання дідухів. А кожен обряд –  
це свій одяг, своя пісня.

«Особливість цьогорічного фес-
тивалю ще й у тому, що «Береги-
ня» стала подорожувати, –  каже 
директор Волинського обласно-
го науково-методичного центру 
культури Любов Рожнова. Тож 
її майданчиком стали й місця, 
пов’язані з  історією краю –  Берес-
течко, під яким 1651 року відбу-
лася битва козаків Богдана Хмель-
ницького з  польською шляхтою, 
та урочище Вовчак у Турійському 
районі –  місце створення леген-
дарної УПА. У програмі фестива-
лю вперше відбулося також велике 
дитяче святково-обрядове дійство 
«Обжинковий вінок сплетемо».

Кожен із півтори сотні колекти-
вів привіз до Луцька щось непо-
вторне. Серед тих, хто знайшов 
поціновувачів своєї творчості –  
етнографічний гурт «Джерело» із 
села Скулин Ковельського району 
(керівник Катерина Барчук). Учи-
телька Ніна Кравчик, що мало не 
з  перших днів діяльності колек-
тиву, а він існує років з тридцять, 
співає старовинні пісні, що чула 
їх від своїх родичів і сусідів ще ма-
ленькою, каже, що їхній колектив 
невеликий, лише 15 осіб. «Наші 
співаки –  це учителі, механізатори, 
домогосподарки, пенсіонери», –  
каже вона. «Хоч у кожного в селі 
велике господарство, корова, сви-

ні, городи, вечорами збираємося 
у  сільському клубі, співаємо, ви-
вчаємо нові співанки», –  долуча-
ється до розмови пенсіонер Во-
лодимир Зінчук. –  Це старовинні 
пісні, обрядові, жартівливі, по-
встанські. Їх у нашому репертуарі 
близько 200. Ніна Кравчик, Воло-
димир Зінчук, Іван Євтушик, ме-
ханік за освітою, як і  інші члени 
колективу, вдягнені в  автентичні 
строї –  з домашнього полотна, що 
колись ткалося при свічках, ви-
шиванки. Чоловіки в такі ж шта-
ни, жінки в давні спідниці, в усіх 
на ногах постоли. Кажуть, зручні, 
а  збереглися ще від дідів. «Техні-
ка плетіння постолів майже втра-
чена, –  розповідає Ніна Кравчик. –  
У нашому селі їх вміє робити хіба 
що 90-річна Ганна Зелена, була ко-
лись зв’язковою УПА. Ми колек-
тивом, у  школі навчаємо пісень 
і  традицій наших дітей, показує-
мо на виступах обряди –  косови-
цю, жнива, вечорниці, весілля, по-
казуємо, як наші предки грали на 
косах, граблях. А ще збираємо ста-
ровинні речі –  в колекції Катерини 
Барчук, керівника ансамблю, ви-
шиті рушники, скатертини, побу-
тові речі –  ночви з  дерева, рубель 
для прасування одягу, від яких не 
відмовився  б жоден краєзнавчий 
музей». Під час виступу на сце-
ні фестивалю музиканти із «Дже-
рела» й справді вибивали ритм на 
косі, граблях, на вилах для розки-
дання покосів. Щоб подивитися, 
як це робиться, сільських артистів 
запрошують з  концертами до су-
сідніх сіл –  Ковалі, Вовчак, до Тор-
чина. Колись на запрошення Ніни 
Матвієнко виступали вони і  на 
більшій сцені, у столиці.

Та все ж чи не найбільше оплесків 
на цьогорічному фестивалі отри-
мали гості з Білорусі та Словаччи-
ни, а особливо –  з Франції. Франко-
слов’янський хор з  Тулузи під 
керівництвом Марі-Сюзан Дебрюй 
виконав низку українських пісень, 
а коли французи, усі вдягнені у ви-
шиванки, заспівали «Реве та стог-
не Дніпр широкий», тисячі людей 
встали, як встають під час вико-
нання державного гімну. Марі-Сю-
зан Дебрюй каже, що у хорі лише 
французи, вони співають різні піс-
ні, але відсотків 70–80 з них –  укра-
їнські, бо в  українців, як підкрес-
лює акторка і  музикант, «сильна, 
потужна і гарна культура».

А в центрі Луцька всі охочі могли 
придбати цікаві автентичні виро-
би майстрів на виставці народного 
мистецтва «Від роду і до роду. На-
родне мистецтво Волині».

Наступного дня всі учасники 
8-го фестивалю продовжили пі-
сенне дійство в Берестечку –  видо-
вищно-театралізованим дійством 
«Козацька слава у  віках», перед 
тим відвідавши овіяне легенда-
ми  місце героїчної битви україн-
ського козацтва в  Пляшевій, де 
відбулося покладання квітів до 
пам’ятника Героям Берестецької 
битви та екскурсія по Національ-

ОБЕРІГ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ І НАШИХ ДУШ

Берегиня Оксана ЄФИМЕНКО з головним 
творцем фестивалю «Берегиня–2018» –  

заслуженим діячем мистецтв
Іриною ХМІЛЕВСЬКОЮ (зліва)

  Урочиста хода учасників 8-го фестивалю 
«Берегиня» до замку Любарта
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ному історико-меморіальному 
заповіднику «Поле Берестецької 
битви». У  Георгіївській церк-
ві всі помолилися за душі убієн-
них захисників української землі. 
Того ж дня на запрошення народ-
ного артиста України Петра Пан-
чука (артиста київського театру 
Івана Франка) у його рідному селі 
Лобачівка Горохівського району 
ансамбль «Волиняни» Міжнарод-
ного громадського об’єднання 
«Волинське братство» у місті Ки-
єві дав приголомшливий концерт 
«Волинь моя, краса моя, земля 
моя сонячна».

Продовження «Берегині» відбу-
лося третього дня у не менш ле-
гендарному місці: урочищі Вов-
чак Турійського району. Саме 
тут, де «десь там далеко на Во-
лині зродилась армія УПА!» від-
булися мистецьке театралізова-
не дійство «Вовчак –  Волинська 
Січ» за участі волинських, закор-
донних колективів і  колективів 
з областей України та мистецька 
акція «Ми –  нащадки своїх геро-
їв» (виставкові документальні 
матеріали, світлини з  хроноло-

гії історичних подій тощо). Зву-
чали стрілецькі та повстанські 
пісні у  виконанні хорових ко-
лективів і виконавців авторської 
пісні. З  великим успіхом відбу-
лися виступи волонтерів: на-
родної артистки Світлани Мир-
води та поета-пісняра з  Луцька 
Миколи Більшевича, заслуже-
ного артиста, бандуриста Тараса 
Силенка. У  Вовчанську всі гості 
з  цікавістю відвідували рекон-
струйований бункер повстанців 
з  раритетною зброєю та віднов-
лювану хату-штаб УПА.

А завершився 8-й фестиваль 
«Берегиня» гала-концертом 
«Уклін тобі, Україно», під час 
якого відбулося нагородження 
учасників фестивалю, та Свят-
ково-обрядовим дійством «Золо-
тий вінок».

Світлана ЧОРНА, Георгій ЛУК’ЯНЧУК
Київ–Луцьк–Пляшева–Берестечко–

Лобачівка–Вовчак–Київ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ГОНЧАРСТВА –  2018. ДЕТАЛЬНО ПРО ВСЕ

Гончарством, ковальством, 
боді-артом, милозвучним 
співом та драйвовими 
танцями, цікавими 
розвагами й різноманітними 
смаколиками кожен 
охочий мав змогу 
насититися впродовж 
Національного фестивалю 
гончарства в Опішному. 

О
рганізатори цьогоріч-
ного свята доклали 
максимум зусиль, аби 
вразити всіх гостей 
масштабом і  розмаїт-

тям заходів, заявлених у програмі.
Тож, як усе було 2018 року на 

Національному фестивалі гон-
чарства…

Форум традиційно розпочався 
з офіційного відкриття. Пошану-
вали своєю присутністю й віталь-
ним словом гостей і  фундаторів 
свята народний депутат України 
Олег Кулініч, народний депутат 
України Юрій Бублик, громад-
ський діяч і  помічник-консуль-
тант народного депутата Укра-
їни Руслана Богдана Анатолій 
Житник, директор Департаменту 
культури і  туризму Полтавської 
облдержадміністрації Валенти-
на Вождаєнко, директор Держав-
ної спеціалізованої художньої 
школи-інтернату І–ІІІ ступенів 
«Колегіум мистецтв у  Опішно-
му» імені Василя Кричевського 
Людмила Овчаренко, один із за-
сновників Музею гончарства, 
начальник Управління культу-
ри Полтавської облдержадміні-
страції 1958–1999 років Петро 
Бондаревський. На завершення 
офіційної частини привітав усіх 
присутніх зі святом і  запросив 
до відпочинку ініціатор Націо-
нального фестивалю гончарства 
в Опішному, генеральний дирек-
тор Національного музею-запо-
відника українського гончарства 
Олесь Пошивайло.

Паралельно з  офіційною час-
тиною стартував і  ДЕСЯТИЙ 
МІЖНАРОДНИЙ МИСТЕЦЬ-
КИЙ ЯРМАРОК «Гончарний 
Всесвіт в  Україні-2018». Цього-
річ вразила географія народних 
умільців, які долучилися до яр-
маркування: Дніпропетровщи-
на, Херсонщина, Полтавщина, 
Харківщина, Київщина, Львів-
щина, Івано-Франківщина, Ві-
нниччина, Сумщина. Торгові 
ряди майоріли від різнобарв’я 
кераміки, вишивки, речей з дере-
ва й інших виробів декоративно-
ужиткового мистецтва. Кожен 
охочий мав змогу придбати суве-
нір на згадку про Фестиваль гон-
чарства на будь-який смак.

Приємно вразив гостей свята 
й Фольклорний фестиваль «Гон-
чарське перевесло». Цілісінький 
день зі сцени лунали пісні, що 
чергувалися з  запальними тан-
цями у  виконанні професійних 

колективів з  п’яти регіонів на-
шої країни: Полтавщини, Хар-
ківщини, Черкащини, Сумщини 
й Чернігівщини. Яскраві костю-
ми, дзвінкі голоси зачаровували 
й змушували гостей затриматися 
біля майданчика та насолодити-
ся українським фольклором.

Фінальне дефіле учасників 
ВОСЬМОГО НАЦІОНАЛЬНО-
ГО ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ 
ГОНЧАРСЬКОГО БОДІПЕЙН-
ТІНГУ «BodyCeramicFestUkraine» 
залишило по собі чимало приєм-
них вражень. Гончарські орна-
менти, нанесені на тіло моделей, 
змусили членів Журі дискутува-
ти щодо обрання найкращого. 
Найвищу нагороду –  Гран-прі –  
у  конкурсі здобула художниця 
з Києва Валентина Проценко за 
роботу «Дівчина-вишня».

Дзвін молота і яскраве полум’я 
приваблювали охочих долу-
читися до роботи коваля на 
майстер-класах. Саме на Фес-
тивалі гончарства відбулася 
підсумкова конкурсна вистав-
ка ВОСЬМОГО НАЦІОНАЛЬ-
НОГО КОВАЛЬСЬКОГО ФЕС-
ТИВАЛЮ «ВакулаФЕСТ–XXI», 
який відбувався в  рамках 10-го 
Тижня Національного Гончар-
ського Здвиження в  Опішному 
«Здвиг-2018» з  25 по 30  червня. 
Цього сезону ковалі мали виго-
товити декоративну скульпту-
ру на тему «Декоративний ліх-
тар «Полум’яна рута». Фантазія 
майстрів металу та вогню пе-
ревершила будь-які сподіван-
ня організаторів. Представлені 
в  сутінках вишукані авторські 
ліхтарі змусили членів конкурс-
ного Журі захищати свою думку 
щодо переможця. І  врешті ре-
зультати було оголошено. Без-
сумнівним чемпіоном став Ле-
онід Довгошей (Київ) і  його 

декоративний ліхтар «Світло 
дружби».

Черги до павільйонів, де відбу-
валися майстер-класи, не зни-
кали до самісінької темряви. 
Охочих спробувати себе в  ролі 
гончаря виявилося напрочуд 
багато. Гостям пропонувалися 
майстер-класи з  гончарювання 
(робота за гончарним кругом), 
виготовлення свищика, барині 
тощо. Приємністю стало й те, що 
гончарювали не лише діти, а  й 
дорослі. І  всі з  однаковим запа-
лом в очах, з неймовірним твор-
чим натхненням працювали над 
своїми першими глиняними ви-
робами.

Для дітлахів діяли одразу кіль-
ка розважальних локацій. Одна 
з них –  «Маленькі долоньки». Тут 
найменші гості ставали справ-
жнісінькими мистцями: виго-
товляли глиняні вироби й самі 
їх розмальовували, опановува-
ли гончарні орнаменти на папе-
рі, вчилися правильно підбирати 
кольори, міркували над унікаль-
ним завданням –  скласти глиня-
ні пазли. А для непосидючих ді-
яла зона зі жвавими етно-іграми. 
Найактивніші учасники дитячих 
розваг отримали призи від спон-
сорів свята.

Організатори цьогорічного 
фестивалю вирішили випро-
бувати на майстерність і  самих 
гончарів-професіоналів. Для 
них влаштували справжнісіньке 
гончарське змагання. З  неабия-
ким азартом і жагою до перемо-
ги майстри взялися за роботу. 
За умовами конкурсу, вони мали 
виготовити миску та глечик на 
швидкість. Із цим завданням усі 
впоралися з  легкістю. Та все  ж 
найспритнішим виявився Іван 
Окара (Опішне). Та підступні ор-
ганізатори ускладнили завдан-
ня гончарям. Тепер слід було ви-
готовити горщик із закритими 
очима. Це завдання повеселило 
глядачів і  самих майстрів. Най-
кращим гончарем «наосліп» став 
Микола Варвинський (Опішне). 
Переможці конкурсів гончарів 
отримали дипломи від Департа-
менту культури і  туризму Пол-
тавської облдержадміністрації.

До уваги справжніх поціно-
вувачів прекрасного на терито-
рії Центру розвитку духовної 
культури Національного му-
зею-заповідника українського 
гончарства, де, власне, відбував-
ся фестиваль, діяли виставко-
ві зали. Було представлено ви-
ставки: «Національна виставка 
творів кераміки Цвітненського 
гончарного осередку з  фондо-
вих колекцій музеїв України»; 
«Діалоги з  глиною» –  виставка 
кераміки художника-кераміс-
та, викладача гончарства серед-
ньої американської школи Ната-
лі Кормелюк (Роквіль, Меріленд, 

США); виставка кераміки з наго-
ди ювілею гончаря Миколи Вар-
винського (Опішне) та виставка 
кераміки з нагоди ювілею худож-
ника-кераміста Олександра Мі-
рошниченка (Київ).

Не можу не згадати й про 
«смачну» частину фестивалю, 
яка поєднала кулінарні традиції 
двох народів –  України та Грузії. 
Найрізноманітніші ласощі при-
пали до смаку гурманам гончар-
ського свята.

Родзинкою цьогорічного Гон-
чарського фестивалю в Опішно-
му став виступ відомої співачки 
зі Львова Ірини Федишин. Ча-
рівний голос, гарна українська 
пісня додали особливого шарму 
святові.

Запалили гостей драйвом 
і  ритмом полтавці з  гурту LIVE 
DRUMS із шоу-програмою 
«Живі барабани». Фінальним 
акордом Національного гончар-
ського фестивалю стала святко-
ва дискотека від DJ Fly (Полта-
ва).

Підсумкове слово від куратора 
фестивалю гончарства в  Опіш-
ному Жанни Чечель: «Оглядаю-
чись на кілька днів, аналізуючи 
всі конкурси, фестивалі й свят-
кування, які відбулися в рамках 
Національного фестивалю гон-
чарства –  2018, можна з  упевне-
ністю сказати –  свято вдалося! 
Незважаючи на всі перепони, які 
довелося подолати, готуючись 
до головної культурно-мистець-
кої події у  сфері відродження й 
популяризації гончарної спад-
щини, кожен гість і учасник фес-
тивалю отримав колосальний 
досвід і  задоволення від спілку-
вання, нових вражень та шале-
ного ритму святкового дійства.

Можна тільки порадіти, що про 
Опішне знають в Україні та за її 
межами!

І наостанок хочу зазначити, що 
Національний фестиваль гон-
чарства став не лише перлиною 
в  туристичному маршруті Пол-
тавщини, він став символом від-
родження народної культури 
завдяки спільній роботі оргкомі-
тету й меценатів!»

Національний музей-заповід-
ник українського гончарства ви-
словлює щиру вдячність усім, 
хто завітав на Національне свято 
гончарства!

Не встигли перепочити орга-
нізатори від цьогорічного фес-
тивалю, як уже з’являються нові 
ідеї щодо організації наступного. 
До речі, з датою вже визначили-
ся –  29 червня 2019 року! Тож до 
зустрічі за рік у Гончарській сто-
лиці України! Будемо фестива-
лити разом! Повірте, ми Вас іще 
здивуємо!!!

Світлана ПРУГЛО,
інформаційна служба НМЗУГ

 Художниця, дизайнер і майстер 
народної творчості Оксана МАРЧЕНКО 

під час розпису у відновлюваній 
хаті-штабі УПА у Вовчаку



6 №33 
17 серпня 2018 МУЗИКА

У кожного в житті 
зустрічаються люди, які 
відіграють доленосну роль 
у формуванні характеру 
і виборі життєвого шляху.

Т
ак, я  вдячний долі, що 
така людина зустрілась 
і мені в житті. І в тому, 
що я  став керівником 
дитячого хору «Зірни-

ця», лауреатом міжнародних 
конкурсів та фестивалів, за-
служеним учителем України, 
велика заслуга моєї вчительки 
музики середньої школи № 101 
міста Києва Зої Михайлівни 
Барської, яка в  ці дні святкує 
ювілей педагогічної діяльності.

Вона прийшла до нашої школи 
в далекому 1957 році. Сама, як 
учениця –  невеликого зросту, 
худенька –  почала нас, дорос-
лих старшокласників, вводи-
ти у  світ прекрасного, музики 
і  співу. У  школі створила хор, 
декілька ансамблів, а  я  з  вели-
ким задоволенням акомпанував 
на баяні. Після закінчення шко-
ли Зоя Михайлівна, як мовить-
ся, дала мені путівку в  життя, 
я  вступив до музичного учи-
лища, і мене запросили до рід-

ної школи, яку щойно закін-
чив працювати вчителем співів. 
Так з  1958 до 1968 я  працював 
із Зоєю Михайлівною в  школі, 
а  з  1968 перейшов до Палацу 
школярів Солом’янського ра-
йону Києва керівником хору.

За час роботи з  Зоєю Михай-
лівною здобував досвід у роботі 
під її керівництвом. Упродовж 
років роботи в  школі Зоя Ми-
хайлівна постійно пропагувала 
українську народну пісню і піс-
ні українських композиторів. 
Вона організовувала концерти, 
на які запрошувала авторів пі-
сень. Тоді було мало нот, і після 
перегляду популярних фільмів 
Зоя Михайлівна розшифрову-
вала на слух пісні з  фільмів та 
розписувала їх на три-чотири 
голоси, і  з  цими концертами, 
де я акомпанував на баяні, діти 
виступали по всій Україні.

Зоя Михайлівна організува-
ла ансамбль «Киянка» на базі 
одного класу, і діти з захоплен-
ням брали участь в  урядових 
концертах (за  один такий кон-
церт Зоя Михайлівна нагоро-
джена Почесною грамотою ЦК 
ЛКСМУ), виступали на радіо 
і  телебаченні. Одного разу піс-
ля виступу «Киянки» на радіо 
«Промінь» прийшло запро-
шення до міста Пряшів (Че-
хословаччина). Це було вперше 
в  УРСР, тому до школи прий-
шов ознайомитися з  репертуа-
ром ансамблю представник Мі-
ністерства освіти Л. А. Греков. 
Прослухавши всі пісні, дав «до-
бро», і  ансамбль поїхав на га-

стролі, які пройшли з великим 
успіхом, усі були в захваті.

У 1967 році Зоя Михайлів-
на організувала гурток гри на 
фортепіано, який згодом виріс 
у  музичну школу № 7 при ки-
ївському відділенні музично-
хорового товариства України, 
де стала завучем та завідувач-
кою теоретичного відділення. 
Багато учнів Зої Михайлівни 
вступали до Київського музич-
ного училища ім. Глієра з  від-
мінними оцінками і  цим ство-
рили прецедент. І  тому було 
вирішено перевести МШ № 7 
на баланс Міністерства куль-
тури. До школи приїхала по-
важна комісія з перевіркою ро-
боти вчителів. У  1973 році на 
базі музичної школи № 7 хоро-
вого товариства була створена 
Вечірня музична школа № 19, 
а в 1974 р. була створена Дитя-
ча музична школа № 26, до якої 
перевели учнів ВШ ЗМО № 19 
і  яка існує й досі. У  цій шко-
лі Зоя Михайлівна далі працю-
вала викладачем теоретичних 
дисциплін, була заввідділом 
і викладала фортепіано.

Я був присутній у  Му-
зеї М. В. Лисенка на прем’єрі 
дитячої опери «Коза-дере-
за» в  обробці П. Козицького, 
яку Зоя Михайлівна постави-
ла вперше в Україні. Вона була 
і  режисером-постановником, 
і  балетмейстером, і  хормейсте-
ром. Глядачі стоячи аплодува-
ли, скандували «Браво!», були 
у  захваті. Концерт отримав 
схвальні відгуки у пресі.

Також не можу забути кон-
церт у  видавництві «Веселка», 
організований до Дня матері. 
Він вийшов дуже душевним, те-
плим. Зоя Михайлівна отрима-
ла щиру подяку від присутніх 
і  директора видавництва Яре-
ми Петровича Гояна, лауреата 
Державної премії України імені 
Т. Г. Шевченка.

Зоя Михайлівна, окрім осно-
вної роботи, постійно прова-
дить культурно-просвітницьку 
діяльність. 

Організовувала концер-
ти в  Музеї Віктора Косенка, 
у  КВІРТУ, видавництвах «Мо-
лодь» і  «Радянська школа», 
міських бібліотеках: Публічній 
бібліотеці імені Лесі Українки, 
бібліотеці ім. І. Котляревсько-
го, бібліотеці ім. О. Олеся, та-
кож у  Національній бібліоте-
ці ім. В. І. Вернадського, в  усіх 
загальноосвітніх школах Шев-
ченківського району Києва, 
у  місті Славутич –  перед учас-
никами подолання катастрофи 
на ЧАЕС та їхніми дітьми, за 
цей концерт була нагороджена 
Почесною грамотою.

Ще одну сторінку творчос-
ті Барської хочеться згадати. 
У 60-х роках у країні діяли 482 
народні університети для бать-
ків, учителів, працівників ди-
тячих закладів, 15000 педаго-
гічних лекторіїв. У  1967 році 
в  Шевченківському районі при 
Товаристві «Знання» було від-
крито Народний музичний 
університет Шевченківського 
району, ректором якого була 

призначена Барська Зоя Ми-
хайлівна.

Я знаю, що учні Зої Михайлів-
ни неодноразово брали участь 
у  міжнародних і  міських кон-
курсах з  фортепіано і  теоре-
тичних дисциплін. Її учні також 
виступали в  моєму хорі «Зі-
рниця», брали участь у  фести-
валях-конкурсах за кордоном. 
Хор отримав Гран-прі майже за 
всі виступи. Перед кожною по-
їздкою я запрошую Зою Михай-
лівну на прослуховування кон-
цертної програми, аби почути її 
авторитетну думку.

Я вважаю головною заслугою 
Зої Михайлівни те, що вона 
перша в  Україні стала видава-
ти підручники із сольфеджіо та 
гармонії на основі української 
музики та пісень. Це: «Соль-
феджіо на основі української 
народної пісні» 1995 р., пере-
видання 2007  р.; «Гармонічне 
сольфеджіо на основі україн-
ської музики» в трьох частинах, 
1997 р.; перевидання 1-ї части-
ни 2017 р.; «Барви української 
народної пісні» 2004 р.

Зою Михайлівну неоднора-
зово запрошували почесним 
членом журі Міжнародно-
го конкурсу «Талановиті діти 
України». Вона нагороджена 
Дипломом конкурсу.

Барська Зоя Михайлівна –  
вчитель від Бога. Її обожнюють 
і  діти, і  батьки, не забувають, 
поздоровляють зі святами, роз-
повідають про свої успіхи, їм 
важливо почути про її життя. 
Учні Зої Михайлівни за фахом 
працюють і в Києві, і за кордо-
ном.

Павло МЕРЕЖИН,
Заслужений вчитель України

ВЧИТЕЛЬКА МУЗИКИ

ОГОЛОШЕННЯ
про конкурсний добір на посаду директора Державного історико-архітек-

турного заповідника «Хотинська фортеця»
17.08.2018 року

Міністерство культури України,
відповідно до Закону України «Про культуру»,

оголошує конкурс на посаду директора Державного історико – архітектурного запо-
відника «Хотинська фортеця»

(далі – Заповідник)
(вул. Незалежності, 32, м. Хотин, Чернівецька обл., 60000)

1. Строк приймання документів на участь у конкурсі
Документи на участь у конкурсі приймаються з 17.08.2018 року по 15.09.2018 року 

включно.

2. Початок формування конкурсної комісії
Міністерство культури України (далі  – орган управління) розпочинає формування 

конкурсної комісії з 17.08.2018 року.

3. Умови конкурсу
Обов’язковою умовою конкурсного добору є його відкритість.
Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми 

на засіданнях конкурсної комісії під час співбесіди з кандидатами, на якій публічно презенту-
ються запропоновані проекти програм розвитку Заповідника на один і п’ять років.

До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
– визнані в установленому порядку недієздатними або їхня дієздатність обмежена;
– мають судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена чи не знята 

в установленому законом порядку, або на яких протягом останнього року накладалося 
адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

– є близькими особами або членами сім’ї керівників органу управління.
Особа, яка бере участь у конкурсі, подає такі документи:
– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних, від-

повідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце на-
родження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, по-
саду, місце роботи, громадську роботу (зокрема на виборних посадах), контактний 
номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про 
наявність чи відсутність судимості;

– копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;
– два рекомендаційні листи довільної форми;
– мотиваційний лист довільної форми.
Документи надсилаються на поштову та електронну адреси:
вул. І. Франка, 19, м. Київ, 01601, відповідальна особа – Мирутенко Марія Іва-

нівна, контактний телефон: (044) 234-39-93, електронна адреса: murytenko25@
gmail.com з позначкою «документи на конкурс “Заповідник”».

Особа може на свій розсуд подати інші документи, які можуть засвідчити її професійні 
чи моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданої інформації несе кандидат.
Проекти програм розвитку Заповідника на один і п’ять років кандидати публічно пре-

зентують під час другого засідання конкурсної комісії.

4. Строки проведення конкурсу
Конкурсний добір починається 17.08.2018 року та закінчується не пізніше 

17.10.2018 року.

5. Вимоги до кандидатів для участі в конкурсі
Кваліфікаційні вимоги:
– вища освіта;
– стаж роботи у сфері культури не менше трьох років;
– вільне володіння державною мовою;
– здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем 

виконувати відповідні посадові обов’язки.

З інформацією, що стосується умов праці, матеріально-технічної бази Заповідника, а 
також із фінансовою звітністю за попередній бюджетний період можна ознайомитися 
на офіційному сайті Мінкультури (рубрика «вакансії»).
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ТРАГЕДІЯ 
ГУТИ ПЕНЯЦЬКОЇ 
В ПУБЛІКАЦІЯХ 
РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ

Книга Д. Медведєва «Сильні 
духом»

Першою радянською публіка-
цією, у якій згадано про трагедію 
села Гута Пеняцька, стала книга 
Дмитра Миколайовича Медведє-
ва «Сильні духом», вона вперше 
вийшла у 1951 році. Книга оспіву-
вала подвиги партизанів загону 
НКВД спеціального призначення 
«Побєдітєлі» та розвідника-теро-
риста М. Кузнєцова, вона стала 
важливим засобом комуністич-
ної пропаганди, була перекладе-
на з російської мови мовами на-
родів СССР і видавалася десятки 
разів загальним накладом у кіль-
ка мільйонів примірників. Значне 
місце у  книзі приділено Гуті Пе-
няцькій як базі «групи Крутіко-
ва» із загону «Побєдітєлі». Про це 
ми вже докладно писали у розді-
лах, присвячених діянням радян-
ських партизанів. Загибелі Гути 
Пеняцької у  книзі Д. Медведєва 
присвячено такі рядки:

«Двадцять дев’ятого лютого за-
гін, який складався з  українців, 
росіян і  поляків, залишив Гуту 

Пеняцьку. А  через три дні село 
оточили гітлерівці. Вони підпа-
лили його з  усіх боків, спалили 
до тла всі хати і перебили все на-
селення, за винятком сімнадцяти 
осіб, які дивом залишилися жи-
вими. Вони і знайшли Крутікова 
та розповіли йому про цю нечу-
вану звірячу розправу. Казими-
ра Войцеховського (командира 
місцевої самооборони –  Д. Ч.) се-
ред тих сімнадцяти не було. Він 
загинув жахливою смертю. Кара-
телі зв’язали його, облили керо-
сином і  спалили». (Медведев Д. 
«Сильные духом». –  К.: Политиз-
дат Украины, 1981. –  С. 459).

Полковник НКВД Д. Медведєв –  
то командир партизанського 
з’єднання «Побєдітєлі», до складу 
якого входив загін Б. Крутікова, 
він був чудово обізнаний у  всіх 

тонкощах перебування і  діяль-
ності останнього в  Гуті Пеняць-
кій. Гарячими слідами (книга ви-
йшла друком у  1951 році, отже 
була написана ще раніше) Д. Мед-
вєдєв чітко написав, що село та 
його мешканців знищили гітле-
рівці. Якби то було не так –  він би 
про це неодмінно написав.

Зауважу, що книга Д. Медве-
дєва «Сильні духом» мало не на 
кожній сторінці розвінчує і  па-
плюжить «бандерівців», «УПА», 
«українських буржуазних націо-
налістів», обзиває їх на всі лади, 
а  у  випадку з  Гутою Пеняцькою 
нічого подібного немає. Чому? 
Та тому, що полковник НКВД 
Д. Медвєдєв твердо знав: Гуту Пе-
няцьку знищили гітлерівці, тоб-
то німецькі окупаційні війська. 
Якби там були українські націо-
налісти або дивізія «Галичина» –  
він би про таке не змовчав.

Чорна Книга В. Гросмана та 
І. Еренбурга

У 1944–1946 рр. відомі радян-
ські діячі культури, письменни-
ки-євреї Василь Гросман та Ілля 
Еренбург зібрали величезний 
матеріал про злодіяння німець-
ких окупантів на окупованій те-
риторії СССР. Письменники вже 
підготували книгу до видання, 
але в 1948 році її підготований до 
друку набір було знищено. Лише 
у  1991 році ця книга побачила 
світ у  Київському видавництві 
«Оберіг».

У цій книзі є нотатки кінного 
розвідника Червоної армії Мат-
вія Григоровича Перлини, під на-
звою «В Пеняцьких лісах», де він 
пише:

«В Пеняцьких лісах були роз-
ташовані два села. Одне в  чоти-
рьох кілометрах від іншого. В селі 
Гута Пеняцька було 120 дворів, 
тепер не залишилося жодного. 
У  цьому селі мешкало 380 осіб, 
поляків і  євреїв –  їх немає серед 
живих: 22–23 лютого село оточи-
ли німці, облили будинки бензи-

ном і спалили село разом з насе-
ленням. У  селі Гута Верхобузька 
із 120 дворів вціліло два. Із меш-
канців Гути Верхобузької не вря-
тувався ніхто. Неподалік від цих 
сіл я, Перлин Матвій Григорович, 
розвідник Червоної Армії, випад-
ково наштовхнувся в  лісі на дві 
землянки, де жили 80 євреїв. Тут 
були і 75-річні старі жінки, і мо-
лоді хлопці, і дівчата, і діти –  най-
меншому було 3 роки.

Я був першим представником 
Червоної Армії, якого вони по-
бачили після майже трьохлітньо-
го життя під щоденним страхом 
смерті, і всі вони намагалися по-
ближче протиснутися до мене, 
потиснути руку, сказати тепле 
слово. Ці люди прожили в  лісо-
вих норах 16 місяців, ховалися від 
переслідувань. Їх було більше, але 
залишилося 80. Із 40 тисяч євреїв 
Брідського і Золочівського райо-
нів, за їхніми словами, залишили-
ся живими не більше 200 осіб. Як 
вони вижили? Їх підтримували 
мешканці сусідніх сіл…»/ (Чер-
ная книга  / Составлена под ред. 
В. Гроссмана, И. Эренбурга. –  К.: 
Обериг, 1991. –  С. 146–147).

У подальшому описі зустрічі 
М. Г. Перлини з  євреями згаду-
ються пісні євреїв –  вони вперше 
заговорили голосно, бо переста-
ли боятися. Отже, вони дізнали-
ся, що в місцевості вже немає нім-
ців, бо прийшла Червона Армія. 
Це дає підказку для визначення 
дати цієї події.

Сусіднє з Гутою Пеняцькою міс-
течко Підкамінь, що у 8 км на схід, 
Червона Армія зайняла 21 берез-
ня 1944 року (Львівщина у Вели-
кій Вітчизняній війні (1941–1944 
рр.). –  Л.: Каменяр, 1968. –  С. 390). 
Звідси можна зробити висно-
вок, що зустріч кінного розвід-
ника М. Г. Перлини з  євреями 
в Пеняцькому лісі відбулася між 
20 і 22 березня 1944 року. Тоді ще 
свіжими були спогади очевидців, 
від яких М. Г. Перлина довідався 
про знищення Гути Пеняцької. 
Тому він і написав: «22–23 люто-
го село оточили німці, облили бу-

динки бензином і  спалили село 
разом з населенням».

Із датою трапилася помилка. 
23  лютого 1944 року відбулася 
перша сутичка у Гуті Пеняцькій, 
а остаточно знищено село 28 лю-
того. Але у цих свідченнях ця по-
хибка не є суттєвою, важливе 
інше –  факт оточення і  знищен-
ня села німцями. Про це у берез-
ні 1944 року всі місцеві мешкан-
ці добре знали, тому помилки 
у свідченнях розвідника не могло 
трапитися.

Гута у  спогадах партизанів 
та в  історичних дослідженнях 
1950-х –1970-х років.

У 1950-х –  1960-х роках про ді-
яльність у Гуті Пеняцькій радян-
ських партизанів писали Степан 
Маківка, Микола Струтинський, 
але вони нічого не згадували про 
знищення цього села. Не писали 
на цю тему і Віра Варягіна та Гав-
рило Вакуленко у виданій в 1979 
році книзі «Народна Гвардія іме-
ні Івана Франка», хоча там окре-
мі розділи присвячені діяльності 
радянських партизанів у Гуті Пе-
няцькій.

Якби до знищення Гути Пеняць-
кої мали хоч якусь причетність 
українські націоналісти, УПА, 
дивізія СС «Галичина», то ці об-

ставини неодмінно б використа-
ла радянська пропаганда. Але та-
кого не було, всі добре знали, що 
Гуту Пеняцьку знищили німці 
в ході каральної акції за підтрим-
ку радянських партизанів. Усі 
радянські партизани у своїх спо-
гадах і дослідники партизансько-
го руху аж до 1981 року оминали 
тему знищення Гути Пеняцької, 
аби не кидати чорну тінь на чер-
воних партизанів, через діяння 
яких гітлерівці знищили село.

Зміна політичної кон’юнктури
Політична кон’юнктура змі-

нилася у  1980 році. Вона була 
спричинена загостренням між-
народної обстановки у  зв’язку 
з  агресією Радянського Союзу 
в  Афганістані, бойкотом провід-
ними державами світу Москов-
ської олімпіади 1980 року, ізо-
ляцією СССР та новим витком 
«холодної війни».

Одними з  найдошкульніших 
критиків радянського режиму, 
порушення ним основополож-
них прав людини стали україн-
ські націоналістичні організації 
за кордоном. У відповідь активі-
зувалася радянська пропаганда, 
заснована на брехні та фальсифі-
каціях.

Саме у  1980 році радянські 
спецслужби, передусім КГБ, ста-
ли розробляти тему загибелі 
Гути Пеняцької та звинувачувати 
у цьому воєнному злочині не тих, 
хто його вчинив –  німців і  гітле-
рівський режим, а зовсім не при-
четних до нього –  дивізію СС «Га-
личина» та УПА. На вістрі цієї 
радянської кагебешної спецопе-
рації опинився львівський жур-
наліст Микола Тороповський, пи-
сання якого стали бальзамом на 
душі польських шовіністів усіх 
мастей, а  для деяких польських 
дослідників, на зразок Едварда 
Пруса та Олександра Кормана –  
головним джерелом для бруталь-
них фальсифікацій та огидних 
звинувачень українців.

Далі буде

Продовження. Початок 
у №№ 17–24, 26, 28–30 ТРАГЕДІЯ ГУТИ ПЕНЯЦЬКОЇ

ПРИЧИНИ, ПЕРЕБІГ, НАСЛІДКИ

Микола Тороповський
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У стінах собору святої Софії 
в Києві відбулася знаменна 
подія –  урочисте передання 
величного живописного твору 
народного художника України 
Володимира Слєпченка 
«Велике Хрещення» (1998) 
до постійної експозиції 
національної духовної та 
музейної святині нашого 
народу –  собору Софії Київської.

Н
а цьому монументаль-
ному полотні зображе-
но урочисте прийнят-
тя киянами, на чолі 
з  великим рівноапос-

тольним київським князем Во-
лодимиром, нової віри –  христи-
янства, що вже впродовж понад 
тисячі років поспіль зігріває світ-
лом Христової благодаті благо-
словенні київські гори над вели-
ким і вічним Дніпром-Славутою.

Урочистості в  Софії відбули-
ся напередодні великого свята 
українського народу –  Хрещення 
Руси-України, яке відзначається 
28  липня і  цього року відбулося 
у  бурхливій атмосфері обгово-
рення процедури отримання То-
мосу від Вселенського Констан-
тинопольського патріарха про 
надання канонічної автокефалії 
об’єднаній Українській поміс-
ній Православній Церкві. Серед 
присутніх були поважні гості, по-
сли різних країн і шанувальники 
творчості українського худож-
ника, а відкрила урочисту подію 
генеральний директор Націо-
нального заповідника «Софія Ки-
ївська» Неля Куковальська.

Творчість Володимира Слєп-
ченка їй давно і  добре відома, 
а нещодавно, в листопаді минуло-
го 2017 р., в галереї «Хлібня», що 
в комплексі Національного запо-
відника, була розгорнута масш-
табна звітна виставка майстра, 
присвячена його 70-літньому 
ювілеєві та 50-річчю мистецької 
діяльності.

Доробок митця широковідомий 
в Україні та далеко за її межами, 
а його твори бачили шанувальни-
ки малярства багатьох країн Єв-
ропи та Азії: від Польщі і Німеч-
чини –  до Японії та Індії. А вже на 
початку нинішнього 2018 року 
мистець став дійсним членом 
Всесвітньої Академії мистецтв 
«Mondial Art Aсademia», заснова-
ної у 1901 році в столиці Франції.

Про життя і  творчість В. Слєп-
ченка, про його картину «Велике 
Хрещення» й про різні історич-
ні та біографічні обставини цієї 
важливої громадської події, гово-
рили знані в Україні люди: доктор 
мистецтвознавства і  богослов’я 
Дмитро Степовик, єпископ За-
карпатський і  Ужгородський 
УАПЦ (Української Автокефаль-
ної Православної Церкви) Кири-
ло та мистецтвознавець і  куль-

туролог, багатолітній дослідник 
творчості мистця Станіслав Бу-
шак. У виступах ішлося про осо-
бисту щиру й органічну віру 
В. Слєпченка, про місце сакраль-
ної теми в  його художньому до-
робкові, про велику підготовчу 
роботу майстра до праці над цим 
твором, про його мистецькі зна-
хідки як художника-новатора, 

чутливого та уважного до зна-
кових подій духовного і  громад-
ського життя свого народу.

На завершення урочистостей 
Неля Куковальська вручила Во-
лодимирові Слєпченкові диплом 
«Почесного мецената» за безко-
штовне передання в постійну екс-
позицію заповідника «Софія Ки-
ївська» його знакового полотна 

«Велике Хрещення», створеного 
до 1000-ліття хрещення Украї-
ни-Руси та до 50-ліття митця. На 
той час він мешкав у Львові, і ця 
картина тріумфально відкрива-
ла його велику ювілейну підсум-
кову виставку, після якої май-
стер отримав своє перше почесне 
звання –  заслуженого діяча мис-
тецтв України (1998).

Для творів Слєпченка харак-
терна метафоричність образів, 
філософське сприйняття світу та 
майстерне володіння широкою 
палітрою виражальних мистець-
ких засобів. Оскільки художник 
є органічно віруючою православ-

На виставці в Чернігові з директором музею

Сертифікат мецената отримала 
Неля КУКОВАЛЬСЬКА

«Велике Хрещення»

ЗНАКОВА ПОДІЯ В СТІНАХ 
СВЯТО-СОФІЇВСЬКОГО СОБОРУ В КИЄВІ

ПРИНАГІДНО

Володимир Слєпченко на-
родився 13  листопада 1947 р. 
в  м.  Алєксєєвка, Бєлгородської 
області. У  1968 р. закінчив жи-
вописне відділення художньо-
го училища (м. Іваново, РСФСР). 
У  1981 році закінчив факультет 
графіки Української академії дру-
карства у Львові.

Працює в  мистецькому напря-
мі романтичного символізму, ви-
найшов свою авторську техніку 
і  власну манеру «артлайн» (мис-
тецтво лінії).

Учасник численних обласних, 
республіканських, закордонних 
і  міжнародних виставок. Лауре-
ат багатьох республіканських та 
міжнародних премій. З 1970 року 
відбулося понад 70 персональних 
виставок в Україні, Польщі, Фран-
ції, Німеччині, Канаді, Ізраїлі, Сло-
ваччині, Італії, Греції, Іспанії, Япо-
нії, РФ та інших країнах. Учасник 
групової виставки українських 
художників «Осінній Салон –  90» 

у  Парижі (Франція) (1990 р.). Во-
лодар спеціального призу Між-
народної виставки в  Національ-
ному музеї КОБЕ (Японія) (2011 р).

В. Слєпченко володіє величез-
ним діапазоном мистецьких технік, 
він віртуоз композиції, який уміє 
майстерно поєднати в  ній різні 
часово-просторові виміри, підпо-
рядкувати другорядне головно-
му, залишивши найнеобхідніше. 
Оформив низку поетичних збірок 
провідних українських та інозем-
них авторів. Написав портрети ба-
гатьох визначних і  відомих людей 
світу. Живописні та графічні твори 
Володимира Слєпченка зберіга-
ються в  музеях, галереях та при-
ватних колекціях України і багатьох 
країн світу. З  2005 року портрет 
Великого Магістра Мальтійського 
Ордену Ендрю Берті –  у  постійній 
експозиції всесвітньо відомої Гале-
реї портретів Великих Магістрів на 
Мальті. З 2018 року картина «ВЕЛИ-
КЕ ХРЕЩЕННЯ» знайшла своє по-
чесне місце в постійній експозиції 
другого поверху головної святи-
ні УКРАЇНИ –  Собору Святої Софії 
в Києві і є подарунком автора На-
ціональному заповідникові «Софія 
Київська».

Вже 50 років мистець плідно 
працює у  різних видах і  жанрах 
образотворчого мистецтва: живо-
писі, графіці, монументально-де-
коративному мистецтві, дизайні 
та геральдиці, також є майстром 
психологічного портрета.

Серед основних творів худож-
ника сюжетні картини історич-
ної тематики від епохи Трипілля 
до сьогодення: «Відродження», 
1991, «Подай, Господи», 1995–
1997, «Велике Хрещення», 1998, 

«Нестор літописець», 1999, трип-
тих «Скіфія» 2005, «І  вічний бій», 
2005, «Недоспівана пісня Мазе-
пи», 2007, «Трипілля і  трипільці», 
2007 та інші. Створив цикл робіт 
«Шевченкіана», живописні серії 
«Рожаниця», 2010, «Відгомін пра-
давніх часів України», 2012, «Ме-
лодії старого міста», 2005, «Київ 
як портрет», 2013.

З 2011 р. працює над проек-
том «Обрані часом» у  власній 
авторській живописній мане-
рі «артлайн», до якого включе-
но серії: «Галерея портретів сла-
ветних українців», «Генії світової 
цивілізації», «Літературна еліта 
України». Написав цикли робіт 
«Паралельні світи», «Революція 
Гідності», «Обличчя війни» та інші.

Одна з  цих серій «Літературна 
еліта України», з  портретами су-
часних визнаних літераторів, є 
подарунком автора і  розміщена 
в постійній експозиції Національ-
ного музею літератури України 
в Києві у 2017 році.

Своєю творчістю В. Слєпченко 
долучається до відродження й 
розвитку української держави.

За вагомий особистий внесок 
у  розвиток української культури 
і  мистецтва та високий профе-
сіоналізм Володимир Павлович 
Слєпченко відзначений почес-
ними званнями заслужений діяч 
мистецтв України (1998) та на-
родний художник України (2009), 
нагороджений орденом «За За-
слуги III ступеня» (2007). Дійсний 
член (академік) НАН України, ке-
рівник відділу культури і  мис-
тецтв та член Всесвітньої Ака-
демії Мистецтв (MONDIAL ART 
ACADEMIA), Франція.
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ною людиною, він часто й охоче 
звертається до біблійної темати-
ки та символіки.

Нині Володимир Слєпченко –  
титулований живописець, визна-
ний майстер портретного жанру 
та історичної картини, творчість 
якого знають далеко за межами 
нашої Батьківщини. Він не лише 
плідно працює як Мистець, а  й 
веде активну громадську діяль-
ність. Одним з  найголовніших 
напрямів його творчості є мис-
тецький літопис сучасної україн-
ської історії в сюжетних картинах 
і портретах.

Нині життю і  творчості Воло-
димира Слєпченка присвячено 
шість альбомів з  розлогими тек-
стовими коментарями фахівців, 
не говорячи вже про газетні та 
журнальні статті. Слєпченко час-
тий і бажаний гість багатьох теле-
візійних і радіопрограм, про ньо-
го знято чимало документальних 
фільмів.

Твори митця зберігаються в му-
зейних і  приватних мистецьких 
збірках України і  багатьох країн 
світу, а  нещодавнє обрання його 
дійсним членом-академіком Всес-
вітньої Академії мистецтв (Фран-
ція) стало визнанням у його осо-
бі найкращих загальнолюдських 
здобутків сучасного образотвор-
чого мистецтва України.

Твір «Велике Хрещення» великий 
не лише за своїми розмірами (200 
х 180 см.), але й за художніми здо-
бутками та філософською глиби-
ною задуму. Історія його створен-
ня така. Коли в минулому митець 
приїздив до Києва зі Львова, де він 

тоді мешкав, то неодмінно прихо-
див до собору Святої Софії і робив 
замальовки, вдихаючи запах да-
леких століть, та вдивлявся у  ви-
терті часом давньоруські фрески. 
Саме тоді він і замислив створити 
цикл картин історичного і  духо-
вного змісту під загальною назвою 
«Фрески», до якого увійшли твори 
«Відродження», «Перпетуум-мобі-
ле», «Нестор Літописець», «Подай, 
Господи» і  «Велике Хрещення». 
Усі ці картини написані з  імітаці-
єю фактури старих фресок, що на-
дає їм особливого та неповторного 
мистецького шарму.

На картині передано момент, 
коли великий Київський князь 

Володимир повертається з  Кор-
суня, в якому він щойно прийняв 
Святе Хрещення. На передньому 
плані зображено групу людей, де 
попереду, у  парадному вбранні, 
височіє сам Володимир, голова 
якого увінчана короною з карбо-
ваним тризубом. У  правій руці 
він тримає опущений вістрям до 
землі меч як символ влади, що 
будь-якої миті готовий слугува-
ти збройному захисту держави 
та християнської віри. Лівою ру-
кою князь спирається на хрест, 
який навмисно зображено тон-
ким і тендітним. Ця деталь є сим-
волом початкового етапу утвер-
дження християнської віри, яка, 
з часом, стане могутньою опорою 
великої і сильної держави.

Поруч із Володимиром його 
дружина –  візантійська царівна 
Анна, яка тримає святе Євангеліє 
(символ християнської духовнос-
ті й просвіти), оздоблене коштов-
ним камінням. Перед Володими-
ром стоїть хлопчик з маленьким 
хрестиком у руках –  це майбутній 
великий князь київський Ярос-
лав Мудрий, син Володимира від 
дружини Рогніди, якому на той 
час виповнилося близько 8 років.

Позаду Володимира і Анни сто-
ять наближені до князя люди, се-
ред них –  посол з  Візантії, який 
тримає в руці сувій з печаткою, та 
церковні ієрархи –  керівники мо-
гутньої, в недалекому майбутньо-
му, Київської Церкви. За послом 
виділяється жінка в  чернечому 
вбранні з палаючою свічкою в ру-
ках. Це –  Рогніда, яка під іменем 
Анастасії пішла в черниці, засну-
вавши перший в Русі жіночий мо-
настир. На задньому плані стоїть 
княжа дружина –  хоробрі воїни-
русичі, з якими князь Володимир 
не раз ходив у походи на ворогів. 
У нижній частині картини напи-
сано фрагмент битви на тлі церк-
ви, ймовірно, це –  битва поміж 
християнами та язичниками за 
віру. Християнство важко по-
ширювалося на півночі руських 
земель: Новгород і  Ростово-Суз-
дальська земля вперто робили 
спроби повернутися до багато-
божжя, тому там київським кня-
зям довелося стверджувати нову 

віру вогнем і  мечем. Натомість 
у  Києві християнство запрова-
джувалося у  більш мирний спо-
сіб, хоча і  тут не всі мешканці 
були готові відразу змінити язич-
ницьку віру предків.

Хрест у руці князя –  символ но-
вої віри –  ніби символічно ділить 
полотно на дві частини, на два іс-
торичні етапи. У  правій нижній 
частині за течією пливуть, зни-
каючи у небуття, дерев’яні язич-
ницькі ідоли, яких князь Воло-
димир наказав скинути в Дніпро, 
над ними –  зображення релігій-
ного таїнства колективного хре-
щення киян, що відбулося без 
надмірної помпезності та уро-
чистості, адже було прийнято 
під пильним наглядом державної 
влади. Над неофітами височіє Де-
сятинна церква –  перша христи-
янська споруда Києва та Русі, спо-
руджена князем Володимиром, 
а над нею –  в небесах, на золото-
му тлі нетлінної слави, як на цер-
ковних корогвах, зображено Ісуса 
Христа, який благодаттю Свято-
го Духа освячує і  благословляє 
це доленосне епохальне дійство 
в житті українського народу –  Ве-
лике Хрещення Руси-України.

Монументальна символічна 
картина Володимира Слєпченка 
чудово передає драматизм емо-
ційної напруги тієї великої іс-
торичної духовної революції. 
Не вдаючись до поверхової ре-
алістичності й натуралістичної 
правдоподібності деталей епохи, 
уникаючи надмірної патетики та 
містицизму, майстер створює по-
тужний мистецький твір, який 
доносить до глядача буремно-су-
перечливу духовну атмосферу 
того реального історичного зру-
шення, що вже понад тисячу ро-
ків активно впливає на всі аспек-
ти життя українського народу, 
животворить його до подальшої 
боротьби й перемог.

Про це варто згадати ще й тому, 
що цього року Свята Софія від-
значає іншу знаменну дату –  1000 
років відтоді як її було освячено 
і  відтак у  ній як головному хра-
мі Руси-України, було здійснено 
перше богослужіння.

Нині на другому поверсі Святої 
Софії, поряд з «Великим Хрещен-
ням», подарованим майстром 
Божому Храмові та включеним 
у  його постійну експозицію, де-
монструються також інші тво-
ри Слєпченка, сюжети яких 
пов’язані з  історичним життям 
цієї національної святині нашо-
го народу. Йдеться про авторські 
портрети-реконструкції вели-
ких київських князів Володими-
ра Великого та Ярослава Мудро-
го, Анни Ярославівни та першого 
українського історика Нестора 
Літописця. Ці видатні особистос-
ті розбудовували Київську Русь 
як могутню державу, яка йшла 
в  авангарді загальноєвропей-
ського поступу, мала розвинену 
науку, писемність, розгалужену 
мережу шкіл при православних 
храмах і  монастирях, несла світ-
ло Христового вчення та освіти 
не лише на дикі колись північні та 
східні терени Європи, а й у далеку 
Західну Європу.

Зокрема, Анна Ярославівна –  
донька Ярослава Мудрого і  дру-
жина французького короля Генрі-
ха І Капета, привезла до Парижа 
рукописне руське Євангеліє, на-
писане кириличними літерами, 
що зберігається там і  донині як 
національна реліквія французь-
кого народу, тому що на ньому 
присягали перед Господом їхні 
монархи та президенти під час 
церковного ритуалу отримання 
верховної влади.

Щойно завершилася вели-
ка виставка творів Володимира 
Слєпченка в Чернігові (понад 80 
полотен), яка тривала в музеї су-
часного мистецтва «Пласт-АРТ» 
на славнозвісному міському Валу 
з 12 квітня 2018 р., триває вистав-
ка його творів у приміщенні Наці-
онального природничого музею 
НАН України в Києві, присвяче-
на 100-літтю заснування Наці-
ональної Академії наук України 
(близько 20 полотен), планується 
велика звітна виставка у  Львові, 
де майстер здобув вищу мистець-
ку освіту і  прожив понад 20 ро-
ків. Нині В. Слєпченко перебуває 
в  розквіті своїх творчих сил, ін-
тенсивно працює і прагне досяг-
ти нових художніх вершин задля 
утвердження високих здобутків 
українського образотворення на 
розлогих теренах світового мис-
тецтва.

Митець висловлює щиру подя-
ку колективові Національного 
заповідника «Софія Київська», 
генеральному директорові пані 
Нелі Куковальській за їхню висо-
ку оцінку його творчості і споді-
вається, що численні відвідувачі 
собору Святої Софії зупиняться 
перед монументальним твором 
«Велике Хрещення», замислять-
ся над непростим історичним 
поступом нашого народу та по-
моляться за його щасливе май-
бутнє.

Станіслав БУШАК,
мистецтвознавець,

член Національної спілки художників 
України, член Національної спілки 

журналістів УкраїниЯрослав Мудрий у Соборі
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Побачила світ четверта 
книжка казок та оповідань 
для дітей нашої землячки 
Людмили Шутько, яка нині 
мешкає в сонячній Італії

У Чернігівській міській 
бібліотеці імені Олек-
сандра Довженка пре-
зентували книжку ціка-
вих казок та оповідань 

«української італійки» Людмили 
Шутько «Як подружитися з  ча-
сом?». Її попередні три книжки –  
«Закон радості», «Гуртожиток 
у  лісі» та «Чи є душа у  дерева?» 
з прекрасними кольоровими ілю-
страціями відомої художниці 
Марини Скоробагатько чи не на 
кожній сторінці вийшли велики-
ми накладами і мали значний ре-
зонанс не тільки на Чернігівщині 
та в Україні, а й за кордоном, зо-
крема в Італії.

Збірки видані українською та 
італійською мовами. Четверту 
книгу сеньйори Людмили також, 
як і  три попередні, чудово пере-
клали та упорядкували письмен-
ник, заступник головного редак-
тора газети «Деснянська правда», 
голова Міжнародної літератур-
но-мистецької Академії України 
Сергій Дзюба і працівник міської 
дитячої бібліотеки імені О. До-
вженка Ганна Маджуга.

Людмила Григорівна, наша зем-
лячка, вже тривалий час живе 
в  Італії. І  пише захопливі казки 
для малечі –  про пригоди біло-
чок, мурашок, байбаків, лисичок, 
кіз, ведмедів, мавпочок, собак, 
котів… Виходить дуже зворуш-
ливо та повчально. Принаймні 
особисто я вірю, що, прочитавши 
ці проникливі твори, дитина зна-
чно турботливіше ставитиметься 
до природи та братів наших мен-
ших.

«Взагалі, казочки мої про-
сті, –  пише авторка. –  Та вони –  
про найголовніше: жити слід не 
лише для себе, але й для інших: 
людей, тварин, птахів і  рослин, 
усього нашого мінливого й ди-
вовижного світу. Бо скільки від-
даватимеш –  стільки й отрима-
єш! Такий закон радості… Щоб 
усвідомити це, варто прочитати 
ті казки. Прочитати й зрозумі-
ти, що ти –  небезнадійний, якщо 
можеш допомагати іншим. І  без 
таких людяних вчинків –  просто 
неможливе повноцінне та гармо-
нійне життя. І хай у твоїх руках –  
звичайна бляшанка, стався до неї 
з повагою. Бо хто знає, ким же ти 
будеш у  наступному житті –  лю-
диною, звіром, сонцем, вітром, 
кораблем чи янголом? Тож наша 
казка триває. А за нею прийдуть 
інші казки –  радісні й сумні, як 
люди. Обери свою».

У четвертій збірці приваблюють 
неординарні історії: «Лосиця», 
«Кішки теж бувають заздрісни-
ми», «Як Анфіса мене полікува-
ла», «Як подружитися з  часом?», 
«Джерела благодаті», «Хто сум-
нівається безсило –  тому жит-

тя немиле!», «Страх», «Прощен-
ня», «Знайти віру», «Фіолетове 
полум’я»… І  вже навіть перелік 
цих назв –  неабияк інтригує! При-
чому авторка –  не лише цікавий 
оповідач, бо всі її твори –  оригі-
нальні та ненав’язливо повчальні. 
Це –  не якась нудна мораль, яку 
дітлахи просто не сприймають, 
а справжні захопливі поради до-
брої чарівниці!

Свою нову книжку Людмила 
Шутько також подарує бібліо-
текам і  школам Чернігова. Збір-
ку «Як подружитися з  часом?» 
успішно представили на конкурс 
«Найкраща книга року». В  імп-
резі взяли участь і діти, й дорос-
лі, що заздалегідь із задоволен-
ням прочитали казки Людмили 
Григорівни й тепер висловлювали 
свої враження, вітаючи щасливу 
авторку.

Сергій КВІТНИЦЬКИЙ

Як чернігівка потрапила до Іта-
лії? Як вона там живе? Про що 
мріє? Ось її відверта розповідь. 
Отже, слово Людмилі Шутько.

ЖИВУ З НАДІЄЮ!
Що вам про себе розповісти?.. 

Народилася я  на Кіровоградщи-
ні. До війни мої батьки викла-
дали в  сільськогосподарському 
технікумі. Потім тато загинув 
на фронті, як і  мільйони укра-
їнців… А  матуся в  той нелегкий 
повоєнний час пішла працювати 
агрономом –  на машинно-трак-
торну станцію, адже їй дали жит-
ло –  півхати. Трудилася неня від 
зорі до зорі, тому її майже ніколи 
не було вдома.

У нашій родині я була наймен-
шою, п’ятою дитиною. Старші 
брати й сестри не віддали мене 
до дитбудинку: боялися, що їхню 
Люду там лупцюватимуть, отож 
доглядали самі. Звісно, я  дуже 
скучала за мамою, хотілося бать-
ківського тепла й ласки; але це –  
доля багатьох дітей війни, які пе-
режили лихоліття сталінських 
років…

Дуже полюбила читати, осо-
бливо вірші й казки. Пам’ятаю, 
з  якою радістю декламувала на 
шкільній олімпіаді байки Глібо-
ва, пускаючи в  зал… горобців. 
А в десятилітньому віці мені по-
щастило побувати у  Гурзуфі –  
в  знаменитому тоді міжнарод-
ному дитячому таборі «Артек». 
І вперше відкрила для себе диво-
вижно мінливу та чарівну красу 
«найсинішого» Чорного моря й 
високих шпилястих гір (адже ра-
ніше на батьківщині бачила лише 
неозорі степові простори); і  це 
мене так вразило, що написала 
свого першого вірша –  «Гора Аю-
даг».

Дуже вдячна мамі, яка подбала, 
щоб усі її діти здобули вищу осві-
ту; нікого не відправила на робо-
ту в п’ятнадцять років. Спочатку 
я  працювала на Донеччині –  ін-
женером-економістом на заводі 
«Армліт». Згодом трудилася в Ро-
сії (у Самарі) та Казахстані. А по-
тім вирішила повернутися з кос-
мічного Байконура додому –  до 
України-неньки, й оселилася тут, 
у древньому, відомому ще з літо-
писів Київської Русі, мальовни-
чому Чернігові, –  влаштувалася 
на роботу до міського житлового 
об’єднання.

У ті важкі 90-ті роки, як і біль-
шість співвітчизників, я  зму-
шена була шукати додатковий 
заробіток, щоб довчити своїх ді-
тей, –  отож їздила до Білорусі та 

Росії продавати популярний тоді 
зелений горошок (у скляних бан-
ках –  така була тара!).

Одного разу колега допомогла 
вирушити на заробітки до Іта-
лії. Працювала на виноградни-
ках, у  полі –  нарівні з  молодими 
арабами, однак платили як жін-
ці –  лише половину заробленого. 
А  мені на той час виповнилося 
вже п’ятдесят років!

Утім, яка робота без знання 
мови? Тому завжди носила в  ки-
шені словник та самовчитель з іта-
лійської. Використовувала бук-
вально кожну вільну хвилинку, 
аби запам’ятати нові слова. Добре, 
що італійська –  така  ж мелодійна, 
як і рідна українська, отож не до-
велося, заради правильної вимо-
ви, «ламати» язика…

Ходила до церкви (в  негоду 
ми майже не працювали), дуже 
уважно слухала проповіді свя-
щеника. Власне, католики не ви-
користовують піснеспівів, там 
тексти читаються. Тоді вкорте 
переконалася: головне не належ-
ність до тієї чи іншої релігійної 
конфесії, а віра й добрі помисли; 
коли людина живе з Богом у серці 
і нікому не завдає зла.

Взагалі, щоп’ятниці я вже стара-
лася не працювати в полі, а допо-
магати прибирати в  храмі –  без-
коштовно, разом з  італійками. 
Вперше побачила, як зі щирою 
радістю та любов’ю трудяться 
волонтери, добровільно викону-

ючи суспільно важливу роботу 
в  церквах та шпиталях… Потім 
священик допоміг мені влашту-
ватися на працю в одну родину.

І почалося моє нове життя –  
трохи легше: я доглядала безногу 
жінку-інваліда. Возила її гуляти 
на візочку, вчилася готувати іта-
лійські страви, а після обіду ста-
ранно читала вголос своїй підо-
пічній Біблію. Звісно, сама ще не 
все розуміла, однак моя небездо-
ганна декламація її влаштовува-
ла. Дякую цій жінці за терпіння, 
адже стільки часу слухала ті мо-
литви (сама вона не могла гово-
рити після паралічу).

У мене часто запитують, скільки 
можна заробити в Італії, догляда-
ючи важкохворого? У  середньо-
му –  850 євро за місяць (все зале-
жить від досвіду, професіоналізму 
та репутації людини). Проте пра-
ця –  нелегка, вимагає великого 
терпіння й знання психології.

Через кілька років, побачивши 
в  релігійному журналі «Христи-
янська сім’я» оголошення з  при-
воду роботи, я  написала туди 
листа; і за три місяці отримала за-
прошення (виявилося, що з трид-
цяти пропозицій увагу привер-
нув чомусь саме мій лист). Отож 
я  наважилася на переїзд: раніше 
мешкала неподалік від Риму, а те-
пер вирушила на північ, до Кого-
лето (це –  поблизу Генуї).

І тут, як то кажуть, нарешті зна-
йшла свою долю: попрацював-
ши місяць, одержала несподівану 
пропозицію від господаря вийти 
за нього заміж. Йому, небагато-
му, було надто складно платити за 
роботу найманій помічниці, ви-
гідніше просто одружитися. Але 
після всіх поневірянь я погодила-
ся; була вдячна й за це!

Чоловік виявився чуйною та 
сердечною людиною. Дав мені 
змогу вчитися в  Академії шіацу 
й купувати книжки з  нетради-
ційної медицини. Отже, я  змо-
гла зайнятися тим, що мене по-
справжньому цікавило. Власне, 
саме чоловік став моїм першим 
пацієнтом: на ньому я  вчила-
ся робити масажі, а  також мок-
су (це –  тибетська методика при-
палювання цигаркою з  полину 
енергетичних точок, на кшталт 
голкотерапії). 

Людмила ШУТЬКО в Італії

ЛІТЕРАТУРА

ЯК ПОДРУЖИТИСЯ З ЧАСОМ?
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Мутанов Галимкаір. У ковчезі 
часу: Вірші. – Українською 
мовою переклав Сергій 
Дзюба. – Київ: Український 
пріоритет, 2016. – 96 с.

Василь СЛАПЧУК

Н
е скажеш, що Украї-
на підтримує тісні лі-
тературні взаємини 
з Казахстаном. Вели-
кою мірою сучасна 

українська література  – нату-
ральне господарство, замкнене 
на собі. Підозрюю, що подібні 
проблеми переживає і казахська 
література. Гадаю, постколоні-
альний синдром – спільний для 
національних культур постра-
дянського простору. Тож, якщо 
не брати до уваги історичний ас-
пект (Шевченко  – Актау), літе-
ратурний діалог між Україною і 
Казахстаном звівся до мінімуму, 
який, за відсутності державної 
культурної політики, підтриму-
ється силами окремих творчих 
індивідів.

Сергій Дзюба, який останнім 
часом доволі плідно працює у 
царині перекладу, запропонував 
увазі українського читача вірші 
казахського поета Галимкаіра 
Мутанова. Можемо припустити, 
що в казахській літературі відбу-
ваються ті самі (рушійні, а часом 
і руйнівні) закономірні проце-
си, які характерні для більшос-
ті літератур. Хтось тримається 
класичних зразків і віддає пере-
вагу національним здобуткам, 
хтось озирається на досягнен-
ня світової літератури та підда-
ється постмодерним настроям, 
а хтось піддає ревізії і те, й інше, 
шукаючи шляхів розвитку на лі-
нії зіткнення інтересів. Галимка-
ір Мутанов, либонь, належить 
до перших, його поезія – поезія 
здорового розуму і здорових 
почуттів, поезія людської ціль-
ності і світової гармонії. Ав-
тор збірки «У ковчезі часу» час-
то покликається на класика й 
основоположника казахської 
письмової літератури Абая Ку-
нанбаєва (1845–1904), що був 
поетом, філософом, просвітите-
лем і реформатором. Інакше ка-
жучи, Григорій Сковорода, Тарас 
Шевченко, Пантелеймон Куліш – 
в одній особі. І ці звернення су-
часного поета до великого по-
передника  – не просто данина 
пошани, а вияв творчих пріори-
тетів, щоразу він апелює до ньо-
го як до мудреця.

Люблю буття і мудреця Абая,
Який скарби духовні осягнув.

Сам Абай Кунанбаєв як поет 
і мислитель сформувався пе-
реважно під впливом поезії та 
вчень Сходу. Попри те, що Абай 
виявляв інтерес до європейської 
літератури, ознайомлюючи ка-

захів із творами Гете і Байрона, 
а також (куди ж без них?!) ро-
сійських класиків, безперечно, 
ближчим для нього був світо-
гляд таких видатних мужів, як 
Фірдоусі, Алішер Навої, Фізулі, 
Нізамі, Ібн Сіна (відомого євро-
пейцям як Авіценна), які були не 
тільки поетами (окрім останньо-
го), а й мудрецями, суфіями, фі-
лософами, вченими. Очевидно, 
що Абай Кунанбаєв захоплює Га-
лимкаіра Мутанова тим самим, 
чим класика приваблювали зга-
дані вище достойники. Їхня му-
дрість мала прикладний харак-
тер, цебто була спрямована на 
те, щоб, навчаючись, людина бу-
дувала себе, вдосконалювалася 
і в такий спосіб наближалася до 
Творця.

Сучасна поезія (не тільки по-
стмодерна) доволі часто містить 
у собі риси апокаліпсису – чи то 
вселенського, чи тільки (що най-
частіше) локального кінця чийо-
гось індивідуального людсько-
го мікросвіту. Поезія завжди 
була інструментом проникнен-
ня углиб суті речей, углиб їхньої 
форми і станів, углиб природи 
людини,  – тобто, відбувалося 
свідоме чи несвідоме намацу-
вання і прояснення істини. Од-
нак у часи модерної та постмо-
дерної літератури, після того, як 
помер Бог (за Ніцше), померла 
людина (за Фромом), помер ав-
тор (за Бартом), помер суб’єкт 
(за Бодрійяром), після всіх цих 
похоронних потрясінь поезія 
змінила вектор своїх досліджень 
і від життєствердних позицій 
перейшла до заупокійних, зосе-
редившись на тому хворобли-
вому (своєрідний духовний не-
жить), що знедолює і руйнує 
людину. У цьому сенсі поезія Га-
лимкаіра Мутанова цілковито 
позбавлена будь-яких нездоро-
вих ознак, вона навертає читача 
до правильних речей, апелює до 

мудрості Великих Учителів, за-
кликає до праці над собою, до 
пошуку гармонії, до традицій-
них цінностей... Поетові не зна-
йомий той метафізичний жах і 
відчай, який проймає людину, 
коли вона, зрікшись Усевишньо-
го, залишається наодинці з со-
бою, розчахнута і розтерзана.

Самі ж собі вигадуємо ґрати...
Щоб жити гармонійно на Землі,
Її уроки треба пам’ятати.

На переконання автора, довко-
лишня природа навчає нас гар-
монії. Осягнувши цю науку, лю-
дина, якщо не осягає цілісність 
(через єдність душі і тіла, люди-
ни і Господа, чоловіка і жінки), 
то принаймні здобуває рівно-
вагу (коли зло, присутнє у світі, 
перекривається добром), яка по-
роджує «відчуття Бога у собі». 
Утім,  художній світ Галимкаі-
ра Мутанова аж ніяк не безпро-
блемний, і поет далекий від його 
зумисної ідеалізації.

І спокою не мають душі наші,
Мов перехожі – на семи вітрах.
..................................................
Душі потрібно крихітку любові,
Щоб не скавчати, мов приблуд-
ний пес.

Ліричний герой Галимкаіра 
Мутанова вбачає в любові па-
нацею від усіх людських бід. 
Житейський шлях, навіть (чи 
особливо) якщо це Шлях Вдо-
сконалення,  – до великої міри 
драматичний, інколи й трагіч-
ний. Сама швидкоплинність 
буття робить його таким вразли-
вим і за будь-яких умов (хоч сто 
літ живи) незавершеним.

Так непомітно, блиском у грозу,
Життя минає неминуче, скоро, –
Здається, тільки видерся нагору,
А вже тебе чекають унизу...

Лише будучи освячене 
любов’ю, людське існування по-
збувається механічних особли-
востей і набуває істинного сен-
су. Як достатньо віри, розмір 
якої рівний розмірові гірчич-
ного зерна, щоб переставляти 
гори, – так само крихта любові 
здатна зігріти холодний Всесвіт. 
Любов – синонім щастя. Тільки 
ж, як мовиться у буддійському 
прислів’ї: влучний постріл луч-
ника  – результат сотні прома-
хів. Мистецтво життя – це коли 
у вирішальний момент сотня 
твоїх попередніх промахів скла-
даються у влучання. Але для 
цього необхідно вміти відчува-
ти, коли ж він настає – той ви-
рішальний момент, вміти від-
різняти втрати від здобутків і 
знати їм ціну, – в результаті від 
втрат може виявитися більше 
користі, ніж від здобутків. Тіль-
ки при світлі істини очевидним 
стане реальний стан справ. А 
щодо істини, то

Істину дізнаєшся, людино,
Тільки на останнім рубежі.

Поет, навіть якщо він філософ, 
не оперує термінами, він мис-
лить образами. Центральний 
образ збірки «У ковчезі часу» – 
образ досконалої людини (один 
із віршів так і називається), яка 
«не топче ряст, а творить світ». 
Рівні поетичної рефлексії Га-
лимкаіра Мутанова дуже різні: 
людське Я, що дорівнює Світо-
ві; Я – у Світі; Світ – у Я… По-
при невеликий обсяг, книжка 
казахського поета – містка і ба-
гатогранна змістовно. Галим-
каір Мутанов гідно продовжує 
традиції Східної філософської 
поезії, розвиває їх, мудро по-
єднуючи красиве з корисним, 
раціональне з ірраціональним, 
творячи не на догоду часові, а на 
запит вічності.

ОБРАЗ ДОСКОНАЛОЇ ЛЮДИНИМинули роки… Зараз я –  вдо-
ва. Мешкаю в  Італії. Донедавна 
кілька разів на тиждень займала-
ся танцями. Мій партнер усе жит-
тя працював робітником, тепер 
на заслуженому відпочинку. Лю-
бить подорожувати!.. Отож ми 
разом танцювали мазурку, поль-
ку, вальс. Приїжджаючи до рід-
ної України, одразу записувала-
ся в  танцювальну групу… А  ще 
я дуже люблю читати гарні, добрі 
книжки!

Мене здивувало, що італійці 
дуже мало читають, багато без-
грамотних. Але людей похилого 
віку там поважають. При кому-
нах (муніципалітетах) у кожному 
селищі виділяють приміщення й 
гроші для клубів «третього віку», 
де старенькі із задоволенням про-
водять своє дозвілля: вони завзя-
то грають у  карти, лото, шашки; 
влаштовують свята, мандрівки 
в гори; щороку організовують ці-
каві конкурси –  на найкращі каз-
ку, поезію, прозу, гумор, живо-
пис, фото, а  також –  мистецький 
виріб, виготовлений вручну…

А 6  жовтня проводиться свято 
«I noni favolosi» («Чудові дідусі й 
бабусі»): з  усього регіону органі-
зовано на комфортних автобусах 
привозять до Генуї в наш найкра-
щий театр –  «Carlo Felice» –  людей 
похилого віку: для них влаштову-
ють концерт і  презентацію –  на-
городжують переможців отих 
конкурсів. Мені так це сподоба-
лося, що теж вирішила спробу-
вати: спочатку написала італій-
ською одну казку, потім –  іншу… 
І, уявіть собі, за свою «Мурашку 
Мар’яну» отримала третє місце, 
а за власний вірш –  друге.

Тому незабаром мої казки поча-
ли періодично друкуватися в по-
пулярному італійському журна-
лі «Cogoleto». А під час одного зі 
своїх приїздів додому, на Черні-
гівщину, я переклала одну зі сво-
їх казок українською, і заступник 
головного редактора газети «Дес-
нянська правда» Людмила Пархо-
менко надрукувала її на шпальтах 
цього видання.

Взагалі, мене турбує тема еколо-
гії. Серце розривається, коли бачу 
з  вікна потяга «Київ –  Адлер» за-
валені сміттям лісосмуги; прикро 
читати про небезпечне забруд-
нення багатьох наших водойм. 
Тому й пишу такі казки.

Завітавши на Придесення, я по-
садила на дачі трюфелі. Це –  такі 
дивовижні гриби, як у моїй казці 
«Розповідь пенсіонера про гри-
би та любов». Кілограм трюфе-
лів коштує мінімум 500 доларів. 
Але, якщо вони й виростуть тут, 
то лише через десять років. Спо-
діваюся колись зібрати врожай…

В Італії –  добре, однак я  дуже 
скучаю за Україною! Тому щоро-
ку неодмінно приїжджаю сюди –  
на Батьківщину. І живу з надією, 
що колись усе влаштується тут, 
удома… Ситуація в нашій держа-
ві нарешті суттєво покращить-
ся, а  зустрічні люди привітно та 
щиро усміхатимуться, як це було 
раніше. Сподіваюся на це!

Людмила ШУТЬКО
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Називати картини молодої 
київської художниці Ганни 
Проценко «натюрмортами» 
можна, лише якщо цілком 
забути або свідомо відкинути 
буквальний переклад цього 
французького терміна – 
«мертва природа». Або – якщо 
замінити його на голландський 
аналог – «стіл лайф», тобто 
«життя», але «застигле», 
«тихе». А ще краще так – 
«приховане», «потаємне»...

* * *
На «застигле життя» Ганна Про-

ценко, здається, цілком згодна  – 
адже не випадково серед її кар-
тин є «Мовчання» і «Пауза». Що 
ж до «прихованого й потаємно-
го»  –то набагато цікавіше. Адже 
не випадково деякі шанувальни-
ки називають картини київської 
художниці матеріалізованими та 
збереженими снами, а її саму  – 
цих снів Хранителькою.

Отже: букети квітів, пишні й – осо-
бливо у порівнянні з іншими «дійо-
вими особами» – величезні. Не ви-
падково особливість, унікальність 
сюжету часто визначають саме 
вони – «Волошковий кіт», «Черво-
ні пелюстки»… Або  – трохи інак-
ше, з акцентом на «сезонність», 
але все одно  – таку, що відчува-
ється й демонструється через кві-
ти  – «Серпневе тріо», «Вереснева 
колискова»… І ось – у затінку цих 
мега-квітів, на ювелірно-крихітних 
лялькових меблях, столиках-стіль-
чиках-диванчиках-шафочках (а тут 
є, до речі, і міні-дзеркало, і мікро-
рояль), відбувається – чи то виста-
ва для випадкового та, радше за 
все  – зовсім небажаного, свідка-
глядача, чи то – те саме «потаєм-
не життя»: ляльок, іграшкових вед-
медиків, порцелянових кошенят... 
Навряд чи з Андерсена – скоріше 
вже з Гофмана (ведмедики, ймо-

вірно,  – також трохи з Мілна, але 
це, як то кажуть, неперевірена ін-
формація).

Тут влаштовують кавові паузи 
(«Кава на двох»), ведуть світські 
розмови, співають, відпочивають, 
можливо, трохи фліртують («Він + 
Вона»)… Тобто – ніякої особливої 
містики. Хіба що – іноді, на карти-
нах дещо… незрозумілих, загад-
ково-недомовлених, де, здаєть-
ся, відбувається щось гранично 
важливе й щемно-недосяжне… 

Це насправді трохи схоже на сон, 
який зранку все пригадуєш, при-
гадуєш – і не можеш пригадати, і 
не пригадаєш ніколи… Хіба що – 
в іншому сні. «Добраніч».

* * *
Окрім натюрмортів, Ганна Про-

ценко створює ще пейзажі, але з 
ними, в певному значенні слова, 
простіше. Адже вони набагато… 
«сновидніші». Тобто, поза всякими 
сумнівами, це – реальність, але по-
бачена уві сні. Або – уві сні прига-
дана. Саме тому тут нічого особли-
во й не дивує – просто захоплює: 
якою фантастичною казкою і про-
сто живописною красою може, ви-
являється, обернутися загально-
відомий куточок біля «Золотих 
воріт»! Або  – «Перехрестя» біля 
Володимирського собору...

Оксана ЛАМОНОВА

МИСТЕЦТВО

СНИ У ЗАТІНКУ КВІТІВ 
ТА ШПИЛІВ: ПРО КАРТИНИ 
ГАННИ ПРОЦЕНКО

До Києва Евеліна Бекетова 
потрапила вперше у чотири 
роки. Це була любов з 
першого погляду – до Дніпра 
і мальовничих пагорбів, 
квітучих каштанів і затишних 
вулиць, старовинних будинків 
і ще старовинніших церков. 

Оксана ЛАМОНОВА

Т
ому після художньо-
го училища в рідному 
Луганську вона  – вже 
молода художниця  – 
вступає до Київської 

Академії образотворчого мисте-
цтва. А далі – далі розпочалася – 
широким потоком – творчість.

Було б нечесно сказати, що всі 
картини Евеліни Бекетової  – 
про Київ. Є ще трохи Криму 

(«Сон програміста про Херсо-
нес»). Але все інше, тобто май-
же все  – про Поділ і Печерськ, 
Андріївський узвіз і Ярославів 
вал, Цирк на площі Перемоги і 
споруди Городецького. Це Київ, 
упізнаваний і безсумнівний, але 
водночас  – чудесно перетво-
рений, місто весни і свята, що 
потопає у квітучих деревах, за-
будоване дивними будинками, 
пишні ліплені прикраси яких 
оживать просто посеред білого 
дня, складаючи компанію чис-
ленним котам. Його вулиці за-
повнені столиками кав’ярень, 
за якими смакують каву персо-
нажі з різних століть, а на площі 
виступають мандрівні актори. 
Київ Евеліни Бекетової  – про-
стір своєрідної іронічної міс-
тики, меланхолійних казок, 
веселих пригод, чарівних по-
дробиць.

До речі, про подробиці. Ці 
картини  – для розглядання не-
швидкого й ретельного. Адже за 
мить тут усього не побачиш. За 
мить буде лише «загальне вра-
ження» про живопис  – строка-
тий, яскравий, якщо можна так 
сказати  – гомінкий, що стрімко 

й нестримно розгортається від 
картини до картини. Це – спра-
ведливо, але цього замало.

Отже: Скрипалька захопле-
но грає на даху кенаси, Фонтан 
Самсона оживає й бере активну 
участь у сперечаннях торговок 
подільського Житнього ринку, 
з Оперного театру під час ан-
тракту вибігли попити капучі-
но Принц і Одетта, а подружжя 
акробатів виходить після виста-
ви з Цирку, і дружина заклопо-
тано питає: «Ти заплатив за ди-
тячий садок?»  – і, врешті, сам 
Городецький прогулюється се-
ред своїх творінь, тримаючи на 
руках улюбленця, набагато ек-
зотичнішого за чіхуахуа  – ма-
леньку білу химерку. І над усім 
цим – бездонне небо, ясно-синє 
або засипане зернятками зірок, 
на які перетворюються вночі за-
кохані ромашки…

Всеперемагаючому «київ-
ському настроєві» підвладні й 
інтер’єри, як-от старі кварти-
ри або творчі в усіх значеннях 
цього слова майстерні. Адже з 
їхніх вікон, підвіконня яких пе-
реповнені різними цікавими 
дрібничками і незмінними кота-
ми, відкриваються ті самі Про-
різна, чи Рейтарська, чи Велика 
Житомирська, на яких – ангели, 
химери, поети, актори, худож-
ники, закохані, діти, диваки та, 
звісно, знов-таки коти!

І ще. Києву Евеліни Бекетової, 
хоча він і створюється зараз, при-

таманний ледь вловимий сумний 
аромат ретро, якому не заважає 
навіть кумедність нескінченних 
соковитих подробиць.

* * *
Виступ художниці в ролі ілю-

стратора став ніби й логічним, 
але водночас  – несподіваним. 
Проілюструвати ж випало каз-
кову повість Каміли Колибанової 
«Секрет чарівного пензлика».

…Симпатичній і вихованій 
принцесі Алісії дарують ча-
рівний пензлик  – усе намальо-
ване ним стає на певний час 
справжнім. І починаються по-
дії – спочатку кумедні, а згодом, 
особливо коли про подарунок 
дізнається харизматичний пога-
нець – доволі серйозні…

Скажімо так: на ілюстраціях 
Евеліни Бекетової можна знайти 
все, про що йдеться на відповід-
них сторінках книги – героїв, при-
годи… Але є тут і ще щось – не те, 
щоб глибше, але  – інше, якийсь 
переконливий і фантастичний 
простір, що заворожує, то безмір-
но-застрашливий, то містично-
світлосяйний  – і, чесно кажучи, 
не пов’язаний особливо з історією 
чемної принцеси, її друзів та воро-
гів. Це вже не казка про чарівний 
пензлик  – це щось набагато до-
росліше. Можливо, так відбився в 
малюнках час, коли вони створю-
валися, а були це найважчі дні не-
щодавніх подій.

«У дні крові, загальної розгу-
бленості й страху, а потім у дні 
скорботи, а потім  – роздивля-
ючись нутрощі тиранових па-
лаців, – я шукала заспокоєння в 
малюванні ось цього страшно-
го замку. Наприкінці я зробила 
зверху праворуч шматочок чи-
стого блакитного неба. Я споді-
ваюся…», – так написала худож-
ниця про найпохмурішу зі своїх 
ілюстрацій. Що ж до ілюстрації 
найрадіснішої, тобто до Кри-
шталевого замку – мети довгої і 
складної подорожі казкових ге-
роїв, то: «Превентивно зробила 
картинку про мир. Це той самий 
попередній замок, але такий, що 
змінився, частина колючок зали-
шилася, але їх заливає світлом. 
Ось такий у мене сьогодні на-
стрій».

«Пролісок біля кенаси»

«На добраніч»

«Вечір на Подолі»

«Під небом голубим»

«Вереснева колискова»
«Березень 

на Ярославовому валу»

КАЗКИ СТАРОГО МІСТА 
ТА ПРОСТО КАЗКИ
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Торік відділом культури 
і туризму Рівненської 
райдержадміністрації було 
започатковано районний 
фестиваль народної 
творчості, історії та побуту 
«А у нас на ярмарку!» 
Метою фестивалю є відроджен-

ня народних звичаїв, обрядів, 
популяризація традиційного на-
родного мистецтва, народних ре-
месел і кухні Рівненщини, а в умо-
вах децентралізації то є й надання 
можливості громадам ознайоми-
тися з творчим і промисловим 
потенціалом сусідніх сільських 
рад. І от результат: ті сільські ради, 
що торік брали участь у фестива-
лі, нині вже створили дві об’єднані 
територіальні громади – Шпанів-
ську та Олександрійську.

Нещодавно в селі Велика Оме-
ляна відбувся другий  фестиваль 
народної творчості, історії та по-
буту: «А у нас на ярмарку!». Цьо-
го разу ближче придивлялися 
одне до одного, знайомилися з 
майстрами декоративно-при-
кладного мистецтва, творчими 
колективами та промисловими 
можливостями громади з Груш-
виці, Корнина, Білої Криниці, Ве-
ликої Омеляної та Квасилова.

Захід вдався напрочуд цікавим, 
веселим і різнобарвним. Гостей 
заходу чекала дуже насичена та 
цікава програма. Можна було не 
тільки втамувати голод козацьким 
кулешем, наваристою юшкою, ко-
роваєм та іншими смаколиками, 
притаманними саме Рівненщині, 

а й насолодитися етнонаповне-
ною культурною програмою, яка 
створила просто чудовий настрій 
усім запрошеним, якого не зіпсу-
вав навіть дощ.  По завершенню 
всі учасники фестивалю «А у нас 
на ярмарку!» були нагороджені 
грамотами та пам’ятними пода-
рунками від відділу культури і ту-
ризму Рівненської райдержадмі-
ністрації.

Особливе захоплення свято ви-
кликало у дітей, яких пригощали 
солодкою ватою, пряниками та 
попкорном, і які з великим за-
доволенням спостерігали за дій-
ством, що відбувалося на сцені. 
Про фейс-арт можна і не згадува-
ти, оскільки більшість дитячих об-
лич сяяли цим видом боді-арту.

На завершення свята для присут-

ніх звучала чудова музика у вико-
нанні вокально-інструментального 
гурту. Пізніше була святкова дис-
котека та трансляція фіналу чем-
піонату Європи з футболу. Фести-
валь досягнув своєї мети – приніс 
у буденне життя мешканців Рівнен-
ського району краплину живого 
спілкування, радості та гармонії.

Також є надія, що із села, які цьо-
го року ярмаркували в Омеляній, 
об’єднаються в сильні, життєздат-
ні та прогресивні об’єднані тери-
торіальні громади, в яких будуть 
підтримуватися заклади культури 
та культурно-мистецькі заходи.

Іван СОЛОДУХА,
начальник відділу культури і туризму 

Рівненської райдержадміністрації

ФЕСТИВАЛЬ 
  ТВОРЧИХ ГРОМАД

В місті Яремче на 
Франківщині відбувся 
ювілейний XXV Міжнародний 
гуцульський фестиваль, 
на який завітали гуцули не 
лише із Західної України, а й 
з Румунії, Польщі та Литви. 
Учасники та гості фестивалю 
танцювали славнозвісний 
аркан, майстрували бартку, 
підковували коня, дегустували 
сири, відвідували ярмарки й 
майстер-класи, побували на 
справжньому гуцульському 
весіллі та ще й встановили 
шість рекордів України.

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

Ф
естиваль має за мету 
відродження пра-
давньої гуцульської 
культури і  традицій. 
Гостей та учасників 

фестивалю приймав один з най-
кращих та найпопулярніших 
готелів у  славному місті Ярем-
че –  «Romantik Spa Hotel». Окрім 
насиченої програми, гості мали 
змогу здійснити захопливі про-
гулянки Карпатами, а також на-
солодитися вишуканою кухнею 
та відпочинком у SPA-готелі.

Фестиваль тривав дев’ять(!) 
днів, і  щодня в  іншому міс-
ці, з  новою цікавою програ-
мою для гостей та, як завжди, 
зі справжньою гуцульською ат-
мосферою. У рамках фестивалю 
в  карпатському містечку Тата-
рів 65 юнаків і  чоловіків змага-
лися за звання найвитривалі-
шого виконавця традиційного 
гуцульського танцю аркан. Це 
танець-символ гірського жит-
тя, що демонструє справжню 
чоловічу витривалість. Змаган-
ня, відповідно, були надзвичай-
но виснажливими: перші півго-
дини танцю витримав лише 31 
учасник, а  годину –  лише шість 
учасників! Рекордними стали 
1 година та 5 хвилин для двох 
хлопців-переможців:14-річного 
Олексія та 18-річного Ярослава.

Координатор ювілейного Між-
народного гуцульського фести-
валю Іван Гаврон зазначив, що 

цьогорічний фестиваль був на-
ймасштабнішим та, попри при-
мхи погоди, все заплановане 
вдалося втілити в  життя. Саме 
другий рекорд і був зафіксований 
як найтриваліший гуцульський 
фестиваль –  9 днів! «Відновлення 
традицій і культури є дуже важ-
ливим для нас, українців. Ми є 
великою європейською держа-
вою і маємо змогу робити такий 
якісний етнопродукт, як Міжна-
родний гуцульський фестиваль. 
Саме етнофестивалі роблять 
в  Україні грандіозну справу –  
вони об’єднують нас як націю, як 
єдиний народ. І ми разом маємо 
працювати над цим, показувати, 
як поважаємо традиції різнома-
нітних історичних земель єдиної 
України. Приїжджайте до нас, ми 
нікого не залишимо без пісні, ве-
селощів і розваг», –  закликав гос-
тей фестивалю Іван Гаврон.

На фестивалі було не лише ве-
село, а й дуже смачно, адже час-
тування були на кожному кроці. 
У  Поляниці встановили рекорд 
на наймасовіше частування гу-
цульськими стравами, приго-
тованими на вогні. Для гостей 
фестивалю приготували п’ятеро 
баранів на вертелі, 100 літрів 
юшки з  баранини, 150 порцій 
юшки з  білих грибів, 60 літрів 
бануша та інших смачнющих гу-
цульських страв.

Вражали місцеві мешканці тра-
диційними обрядами справж-
нього гуцульського весілля. Це 
чудове дійство відбувалося на 
центральній площі Яремче. Ви-
довищне весілля почалося зі зву-
ків дримби, цимбалів та бубнів. 
Далі –  збирання молодої, прикра-
шання весільного деревця, при-
хід молодого, привітання гостей, 
сумні й веселі танці, а також гар-
не святкове вбрання –  це все з ав-
тентичного гуцульського весілля.

Ще один національний рекорд 
України –  «Найбільша кількість 
чабанів на полонині» в  рамках 
фестивалю встановили в Мику-
личині під час свята «Полонин-
ський клич». На полонині Ґорґан 
зібралися 37 ватагів, які предста-
вили свою продукцію, провели 
майстер-класи з  виготовлення 
сирів і  численні дегустації. Усі, 
хто дістався до полонини, поба-
чили, як випасають кіз та овець, 
поспілкувалися з місцевими си-
роробами, а  найголовніше –  на-
солодилися захопливими крає-
видами Карпатських гір.

Далі дійство фестивалю пере-
кочувало на полонину «Перці» 
в  село Яблуниця. Там гості-ту-
ристи змогли навчитися підко-
вувати й запрягати коня, управ-
ляти батогом, виготовляти 
кінне спорядження, спробува-
ли себе в гончарстві, ковальстві 
та інших ремеслах-мистецтвах. 
Вже традиційно встановили 
черговий рекорд Фестивалю: 
найдовша колона з гуцульсько-
го гужового транспорту –  фіри, 
брички та фіакри –  вишикува-
лися на 109 метрів і 20 сантиме-
трів!

На високогір’ї у Ворохті зафік-
сували ще один рекорд України –  
одночасно 43 гуцулів змагалися 
на витривалість і  силу з  тради-
ційними топірцями-бартками.

Гуляли гучно та зі смаком усі 
дев’ять днів. Завершився XXV 
Міжнародний гуцульський фес-
тиваль гала-концертом пере-
можців пісенного фестивалю.Гуцульське весілля

Гощення для гостей фестивалю

ЮВІЛЕЙНИЙ XXV МІЖНАРОДНИЙ 
ГУЦУЛЬСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
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Українські села різнобарвним 
віночком розсипані на 
мапі нашої країни. Кожне 
неповторне, гарне, цікаве 
і співуче. Пісня –  це душа 
народу, співають і в радості, 
і в горі, і на весіллі, і при 
прощанні. Є на Фастівщині 
невеличке село Яхни. 
Стоїть воно, наче квітка між 
ставочками, а їх понад десяток. 

Н
авесні вкриваються са-
дочки, що біля кожної 
хати, пахучим цвітін-
ням, грають різнобарв-
ними кольорами квіт-

нички. І  у  такій красі душа сама 
співає. Буває, вийдеш увечері, 
а над селом пливуть пісні, то в од-
ному кутку, то в іншому. Співали 
тут завжди.

Якось, збираючи місцевий 
фольклор, я  завітала до Овер-
ченко Антоніни Борисівни (1920 
року народження). Я  ледь всти-
гала за нею записувати пісні. Ди-
вовижна пам’ять: 13 пісень без 
перепочинку, і  це у  її віці. Тоді 
я довідалася, що у 1937–1939 ро-
ках вона була завідувачкою клубу 
в селі. Антоніна Борисівна згаду-
вала, що молоді було дуже бага-
то. А де молодь, там пісні і танці. 
Сама вона закінчила 5 класів, гра-
ла на гітарі, співала, неодноразо-
во була депутатом сільської ради. 
Згадувала, як готували виставу 
«Назар Стодоля». Був співочий 

гурт. Збиралися в хаті заможного 
селянина, яку реквізували і при-
стосували для сільського клубу. 
У 1939 році розібрали стару церк-
ву і почали будувати новий клуб 
на місці теперішньої школи. Ста-
рожили переказували, що ті, що 
розбирали церкву, знімали дзво-
ни швидко повмирали і  не сво-
єю смертю. Але війна зупинила 
всі роботи. Після війни клуб до-
будували. Тоді завідувачі клубу 
змінювалися ледь не щомісяця 
чи півроку: Харченко Килина Ки-
рилівна –  1946 р., Микутін Сергій 
Іванович –  1946 р., Костира Фе-
дір Пилипович –  з  вересня 1946 
р., Закревський Василь Степано-
вич –  1947 р., Харченко Петро Фе-
дорович –  1948 р. У 1948–1954 рр. 
завідував клубом Глухий Леонід 
Дмитрович. Під час служби в ар-
мії він навчився грати на духових 

інструментах. Колгосп закупив 
інструменти, знайшлися охочі 
грати і  невдовзі був створений 
духовий оркестр. Старше поко-
ління пам’ятає, як на всі держав-
ні свята грав духовий, на весіллях 
і  похоронах. Державні свята за-
вжди розпочиналися політичною 
доповіддю, потім виступали учас-
ники художньої самодіяльності, 
потім демонструвався фільм за 
кошти колгоспу. Траплялося, піс-
ля свята дітям роздавали цукер-
ки. Кінопересувка була одна на 
декілька сіл, тому кіно крутили за 
графіком.

У 1954–1960 рр. завідувачем 
клубу був Концідайло Петро Ти-
лимонович. Саме при ньому зго-
рів клуб, а  в  ньому духовий та 
бібліотека, костюми та багато ін-
шого. Причини пожежі так і  не 
знайшли. До 1964 року клубу не 
було. А 1 жовтня 1964 року завід-
увачем став Закревський Анато-
лій Федорович, який працював 
на цій посаді 35 років. Він на-
родився 10.05.1937 року. Після 
школи 7 років працював тракто-
ристом. Умів грати на гармошці, 
тому його залюбки запрошували 
пограти на танцях або на весіллі. 
Голова колгоспу вирішив посла-

ти його навчатися до Чорнобиль-
ської музичної школи. Він одно-
часно навчався і працював. Знову 
облаштували ту саму хату. Там 
крутили кіно, вечорами були тан-
ці, колгоспні збори.

Новий клуб будував міжкол-
госпбуд два роки з  1965 по 1967 
р. 7  листопада 1967 року на від-
критті виступав хор у кількості 50 
осіб, окремо чоловічий і жіночий. 
На репетиції ходили всі і, не дай, 
Боже, хтось не прийде. Була агіт-
бригада, яка виступала в полі, на 
фермі. У Яхнах було два колгоспи: 
«Жовтень» та «ХVII партз’їзд». За 
їхній кошт були придбані духові 
інструменти, і оркестр відновив-
ся. Першими музикантами були 
Глухий Олекса Дмитрович (керів-
ник), Кривенко Анатолій Петро-
вич, Науменко Микола Якович, 
Страшенко Василь Михайлович, 

Якименко Петро Опанасович, 
Якименко Анатолій Миколайо-
вич, Комаров Михайло. Пізніше 
прийшли молодші: Кашуба Ана-
толій, Омельченко Петро і Омель-
ченко Василь. Будівлю клубу та 
інструменти колгосп передав на 
баланс сільської ради. Існував 
драматичний гурток, у репертуа-
рі якого були такі вистави: «У не-
ділю рано зілля копала», «Ой, не 
ходи, Грицю, та й на вечорниці», 
«На вечірні гулі». Самодіяль-
ні артисти їздили виступати до 
сусідніх сіл –  Малополовецько-
го, Софіївки, Красноліси та до м. 
Сквира. А з піснею і працювалося 
легше. У 8–9 п’ятирічках колгосп 
досяг значних успіхів у виробни-
цтві м’яса, молока та вирощуван-
ні зернових. Колгосп «Жовтень» 
став мільйонером. І  це заслуга 
кожного колгоспника. Багатьох 
було нагороджено орденами, ме-
далями, грамотами, цінними по-
дарунками.

У 1964 році, поки А. Ф. Закрев-
ський був на курсах, директором 
тимчасово був Якименко Василь 
Опанасович. У  1966–1967 роках 
Анатолій Федорович за суміс-
ництвом викладав малювання. 
У  той час дуже багато малював 
наочної агітації, лозунги, різні 
стенди, які вивішували в  клубі, 
на фермі, бригаді, та просто на 
вулиці, з нагоди державних свят. 
Анатолій Федорович казав, що за 
час роботи списав, мабуть, тонни 
фарби та паперу. У 1972 році в су-
сідньому селі Дунайка був ство-
рений ВІА «Проліски» під керів-
ництвом Анатолія Лаврінчука. 
Хлопці дуже потребували музич-
них інструментів, які були у клу-
бі села Яхни. Анатолій Федорович 
запросив Анатолія Лаврінчука 
на посаду художнього керівни-
ка. Так у Яхнах з’явився перший 
ВІА «Проліски», який проіснував 
5 років. Потім хлопці роз’їхалися, 
хто на навчання, хто пішов слу-
жити в армію, і ансамбль розпав-
ся. Пізніше Анатолій Лаврінчук 
створив ще не один ансамбль, по-
чав писати вірші та пісні, про що 
я  вже писала. Його талант висо-
ко оцінили, і  сьогодні він заслу-

жений артист естрадного мисте-
цтва України. Багато його пісень 
є в репертуарі нашого колективу 
«Горлиця». Він постійний гість на 
нашому святі «День села», який 
започаткований у 2008 році. Спі-
ває сам, а  ще привозить своїх 
творчих побратимів, яких ми теж 
дуже радо зустрічаємо. Це пере-
дусім метр нашої української пое-
зії Микола Луків, народні артисти 
Світлана Мирвода, Маркіян Свя-
то. Радував глядачів створений 
Анатолієм дует «Росичі».

У 2013 році ми разом з  дирек-
тором ФДКМ Т. В. Неліною та 
працівниками музею підготу-
вали творчий вечір поета, ком-
позитора Анатолія Лаврінчука. 
Три години пролетіли непоміт-
но, люди не хотіли розходитися. 
Тоді ми вирішили зробити ве-
ликий концерт у  Фастівському 
палаці культури залізничників. 
Цей ювілейний концерт відбув-
ся 3 квітня 2015 року. Такого дій-
ства давно не було у Фастові та й 
не скоро буде, тому що в концер-
ті взяли участь народні артисти 
України Іван Попович, Олег Мар-
цинківський, Олександр Васи-
ленко, Мар’ян Гаденко, Анатолій 
Гнатюк. Заслужені артисти Укра-
їни –  Світлана Мирвода (сьогодні 
вже народна), Юрій та Валентина 
Коржови та гурт «Ромен», заслу-
жений народний ансамбль пісні 
і  танцю України «Дарничанка». 
Лауреати міжнародних та всеу-

країнських конкурсів дует «Ро-
сичі», Галина Савченко, Маркіян 
Свято, Світлана Коваленко, Кате-
рина Салієнко, Катерина Шимків, 
народний аматорський колектив 
«Горлиця», майстер художнього 
слова Василь Карпусь.

У 50-х –  на початку 60-х років 
танцювали під радіолу. Був при-
дбаний перший телевізор, який 
можна було подивитися і  в  бу-
день. У 1968 році в селі було 24 те-
левізори. У 80-ті роки у співочо-
му колективі налічувалося понад 
20 жіночок, чоловіки чомусь по-
ступово відійшли. У  1980 році 
Анатолій Федорович з  помічни-
ком перекрили у  клубі весь дах. 
Скільки заходів було проведено 
за 35 років, неможливо перераху-
вати. А  ще Анатолій Федорович 
сам оформлював сцену, проводив 
конкурси, дискотеки, уроки спі-
вів та малювання в школі, крутив 
кіно та багато іншої роботи.

У 1990 році з  Чорнобильської 
зони до села переїхала на постій-
не місце мешкання Павленко Те-
тяна Олексіївна. Маючи освіту ке-
рівника народного колективу та 
досвід роботи за фахом, відібрала 
з колективу 8 жіночок і створила 
колектив «Горлиця». Першими 
учасницями були Ольга Василін-
чук, Олена Радченко, Наталя Бо-
рисюк, Світлана Сіобко, Катери-
на Капітон, Віра Романюк, Тетяна 
Павленко, Надія Кондратьєва. 
Тетяна Олексіївна, як гарна гос-
подиня, завжди дбала про колек-
тив. Музичним керівником був 
Хоменко Сергій Анатолійович. 
Він закінчив у 1988 році обласне 
культурно-освітнє училище у Ки-
єві і прийшов на роботу до нашо-
го клубу. Працював до 1993 року. 
1993 по 2015 музичним керівни-
ком був Олександр Березанський, 
потім Сергій Дмитренко.

Хочу згадати, що у  80-ті роки 
художніми керівниками працю-
вали Людмила Прудів і  Наталя 
Новохатня, яка грала на піаніно. 
Поступово до нашого колективу 
приєдналися ще 6 жіночок, і ось 
уже 28 років лунають пісні у  їх-
ньому талановитому виконанні. 
За ці роки виступали і в малень-
ких селах, і в містах, на малих і ве-
ликих сценах у  Білоцерківсько-
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му, Фастівському, Сквирському, 
Макарівському районах Київ-
ської області, у  Попільнянсько-
му і  Коростишівському районах 
Житомирської області. У  різних 
районах Києва та в музичній фі-
лармонії. І де б не виступав колек-
тив, скрізь його дуже добре при-
ймали. Навесні 2014 року до нас 
завітала відома співачка й теле-
ведуча програми «Фольк м’юзик» 
Оксана Пекун зі своєю робочою 
групою, яка запросила нас на те-
лепередачу. Ми брали участь 
у двох концертах на телебаченні.

Іноді траплялися смішні випад-
ки. Наприклад, на кожний Новий 
рік ми колективом ходимо й ві-
таємо всіх зі святом (посіваємо, 
колядуємо, щедруємо) –  керів-
ництво, робочих, доярок, свина-
рок, інших мешканців села, які 
щороку з  нетерпінням чекають, 
коли ми зайдемо до їхньої хати. 
Якось заходимо до свинарника, 
сходяться працівники, ми ши-
куємося, і на ворітця спирається 
передніми копитцями свиномат-
ка. Вона з такою увагою дивилася 
нашу виставу з початку до кінця, 
наче все розуміла. Як тільки ми 
закінчили, вона байдуже повер-
нулася та пішла собі геть.

У репертуарі ансамблю понад 
300 пісень. Тетяна Павленко як 
фахівець вивела колектив на ви-
щий рівень співочої майстернос-
ті, і  у  2010 році «Горлиці» було 
присвоєне звання «Народний 
аматорський колектив». Усі ді-
вчата –  гарні господині: готують, 
печуть, розводять квіти, виши-
вають, тримають чимале госпо-
дарство, мають діточок і онуків, 
та, попри свою зайнятість, ось 
уже багато-багато років ідуть на 
репетиції, їдуть на концерти, бо 
їх об’єднує любов до пісні. А на 
чому тільки ми не діставалися 
до місця виступу: і  автобусом, 
і  на відкритій вантажній маши-
ні, і вдесятьох у «Бобіку». А од-
ного разу приїхали до с. Триліси 
в  кабіні Камазу –  12 дівчат. Зу-
пинився він біля клубу, коли ми 
вийшли всі з машини, люди зди-
вовано почали аплодувати й роз-
питувати, як ми там умістилися. 
Серед активних учасниць Вален-
тина Левенець, Наталя Борисюк, 
Оксана Хоменко, Олена Радчен-
ко, Тетяна Павленко (художній 
керівник), Світлана Сухенко, 
Віра Романюк, Катерина Капі-
тон, Лариса Гапіченко. Тривалий 
час співали у  колективі Марія 
Кривенко, Світлана Сіобко, Ва-
лентина Корчак, Анжела Скічко. 
На жаль, дуже рано пішла з жит-
тя Валентина Зубань.

У 1990 році був створений ВІА, 
у  складі якого були Петро Пав-
ленко, Олег Сіобко, Володимир 
Кривенко, Олексій Очкін, Воло-
димир Сухенко. Упродовж майже 
десяти років (1998–2009) я  пра-
цювала директором будинку 
культури села Яхни. І  перекона-
лася, які талановиті люди живуть 
у  нашому селі. Іноді в  заходах 
брали участь до 50 осіб, а  це на 
той час 10% населення. Якщо на 
початку 50-х –60-х років минуло-
го століття в селі мешкало близь-

ко 1160 осіб, то у 2012 році –  478. 
Були в  нас у  селі артисти віком 
від чотирьох до сімдесяти років. 
Увесь цей час я була директором, 
художнім керівником, сценарис-
том, прачкою, швачкою (шила 
костюми, штори, завісу на сцену), 
муляром-штукатуром, оформ-
ляла сцену. Робила все, щоб бу-
динок культури мав пристой-
ний вигляд, щоб там було гарно 
та затишно, а  заходи відбували-
ся на відповідному рівні. У клубі 
ми працювали і робили ремонти 
удвох з  техпрацівницею Ольгою 
Мельник. У ті роки Існували лю-
бительські об’єднання –  Виши-
ваночка, фотолюбитель, читці, 
дитячий та юнацький танцюваль-
ний колектив «Квіти», дитячий 
співочий гурт, солісти діти, умі-
лі руки (де ми з дітками виготов-
ляли м’які іграшки). У 2001 році 
я створила ляльковий театр. Було 
бажання, але як робити, не знала, 
тому робили, як придумали самі. 
Сцену зробили з  рейок у  формі 
книжки, щоб можна було ком-
пактно скласти і за потреби пере-
нести. Обтягли тканиною. Деко-
рації, сценарії (деякі у віршованій 
формі) писала сама. Щоб розви-
вати у дітей уяву, творче мислен-
ня деякі сценарії писала разом 
з  учасниками. Спочатку їх було 
8 –  Сардалієв Гриша –  14 років, 
Хоменко Іра –  10 років, Радчен-
ко Ваня 12 – років, Герасименко 
Іра –  10 років, Кривенко Таня –  
11 років, Корчак Олена –  10 ро-
ків, Ткаченко Марина –  11 років, 
Кучменко Сашко –  12 років. Май-
же три місяці виготовляли ляль-
ки. Наприклад, півня я  пошила 
зі звичайних м’яких плечиків від 
плаття, які обшила справжнім пе-
ром. Він вийшов таким подібним, 
що спеціально приходили на ньо-
го подивитися. Перша вистава 
«Колобок» відбулася 1  червня 
2001 року. У  репертуарі були й 
інші вистави: «Хоробрий заєць», 
«Лисичка-черничка», «Новоріч-
на ялинка», «Подорож до біблі-
отеки», «Чарівні слова», «Право 
вибору». Спектаклі ставили у БК, 
у школі, у селищі Кожанка, на ма-
лій та великій сцені Фастівського 
міського палацу культури, у пар-
ку відпочинку Фастова. Два роки 
поспіль захищали честь нашої 
школи на щорічному огляді «Бар-

ви рідного краю», де заслужили 
перше (спектакль «Право вибо-
ру») та трете місця серед шкіл.

На прохання вчительки першого 
класу Віри Яківни Стельникович 
поставили спектакль-урок «Ввіч-
ливі слова». Діти були задоволе-
ні, швидко засвоїли тему. Охочих 
узяти участь було забагато, тому 
сильніші хлопці допомагали пере-
носити сцену, хтось тримав деко-
рації, були звукорежисери (адже 
всі спектаклі були музичні і май-
же всі персонажі співали). Через 
ляльковий театр пройшло не одне 
покоління дітей, і я впевнена, що 
в їхніх душах залишився світлий, 
добрий і незабутній слід. Нині діти 
виросли. Є серед них медсестри, 
перукарі, бухгалтери, військові, 
лікарі, робітники, і всі вони чесні, 
гідні люди. На початку своєї робо-
ти я намагалася зберегти колектив 
жіночок старшого віку, який був 
до 1990 року, і поруч з вокальним 
аматорським колективом «Горли-
ця» постав фольклорний колек-
тив «Чиста криниця». У різні роки 
учасницями були Гулак Павліна 
Іванівна (голова сільської ради), 
Омельченко Ніна Іванівна, Шим-
чишина Юлія Тодосівна, Харлан 
Галина Дмитрівна, Зубань Олена 
Григорівна, Зубань Ольга Іванів-
на, Якименко Лідія Павлівна, Ва-
силінчук Ольга Степанівна, Ліщук 
Любов Олексіївна, Лось Ольга 
Сергіївна, пізніше приєдналася 
Якоб Тамара Василівна. Їхнє своє-
рідне, наче ковток чистої води, ви-
конання пісень не залишало ніко-

го байдужим. Виступали вони і по 
селах району, і  у  Фастові. У  2002 
році в селі відбулося свято «День 
району». Перед цим у клубі був ви-
конаний ремонт за кошти район-
ної ради, сільської ради та місце-
вих підприємців. Усі питання, які 
виникали під час моєї роботи, ми 
вирішували разом з головою сіль-
ської ради Гулак Павліною Іванів-
ною, яка завжди йшла назустріч. 
До речі, вона працювала на по-
саді сільського голови впродовж 
понад 20 років. Ми вдячні місце-
вим підприємцям за той внесок, 
який вони надавали для розвитку 
культури на селі. А у 2002 році на 
День району ми зробили велике 
театралізоване дійство, великий 
концерт за участю наших аматорів 
і  працівників районного будинку 
культури. Також був організова-
ний конкурс короваїв. Представ-
ники з кожного села району при-
везли свій експонат. Було дуже 
цікаво, було на що подивитися. 
Щороку ми проводили виставки 
народної творчості. У  2008 році 
у Фастівському музеї на виставці 
народних умільців «Руками ство-
рена краса» були представлені ро-
боти багатьох наших односельців. 
Цінним подарунком і  грамотою 
відзначена Харлан Галина Дми-
трівна. Також радують своїми ви-
шивками К. Капітон, Т. Борисюк, 
К. Ільченко, В. Романюк, В. Скіч-
ко, М. Даниленко, О. Василінчук, 
М. Зайченко. Наші, тоді ще юні, 
художниці Таня Кривенко і  Ми-
рослава Сухенко показали свої 
картини. Гарні плетені речі пред-
ставила Лариса Гулак. А  на День 
села 9 травня 2011 року ми вперше 
побачили чудові картини матері 
й доньки Кашуби Г. М. та Кашуби 
Тетяни. Ще вони виставили кар-
тини, вишиті бісером. До речі, цю 
техніку вишивки використовують 
багато моїх односелиць. У  краєз-
навчій роботі я  постійно впро-
довж багатьох років зустрічаю 
цікавих людей, які мені допомага-
ють, діляться зі мною інформаці-
єю, дарують експонати (які я пере-
даю до музею). У січні 2013 року на 
виставці «Яхни –  погляд через сто-
ліття», яка відбулася у ФДКМ, ми 
не мали можливості виставити всі 
зібрані експонати, бо для них було 
мало однієї зали. На цій виставці 
ми показали історію села, людей 
які там мешкали, їхні досягнення, 

культуру, спорт, освіту, віруван-
ня, війни, голодомор та багато ін-
шого. Взагалі відбулося декілька 
заходів, присвячених Яхнам. Була 
виставка картин талановитої ху-
дожниці, нашої землячки Тетяни 
Кашуби. Вперше вона свої карти-
ни виставляла в музеї у 2008 р. За 
цей час вона закінчила Переяслав-
Хмельницький університет ім. 
Григорія Сковороди та Київський 
університет ім. Бориса Грінченка. 
Тетяна саме виходила заміж, і ве-
сільна процесія з усіма гостями за-
вітала до нашого музею.

Разом з  презентацією моєї не-
величкої книжечки віршів, ми 
підготували виставку світлин на-
шого земляка, члена національ-
ної спілки журналістів Украї-
ни М. А. Зубаня. Ми декілька 
років співпрацювали з Миколою 
Андрійовичем та ФДКМ, ще до-
дали той матеріал, який був зібра-
ний, і  у  2016 році вийшла книга 
«Яхни –  колиска нашого дитин-
ства». Перша презентація цього 
видання відбулася теж у  стінах 
нашого музею. Також я  підго-
тувала матеріали про Яхни для 
журналу «Спортивна Фастівщи-
на». До речі, наш земляк, май-
стер спорту міжнародного класу, 
багаторазовий чемпіон України, 
СССР та зарубіжжя з  водно-мо-
торного спорту (скутер) Іван Пе-
трович Герасименко подарував 
музею 16 нагород. І  зараз я пра-
цюю і час від часу закриваю білі 
плями новими знахідками. У бу-
динку культури відбувалися різ-
ні заходи: дискотеки, вечори від-
починку, голубі вогники, бесіди 
з  дітьми та молоддю про шко-
ду наркотиків, алкоголізму, про 
СНІД та з  багатьох інших тем. 
Ми постійно організовуємо різ-
ні конкурси і беремо участь у ра-
йонних заходах –  «Красуня року», 
«Містер Ікс», «Мальвіна», «Жін-
ка року», «Бабуня року» тощо. Є 
в нас такі родини, де батьки і діти, 
а інколи вже й онуки брали участь 
у  художній самодіяльності. Це 
родини Якименків, Романюків, 
Павленків, Капітонів, Кривенків, 
Сухенків та інших. А це означає –  
житимуть традиції, квітнути буде 
й пісня.

Олена РАДЧЕНКО,
член Національної спілки краєзнавців 

України
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У Національному військово-
історичному музеї України 
відбулася презентація 
проекту «Меморіально-
освітній комплекс Героям 
Трубіжа», присвяченого 
козакам Вороньківської, 
Бориспільської та Баришівської 
сотень, що повторили подвиг 
учасників бою під Крутами 
через рік –  узимку 1919-го… 

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

У
  січні 2019 року випо-
внюється сто років, як 
триста добровольців 
під проводом полков-
ника армії УНР Івана 

Міхна й сотника Івана Черпака 
виступили на захист української 
держави й столиці від москов-
сько-більшовицьких окупантів. 
Козаки перекрили дорогу оку-
пантам, розібравши залізничну 
колію перед мостом через річ-
ку Трубіж біля села Коржі непо-
далік Баришівки. Невдовзі там 
розгорівся бій із загарбниками, 
що рухалися потягом зі сторо-
ни Донеччини, який тривав дві 
доби. Цього часу вистачило, 
щоб усі урядові установи УНР 
евакуювали з Києва до Житоми-
ра. Сили окупантів і захисників 
Трубіжа були нерівними, бага-
то з козаків загинули, інші з бо-
ями відступили і  продовжили 
боротьбу з  московською нава-
лою вже в повстанчих партизан-
ських загонах. У радянський час 
про бій на Трубіжі, як і про ба-
гато інших збройних сутичок на 
Лівобережжі, згадувати було за-
боронено. Його учасників зна-
ходили і знищували аж до 1938 
року. 

Повна інформація про цей 
безумовно героїчний бій коза-
ків зберігається й досі в москов-
ських архівах, тож і  сьогодні не 
всі імена героїв відомі. З повер-
ненням незалежності України, 
місцевий мешканець, щирий па-
тріот України Андрій Свирид по-
чав збирати спогади про бій на 
Трубежі серед односельців, діди 
яких там воювали. До пошукової 
роботи долучився й просвітянин 
Анатолій Ковальчук. Завдяки їх-
нім зусиллям, вдалося привер-
нути увагу громадськості до цієї 
героїчної сторінки нашої історії 
та встановити на березі річки, 
на дні якої й нині лежать кістки 
захисників Києва (тіла загиблих 
і  поранених окупанти кидали 
в ополонки), невеликий меморі-
альний знак. Упродовж останніх 
восьми років просвітяни та чле-
ни громадських організацій що-
річно проводять у  Коржах уро-
чисті мітинги з  пошануванням 
героїв, які організовує народний 
депутат II-го скликання, громад-
ський діяч Євген Лупаков. Утім, 

як зазначають учасники презен-
тації, навіть мешканці навко-
лишніх сіл досі ще мало знають 
про цей героїчний бій і  про ту 
жертовність, яку проявили іхні 
земляки –  місцеві козаки. Кілька 
років тому невідомі зловмисни-
ки (адепти путінського «рускава 
міра») зірвали камінний хрест, 
присвячений героям, що стояв 
на березі ріки, та кинули його 
в болото. Довелося патріотичній 
громадськості відновлювати іс-
торичну справедливість… 

Чимало зусиль для повернен-
ня історичної правди докла-
ла педагог, краєзнавець Вален-
тина Стрілько, яка протягом 
кількох років не лише знайшла 
в  архівах кримінальні справи 
«політбандітов» (як  називала 
їх большевицька пропаганда), 
що виступили проти москов-
ських окупантів, але й відно-
вила імена 150 козаків Воронь-
ківської сотні та 48 імен (поки 
що) учасників бою на Трубежі. 
За словами невтомної дослід-
ниці, бій планував полковник 
армії УНР Іван Міхно. На його 
заклик у  Вороньківську сотню 
лише в  перший день записало-
ся 300 чоловіків! Про збройний 
опір окупантам, що на її рідній 
Бориспільщині тривав аж до 
голодоморного 1932 року, вона 
написала книгу «Грона україн-
ських повстань».

Краєзнавці, науковці, мистці, 
громадські діячі, об’єднавшись 
в  ініціативну групу, власним 
коштом насипали Курган Сла-
ви Вороньківської сотні в  селі 
Воронькові. Наступний, дуже 
важливий крок з  ушануван-
ня героїчного чину козаків Во-

роньківської, Бориспільської та 
Баришівської сотень Київщи-
ни –  створення меморіально-
освітнього комплексу Героям 
Трубіжа. Автором цього про-
екту є народний художник, ла-
уреат Шевченківської премії, 
автор меморіального комплек-
су в Крутах –  Анатолій Гайдама-
ка. Під час презентації проекту 
мистець зазначив, що меморі-
ал являтиме собою просторову 
композицію із залізничних по-
лотен, що нагадують розірвані 
мости.

«Розібравши колію перед мос-
том у  Коржах, козаки задов-
го до проголошеного Миколою 
Хвильовим гасла «Геть від Мо-
скви!» символічно показали не-
обхідність рвати мости з диким 
сусідом-окупантом зі сходу! Ці 

мости вже ніколи не зійдуть-
ся, і рельси покрутимо так, щоб 
ніколи не вирівняти!» –  сказав 
Анатолій Гайдамака. Художник 
зазначив, що комплекс охоплю-
ватиме весь період 100-літньої 
боротьби України з Москвою за 
свою Незалежність. Тут будуть 
також і  арт-об’єкти, присвяче-
ні нинішній війні з Москвою на 
Донбасі. 

У  Національному військово-
історичному музеї України, де 
відбувалася презентація проек-
ту меморіалу, присвяченого ге-
роям Трубіжа, для всіх учасни-
ків було проведено пізнавальну 
екскурсію, присвячену подіям 
«гібридної війни» Москви про-
ти Української Незалежності, 
що триває на сході України. Як 
і 100 років тому…
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МЕМОРІАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ 
ГЕРОЯМ ТРУБІЖА БУТИ!

Виступає дослідниця-краєзнавець Валентина СТРІЛЬКО з презентацією книги 
«Грона українських повстань»

Народний художник України Анатолій ГАЙДАМАКА презентує проект меморіалу, 
присвяченого героям Трубіжа

Виступ під час презентації народного депутата України II-го скликання, 
громадського діяча Євгена ЛУПАКОВА

ЗВИЧАЙНЕ 
ВІДМИВАННЯ КОШТІВ…
Сьогодні будувати новий му-

зей, який за розміром переви-
щує готель «Україна» вдвічі і є 
більшим за Жовтневий Палац, 
заради однієї події (попри всю 
її трагічність) – занадто не спів-
розмірно. Якщо треба показува-
ти історію України, то в нас є На-
ціональний музей, також можна 
добудувати мистецький Арсе-
нал, там є багато місця. Це неро-
зумне рішення на політичному 
ґрунті – Музей гідності. А потім 
будемо робити музей АТО  – на 
іншому місці. Тут Небесна сотня, 
а там пішли вже Небесні тисячі. 
Будемо робити музеї на кожну 
подію?

Це звичайне відмивання ко-
штів. Тим паче, конкурс прово-
дила німецька фірма… Можна 
ж просто оголосити конкурс, 
написати, куди здавати доку-
менти, обрати справедливе 
журі. Он у конкурсі на створен-
ня Сіднейської опери пропози-
ція-переможець намальована 
на ресторанній серветці, а в нас 
збирають купу паперів. Умови 
конкурсу не повинні писатися 
більше, як на одну сторінку. Цим 
питанням займалися непрофе-
сіонали. Кому потрібні ці шести-
поверхові будинки? Якщо зараз 
витягнуть бруківку, де люди па-
дали від куль і засадять її липо-
вими алеями, то це буде злочин 
перед пам’яттю Героїв Небесної 
Сотні.

Анатолій ГАЙДАМАКА,
народний художник України,

лауреат Шевченківської премії


