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Щ

е одне важливе рішення на шляху
вс тановлення справедливості! Національна спілка журналістів України за
поданням редакцій газет і
журналів Національного
газетно-журнального видавництва внесла міністра
культури України Євгена
Нищука до списку ворогів преси. Ігнорування міністром культури та іншими чиновниками з команди
Петра Порошенка проблеми реформування друкованих ЗМІ як складової
інформаційної безпеки держави, вочевидь, відбилося
на підсумку виборів.
Ситуація з газетами «Кримська світлиця», «Культура
і життя», журналами «Музика» та «Українська культура», вкотре наголошує-
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мо, абсолютно абсурдна.
Адже весь час ми займали
послідовну державницьку
позицію, підтримуючи армію, волонтерів, усі ініціативи керівництва країни,
спрямовані на захист національно-культурної ідентичності, суверенітету і територіальної
цілісності.
Але водночас змушені були
відбиватися від постійних
вибриків чиновників Міністерства культури…
Призначення вдруге міністром культури України
Євгена Нищука, на нашу
думку, було і залишається
кадровою помилкою Петра Порошенка. До яких
наслідків призвело це та
деякі інші призначення, —
повторюватися не будемо.
Ухвала НСЖУ є черговим
тому підтвердженням.
Редакція «КіЖ»

НА ШЛЯХУ ДО СПРАВЕДЛИВОСТІ
До списку посадовців чи
політиків, які перешкоджають
роздержавленню газет,
увійшли як представники
місцевих органів влади, так
і столичні топ-чиновники.
Зокрема, до Антирейтингу
включено прем’єр-міністра,
міністра інфраструктури,
міністра культури та
гендиректора АТ «Укрпошта».
Відповідний список «Ворогів
реформування преси»
затверджено на засіданні
Секретаріату Національної
спілки журналістів України
у середу 24 квітня.

УКРАЇНА І СВІТ

– Цей антирейтинг укладено за
наполяганням самих редакторів і
журналістів друкованих видань,
які втомилися боротися з перешкоджанням роздержавленню
газет, з економічним тиском місцевих чиновників, із вилученням
редакційних приміщень тощо,
– зазначає голова Національної
спілки журналістів України Сергій Томіленко. – Хоча антирейтинг включає переважно місцевих посадовців, які тиснуть на
невелику кількість конкретних
ЗМІ, проте для всіх роздержавлених видань важливими залишаються питання впроваджен-

ня цільової програми державної
підтримки преси, а також урядовий вплив на агресивну політику Укрпошти. Насамперед через
драконівські поштові тарифи реальні наклади українських газет
упали на 30% (за даними експертів НСЖУ), що неприпустимо під
час війни з Росією.
Загалом до антирейтингу потрапило 11 чиновників і посадовців з регіонів, зокрема Запорізької,
Дніпропетровської,
Харківської, Сумської, Херсонської, Тернопільської областей,
та 4 столичних топ-посадовців.
Основні претензії до прем’єр-мі-

БІБЛІОТЕЧНИЙ ТУРИЗМ

ністра, міністра інфраструктури
та гендиректора АТ «Укрпошта»
стосуються системного ігнорування кризи з поштовою доставкою преси та неуваги до питань
інформаційної безпеки. Міністра
культури Євгена Нищука критикують за перешкоджання роздержавленню культурологічних видань, зокрема газети «Кримська
світлиця».
У НСЖУ впевнені, що свідоме ігнорування урядом кризових явищ із поштовою доставкою українських газет, агресивна
тарифна політика «Укрпошти» є
загрозою для інформаційної без-

пеки України. Так само Кабмін
відмовляється
затверджувати
програму надання одноразової
фінансової допомоги роздержавленим газетам, про яку йдеться в Законі України «Про реформування» і на яку розраховують
більш як 500 місцевих видань.
Служба інформації НСЖУ
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АКТУАЛЬНО

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР —
ВОРОГИ
РЕФОРМУВАННЯ ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ.
ПРЕСИ-2019
ДЕНЬ ВИРІШАЛЬНИХ ДІЙ
ВЕРСІЯ НСЖУ, ЗА ПІДСУМКАМИ
РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ
Гройсман
Володимир
Борисович, Прем’єр-міністр
України (свідоме ігнорування звернень медіа-галузі щодо
кризової ситуації з поштовою
доставкою преси, відсутність
урядової підтримки реформованим місцевим газетам, неувага до питань інформаційної безпеки);
Омелян Володимир Володимирович, міністр інфраструктури України (підтримка
агресивної тарифної політики
«Укрпошти» щодо друкованих
ЗМІ, адвокатування масштабного скорочення мережі відділень
АТ «Укрпошта», ігнорування
звернень щодо встановлення
діалогу з видавцями);
Смілянський Ігор Юхимович, генеральний директор
АТ «Укрпошта» (масштабне скорочення поштових відділень,
необґрунтоване підвищення тарифів на доставку друкованих
ЗМІ, невиконання договорів та
несвоєчасні розрахунки з редакціями газет за передплатну
кампанію, конфліктність та небажання вести діалог з медіа-галуззю);
Нищук Євген Миколайович (Міністерство культури України, міністр) перешкоджання реформуванню видань
«Українська культура», «Музика», «Культура і життя», «Кримська світлиця».
Бриль Костянтин Іванович, голова Запорізької облдержадміністрації; Гугнін Едуард Анатолійович, заступник
голови ОДА, депутат Запорізької облради; Самардак Григорій
Вікторович, голова Запорізької
облради (перешкоджання реформуванню газети «Запорізька
правда»).
Горошко Сергій Григорович, виконувач обов’язків
міського голови, секретар Новомосковської міської ради,
Дніпропетровська область (перешкоджання реформуванню
газети «Новомосковська правда»).

Жидков Костянтин Сергійович, голова Дергачівської районної державної адміністрації, Харківська область
(перешкоджання професійній
роботі журналістів газети «Вісті Дергачівщини» та реформуванню друкованого видання).
Корж Андрій Володимирович, голова Тростянецької районної ради, Сумська область (невиконання
рішення суду з відновлення на
роботі незаконно звільненого редактора газети «Новини
Тростянеччини» Павла Зленка; неприйняття радою рішення про вихід зі складу співзасновників газети).
Лазарєв Геннадій Юрійович, голова Дергачівської
районної ради, Харківська область (перешкоджання професійній роботі журналістів газети «Вісті Дергачівщини» та
реформуванню
друкованого
видання).
Мудрий Віктор Олексійович, голова Апостолівської
районної ради, Дніпропетровська область (перешкоджання
реформуванню газети «Апостолівські новини»).
Назарова Оксана Валентинівна, приватний підприємець, Херсонська область (спроба рейдерського
захоплення газети «Каховська
зоря», перешкоджання реформуванню).
Тертична Тетяна Станіславівна, голова Каховської
районної ради, Херсонська область (спроба позбавити газету «Каховська зоря» приміщення, в якому редакція працює 30
років).
Овчарук Віктор Вікторович, голова Тернопільської
обласної ради (перешкоджання реформуванню газети «Свобода»).
Антирейтинг ворогів реформування
комунальних ЗМІ затверджено
Секретаріатом НСЖУ за зверненнями
редакцій газет, редакторів та
журналістів.

Андрій ЩЕКУН на мітингу 25 квітня 2019 року
Андрій ЩЕКУН

О

собисто для мене він
почався зранку під
стінами Верховної
Ради України на мітингу на підтримку
Закону про мову і закінчився в приміщенні Міністерства культури України, де мною усвідомлено було подано
заяву про звільнення з посади генерального директора ДП «Національне газетно-журнальне видавництво».
Понад два роки поспіль тривала
боротьба за виживання і функціонування друкованих ЗМІ культурологічного спрямування. Тепер вона
вступила в завершальну фазу. Сьогодні стало очевидно, заради чого
чиновники знищували державне
підприємство і друковані ЗМІ.
Лицемірству Нищука і керівного
складу Міністерства культури України немає меж. Особливо тоді, коли
вже відновили практично всі Свідоцтва про державну реєстрацію друкованих ЗМІ і було зроблено низку
рішучих кроків на підтримку передачі нашого підприємства до складу
Держкомтелерадіо України.
Міністр культури України Євген Нищук, як з’ясувалося, 28 березня 2019
року незаконно видав Наказ про передачу приміщення ДП «Національне газетно-журнальне видавництво»
до ДП «Національний центр Довженка», порушивши абзаци 6, 8 п. 4 Положення «Про передачу об’єктів права
державної та комунальної власності»,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 р.

Згідно з ним, передача об’єктів державної власності від одного підприємства до іншого (у разі коли підприємства належать до сфери управління
одного і того ж органу, уповноваженого управляти державним майном,
або самоврядної організації) здійснюється за рішенням органів, уповноважених управляти державним майном,
за погодженням з підприємствами або
з орендодавцем і орендарем у разі передачі майна, що передано в оренду
у складі єдиних (цілісних) майнових
комплексів державних підприємств,
організацій, їхніх структурних підрозділів, Фондом державного майна — щодо інших єдиних (цілісних)
майнових комплексів структурних
підрозділів підприємств (у тому числі
структурних підрозділів, що передані
в оренду у складі цілісних майнових
комплексів державних підприємств,
організацій) та нерухомого майна, зазначеного у підпункті «б» пункту 2
цього Положення.
Згоди ані від Фонду державного
майна України, ані від ДП «Національне газетно-журнальне видавництво»
про передачу такого майна не надавалося, рішення приймалося без участі і
запрошення вказаних суб’єктів.
Виходячи із вищезазначеного, маємо висновок, що Рішення про реформування друкованих ЗМІ відповідно
до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» свідомо не приймалося керівництвом
Міністерства культури України з метою подальшого незаконного відчуження державного майна трудового

колективу підприємства, до якого входить також і редакція газети «Кримська світлиця».
У Криму приміщення редакції газети «Кримська світлиця» захопили
окупанти, а в Києві заволоділи псевдодержавники. Рейдерське захоплення
приміщень відбулося на державному
рівні. Редакції залишили на вулиці й
без бюджетної державної підтримки
у 2019 році. А відповідно до Закону
України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» приміщення
редакцій повинні були б надаватися в
пільгову оренду через Фонд державного майна України трудовим колективам редакцій, що створили новий
суб’єкт підприємницької діяльності.
Колективам реформованих видань
також повинна була б надаватися державна підтримка згідно з Законом
України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів».
Залишаючи цю посаду, жодним чином не призупиняю боротьбу із нищівниками українського інформаційного простору. Більше того, даю всім
зрозуміти, що моїми руками не буде
знищено єдине в Україні національне
державне видавництво, що спеціалізується на виданні друкованих засобів
масової інформації культурологічного спрямування, до якого входять редакції газет «Кримська світлиця» та
«Культура і життя». Бо подальші злочинні наміри Мінкульту вже відомі –
це запланована ліквідація чи реорганізація підприємства, що вже сталося
з кількома іншими державними підприємствами в сфері культури, які довели спочатку до банкрутства, а потім
заволоділи їхніми приміщеннями.
Залишаю повне право тепер виправити дану ситуацію Кабінету
Міністрів України, якому надані всі
ґрунтовні Рішення та рекомендаційні листи від РНБО, Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності, Комітету Верховної
Ради України з питань свободи слова
та інформаційної політики.
Дивуюся позиції Адміністрації
Президента України й самому Петру
Порошенку щодо подальшого зволікання в питанні ініціювання відсторонення від обійманих посад очільників Міністерства культури України.
Невже ці вибори нічого не навчили?
Невже досі немає розуміння того, що
кадрова політика реально провальна?
Чи це не Ваші слова були перед другим
туром, якими Ви визнали свої помилки щодо кадрових призначень? Багато
гасел, пане Президенте, прозвучало, й
ніби усвідомлення прийшло, але слова чомусь досі розходяться зі справами! Час ще у Вас є! Не втратьте довіри
тих, хто ще підтримує Вас!
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АКТУАЛЬНО

ХИТКІ ДОРОГОВКАЗИ МІНКУЛЬТУ
16 квітня цього року Євген
Нищук взяв участь у дискусії:
«5 років після Майдану: хиткі
дороговкази пам'яті». Пан
міністр, зокрема, зазначив:
«Революція Гідності — це
історична подія, яка зламала
стару систему та кардинально
змінила наше суспільство
і хід його розвитку».
Валерій ВЕРХОВСЬКИЙ

Н

езадовго до цього, 29 березня 2019
року, наказом № 256
Міністерство культури затвердило реорганізацію ДП «Українська кіностудія анімаційних фільмів». На
ділі ж ця реорганізація полягає у
поглиненні «Укранімафільму» іншим державним підприємством
— Довженко-Центром.
Невже під старою системою нинішнє керівництво Міністерства
культури має на увазі найстарішу
українську анімаційну студію, що
проіснувала 60 років, з 1959 р., та
увійшла в історію та нашу пам'ять
«Капітошкою» і «Петриком П’яточкиним», «Козаками» і «Алісою»? Навіщо «реорганізацією»
називають повну ліквідацію?
«Реорганізація «Укранімафільму» шляхом приєднання студії до
Довженко-Центру гарантує збереження спадщини студії і є одним зі способів не допустити її
банкрутства та повної ліквідації
в умовах відсутності державного
фінансування», — зазначають на
сайті Довженко-Центру. «Довженко-Центр бере на себе зобов'язання зберігати, досліджувати та
популяризувати спадщину «Укранімафільму». Унікальні архіви та
апарати анімаційної студії матимуть належні умови зберігання та
частково увійдуть до експозиції
майбутнього Музею кіно. Довженко-Центр стане правонаступником усіх майнових та немайнових прав «Укранімафільму».

Це — чудова ініціатива, але
жодного слова немає про головне — про те, що мультики треба
знімати, що культура — це живий
процес, переривати який не можна. Акцентовано на майнових і
немайнових правах. Застарілому
обладнанню студії, справді, місце в музеї, права на мультфільми
якраз і є немайновими, а от нерухомість у столиці, поряд з метро
— це майно, до того ж майно ліквідне. Цікаво, що безпосередньо
перед цим, 28 березня 2019 року,
Мінкульт видав наказ № 255,
яким в іншого державного підприємства — Національного газетно-журнального видавництва
— відбирається приміщення,
на користь того ж таки Довженко-Центру. І цей факт не виглядає
випадковим збігом.
Так, на щастя, є ентузіасти, які
знімають анімаційні стрічки в
Україні. Одним з таких ентузіастів
є Дмитро Лісенбарт, від 27 березня вже колишній директор «Укранімафільму». Виявляється, фахівці-ентузіасти не потрібні, головне
— «майнові та немайнові права».
Адже: «В 2015 році розпочато
трансформацію індустріальних
будівель Центру, їхнє перетворення у відкритий публічний простір,
для чого на базі Центру засновано арт-кластер, що об’єднує низку громадських ініціатив у сфері
сучасного мистецтва — театру,
музики, книговидання тощо».

Трансформацію Довженко-Центру Міністерство культури України підтримує більш ніж щедро;
фінансування «Укранімафільму» у
2018 році припинено зовсім — очевидно, підтримка української анімації не в пріоритетах міністра Нищука. Як не в пріоритетах у нього й
друковані ЗМІ культурологічного
спрямування: журнали «Українська культура» та «Музика», газети «Культура і життя» і «Кримська
світлиця», що мали бути реформовані, а не знищені.
Ситуація навколо «Укранімафільму» означає остаточне визнання кінця історії найстаршої студії
українських анімаційних фільмів.
Тепер вона відходить у музей.
Може, невдовзі і саме Міністерство
культури опиниться в музеї?
«Неможливо розчаровуватися
в тому, що ти понад три місяці
стійко вистояв не тільки проти
великої брутальної системи, але
й силою духу переміг конкретний
фізичний і ментальний наступ
на людей свободи», — каже пан
Нищук, згадуючи події Революції
Гідності. Додам, що «люди свободи» — це колектив ДП «Національне газетно-журнальне видавництво», що понад три роки, а не три
місяці, чинять опір «фізичному і
ментальному наступу системи»,
яка за основну цінність вважає
не національну культуру, а офісні
приміщення біля метро. А стара це
система чи нова — значення не має.

Вирок – це не сам президент
Порошенко, а тривалий
бездержавний статус народу.
Коротше, бездержавність
нації впродовж століть
дається взнаки.
Тимчасове затьмарення мільйонів виборців, які намалювали собі
мрію, тому дуже швидко почнуть
розчаровуватися.
Чимало супротивників називали Порошенка Вальцманом –
без достатніх доказів. Натомість
одержали президента Зеленського з чинним прем'єром Гройсманом. Обидва не потребують
доказів. Ми і в цьому опиняємося
на першому місці.
Порошенко сам значною мірою винен у такому прогнозованому підсумку.
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На фасаді – патріот, а насправді – маріонетка Банкової. Тому й
не дивно, що Порошенко навіть
не висловився з приводу токсичного кроку Мінкульту з ліквідації «Кримської світлиці» та інших
українськомовних газет.
Прогнозований не лише результат, але й те, що з цього моменту
Порошенко стає не просто прихильником мовного законопроекту, але й докладе всіх зусиль,
щоб закон було ухвалено в чистий
четвер і щоб він його ще підписав
як чинний президент. На думку
спадає така аналогія. Президент
Ющенко видав указ «Про Концепцію державної мовної політики» за
два дні до закінчення каденції, і це
стало його лебединою піснею. Будемо сподіватися, що такою лебе-

КІЛЬКА ПЕРШИХ
ВИСНОВКІВ

Передусім, йому вилазить боком
судова система, яку він мав можливість і зобов'язаний був реформувати. Але зручніше було продовжувати погані українські традиції.
У цьому зв'язку згадаю лише
Конституційний суд і затягування
зі скасуванням закону «Про засади державної мовної політики» авторства Колесніченка і Ківалова.
Величезною була його помилка із затягуванням ухвалення закону про державну мову, про що я багато писав.
Неправильна кадрова політика.

диною піснею для Порошенка на
посаді президента стане закон про
українську мову як державну.
Життя триває, і наступний період буде гарячим, зі зрослими загрозами для держави і для
кожного з нас – і тих, хто реготав
з «ебонітових паличок», «синьйора Голодомора», «порноактриси»,
і тих, для кого це поперек горла.
Переконався з низки розмов з
різними своїми знайомими.
Тарас МАРУСИК

4

№14-17
Квітень 2019

НАГОЛОС

ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ НАЦІЇ
Нарешті, частина життя,
в якій я відчував себе у
лінгвістичному вакуумі,
позаду. Протягом усього
дитинства у моєму рідному
Кривому Розі (так, тому
самому, звідки новий «гарант»)
оточуючі щиро дивувались,
навіщо я прагну виділитись,
коли пишу вірші українською.

«ЧОРНОБИЛЬСЬКА»
ПІСНЯ В КОРІЯМІ
Чорнобильські роковини
знову подумки повертають
до подій, пережитих у
квітні 1986 року, коли на
півночі Київщини вибухнув
реактор атомної станції.

У

роки
студентства,
коли я вирішив перейти на українську
мову у повсякденному житті, як і всі, хто
переходив на українську в часи
зародження і розростання «Партії регіонів», постійно чув звичні запитання: «Ти шо нє умєєш
по-нармальному гаваріть?», «А
тєпєрь па-рускі павтарі то же самає» і так далі...
Вже після Революції гідності і
перших етапів війни на сході, я
переїхав до Києва і... нічого не
змінилось. Проблем лише додалось. У маршрутках я часто
сварився з водіями з приводу
УБД і, як не дивно, української
мови. Доходило майже до бійок.
Столиця здивувала мене своїм
невіглаством і відторгненням
всього нашого, українського, з
боку частини киян.

волених адміністраторів. Навіть
реклама українською сприймається приємніше.
Після повернення з війни і початку видавничої справи, мені часто
рекомендували видавати книжки
російською — так, мовляв, вигідніше, а попит значно вище. Але не
для того ми зайнялись видавництвом, щоб просувати мову оку-

Останні роки, справді, змінили
дуже багато. Коли я вперше почув «Тінь Сонця» і Тараса Компаніченка по радіо, моїй радості не було меж. Згодом почали
крутити українську попсу типу
«LATEXFAUNA», і я зрозумів, що
наша попса порівняно з російською — небо і земля. Навіть не
так: наша вже в космосі! Її приємно слухати, вона дарує насолоду,
на відміну від примітивної і банальної, якою були заповнені радіостанції до цього.
За минулі кілька років я почав
отримувати українські меню в
кафе без косих поглядів і незадо-

пантів. Якраз навпаки. Звісно, кілька книг авторів – учасників війни
на сході ми видали російською,
адже це була мова оригіналу. Проте
згодом ми перекладали їх нашою і
видавали у кращій палітурці і більшим накладом.
А ось найприємніше за постреволюційні роки — це те, що
вулицями міста почали бігати
маленькі україномовні дітлахи,
батьки яких прекрасні люди —
вони вчать своїх дітей говорити
в родині українською, незважаючи на те, що оточення у дитсадках, дворах чи школах схиляє їх до «общєпонятного».

Марко МЕЛЬНИК

І хоч я вже відчував себе далеко
не самотнім у своєму лінгвістичному вакуумі через безліч прекрасних представників творчої
інтелігенції, з якими останніми
роками спілкувався, працював і
товаришував, але всі ці зміни повинні були мати надійний ґрунт.
Усі ці зміни тепер мають ґрунт!
Функціонування
української
мови тепер має системний характер, українська мова — захищена державою. Здавалось би, хіба
українська держава до цього не
захищала мову? Частково так, але
все ж ми не мали цілісного закону
про українську мову в той час, як
антиукраїнські сили цілком вільно могли протидіяти поширенню нашої мови як у законодавчій
площині, так і нав'язуванням неорусифікації через медійний треш.
Мова — це не лише засіб спілкування. Це — маркер «свій-чужий», який у нас давно зміщений і лише починає відновлювати
свою функцію. Мова — це джерело світогляду і така ж важлива ознака державності, як територія.
Там, де українська мова, — український світ. Мова — це запорука
нашого розвитку як нації і джерело мудрості поколінь.
Я не скажу, що ухвалення Закону про мову – це щось грандіозне. Ні. Просто все стало так, як
належить. Тепер є повноцінний
закон про функціонування української мови в українській державі. І це привід радіти для кожного з нас.
Марко МЕЛЬНИК, видавець

Але мимохіть зринули в пам’яті, крім сумних краєвидів мертвої
Прип’яті, нереальні пейзажі… містечка Футаба в Японії – у префектурі Фукусіма, що на півночі
від Токіо. Згадалися враження від
побаченої на власні очі «японської
Прип’яті», в якій цьогоріч довелося побувати у журналістських
справах.
На околиці Футаби, де колись
милувало око мальовниче Тихоокеанське узбережжя, тепер
сумне пустирище; і порожнеча
в серцях колишніх жителів Футаби – вимушених переселенців...
Сліди, залишені цунамі, неначе
кадри з фільму жахів, хоч минуло вже вісім років після потужного землетрусу й аварії на АЕС
«Фукусіма-1». А на відносно безпечній відстані від берегів, які
сплюндрувала гігантська хвиля, нині сюрреалістичні картини:
уздовж доріг на обгороджених
металевими сітками довгих-предовгих майданчиках просто неба
– тисячі й тисячі величезних чорних пластикових мішків, нагромаджених у багатоповерхові бур-

біля АЕС «Фукусіма-1»

долоні блоки атомної станції. Фотографували, робили відеозаписи. А
вже за кілька годин, здолавши десятки кілометрів на захід від зони
біди, у затишному кафе міста Коріяма ми, четверо українських журналістів і двоє активістів японської
Асоціації «Фонд за безпеку продуктів харчування і життя» Марута Харуе і Сахара Цутому, спілкувалися
з групою переселенців – активних
учасників акцій протесту проти виробництва атомної енергії.
Поїздку до «зони відчуження»
організував нам Ковака Джунічі – керівник японської асоціації.
Він сам і його однодумці багато
допомагають українським чорнобильцям-переселенцям, започаткувавши сім років тому в Україні
унікальний Японський проект. Мета
їхньої ініціативи благородна: допомогти постраждалим від «мирного
атома» і сприяти збереженню здоров’я майбутніх поколінь.
Найбільше вразила у виконанні
японців тужлива пісня під акомпа-

З журналісткою Людмилою МЕХ – Ковака ДЖУНІЧІ (зліва) і Марута ХАРУЕ в
подарованих вишиванках

ти. У мішках – земля. Це частина
верхнього шару ґрунту, зрізаного
в зоні радіоактивного зараження.
Колись цю землю мають очистити. І таких майданчиків дуже багато довкола АЕС. Там же бачимо й
техніку, що взялася іржею…
Коли їхали океанським узбережжям і житловими кварталами Футаби, у руці настирливо пищав дозиметр, нагадуючи про небезпеку.
Виходили з салону мікроавтобуса
в кількох місцях, звідки видно як на

немент гітари – гімн втраченому
рідному містечку... Хто в Україні пізнав страхіття атомної катастрофи
– тим зрозумілі й близькі переживання людей, змушених покинути
рідні домівки. Співали в Коріямі
душевно, з неприхованим смутком і надією, що атомні, а заразом
і життєві, катастрофи не трапляться більше ніде й ніколи.
Сергій ШЕВЧЕНКО, заслужений
журналіст України
Фото автора
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У столичному Будинку
актора відбувся ювілейний
вечір «Життя як покута».
В Музеї шістдесятництва
відкрилася виставка «Людина,
яка всім потрібна».

Д

иректорка
музею
шіс тде с я т н и цт в а
Олена Лодзинська
на відкритті виставки сказала: «У кожної епохи є свої літописці. Одним
із найяскравіших і найретельніших літописців українського дисидентського руху є політв’язень
і дисидент, особливо небезпечний для радянської влади «злочинець-рецидивіст», а разом з тим
– правозахисник, філолог і публіцист, невтомний відкривач «білих
плям історії» Василь Овсієнко».
На виставці широко представлені речі з особистого архіву пана
Василя. На стендах можна простежити події упродовж усього
життя ювіляра від дитинства до
сьогодення. Яскраво відображена
сучасна діяльність Василя Овсієнка, зібрана інформація про тих,
хто був разом з ним у таборах.
Саме про цей період життя дисидента дізнаємося з книги самого
автора «Світло людей».
Він пише про те, що сталася
Божа воля, аби він залишився
живим після численних ув’язнень, тортур, заслання.
До сліз зворушує історія, яка
сталася 7 лютого 1979 року, коли
Василь Овсієнко постав перед Радомишльським районним судом,
звинувачений у насильницькому
опорі працівникам міліції. Виявляється, він відірвав міліціонерові два ґудзики, коли до нього в
село Ставки приїздила член-засновник Української Гельсінської
групи Оксана Яківна Мешко з
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ЛЕГЕНДАРНИЙ ВАСИЛЬ ОВСІЄНКО
ВІДОМИЙ ПРАВОЗАХИСНИК І ПУБЛІЦИСТ ВАСИЛЬ ОВСІЄНКО ВІДЗНАЧИВ СВОЄ 70-РІЧЧЯ
супровідницею Ольгою Бабич, а
правоохоронці всього лише хотіли встановити їхні особи.
Наступного дня він дістав 3 роки
ув’язнення в таборах суворого режиму. Василя Овсієнка арештували в залі суду. Він був упевнений,
що це станеться. Тому ще вдома
взяв наплічник з кримінальним
та процесуальним кодексами, а також Євангеліє від Івана. Це була
кишенькова брошурка в синій обкладинці російською мовою. До
слова, Василь Овсієнко переклав
Євангеліє українською мовою
в зошит. Він писав: «Праця над
Євангелієм гасила мою тривогу, як
молитва».
Коли наприкінці березня перебував у камері, кримінальникам
«приглянувся» наплічник Василя. Вони його конфіскували. У
першій пересильній тюрмі – Київській «Лук’янівці» веліли роздягатися і висипати всі речі в
столи-ящики, що були в кімнаті.
Василь Овсієнко не помітив, як
наглядач украв його Євангеліє.
«Виявив я це за наступного обшуку – і серце жалем запеклось.
Коли маєш тільки те, що на тобі,
і ніякої духовної поживи – кожна
річ стає невимовно цінною. Слава Богу, що хоч зошит із перекладом залишився».
9 червня 1981 року майор Чайковський оголосив про порушення нової справи проти Василя
Овсієнка – «Антирадянська агітація і пропаганда» і запропонував написати покаянну заяву до
обласної газети, обіцяв, що відпустять до кінця цього трилітнього терміну. Але письменник

«вибрав» 10 років ув’язнення в
таборі особливого режиму, 5 років заслання і «почесний» титул
особливо небезпечного рецидивіста, і вже 2 грудня 1981 року
прибув етапом у село Кучино Чусовського району Пермської області, де в камерах сиділи: Олесь
Бердник, Левко Лук’яненко, Василь Стус, Олекса Тихий та інші
члени Української Гельсінської
групи.
У середині грудня з карантинної камери його перевели до 17-

ї, де сиділи за статтею 62 Василь
Курило, Іван Кандиба та ще троє
звинувачених у співпраці з німецькими окупантами – Борис
Титаренко, Володимир Остапенко та Акеп Керімов. Його сусід по
камері Василь Курило був віруючим і попросив переписати для
себе Євангеліє великими літерами. Василь Овсієнко, розуміючи, яка це велика праця, трудився вечорами та щонеділі, десь два
місяці. Обшуки в камерах робили рази три на місяць. За одного
такого обшуку забрали рукопис,
але перепис залишився, потім і
він загубився.
Після звільнення Василя Овсієнка сусід по камері Василь Курило привіз у Львів Євангеліє, яке
ювіляр писав власноруч.
«Бог таки береже Своє» – так
закінчилася історія з Євангеліє.
На виставці в Музеї шістдесятництва експонується ключ від
того самого третього карцеру, в
якому в ніч із 3 на 4 вересня 1985
року помер Василь Стус.
Відвідувачі зацікавлено знайомилися з багатьма іншими предметами, книгами, історіями,
пов’язаними із життям Василя
Овсієнка.
Початок творчого вечора в Будинку актора відкрився при-

вітаннями ювілярові від вихованців фольклорного дитячого
театру «Дай Боже». Програма вечора тривала майже чотири години. Зала переповнена, багато
людей слухали гостей і ювіляра
стоячи. Надзвичайно приємно
було перебувати в атмосфері любові й поваги до Василя Овсієнка.
Іменинника привітала голова
товариства політичних в’язнів
і репресованих Орина Сокульська. Вона зачитала привітання
від Президента України Петра
Порошенка. Слова вдячності й
поваги висловив ювіляру міністр
культури України Євген Нищук,
голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, народний депутат Микола Княжицький та інші
представники влади, а також відомі дисиденти, громадські активісти, історики, серед яких Мирослав Маринович, Станіслав
Чернілевський, Раїса Руденко,
Вахтанг Кіпіані, а також Товариство «Знання» України на чолі з
головою Василем Кушерцем.
На зустрічі звучали спогади
про героїчне життя Василя Овсієнка: згадувалося дитинство,
навчання в Київському університеті, де Василь вперше познайомився з самвидавом і долучився
до його поширення, ув’язнення,
арешти, знайомство зі Стусом,
активна громадська діяльність,
робота над створенням Міжнародного біографічного словника
дисидентів, книг «Світло людей»
та «Життя як покута». Учасники
вечора проводили паралель життя Василя Овсієнка з сьогоденням.
Він ніколи не переставав боротися за утвердження українських
і загальнолюдських цінностей,
часто ризикуючи власним життям.
У книзі «Життя як покута» Василь Овсієнко написав: «Честь
народу складається з гідності
кожного з нас. Якщо величезна більшість населення у своїй
національній і людській гідності опустилася нижче нуля, то
хтось має важити життям,
закладати свою голову. Або ж
усі разом підемо на дно».
Катерина КОШОВА,
студентка Київського коледжу
Університету сучасних знань
Фото Георгія ЛУК’ЯНЧУКА
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НАУКА І ТЕХНІКА

ЯК РОЗВИВАЛАСЯ РИБНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ?
Багато людей полюбляє рибні
продукти, а хтось навіть не
уявляє свого раціону без цих.
Ми звикли, що рибні делікатеси
привозять з-за кордону й
навіть не здогадуємося,
що їх можна вирощувати в
Україні. На території нашої
держави налічується понад
двісті видів риб, зокрема,
прісноводних, морських
та солонуватоводних.

У

країна має природні
(озера, річки, моря) та
людські (науково-дослідні інститути, які
займаються проблемами розвитку цієї галузі) ресурси для розвитку рибної промисловості. Це — галузь народного
господарства, завданням якої є
вивчення, охорона, використання водних живих ресурсів для
одержання різноманітних видів
харчової, кормової, технічної та
медичної продукції. Риба й рибні
продукти є стратегічно важливими та посідають вагоме місце в біологічно повноцінному білковому раціоні населення.
У Центральному державному
науково-технічному архіві України (ЦДНТА України) зберігається проектна документація
рибних господарств, які проектувались у середині ХХ століття на
території України та за її межами.
З архівних документів можна дізнатись про тодішню технологію
зведення таких будівель.
У ЦДНТА України зберігається
план розвитку рибної промисловості Української РСР 1959-1965
рр., згідно з яким передбачалось
широке використання рибних ресурсів відкритих морів та океанів.
Планувалось вперше освоїти нові
райони ловлі риби біля західних
берегів Африки і розвивати видобування сардини та тунця, вилов яких у 1965 р. мав становити
18,8% від загальної кількості. Окрім цього, проводили зариблення
вже наявних водоймищ.
Виловлену рибу не лише продавали живою, а й відправляли на
підприємства, щоб виготовити
рибні консерви. Це було вигідно
й корисно, адже такий продукт
має більший термін придатності, менш суворі умови зберігання та є зручним для споживання.
Розвиток промисловості сприяв
і вдосконаленню консервної галузі. Рибні консерви почали набувати все більшої популярності.

Ягорлицьке дослідно-промислове устричне господарство. Виробничолабораторний корпус. 1971 р. (ЦДНТА України. Ф. Р-149. К. 1 216. Оп. 1. Од. зб. 15)

Ягорлицьке дослідно-промислове устричне господарство. Генеральний план та
вертикальне планування. 1971 р. (ЦДНТА України. Ф. Р-149. К. 1 216. Оп. 1. Од. зб. 13)

Крім того, вони були відносно доступними для населення.
Керівництво країни намагалось
розвивати консервну галузь, підтвердженням цього є документи,
що зберігаються в ЦДНТА України. З них ми дізнаємося, що на
початок 60-х років у планах було
збільшити видобуток риби в 1,7
та випуск рибних консервів у 1,6
рази.
В архіві зберігається схема
розвитку рибоконсервних заводів Української РСР за 1959 р. У
ній подано характеристику сировинної бази для виробництва
консервів, наявних підприємств
та запроектованих консервних
заводів. У схемі вказано заходи
з реконструкції тогочасних підприємств рибоконсервних заводів, надано рекомендації з використання потужностей, а також
визначено необхідні для цього
капіталовкладення.

Чи здогадувались ви, що в 70-х
роках ХХ століття на території
України були устричні господарства? Це звучить несподівано, але
це факт. Устриці – це делікатес,
який має попит у гурманів. Широку популярність у світі мають
французькі устриці, але українські не поступаються в якості
закордонним. У ЦДНТА України зберігається проектна документація будівництва устричних
господарств за 1971 рік. Слід зазначити, що на той час цей вид
рибного господарства був маловідомий, тому низку речей доводилось робити експериментальним шляхом.
Науковці розробили проект
Ягорлицького устричного господарства в селі Покровка-Таврія
Очаківського району Миколаївської області. На підприємстві
вирощували устриць трирічного
циклу, а також проводили експе-

риментальні роботи з вивчення умов для розмноження та
вдосконалення біотехніки їхнього вирощування.
Планувалось, що спочатку
підприємство буде виробляти
2 млн устриць, а вже з 1975 р.
їхня кількість збільшиться до
4-5 млн на рік. Устричний посадковий матеріал добувався
в Чорному морі, тому в спеціальних постачаннях необхідності не було.
Через відсутність нормативних матеріалів з проектування устричних господарств та брак досвіду
їхньої експлуатації у розробці
були використані рекомендації Азово-Чорноморського науково-дослідного інституту морського рибного господарства та
океанографії. Працівники цього інституту працювали на базі
підприємства. На ділянці розміщувались: шість залізобетонних
басейнів; три земляні басейни;
виробничо-лабораторний корпус; причальний пірс завдовжки
91 м та низка інших об’єктів. Товарні устриці із басейнів у контейнерах доставляли у виробничий корпус, де їх чистили, мили,
сортували і зберігали в охолодженій камері.
Вперше в Україні було комплексно використано протипаводкові водосховища для водного та
рибного господарства. У ЦДНТА
України зберігається проект рибогосподарського освоєння 4-х
водосховищ Закарпатської області: Бабичка, Форнош, Мочила і Роман-Потік масиву Чорний
Мочар, призначених для регулювання паводкового стоку для запобігання заболочення річки Латориця.
Для зариблення водойм Закарпатської області передбачалось
будівництво
риборозплідника
потужністю 500 тис. коропів щорічно. За підрахунками, для цього потрібно було 28,6 га ставкової площі риборозплідника. Під
будівництво було виділено майданчик, розташований у заплаві
річки Роман-Потік (село Горбок,
Іршавський район, Закарпатська область).
У ЦДНТА України зберігається документація з техніко-економічного обґрунтування розвитку рибного господарства на
Дніпровських водосховищах. У
ній вперше було визначено вплив
рівневого режиму водосховищ

Дніпровського каскаду, встановлено збитки рибного господарства та шляхи його компенсації.
У проекті розглядались питання
економічної доцільності використання майданчиків мілководних
ділянок Канівського, Кременчуцького і Кам’янського водосховищ для будівництва товарних
рибних господарств.
Не менш інформативною та пізнавальною є генеральна схема використання відпрацьованих вод
ТЕС. У роботі описано шляхи використання теплих вод для вирощування товарної риби, наведено розрахунки щодо її можливої
кількості та потребу в капіталовкладеннях для реалізації задуманого. Більш детальну інформацію
з цього питання можна дізнатися
із документів ЦДНТА України.
Рибне господарство – дуже
перспективна галузь народного господарства, яка потребує
подальшого розвитку. Ми маємо всі ресурси для того, щоб
вийти на міжнародний ринок,
тільки ними треба вміло користуватися. Розвиток рибного
господарства сприятиме соціально-економічному піднесенню
регіонів України, забезпечить
працевлаштування
населення.
Із архівних документів ми бачимо, що розвитку цієї галузі приділяли значну увагу. Матеріали,
що зберігаються в ЦДНТА України, допоможуть науковцям та
всім зацікавленим особам дослідити тему рибного господарства.
Можливо, саме ця інформація допоможе розвитку рибної промисловості вийти на новий рівень.
Юлія КОВАЛЬ,
провідний спеціаліст відділу використання інформації документів
Центрального державного науково-технічного архіву України (ЦДНТА України)
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АРТ-ПРОЕКТ

СОНЯЧНИЙ ВЕЛИКДЕНЬ – 2019
Відкриття виставки відбулося
1 квітня в столичному
Центрі української культури
та мистецтва. «Сонячний
Великдень» засновано у
2012 році Світланою Долеско
задля сприяння творчому
розвитку українських майстрів
з декоративно-прикладного
та образотворчого мистецтва
шляхом демонстрації святкової
Великодньої атрибутики
у мистецьких творах.
Георгій ЛУК’ЯНЧУК

Н

аша прекрасна країна багата талантами! Ця виставка
— це демонстрація
фрагментів живої
картини сучасного і давнього мистецтва, в якому співіснують найрізноманітніші тенденції та найширші естетичні смаки. Автор проекту

Автор проекту Світлана ДОЛЕСКО
відкриває виставку «Сонячний
Великдень — 2019»

Світлана Долеско пояснила під час
відкриття «Сонячного Великодня
— 2019», що цей виставково-мистецький проект — це ціла серія заходів, які спрямовані на збереження й популяризацію українських
Великодніх традицій, підтримку
народних майстрів та залучення
родин до вивчення звичаїв і духовної спадщини українського народу.
Десятки майстрів з усієї країни
презентують картини, ікони та
вітражі, скульптурне мистецтво
та флоро-мозаїку, вироби з вовни та витвори з кераміки, щоб
продемонструвати свої вміння
широкому загалу. Всі витвори,
так чи інакше, – про традиції, сімейні стосунки та почуття людей.
Три поверхи українського мистецтва присвячені Великодню. Тут

писанки, тарілки, ляльки – все
ручної роботи, кожна річ індивідуальна. Адже кожен учасник виставки має свій, унікальний настрій та стиль виконання. Хоча є
й роботи, майстри яких надихалися вже класичними художніми
течіями.
Роботи, які сподобаються відвідувачам, можна буде придбати.
Втім, майстрам складно їх оцінювати. Адже процес недешевий
і не завжди вистачає часу. Під час
виставки в Центрі української
культури та мистецтва заплановано майстер-класи, екскурсії
та інші тематичні заходи. Так, у
програмі відкриття виставково-мистецького проекту відвідувачам було презентовано музично-пісенний подарунок від
творчого колективу. Леся Скрипка і Христина Шестак мали честь
стати музичною прикрасою вечора на відкритті чарівної виставки «Сонячний Великдень
— 2019». Також відбулось знайомство з митцями-учасниками
та родинний майстер-клас із писанкарства «Сорочі лапки» від
Анни Котліної.
На відвідувачів чекали: художня кераміка від членів Національної спілки художників
України Олени та Надії Козак
(м. Київ), колекція декоративних
яєць з усього світу, з приватної
колекції заслуженого майстра
народної творчості України Зої
Сташук (м. Київ), глиняні скульптури й витвори українського
народного декоративного малярства від Роксолани Дудки
(м. Полтава); авторська народна
лялька в традиційній техніці килимарства від Олександри Пренко (м. Кропивницький), три експозиційні поверхи Великодньої
атрибутики, яку представили
митці з різних регіонів України
та 30 родинних майстер-класів
від майстрів-учасників виставки
(писанкарство, ткацтво, валяння
з шерсті, гончарство та інше).

Всі охочі можуть відвідати майстер-класи із писанкарства від
Олесі Токарської та Зої Сташук,
майстер-класи із писанкарства
«Сонце», «Циганські дороги»,
«Айстра» та «Курячі лапки» від
Тетяни Коновал, майстер-клас із
виготовлення декоративних яєць
з природних матеріалів від Світлани Нані, майстер-клас із виготовлення керамічної писанки і
підставки-пташки та із розпису
керамічного котика або зайчика
акриловими фарбами від Валентини Проценко, майстер-класи
із виготовлення з цукерок композиції «Великодній кошик» та
букета «Великодні кролики» від
Тетяни Шандури, майстер-клас
із виготовлення браслета-оберега
«Равлик мрії» та із виготовлення
янгола-охоронця від Олександри
Пренко, майстер-клас із виготовлення картини в техніці вовняної
акварелі від Світлани Клименко, майстер-клас із виготовлення сувеніра-магніту «Писанка»,
майстер-клас із Петриківського
розпису, а також майстер-клас із
вивчення веснянок та весняних
ігор від Валентини Проценко.
Привітні організатори виставки
запрошують усіх разом із ними
вивчати українські Великодні
традиції!
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Міжнародний соціальний
проект «Книга Добра»
презентували в дипломатичній
академії імені Геннадія
Удовенка. Це — конкурс, у
якому можуть взяти участь
усі охочі. Кожна історія
розповідає про добрі вчинки.
Андрій Христенко розповів, що
його історія про врятовану пташку потрапила до сотні найкращих.
Ідею подала мама хлопця, коли її
син врятував пташку.
«Ідею подала мама, і ми разом
допомогли пташці вижити, вона
мала вмерти. Пташка випала з
гнізда, я приніс її додому. Після
лікування ми відпустили її й вона
полетіла», – розповідає історію
Андрій Христенко.
Загалом про добрі справи за
два з половиною роки розповіли
більш як півмільйона учасників

оберуть тих, хто повезе «Книгу
Добра» за кордон до найбільших
бібліотек світу. Зокрема, до бібліотеки Конгресу США, Парламентської бібліотеки Великої Британії, Александрійської бібліотеки
в Єгипті. Перший примірник уже
подарували Папі Римському

МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТ
«КНИГА ДОБРА»
ПРЕЗЕНТУВАЛИ В КИЄВІ

проекту. Окрім дітей, історії пишуть і дорослі. Розповідати можна не лише про свої добрі вчинки,
а й про тих, хто допоміг вам. Усі
надіслані оповідання та малюнки переглядала редакційна рада
проекту. Найкращі – опублікували. Сто найкращих творів видали книгою, а півсотні найкращих
надрукували в унікальній «Книзі
Добра», сторінки якої зроблені за
старовинною технологією – папір виготовляють із бавовняного
насіння. Найбільшу увагу редакційна рада приділила дитячим
оповіданням.
«Завдяки таким справам, коли
діти починають створювати свою
історію, в них з’являється процес
співчуття і фантазії. Звідти включається вже можливість продовжити цю ланку на створення своєї аналітичної історії споглядання
будь-якої ситуації, де добро, де
зло», – розповідає Ірма Вітовська,
член редакційної ради.
Серед найактивніших учасників

Франциску. Нині книга зберігається у Ватиканській бібліотеці.
«Цього року правила участі у
проекті трохи змінилися, – розповідає співорганізатор проекту Ірина Рабарська. – Свої добрі
справи треба фіксувати на фотографії чи знімати відео».
На зустріч з творцями «Книги Добра» прийшов міністр закордонних справ України Павло
Клімкін.
«Ви – наше майбутнє, – звернувся міністр до дітей. – Бажаю
вам взяти все в свої руки і зробити це так, щоб поставити перед
нами, хто допомагає цьому проекту, великі виклики, а ми будемо
вам допомагати».
До кінця 2019 року заплановано передати «Книгу Добра» в 15
країн світу за участі 1000 дітей і
200 дорослих (активні учасники
конкурсу, керівники гуртків, вчителі шкіл, вихователі дошкільних
навчальних закладів). Крім того,
найактивніші учасники отримають цікаві подарунки: друковану
«Книгу Добра» з автографами організаторів проекту; листівки, виготовлені на черпаному папері,
та інші подарунки.
Добро без кордонів – вважають організатори міжнародного
проекту «Книга Добра» Василь
Вишиванюк, Ірма Вітовська, Лілія
Шевченко, Марія Матіос, Ірина
Рабарська.
Людмила ЧЕЧЕЛЬ
Фото автора
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ВІДНОВЛЕНО ТРАДИЦІЮ ОСВЯЧЕННЯ

ЗБРОЇ В МОТРОНИНОМУ МОНАСТИРІ
14 квітня 2019 року вперше з
часу відновлення незалежності
України було освячено зброю
на території Мотрониного
монастиря. Досі традиційне
освячення зброї і прапорів
священиками УПЦ Київського
патріархату проходило в
урочищі Холодний Яр біля
Гайдамацького ставу.
Євген БУКЕТ

Ч

ин
благословення
військової зброї вперше з’явився у Требнику Петра Могили
1646 року. Його дослідники церковної історії не знаходять у слов’янських Требниках,
виданих до того часу. Тож можемо
вважати це таїнство започаткованим саме Українською православною церквою козацького періоду, коли вона з ініціативи Петра
Конашевича-Сагайдачного була
відновлена в складі Константинопольського патріархату. Чин
освячення зброї в українській богослужбовій традиції став наслідком проникнення в обрядовість
середньовічних
європейських
концепцій «воїнства Христового»
та «справедливої війни».
Петро Могила, нагадаємо, був
митрополитом Київським, Галицьким і всієї Русі в 1633-1647 роках,
екзархом Константинопольського
патріарха. Тобто тоді Київська митрополія мала автономний статус у
складі Константинопольської церкви. А традиція спеціальних вій-

ськових служб і церемоніалів походить саме з Візантії.
Вочевидь, у козацькі часи благословення військової зброї було
звичною справою, але вже на кінець XVIII століття, коли українська церква була повністю поглинута московською, цей чин
перестав використовуватися. Саме
цим можна пояснити певну контраверсійність сцени освячення
ножів священиками у поемі «Гайдамаки» Тараса Шевченка.
А в 1768 році для повстанців
ранковий молебень «за успіхи
свої» все ще був нормою. За словами одного з очевидців, «молебень
у Мотрониному монастирі відбувся без жодних урочистостей.
У монастирській церкві перебувала лише старшина, а рядові козаки стояли надворі й навіть не знали, хто цей молебень служив». Як
свідчать документи, подібні служби проводили під час Коліївщини і
в інших церквах, наприклад, в мі-

стечку Гребінки перед походом на
Фастів.
Про освячення зброї в Мотрониному монастирі в 1920 році згадує
Юрій Горліс-Горський у романі
«Холодний Яр»: «6 серпня за старим стилем був Спас. У Мотриному монастирі зійшлася сила народу. У нашому таборі за два-три дні
до того виникла думка: коли у монастирі святитимуть плоди й квіти, посвятимо свою зброю. Чутка про це передалася на села, і на
Спаса разом із жінками та дівчатами, що несли святити яблука та
квіти, прийшло чимало дядьків і
хлопців з рушницями. Наш табір
пішов на Богослужіння до монастиря майже увесь. Залишилися
тільки кухарі біля казанів і кулеметники коло станкових кулеметів. Біля церков – багато народу,
що не вмістився у храмі. Виставивши на дорогу варту, змішуємося з юрбою. Вітаємося із знайомими, ділимося новинами.

Наблизився час хресного ходу.
Народ став великим колом навкруг нової церкви. На траві стояли
кошики та миски з яблуками, медом, вінками і букетами з колосків
збіжжя та квітів. Хресний хід провадив старенький монастирський
священик, українець не тільки
за походженням (здається, отець
Іван), про якого я вже згадував.
Коли він розпочав посвячення, на
траву, як по команді, лягли сотні
рушниць, шаблі, ручні кулемети;
між яблуками та грушками зачорніли ручні гранати. Побачивши
це, священик схилив на груди сиву
бороду і замислився, неначе нараджуючись зі своїм сумлінням. Потім звів до неба очі і широко махнув кропилом:
– Благослови, Господи, на враги
і супостати!
Отаман, з яким ми стояли навпроти могили сотника Компанійця, опустився на коліно. За ним
хвилею вклякла на коліна ціла лава.
Після посвячення ми розмовляли коло могили із селянами. До нас
підійшла і почастувала свяченими яблуками старенька жінка. Це
була матір Солонька, боровицького отамана, що загинув навесні
разом із Петром Чучупакою у Черкаській ЧК. Вона прийшла до монастиря пішки із Побережжя, щоб
відправити молебень за сина. Постановляємо після служби Божої
відправити на могилі Компанійця
панахиду за всіма полеглими холодноярцями».
На жаль, відтоді до 14 квітня
2019 року зброю на території мо-

настиря не освячували, не звучала в його стінах молитва українською мовою…
Тож цього дня відбулася справді
історична подія: зазвучала українська молитва в окупованому
московською церквою козацькому монастирі! Сподіваємося, що
це був перший крок до повернення святині в лоно помісної української церкви.
Після освячення зброї капелан
Православної церкви України Василь Циріль, президент Історичного клубу «Холодний Яр» Роман Коваль та кобзар Тарас Компаніченко
в супроводі учасників Холодноярських ушанувань зайшли до Троїцької церкви Мотрониного монастиря, де Т. Компаніченко виконав
старовинну українську богородичну псальму «Роже слічная».
Також 14 квітня під час традиційних заходів, які 24-й рік
поспіль організовує дослідник
історії Визвольної боротьби українського народу, президент Історичного клубу «Холодний Яр»
Роман Коваль, відбулося відкриття меморіального знаку пам’яті
про загиблих героїв 93-ї ОМБр
«Холодний Яр», покладання квітів на могили Василя Чучупака,
Івана Компанійця та на братську
могилу холодноярців. А наступного дня всі охочі мали змогу відвідати могили героїв та визначні
місця битв повстання 1919-1922
рр. на території Черкаської та
Кропивницької областей.
Фото автора

ВВЕДЕНО В ОБІГ МОНЕТУ “ХОЛОДНИЙ ЯР”
15 квітня Національний
банк України ввів у обіг
пам’ятну монету “Холодний
Яр”, присвячену історичній
місцевості, сповненій славними
козацькими традиціями, у
центрі якої розташована одна
з її окрас — Свято-Троїцький
Мотронин монастир.

Х

олодний Яр — реліктовий лісовий масив,
де серед пам’яток
природи найвідомішою є тисячолітній
дуб, названий на честь Максима
Залізняка. Ця територія зберегла

багато археологічних пам’яток різних епох. Саме з Холодного Яру
навесні 1768 року почався соціальний та національно-визвольний
рух 1768-1769 років у Правобережній Україні — Коліївщина. У 1840х роках тут побував Тарас Шевченко, який згадує про Холодний Яр у
поетичних творах “Гайдамаки” та
“Холодний яр”. У 1919-1922 роках
під прапором Української Народної Республіки діяли повстанці Холодноярської Республіки.
Для молодої талановитої художниці Марини Куц це четверта
пам’ятна монета, для якої вона розробила дизайн. Ми попросили пані

Марину розповісти про концепцію
та історію створення цієї монети,
яка присвячена, за висловом самої
художниці, “сакральному місцю
української національно-визвольної боротьби”:
“Концепція дизайну монети
сформувалась одразу, адже я як художник сприймаю Холодний Яр
як сакральну місцевість, що надихала на боротьбу Українських Воїнів упродовж декількох епох. Тому
спочатку на монеті були зображені
три воїни — скіф (кам’яний), гайдамака та холодноярець 1918-1922
років. Вершник-гайдамака в лівій частині РЕВЕРСУ монети, хо-
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТЬ

Цьогорічні Холодноярські
вшанування розпочалися
на батьківщині останнього
гетьмана Війська Запорозького
Максима Залізняка в селі
Івківці. Біля пам’ятника
Залізнякові зібралися
члени Історичного клубу
«Холодний Яр», мешканці
Медведівської територіальної
громади та близько
трьох десятків учасників
ушанувань з усієї України.

ВШАНУВАННЯ В ІВКІВЦЯХ

Євген БУКЕТ

З

вітальними
словами до присутніх звернулися кандидат історичних наук, керівник
етнографічного просвітницько-розважального комплексу «Зерноленд» Назар Лавріненко,
народний депутат України Юрій
Левченко, краєзнавець, дослідник
Коліївщини Євген Букет та голова
Медведівської ОТГ Олексій Лавріненко. Вони наголосили на винятковому значенні Холодного Яру в
історії України, згадали про Богдана
Хмельницького і Максима Залізняка, яких Божий задум поєднав у селі
Івківцях. Адже саме тут, за переказом, у горі Семидубовій перепоховано засновника держави Війська Запорозького Богдана Хмельницького,
а десь на хуторі Калиновому, що тепер також у межах села, закопаний
пуп останнього борця за незалежність української козацької держави
Максима Залізняка.
Голова територіальної громади
пообіцяв зробити все для того,
аби вже найближчим часом перейменувати Медведівську ОТГ
на Холодноярську, що було надлодноярець — у правій, а скіф був
“схований” серед дубів. Ще я пропонувала розмістити лозунг холодноярців “Воля України — або
смерть”...
Проте в дизайні монети є одна
особливість — розмір (діаметр —
лише 35 мм), що обмежує “політ
фантазії”. Адже важливо, щоб монета читалась у такому розмірі, не
була перевантажена й, найголовніше, монета має “дихати свободою”.
Тому у кінцевому варіанті залишилися найголовніші елементи: Холодний Яр як пам’ятка природи,
Мотронин монастир та вершники”.
На аверсі монети в центрі на матовому колі розміщено малий Державний герб України, над яким
— напис півколом УКРАЇНА, під
гербом — позначення номіналу 5
та на дзеркальному тлі вертикальний напис ГРИВЕНЬ, літери яко-
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звичайно гаряче підтримано присутніми.
З пісенним вітанням до учасників ушанувань звернувся заслужений діяч мистецтв України, голос Майдану Володимир
Гонський. Також мали слово інші
присутні, зокрема, член ГО «Черкаське земляцтво «Шевченків
край» у м. Києві», відомий філа-

го донизу розширюються, по обидва боки від напису — зображення
стовбурів дерев; угорі на дзеркальному тлі стилізований напис півколом — ХОЛОДНИЙ ЯР (сформований з гілок, жолудя, листя);
унизу ліворуч — рік карбування
монети 2019; логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч на
дзеркальному тлі).
“Кілька років тому я разом з народним депутатом України Олегом Мусієм ініціював випуск
пам’ятної монети «Холодний
Яр». І спершу Національний банк
України погодився та повідомив,
що поставить дану монету в план
на 2015 рік, — розповів на своїй
фейсбук-сторінці член правління
Асоціації нумізматів України Микола Омельченко. — Минув рік,
але монета не з’явилася. На чер-

теліст Олександр Канівець. Він
розповів про проведену в травні-серпні минулого року 93-денну поштову естафету, присвячену
250-літтю Коліївщини. В межах
цього унікального заходу пан
Олександр об’їхав понад 140 населених пунктів у восьми областях сучасної України, які в 1768
році були охоплені полум’ям на-

гове наше звернення чиновники
НБУ повідомили, що монету зняли з плану... Та після консультацій з науковцями монета все-таки
виходить так, як і повинна була,
називається саме так, як нами
було запропоновано. Приємно,
що НБУ втілив у життя чергову
нашу ідею...”.
Минулого року зі зверненням про необхідність вшанувати в нумізматичній продукції
250-річчя Коліївщини і 100-річчя
Холодноярської республіки до Національного банку України звернувся голова фракції ВО “Свобода” у Київській міській раді Юрій
Сиротюк. У відповідь на депутатське звернення, в НБУ пообіцяли
врахувати обидві пропозиції при
створенні дизайну монети “Холодний Яр”, випуск якої було заплановано на 2019 рік.

ціонально-визвольної
боротьби. В основу маршруту лягли календарні дати Коліївщини – день
виходу повстанського війська з
Холодного Яру (26 травня), взяття Умані (20 червня), захоплення в полон Івана Бондаренка (2
серпня). По кожному населеному
пункту виготовлялися спеціальні
конверти з видами пам’ятників,
пам’ятних знаків, картин, присвячених повстанню, портретами письменників та істориків, які
його оспівували, або з пам'ятками
XVIII століття, козацької доби,
найвизначнішими і найупізнаванішими об'єктами у конкретних
населених пунктах. До кожного
з них добиралися тематичні поштові марки. Ці конверти з марками погашалися на поштових
відділеннях, і найближчим часом
складуть основу цікавої виставки, яку пан Олександр неодмінно привезе до Холодного Яру. А
13 квітня, в день початку вшанувань, Олександр Канівець розпочав нову естафету, яка присвячена 100-річчю всенародного
повстання, що розпочалося в Холодному Яру.
Після завершення виступів відбулося покладання квітів і пролунав символічний постріл з
гармати в пам’ять про славних
лицарів-гайдамаків, які боролися
за козацькі вольності у буремному XVIII столітті.
Затим, усі охочі піднялися на Семидубову гору, де заслужений артист України Тарас Силенко виконав кілька історичних пісень, а
Назар Лавріненко та Євген Букет
Тож на реверсі монети розміщено
композицію, що символізує реліктовий ліс: угорі і внизу, з ракурсу
погляду людини вгору, зображено
дерева, вершини яких тягнуться
до жовто-зеленого кола (використано тамподрук) у центрі монети, що символізує листя та сонце;
ліворуч і праворуч — коні з вершниками, які символізують визвольну боротьбу часів гайдамаччини та
Холодноярської Республіки; унизу серед дерев — Троїцька церква
Мотронинського монастиря.
“Зізнаюся, що книга Юрія Горліс-Горського “Холодний Яр” була
прочитана мною вже після роботи над монетою, — говорить Марина Куц. — Інакше я не змогла б
широко розкрити цю складну тему,
захопившись боротьбою періоду
Холодноярської Республіки. Книга
затягує і настільки “не відпускає”,

провели історичну гутірку з присутніми, обговоривши історію
Холодного Яру і навколишніх сіл,
події часів Хмельниччини та визвольних змагань XVIII століття.
І нарешті, перед тим, як вирушити в Медведівку, присутні мали
змогу скуштувати куліш, покататися на конях та оглянути етнографічний просвітницько-розважальний комплекс «Зерноленд»,
який має чимало цікавинок для
відвідувачів різного віку.
Від себе додам, що в програму Холодноярських вшанувань
у наступні роки доречно включити село Жаботин Кам’янського району, яке першим було здобуте повстанцями 1768 року. Там
зараз встановлені пам’ятники
Максимові Залізняку та Івану
Гонті. А також могилу першого
полковника Коліївщини Йосипа
Шелеста, що в Холодному Яру по
дорозі на Грушківку за кількасот
метрів від центру урочища на невеликому підвищенні.
Фото Вікторії БУКЕТ

що монета в такому разі висвітлювала б лише події періоду 1918-1922
рр. А тема “Холодний яр” усе ж вимагає охопити багато чого. Мала би
бути окрема тема “Холодноярська
Республіка”, щоб монета розкривала виключно цей період. Аналогічно з темою “Гайдамаччина”.
Адже така специфіка роботи з дизайном монет: усе має бути по суті
і по темі”.
Проте колекціонери на нумізматичних форумах уже назвали “Холодний Яр” “першою вартісною і
найкрасивішою монетою від початку року”. Не можемо не погодитися: з нетривіальним завданням
Марина Куц упоралася “на відмінно”. А для всіх шанувальників героїки та природної краси Холодного
Яру відтепер з’явився справді вартісний колекційний продукт.
Євген БУКЕТ
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КУЛЬТУРА І ВІЙНА

ВОЛОНТЕРСТВО ЯК СВІТОГЛЯДНИЙ ПРОРИВ УКРАЇНИ
Волонтерська діяльність є
одним із чинників побудови
та розвитку громадянського
суспільства, адже характерною
особливістю українських
реалій є формування
нового консолідованого
ставлення суспільства до
волонтерської діяльності
на тлі її ролі, що зростає
через надзвичайну важливу
місію волонтерства та самих
волонтерів як безкорисливих
людей, які генерують у
суспільство толерантність,
милосердя, доброту,
людську гідність, свободу
вибору, відповідальність,
громадянський обов’язок.
Олександр КВАША

Н

аціональна волонтерська діяльність
на сучасному етапі
зумовлена суспільною та військово-політичною ситуацією в Україні, як оперативне реагування на
нові суспільні реалії, спроможність надання ефективних відповідей на виклики воєнного часу.
Практика волонтерського руху
свідчить, що для підтримки інших інколи достатньо доброти
та бажання допомогти. Як підказує життєвий досвід — усе, що ми
віддаємо, добрими справами повертається до нас. Щодня близькі
та незнайомі люди розраховують
на нашу щирість та співчуття,
очікують від нас добрих справ.
Сьогодні конкретної допомоги
потребують батьки, люди похилого віку, діти, що залишилися
без піклування дорослих, хворі та
самотні.
У цьому і є становлення гуманізму в новій європейській Україні — країні відповідальних громадян, оскільки волонтером
може бути кожна людина незалежно від статі, віку, расової чи
релігійної приналежності, фізичних особливостей, соціального
чи матеріального становища. Волонтери — це люди, які діють за
велінням серця, безкорисливо й
щиро готові надати посильну допомогу тим, хто її потребує. Вони
не бояться труднощів, не очікують матеріальної винагороди за
свою працю.
Коли кажуть, що Майдан змінив свідомість — це не порожні
слова. Саме в ті буремні дні розпочався мій шлях до розуміння

можливості допомагати іншим,
як це і було на Луцькому Євромайдані. Тоді волонтери забезпечили життєдіяльність Майдану:
збирали теплі речі (одяг, взуття), забезпечували медикаментами та продуктами. Серед небайдужих людей були навіть ті, кого
ми вважали нашими опонентами
й які стояли по той бік барикад.
Яскравим прикладом став випадок, коли на Театральну площу в
Луцьку, де розташовувався Євромайдан, прийшов представник
правоохоронних органів вищого
рангу, який виявився таким самим небайдужим українцем, як
і сотні містян. Таким чином до
скриньки, куди збирались кошти
до Києва на Майдан, потрапила
доволі солідна сума.
З початком бойових дій на сході
України ті ж волонтери стали одними з перших добровольців, хто
став на захист нашої держави від
зазіхань московського агресора.
Пам’ятаєте популярний анекдот
того часу: «Якщо українцям сказати, що для перемоги необхідна ядерна боєголовка, то її через
дві години не тільки зберуть, але
і привезуть волонтери. З чаєм на
додачу». Це як відгомін нагадування про Будапештський меморандум
державам-гарантам
нашої безпеки в обмін на добровільне ядерне роззброєння України — знищення третього в світі ядерного потенціалу. В якийсь
момент склалось враження, що
українці — це один великий цілісний і потужний волонтерський корпус та консолідований
народ.
Небайдужі українці збирали
та передавали все необхідне для
наших солдатів, починаючи від
продуктів харчування й до спо-

рядження. Як не дивно, але одними з найактивніших волонтерів стали діти різного віку, адже
тема війни стала звучати звідусюди: новини, соцмережі, розмови у
транспорті.
З того, як долучалися діти до
роботи волонтерів, стало зрозуміло, що це зовсім нове покоління, з чіткими орієнтирами розвитку майбутнього України. Вони
розуміли, що на сході йде війна,
і наші солдати захищають незалежність держави, їхнє майбутнє
та життя. Одним із таких яскравих прикладів стали наші поїздки
до шкіл міста, де ми демонстрували фільм про бій за Савур-могилу. Недитячі погляди, доросле
розуміння в очах, страх за життя наших захисників з почуттям
гордості за них — все це спонукало дітей допомагати та підтримати наших героїв. Солодощі,
спечені власноруч, ярмарки для
збору коштів стали невід’ємним
атрибутом у житті школи. Яскравим спогадом для мене є плетіння маскувальної сітки в одній зі
шкіл, де до роботи долучалися не
лише педагоги та старшокласники, а й навіть малюки-першачки.
Найменші волиняни створювали малюнки і писали листи для
наших солдатів, які перебували у
найгарячіших точках сходу України. То була, напевно, найприємніша підтримка для них.
Усе це, разом з продуктами та
речами першої необхідності, ми
везли на схід — туди, де йде війна.
Поки воїни захищають нашу країну, їхні родини теж потребують
підтримки, особливо дружини та
їхні діти. Департамент соціальної
політики проводив психологічні тренінги для сімей учасників
АТО. Дружини учасників АТО

спілкувалися з психологами, а ми
організували для діток шоу мильних бульбашок від Art Projekt.
Волонтерська діяльність — це
поклик душі, а не те, що виникло раптово. З дитинства зберігаються в пам’яті моменти життя,
коли несправедливо поводилися
з тими, хто слабший і хто не може
себе захистити. Навчаючись у
школі № 8, щоденно бачив знущання й упереджене ставлення
до особливих діток. Адже перший
поверх на той час займав центр
«Надія». Здорові діти не зовсім
«привітно» зустріли особливих
діток: насмішки, глузування, подекуди і фізичне знущання. Все це
викликало внутрішній супротив
таким діям. Тому часто доводилось не лише словесно, а й по-іншому, більш суттєво, захищати
таких діток від своїх однолітків і
старшокласників. Ще з дитинства
мене оточували такі діти, яким
потрібна підтримка, спілкування та допомога. І я бачив, як їм
приємні увага, турбота, тому вирішив допомагати усім, хто цього
потребує.
Толерантність — це та риса, яка
виховується в родині. Якщо дитина бачить неадекватну реакцію
своїх батьків на особливих дітей
на вулиці, у транспорті чи деінде,
то виховати її з розумінням того,
що це такі самі діти, практично
неможливо, позаяк вони просто
мають проблеми зі здоров’ям, що
з ними можна дружити, спілкуватись, мати спільні інтереси.
У дитинстві в мене був товариш
із діагнозом ДЦП. Це був син друзів нашої родини. Я приходив до
них у гості, ми спілкувалися, гуляли містом, товаришували. Ще
тоді я спостерігав якусь незрозумілу реакцію перехожих, що ми
можемо разом гуляти, мати спільні інтереси і т.д. А ще у мене був
товариш-сусід, прикутий до ліжка. Я певний час доволі часто приходив до нього в гості, ми багато
спілкувалися, знаходили спільні теми для розмови. Я ніколи не
відчував якусь відмінність між
нами, а лише бажання допомогти
і морально підтримати.
Усе це в певний момент дало
змогу зрозуміти, що я можу допомагати тим, хто цього потребує. І
для цього не треба багато, а лише
бажання і віра в те, що ти робиш.
Тому початком став «Луцький навчально-реабілітаційний центр»,
що розташований у колишній
рідній школі № 8. Розпочалось

усе з означення допомоги того,
що було необхідним для школи в
той момент: новорічні подарунки
для особливих діток, матеріальна
допомога від спонсорів і тих, хто
вирішив долучитися до доброї
справи, фарбування майданчика й спортивного залу, приємні
сюрпризи на День дітей з обмеженими можливостями та ін. Так, у
2017 році, напередодні свята 1 вересня, відбувся аукціон, на якому
було продано дві картини. Гроші,
отримані від благодійників, передали на потреби реабілітаційного
центру, де навчаються діти з вадами зору, опорно-рухового апарату, неврологічними захворюваннями.
На кошти, що надійшли з аукціону, пофарбували спортивний
майданчик та спортивну залу, а
також закупили канцелярію, яку
дітки використовують під час
навчання.
Так прийшло розуміння, що
можна допомогти більшій кількості діток, які того особливо потребують. Тому моя волонтерська діяльність дещо розширилась
і охопила навчально-реабілітаційні центри «Крупа», «Дошкільнята». Приємно було чути те, що нас
завжди чекають у гості, і приємно
бачити усмішки і відчувати вдячність дітей.
Якщо з самого початку така робота була просто велінням серця
і власною ініціативою, то з 2016
року мене було запрошено до
спільної роботи з благодійно-волонтерським фондом «Слава», де
я очолив групу волонтерів. Цей
фонд має статус Всеукраїнської
Благодійно-Волонтерської
організації, діяльність якої поширюється на територію України,
Польщі, Голландії, Швеції, Канади, Німеччини, Великобританії,
Швейцарії, США та інших держав, з якими буде співпрацювати фонд, відповідно до чинного
законодавства України, чинного міжнародного законодавства,
міжнародних угод та договорів, в
яких Україна бере участь.
Хочу зазначити, що з ініціативи фонду розпочались проекти
в звичайних школах, аби привернути увагу до дітей з особливими
потребами. Відбуваються виступи у школах, спілкування, аби
здорові діти зрозуміли, як непросто і фізично, і психологічно
адаптуватися до ворожого і холодного суспільства. Нове покоління дітей мусить не просто ро-
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ІЗ ВАРЯГІВ У ГРЕКИ
В Олевську, що на
Житомирщині, відбулася
науково-дослідницька
експедиція «Від «із варягів
у греки» княжих часів до
сучасної морської України» з
висадкою корабельного лісу.

зуміти поняття «толерантність»,
а й учитися бути небайдужими
людьми, які здатні допомагати і
розуміти інших. Тому ми запрошували школярів до спілкування на рівних з особливими дітками, до спільних з ними ігор,
навіть споживали разом різні
смаколики.
Мабуть, одне з найемоційніших вражень на школярів справляв фільм львівського режисера «Доторкнись і побач!». Це
— український короткометражний фільм-драма режисера Тараса Дроня, знятий у Львові в 2013
році, де оповідається сумна історія маленької дівчинки, прекрасного янголятка, улюбленої донечки батьків, які з останніх сил
намагаються віднайти гроші на
лікування сліпої від народження
дитини. І коли здається, що надії
вже немає, а в цьому світі панує
сухість, байдужість та егоїзм, допомога приходить з найменш очікуваного боку. Цей фільм — зайвий доказ того, що гарні та добрі
люди в цьому світі ще не перевелися, переглядаючи фільм, ніхто
не залишився байдужим, і, можливо, не одна сльоза скрапнула з
очей.
Ще один проект у рамках нашої
волонтерської діяльності — «Ми
— друзі». На запрошення керівника комунального підприємства
«Ласка» Дани Новарчук завітали до них учні КЗ «Луцький навчально-реабілітаційний центр»,
аби навчитися правильному поводженню із тваринами. Адже відомо, що чотирилапі друзі мають
здатність відчувати настрій свого
господаря, знімати втому та наповнювати дім позитивною енергетикою. На цьому заході діти з
особливими потребами вчилися доглядати за тваринами, товаришувати з ними. Потім дітки
разом із батьками зобразили на
папері своїх чотирилапих дру-

зів, якими щойно опікувалися,
тримали на руках. Спілкування
із тваринами наповнило дитяче
сприйняття навколишнього світу
позитивними емоціями та дало
енергію для подальшої творчості. Окремі родини навіть виявили
бажання стати господарями маленьких кошенят.
Щоденні зустрічі, телефонні
розмови, інформація в соцмережах поступово розширили діяльність нашого фонду «Слава».
По допомогу до нас почали звертатися і дорослі люди, які опинилися в скрутному матеріальному становищі, як правило, через
важкі хвороби, або ті, хто потребував негайної допомоги, яку не
могли отримати від лікарів та соціальних служб. Це — люди, прикуті до ліжка, які потребували
найнеобхідніших речей та медикаментів, жінка, яка боролася з
невиліковною хворобою, і її родичі потребували коштів на поховання, і організація термінової
здачі крові для порятунку життя,
і безхатько, який залишився нікому непотрібний і ночував на
вулиці.
У такі скрутні моменти життя
часто виникає запитання, а чим
кожен з нас щоденно може допомогти іншому? Адже для цього
не потрібно великих ресурсів,
надзвичайних можливостей, —
лише бажання і віра в те, що ти
робиш потрібну і корисну справу. Відчуття того, що ти налаштований на добро, незалежно
від різних обставин життя, а це
змушує почуватися більше, ніж
просто людиною. Тому я впевнений, що ті, хто постійно займається волонтерством, намагається бути корисним людям
та Україні, щасливіші за інших,
оскільки виявлення у людини
ідей добра через сприйняття
тонких порухів душі налаштовує на благородні вчинки.

На Соборній площі Олевська вишикувалися ліцеїсти Одеського
військово-морського ліцею ВМС
України, Київського військового ліцею ім. І. Богуна, гравці футбольного клубу «Маестро», учні місцевих
шкіл. Вони зібралися, аби вшанувати пам’ять загиблих за незалежність України, підтримати військовополонених моряків.
– Вперше за історію Олевська ми
підняли тут військово-морський
прапор, – сказав Сергій Гайдук, віце-адмірал ВМС України. На відродження флоту потрібні роки, так
само, як і на те, щоб виріс корабельний ліс.
Учні міських шкіл та ліцею вийшли на акцію із символічними паперовими корабликами та плакатами
на захист і підтримку військовополонених моряків.
– Нехай ніколи й нікому не спадає
на думку, що ми програємо. Українці – сильна нація, – ствердно запевнив Анатолій Сорочинський,
ліцеїст військово-морського ліцею
ВМС України.
До благородної справи долучилися й громадські організації «Асоціація ветеранів Військово-Морських сил України», «Київське
військово-історичне товариство»
Інституту археології НАН України.
Вперше за кілька сотень років усі
дружно вирушили до лісокультурної площі Корощинського лісництва на висадку корабельного лісу.
Старший науковий співробітник Інституту археології НАН України Андрій Петраускас, який багато років
очолює археологічні дослідження
на історичних об’єктах в околицях
Олевська, нагадує про численні
писемні джерела, які свідчать, що
якнайменше тисячу років тому в
цих краях, як і по всьому Поліссі,
нашими пращурами активно добувалася деревина для виготовлення
річкових та морських суден. Основи майбутніх лодій (морське та річкове судно давніх слов’ян) та чайок
у вигляді видовбаних стовбурів дерев (за даними Костянтина Багрянородного, моноксили) сплавлялися навесні по високій воді далі вниз
численними поліськими річками
до місць упевненого судноплавства на Прип’яті, Дніпрі, Десні, де на
їхній основі на стародавніх верфях

щорічно масово виготовлялися бойові та торговельні судна. Відомо,
що тогочасні руські флотилії могли складатися з декількох сотень, а
то і тисяч суден, кожне з яких було
здатне вмістити від десятка до кількох десятків осіб залоги.
Нині Україна, через ворожі дії Російської Федерації на морі, у 2018
році стикнулася з надзвичайними
ускладненнями, викликаними загальною занедбаністю і забуттям
протягом усіх двадцяти семи років
незалежності, як очільниками держави, так і самим народом, своєї
морської спадщини і втратою уваги
до розвитку морських видів діяльності, до підтримання у належному стані бойових спроможностей
своїх Військово-Морських сил. Це
призвело до поразки у війні з безкомпромісним і цілеспрямованим
ворогом. Власне, до втрати країною і народом свого майбутнього.
«Хто володіє землею, той володіє
скарбом, а хто володіє морем, той
володіє світом, – переконаний голова об’єднаної міської громади
Олевська Олег Омельчук, посадовці місцевого самоврядування та актив громади. – Земля дає відчуття
захищеності і впевненості, а море
дарує радість розширення горизонтів пізнання, сприяє єднанню
та включенню у сучасні механізми
взаємодії людства».
Саме завдяки зв’язкам та єднанню народів північної та південної
Європи за посередництвом прадавнього краю існував міжнародний річково-морський торговельний шлях «Із варягів у греки», який
діяв протягом кількох тисяч років
під надійним захистом, серед інших, і українського народу. Завдяки функціонуванню цього шляху
українці одержували просвіту, технології, духовний розвиток і добробут, ставали невід’ємною частиною
європейського духовного, політичного й економічного простору. Як
раніше, так і зараз шлях «Із варягів

у греки» є найкоротшим, найпривабливішим та найдешевшим з усіх
сучасних альтернатив.
«Досвід історичних досліджень в
околицях Олевська доводить, що
і в гущині реліктового лісу є флотський інтерес», – впевнений Андрій Петраускас.
Гуртом учасники експедиції «Від
«із варягів у греки» княжих часів до
сучасної морської України» вирушили до села Варварівки на висадку корабельного лісу.
«До речі, саджати сосни – справа
не з легких, – розповідають ліцеїсти Одеського військово-морського ліцею Юрій Костін та Олександр
Галич. Тут є свої правила. Саджають
сосни спеціальною лопатою, що
має назву меч Колесова, яку в 1883
році вперше застосували в Харкові. Мечем роблять заглиблення на
25-30 сантиметрів, опускають саджанець, так, аби не загнувся корінь,
притискають другим ударом меча».
Хлопці пообіцяли, що через кілька років навідаються провідати
свої дерева.
Участь у висадці корабельного
лісу взяв і міністр культури Євген
Нищук. «Саджати дерева – благородна справа. Це – найкращий подарунок для майбутніх поколінь», –
підкреслив міністр.
Міністр культури України Євген
Нищук взяв участь у спортивних
змаганнях – зіграв у футбол разом
з ФК «Маестро» та командою місцевих футболістів на спортивному
майданчику Олевської гімназії.
Гостей радо зустрічали в Олевському краєзнавчому музеї. Анна
Вжесінська, директорка музею,
провела екскурсію.
В подарунок гості й жителі Олевська отримали чудовий концерт
від ФК «Маестро». Бурхливими
оплесками зустрічали зірок українського спортивного й культурного
фронту.
Людмила ЧЕЧЕЛЬ
Фото авторки
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Не підкажете, як запатентувати
винахід? Я винайшла новий вид
активного й інтелектуального
відпочинку: бібліотечний
туризм. Це коли їдеш до іншої
країни, аби подорожувати
книгозбірнями! Знаю, знаю,
звучить кумедно, кострубато
і дивакувато, але, повірте:
у музеях, храмах, галереях
та інших облюбованих
туристами місцях ви не
знайдете всього того, що
можна знайти в бібліотеках!

УКРАЇНА І СВІТ

ВЕСІЛЛЯ В БІБЛІОТЕЦІ?
МОЖЛИВО ВСЕ!

Юлія МАТТУ

О

собливо,
якщо
йдеться про литовські бібліотеки!
Я прилетіла у
Вільнюс на тиждень. З чого почати? Спочатку
знайти друзів у місцевих бібліотеках. Дослідити все і скласти картину власних вражень.
То ж, пристебніть ремені, я розкажу вам те, про що мовчить Гугл.

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА
БІБЛІОТЕКА ВІЛЬНЮСА

Екскурсію головною міською
бібліотекою Вільнюса люб’язно
провела для мене заступник директора Центральної бібліотечної системи Сімона Жілєнє. Мила
і привітна, про своє місце роботи
вона може розказувати годинами.
«Ми не так давно дійшли до теперішнього рівня бібліотек. Ми
довго над цим працювали», – поділилась пані Сімона.
Справді, бібліотека вражає. Три
поверхи літературно-мистецьких
чудес.
Чому не лише літературних? Бібліотека має великий музичний
фонд. Тут учні музичних шкіл
усіх класів можуть брати в користування ноти. Кілька стелажів
мають ноти всіх сучасних і класичних авторів, твори яких виконують музиканти. Велика добірка
біографій композиторів і історії
музики. Також у Литві повернулись в моду вінілові платівки. Сучасний вініл – це цікавий новий
дизайн, яскравий і змістовний.
Коли береш в руки таку сучасну
кольорову платівку, одразу хочеться поставити її в програвач.
То ж програвачі (новенькі і сучасні) тут також у наявності.
Просторі зали для конференцій
мають усе необхідне обладнання
і дозволяють розмістити з комфортом учасників різноманітних
зібрань.
«Ми часто влаштовуємо творчі
зустрічі. Для того, щоб запроси-

ти гостей, ми друкуємо буклети
і роздаємо читачам, ми телефонуємо і запрошуємо на заходи, а
також розміщуємо інформацію
на сайті бібліотеки і в соціальних
мережах», – розповідає пані Сімона. Що ж, українські бібліотеки так само залучають читачів на
свої творчі заходи. Це — спільна
риса книгозбірень багатьох країн.
Нещодавно бібліотека отри-

У бібліотеці пахне, як у книгарні – новенькими книжками.
Старі книжки тут не зберігають,
списують ті, яким понад п’ять
років. Особисто мені стали до
вподоби наліпки на книжках.
Щоб не доставати кожну книжку, можна подивитись на наклейку. Наприклад, сердечко – це
романи, корона – це історичні
книжки і так далі.

І. МІТУНЯВІЧЮТЄ (в центрі) і Ю. МАТТУ

мала новенькі комп’ютери в
комп’ютерну залу. Тут будуть займатись люди похилого віку і не
тільки. Бібліотека планує співпрацювати зі школами і залучати
учнів до уроків програмування.
Адже програмування по-литовськи включає в себе створення
роботів і інших пристроїв, керування ними і багато цікавих дослідницьких експериментів.

Персонал. Персонал тут володіє трьома мовами. Вони з радістю дадуть відповіді на всі питання литовською, російською чи
англійською. Для того, щоб стати
читачем, не потрібне литовське
громадянство. Одна з особливостей бібліотечної системи – це те,
що, записавшись в одній з бібліотек, ви автоматично стаєте читачем усіх бібліотек Литви. Читаць-

кий квиток діє всюди на території
країни.
Наступного разу я відвідала бібліотеку у спальному районі Пілайте і упевнилась у словах пані
Сімони, що не лише центральна
міська бібліотека модернізована.
Навіть районна бібліотека не має
на своїх стелажах застарілих книг.
Тут все нове, тут хочеться творити!
Wi-Fi є у всіх бібліотеках, він
безкоштовний і потужний. Я перевірила, сидячи на лавці біля бібліотеки, що сигнал і тут доволі
потужний.
Працівники районної бібліотеки розказали, що мають читачів-українців. Усе ж таки Литва
має численну українську діаспору. Українська література в бібліотеках є, але в малій кількості.
Гарна новина – я привезла вісім
своїх книжок, а саме новелу «Багалія» для поповнення українських фондів литовських бібліотек. То ж кожен, хто надішле мені
селфі з моєю книгою з литовської
бібліотеки, отримає мою нову
книжку в подарунок!

ЛИТОВСЬКА
НАЦІОНАЛЬНА
БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ
МАРТІНАСА МАДЖВІДАСА

До речі, Мартінас Маджвідас
був першим, хто написав книгу
литовською мовою.
І тут я знайшла нову подругу!
Інга Мітунявічютє. Незважаючи
на серйозну посаду і зайнятість
– завідувач відділу досліджень і
розповсюдження Департаменту

дитячої та юнацької літератури,
вона відклала на кілька годин всю
роботу заради української туристки!
Інга розповіла мені, що бібліотека була відреставрована кілька
років тому. При реставрації ремонту було змінено все, зі старого
залишились тільки стіни й язичницька фреска, яка прикрашає
собою одну істін першого поверху. Адже литовці були останнім
народом в Європі, який прийняв
християнство.
Понад 6 тисяч квадратних метрів важко назвати просто бібліотекою. Зараз вона схожа на витвір
сучасного мистецтва.
Одразу хочеться сказати, щоб
обійти бібліотеку і заглянути
майже в кожен зал, нам знадобилось більше двох годин.
Перше, куди ми потрапляємо з
вулиці, – це роздягальня із шафами, де можна зберігати речі і навіть взуття. Для того, щоб скористатись шафою, потрібно кинути
в отвір монетку, а вже при виході монетку забирають. Але! Деякі
шафи були не зачинені. Напевно,
в користувачів не було із собою
мілких грошей. Одяг виглядав
із напіввідчинених дверцят. Мабуть, рівень злочинності серед
читачів тут нульовий.
Особливості дизайну сходів:
на широких просторих центральних сходах закріплені де-

Литовська національна бібліотека
імені Мартінаса Маджвідаса

рев’яні платформи, які являють
собою місця для сидіння читачів і гостей. Тож вмощуйтесь
зручніше і читайте собі із задоволенням чи працюйте на ноутбуці.
Не тільки читачі, але й місцеві жителі і туристи приходять
сюди як на екскурсію. Навіть
молодята приїздять після весільної церемонії, щоб зробити
незабутню фотосесію.
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коробці що є. Діти до 12 років можуть майструвати в присутності
батьків чи інших дорослих. Працівник майстерні може дати пораду, але в процес майстрування
він не втручається. Вони можуть
навчити шити на машинці або
працювати з лазером. Тобто такі
собі фіксики, але не мультяшні, а
реальні.

ВІЛЬНЮСЬКА ЮДЕЙСЬКА
ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА

Працівник бібліотечної майстерні Литовської національної бібліотеки
імені Мартінаса Маджвідаса

Більшість літератури можна
читати лише на території бібліотеки, в основному це наукові твори. Художню ж літературу
тут видають додому. Що вразило, так це кількість читальних
зал. Кожна читальна зала тематична. Є читальні зали мистецького напрямку, де можна не тільки читати літературу, а й вдягти
навушники і прослухати вінілові платівки. Є навіть особливе електронне піаніно, на якому
можна грати в навушниках і музику буде чути лише виконавець.
Є читальна зала, де можна замовити рукописи. Бібліотека має
великий фонд старовинних рукописів.
Є своя музична студія, де можна записувати музичні композиції. Вона розташовується подалі
від інших приміщень і повністю
ізольована від шумів.
Є спеціальна зала з музичними
інструментами, куди може прийти будь-хто і займатись музикою.
«Наприклад, якщо у вас немає власного інструмента, або
якщо вашим сусідам не подобається ваше музичне захоплення.
Наша бібліотека радо приймає
музикантів у свої стіни. Потрібно лише заздалегідь записатися»,
– пані Інга знає кожен закуток
бібліотеки і показує мені нові й
нові цікаві місця.

Тут є кілька спеціальних приміщень, куди читачі приходять
поїсти. Вони можуть принести
власну їжу і пообідати. Кавові автомати тут у наявності і є кав’ярня на першому поверсі.
У бібліотеці є дитяча кімната
для дітей від трьох років, з якими
проводить час преміальний працівник. То ж студентки або викладачі-мами можуть займатись
своїми науково-дослідницькими
питаннями і бути спокійними за
малечу.
У дитячому відділі я знайшла
поличку дитячих книжок українською. Наприклад, «Абетка»
видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛАМА-ГА» та інші.
Найцікавішою і найнеочікуванішою особливістю бібліотеки
для мене стала майстерня. В прямому розумінні це майстерня з інструментами, лазерами, швейними машинками і мікросхемами.
Люди, які працюють тут, також
є працівниками бібліотеки. Де
вони беруть матеріали для майстерні? Тут усе просто. Литовці
приносять їм будь-який непотріб.
Приміром, зламані принтери, побутові прибори, старий одяг, поролон, кришки від пляшок і банок. Для майстрування згодитись
може все. Працівники розбирають все на деталі, сортують по
прозорих пластикових коробках,
щоб кожна дитина бачила, в якій

У центрі на проспекті Гедіміно
розташована юдейська публічна
бібліотека. Я про це знала? Ні! Я
випадково на неї натрапила. Але
ж випадковості, як то кажуть, не
випадкові.
Сама бібліотека розташовується
у дворі, то ж уважно читайте таблички на стінах. Щоб потрапити
до бібліотеки, я піднялась на другий поверх житлового будинку.
На перший погляд, навіть не віриться, що там бібліотека. Але…
ця бібліотека потрапила в п’ятірку найцікавіших, на мою думку.
Навіть тільки увійшовши в бібліотеку, можна відчути особливий дух творчості. Незважаючи
на те, що бібліотека юдейська, її
працівники — не юдеї за віросповіданням. А читачі? Тут радо приймають усіх! Мене зустріли тут
так, наче вже давно чекали.
Цікаве те, що бібліотека була заснована американцем, який теж
не є юдеєм.

ники музею можуть прибрати
залу і запросити рабина.
Бібліотекар Угніус Бабінскас
радо зустрічає на вході гостей і
читачів. Він знає все про свою бібліотеку. Вже з першої хвилини
відчувається, що він тут не просто працює, він тут творить! Угніус показує мені фото засновника
бібліотеки, розказує, в якому залі
і що відбувається, як проходять
концерти і які гості приходять до
бібліотеки.
«Ми маємо багато поціновувачів нашої бібліотеки. Одна наша
постійна читачка навіть подарувала нам піаніно», — із задоволенням ділиться пан Угніус бібліотечними новинами.
Дуже приємно спілкуватись з
людьми, які захоплюються своєю
роботою!
Також я змогла взяти інтерв’ю
у працівниці Сейму Литви, радника парламентаря і за сумісництвом викладача Вільнюської ко-

У Центральній міській бібліотеці Вільнюса

Книжки бібліотека не закуповує,
лише приймає в дар. Попри відсутність закупівель, книжок у двох
залах тут дуже багато. Стелажі з
книгами не лише литовською, тут
представлені твори багатьма мовами світу.
Бібліотека проводить багато цікавих заходів. Тут презентують
книжки, проводять творчі зустрічі митці, влаштовують камерні
концерти.
А ще, і це найцікавіше на мою
думку, тут проводять весільні
церемонії!Для проведення юдейської весільної церемонії праців-

легії Рити Вірбалієне.
«Ми, викладачі, дуже прискіпливо перевіряємо роботи студентів. Навіть кілька абзаців,
скопійовані з Інтернету, не допускаються в рефераті першокурсника. Тож усі литовські студенти багато часу проводять у
бібліотеках за ґрунтовним вивченням тем. Литовська освіта
дає дуже високий рівень знань.
Педагоги і студенти в пошуках
необхідних матеріалів можуть
користуватись не лише архівами
литовських бібліотек, але й замовляти книги з інших країн. Це

не складно, потрібно прийти до
своєї бібліотеки і лишити заявку.
Немає нічого неможливого для
отримання знань у Литві. Будьяку книгу можна знайти і замовити. Будь-яке дослідження буде
виконане блискуче. Випускники
литовських вишів можуть конкурувати із фахівцями інших не
менш розвинутих країн. У сфері освіти відсутня корупція. Це
видно, насамперед, у період сесій,
коли читальні зали переповнені
студентами», — розповідає пані
Рита.
Пані радник також провела
мені невеличку екскурсію бібліотекою Університету Миколо
Ромеріо, де свого часу вона сама
проводила майже увесь свій час.
«Ця бібліотека зараз працює до
першої ночі, хоча раніше вона
працювала цілодобово. В читальних залах двох поверхів іноді не знайдеш вільного стільця.
Особливість бібліотеки – це
спеціальна машина для повернення книг. Для того, щоб повернути книгу, не потрібно йти
до бібліотекаря. Для цього на
вході стоїть спеціальна машина.
Книгу потрібно піднести до машини, яка прочитає штрих-код
і одночасно позначить у бібліотечній системі, що книга повернута читачем. Книгу машина
затягує у приймальник, як банкомат — купюру. Це спрощує
процес обслуговування в рази.
Ця машина дуже дорога і тому
не кожна бібліотека може собі її
дозволити».
Півгодини стояли ми біля машинки і чекали, поки хтось захоче повернути книгу. Дочекались, і я змогла побачити на
власні очі роботу чудо-техніки!
Отож рекомендую: мрієте про
мандри? Пакуйте валізу, а може,
просто рюкзак (я подорожую без
багажу), відкладайте гроші на сувеніри і вперед! Та раджу хоч раз
у житті зламати всі туристичні
стереотипи і… зайти в місцеву бібліотеку! Відтепер бібліотечний
вид туризму — це мій улюблений!
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СВІТ ІЗ КУБИКІВ: ЛОКОМОТИВ БРИТАНІЯ
«Королева Вікторія правила
з 1837 до 1901 року», —
залунало в моєму вухові.
— «… Вона принесла Англії
нечуване благополуччя
та процвітання…»

Конні Вілліс

«Якщо не рахувати собаки»
«Паротяг є винаходом
не однієї людини, а цілого
покоління інженерів і механіків»

Джордж Стефенсон
Валерій ВЕРХОВСЬКИЙ

Ц

ю епоху називають
Вікторіанською, на
честь королеви, яка
приносила
своїм
підданим перемогу
за перемогою. Ця епоха залишила
по собі величезні здобутки в літературі, мистецтві, науках і технологіях. З цієї епохи умовно ведуть
відлік індустріальній цивілізації і капіталістичній системі. У
цю епоху Британія являла собою
найбільшу імперію в історії: 32
мільйони квадратних кілометрів
території та півмільярда мешканців; сонце і справді ніколи не заходило над володіннями корони.
Західний світ охопила жага збагачення і віра у всемогутність технічного прогресу. Технічні інновації виникали, ніби знічев’я, але
нам відомо, що це епоха просвітництва — попереднє сторіччя —
дало очікувані плоди.
Капіталізм охопив континентальну Європу і поширився на
Північну Америку. У 1869 році
нікому не відомий інженер Еміль
Шкода перекупив фабрику в графа Валленштайна. Кілька століть
магнати Валленштайни були наймогутнішими в Богемії, але у ХХ
сторіччі Чехія асоціюється не з
лицарем Священної Римської імперії Валленштайном, а з промисловою імперією «Шкода».
«Паралельно вдосконалювалась і
система комунікацій. Створення
об’єднаної поштової системи зробило швидкий обмін листами доступним для всіх. 1 травня 1840
р. у Великої Британії з’явилася
перша марка — “чорний пенні”.
1843 р. марки запровадили в Цюриху та Женеві, 1849 р. — у Франції та Баварії, 1850 р. — у Пруссії, Австрії та Іспанії, 1855 р. — у
Швеції, 1858 р. — у Росії та Румунії, 1860 р. — у Польщі, 1873 р. —
в Ісландії. Винахід електричного телеграфу (1835 р.), телефону

(1877 р.) та радіо (1896 р.) зробив
зв’язок на далекі відстані миттєвим» (Норман Девіс «Історія Європи»).
Всі країни європейського континенту потягнулися в майбутнє,
наче вагони рухомого складу за
локомотивом, за Великою Британією. Нацією-лідером була вона, а
світовою мовою стала англійська.
Спроба втечі від кайданів, що
накладає природа, через розвиток техніки, через накопичення капіталів, не призвела до позбавлення від рабства; несвобода
лише змінила форму.
«Буржуа завжди раб. Він — раб
своєї власності і грошей, раб волі
до збагачення, раб буржуазної громадської думки, раб соціальних
становищ, він — раб тих рабів,
яких експлуатує і яких боїться.
Буржуазність — духовна і душевна не звільненість, підпорядкування всього життя зовнішній детермінованості… Він страшенно
багато зробив для запаморочливого розвитку техніки, і техніка
керує ним, він уярмлює для неї людину» (Микола Бердяєв «Про свободу і рабство людини»).
Удосконалити, пришвидшити,
оптимізувати й отримати максимум корисного. На уявлення про
досконале епоха завжди накладає
відбиток. В естетиці ХІХ сторіччя запанувала логіка: прямі лінії,
гострі кути, однотонне забарвлення. Французький шик сходив нанівець. Простота і функціональність — ось гасло естетики
в логічну епоху. Чоловічий костюм значно змінився від ХІХ
сторіччя до середини ХХ, але за
ним назавжди закріпилася назва
«англійський». Парова машина
Джеймса Ватта з’явилася у 1769
році, а мода на капелюхи-циліндри поширилася значно пізніше

— після 1797 року, і поза всякими
сумнівами — механіка в даному
разі вплинула на моду.
Етносоціоніка визначає інтегральний тип англійців як ЛСЕ
(логіко-сенсорний екстраверт).
Це багато що пояснює: перша
функція — екстравертна (ділова)
логіка; друга, як у ЕСЕ (французів), сенсорика відчуттів; як відомо, перша функція працює постійно, працює тому, що вона є, а
в даному разі це ділова логіка, що
проявляє себе в професіоналізмі,
підприємливості, здатності бачити в усьому причинно-наслідкові
зв’язки.
«Це було легше взнати, ніж пояснити, як саме я взнав» (з оповідань про Шерлока Холмса).
ЛСЕ — людина дії. Сенс його
життя — оптимізація. Головне,
щоб було ефективніше, швидше,
дешевше. Любить працювати з
грошима, бо гроші — дуже зручний еквівалент ефективності того
чи іншого процесу. Схильний до
високого «коефіцієнту корисної
дії», але діє постійно і безперервно бачить вигідні можливості.
Ділова логіка побудована на
двох словах: «якщо — то». Соціонічні типи з потужною діловою
логікою: ЛСЕ (логіко-сенсорний
екстраверт), ЛІЕ (логіко-інтуїтивний екстраверт), СЛІ (сенсорно-логічний інтроверт), ІЛІ (інтуїтивно-логічний інтроверт).
У добу класичного капіталізму ЛСЕ незамінний і, відповідно,
найбільш успішний. Усі переваги і вроджені вади цієї формації
проглядаються і в характерних
рисах ЛСЕ-людини.
«Батько покликав мене у свій
кабінет, розгорнув гросбух і сказав:
— Ти досяг повноліття. Відтепер усі обов’язки із забезпечення

твого існування, які до цього дня
були покладені на мене, ти мусиш
перебрати на себе <…>
Він почав гортати грубий том
бухгалтерської книги, вказуючи на витрати, які він записував
на мій рахунок, починаючи з дня
мого народження. Уся сума складала 537 канадських доларів 50
центів.
— Досі, — промовив батько піднесеним тоном, розчулений власною благодійністю, — я не нараховував відсотків. Але відсьогодні
я додаватиму по шість відсотків
щорічно...» (Ернест Сетон-Томпсон «Моє життя»).
Сенсорика відчуттів на другій
позиції, а отже, працює не постійно, «вмикається» і «вимикається». Має добре розвинене почуття комфорту, любить чистоту і
порядок, побутові справи його не
втомлюють.
Найслабшою функцією в ЛСЕ є
інтровертна етика. ЛСЕ явно бракує розуміння морально-етичного боку життя. Етику він замінює етикетом. Етикет — це етика,
викладена доступними для логіка
словами.
Шерлок Холмс — чи не найкращий літературний портрет людини цього соціонічного типу.
Згадайте фрази Холмса, що стали
крилатими: «Елементарно, Ватсон!» або «Ви дивитесь, а я бачу».
Пильність, уважність до дрібних
деталей, суха і неспростовна логіка, міцні логічні ланцюжки — це
його характерні риси.
«З Холмсом неважко було ладити. Він був урівноважений,
дотримував здорового режиму
— рідко дозволяв собі лягати пізніше десятої вечора і незмінно
снідав та йшов з дому раніше, ніж
я вставав… Часом він проводив
день у хімічній лабораторії, часом
в анатомічному театрі, а іноді в
довгих прогулянках, які, здавалося, заводили його до найбідніших
районів міста, його енергія була
незрівнянна, коли було бажання
працювати» (Артур Конан Дойл
«По багряному сліду»).
Колись, задовго до правління
Вікторії, іншій королеві — Єлизаветі I-й — довелося робити складний вибір: слабка й маленька острівна країна, ввірена їй по праву
успадкування престолу, потребувала протекції сильної держави.
Між Іспанією, з її горами золота
та володіннями на всіх континентах, і Швецією. Був момент, коли
до неї намагався свататися цар

Іван Грозний. Єлизавета обрала
самостійність, певно, навіть не
сподіваючись на майбутню велич
свого королівства.
Згодом Англія розгромила іспанський флот, англійські колонії
з’явилися по той бік Атлантики…
Єлизавету неофіційно прозвали
Вірджинія, і територія у Північній Америці, де за правління Єлизавети виникло перше англійське
поселення, отримала назву на її
честь — Вірджинія (нині американський штат). Але закріпитися
на іншому континенті прагнули
й інші держави, однак то був не
їхній «сезон» історії. Викликам
епохи найкраще відповідали саме
британці, тому що вони ЛСЕ.
У XVIII сторіччі шотландський
професор Адам Сміт написав наукову працю, що увійшла в історію
підмурівком капіталістичної системи. Він висвітлював питання:
На чім держава багатіє,
І чим живе, і як вона
Бува без золота міцна,
Коли продуктом володіє.
(Олександр Пушкін «Євгеній
Онєгін»)

Цікаво, що Сміт викладав не
економіку, а етику, і називалася його праця «Багатство народів. Дослідження про природу та
причини добробуту націй».
У своїх працях Сміт вивів не
лише теорію вартості, теорію розподілу доходів, теорію капіталу і
його накопичення. Філософ, фахівець з етики, який добре ро-
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зумів усі вади людської натури,
Сміт доводив можливість навернути на службу суспільному благу не лише чесноти, а й таку рису,
як егоїзм.
«Найвідоміша
демонстрація
вартості хорошого зв’язку сталася 19 червня 1815 р., коли Натан
Ротшильд фантастично нажився на лондонській біржі, використавши зумисне послану яхту, яка
привезла новини про Ватерлоо на
багато годин раніше, ніж про них
дізналися конкуренти» (Норман
Девіс «Історія Європи»).
Масове вміння читати втілювало ідеали попереднього століття.
Ситуація змінилася.
«До освіти почали залучати й
жінок. Масова письменність відкрила шлях для нових форм масової культури: популярних часописів, паршивих романів, любовного
і детективного чтива, коміксів,
самовчителів, сімейних довідників» (Норман Девіс «Історія Європи»).
Це пожвавило видавничу індустрію: газети сягнули мільйонних накладів, книжки друкувалися стотисячними накладами;
письменників рахували десятками і сотнями, з елітарного хобі
письменництво перетворилося
на професію середньої верстви.
Живою стала і сама література,
народжувалися нові жанри: пригодницький, детективний, фантастичний…
Вікторіанська фантастика проклала місток між романтизмом
першої половини XIX століття і Гербертом Веллсом: Роберт
Стівенсон, Мері Шеллі, Оскар
Уайльд і під фінал ХІХ сторіччя
— Веллс, який започаткував мало
не всі напрями сучасної наукової
фантастики. Та фантастичних подій не бракувало і в тодішньому
реальному житті.
Перший прототип комп’ютера зробили в Англії у 1820-х роках, і це був революційний крок.
Винахідник Чарльз Беббідж назвав свою машину «Малою різницевою машиною» і вона геть
не схожа на сучасну комп’ютерну техніку: механічний пристрій
складався з зубчастих коліс, пружин і важелів.
На жаль, плани Беббіджа збудувати «Аналітичну машину», справжній механічний
комп’ютер, лишилися планами
— кабінет герцога Веллінгтона, прихильний до досліджень
у галузі механічних комп’ютерів, пішов у відставку, а новий
уряд Її Величності відмовив Беббіджу у фінансуванні робіт.

Проте основи сучасного програмування були закладені саме в
ті часи розробницею алгоритмів
для різницевої машини графинею Адою Лавлейс. Але Лавлейс
вона стала у шлюбі, а дівочим її
прізвищем було Байрон, бо вона
— дочка поета Джорджа Гордона
Байрона. А сталося так: Беббідж
шукав перекладача з французької, необхідно було перекласти
лекцію, прочитану ним в італійському університеті. Беббіджу
порекомендували звернутися до
пані Лавлейс, яка не лише добре
знала іноземні мови, а й захоплювалася математикою, отже, гарно
розуміла матеріал. Беббідж погодився, і Ада не лише переклала
текст, а й перевиконала завдання, виклавши в коментарях до перекладу свої власні доповнення
на 52 сторінки — і це були перші
алгоритми програмування. Аді
Лавлейс належить передбачення,
що машина в майбутньому буде
здатна створювати алгебраїчні
формули, а в перспективі — писати музику, малювати картини,
а також вкаже науці «шляхи, що
нам і не снилися».
Проте кібернетика впала в летаргію на сторіччя — аж до Другої світової, коли обчислювальну техніку, вже на електронному
принципі, застосували для зламу
ворожих шифрів і розрахунків,
необхідних для створення ядерної зброї.
З питання: «А що могло б статися, якби в еволюції обчислювальної техніки не було перерви
у сто років?» — в літературі виник цілий напрям фантастики,
що поєднує в собі альтернативну
історію, історичну фантастику,
яка будується на антуражі ХІХ
сторіччя, знайомому за «Доктором Джекілом та містером Хайдом», «Франкенштейном» та
«Доріаном Греєм». Напрям цей
отримав назву стімпанк; важко сказати, що в ньому «панківського», але перше слово «steam»
доречне в назві жанру — у перекладі «пара». Дія, як правило,
відбувається в епоху парових машин.
Одним з перших таких романів стала «Атомна бомба королеви Вікторії», написана у 1967
році Роном Кларком, де (не без
механічних комп’ютерів) під час
Кримської війни Британська імперія отримує ядерну зброю.
Згодом реверанс стімпанку зробив і Вільям Гібсон, назвавши
свою книгу «Різницева машина»
і висвітливши в ній так само часи
Кримської війни. Піку популяр-

Британська імперія, 1897 р.

ності стімпанк набув уже в наші
часи, на початку ХХІ століття.
Епоха британського домінування тривала принаймні ще першу третину ХХ сторіччя, вже по
смерті королеви Вікторії. Імперія
не лише існувала, а навіть і дещо
приросла — Близьким Сходом,
Танганьїкою — проте в світових
бійнях, і в Першій, і в Другій, британцям ніяк не виходило обійтися без допомоги Сполучених
Штатів. Після 1945 року імперія
розсипалася, ніби побудована з
піску фортеця, — відійшли Індія, Палестина, Африка, Емірати і
Оман, Сінгапур, Ямайка тощо.
Поступ цивілізації не припинявся, і хоча боротьба за місце №
1 супроводжувалася війнами, ще
й якими кривавими, технологічний процес ці війни лише прискорював. Після XVIII століття
від ЕСЕ (Франції) лідерство перейшло до ЛСЕ (Англії), а згодом
до Америки — ЛІЕ (логіко-інтуїтивний екстраверт). Як бачимо,
зміна відбувалася лише на один
параметр. І які б буремні події
не супроводжували ці переходи, цивілізація в цілому зберігала наступництво. Без переходів
розвиток неможливий, вони наче
кроки прогресу. Не виключено,
що з часом завдяки широкому
застосуванню соціоніки вдасться більш збалансовано, а відтак
швидше та безболісніше, вдосконалювати цивілізацію; соціоніка,
власне, у самій основі має принцип рівноцінності різного…
Шляхи прогресу можуть бути
несподівано різними.
Далеко від Альбіону, в Російській імперії, у Санкт-Петербузі, виходець з України видатний
діяч науки Михайло Філіппов
працював над винайденням
зброї жахливої руйнівної сили:

«У ранній юності я прочитав у
Бокля, що винайдення пороху зробило війни менш кровопролитними. З тієї пори мене переслідувала думка про можливість такого
винаходу, що майже унеможливив би всі війни. Як це не дивно,
але днями я здійснив відкриття, що його практична розробка
фактично скасує війну. Йдеться про винайдений мною спосіб
електричної передачі на відстань
хвилі вибуху, причому, судячи із
застосованого методу, передача
ця можлива і на відстань тисячі
кілометрів, відтак, здійснивши
вибух у Петербурзі, можна буде
передати його дію в Константинополь. Спосіб напрочуд простий
та дешевий. Але за такого ведення війни на відстанях, мною вказаних, війна фактично стає безумством і фактично має бути
скасована. Подробиці я опублікую
восени в мемуарах Академії наук.
Досліди уповільнюються надзвичайною небезпечністю речовин,
почасти вельми займистих, якот трихлористий азот, почасти
вкрай отруйних».
Зрозуміло, до осені Михайло
Філіппов не дожив і жодних подробиць у збірнику Академії наук
не опублікував. Його знайшли
мертвим у своїй лабораторії 12
червня 1903 року.
Але покінчити з війною, довівши її до абсурду, створити Абсолютну Зброю, що унеможливить
її використання під загрозою самознищення, само собою дивно
і парадоксально, наче бісів виганяти силою князя бісівського,
чи не так?
Але ж це повністю в дусі ідей
Адама Сміта — цинічно використовувати будь-яку наявну
можливість на благо суспільству.
І в дусі ділової логіки: егоїзмом і
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жадібністю гравців ринку збивати ціни; Абсолютною Зброєю
унеможливити ведення війни;
нарешті, покласти край індустріальній добі людства створенням
машини, що дає можливість повного контролю над матерією…
Після сорока років балансування на краю прірви у Холодній війні саме ризик глобальної ядерної
катастрофи примусив керманичів ворогуючих «царств» утриматися від «романтики» загарбання
чужих територій. Те, що військові конфлікти точаться досі, не
оминувши й українську землю,
— прикрий факт. Зрештою, ядерна зброя виявилася недостатньо
«абсолютною».
Індустріальна епоха почалася
у Вікторіанській Англії, вона поглинула світ, з Україною включно.
Але нам не дано було обігнати локомотив.
Спочатку її називали епохою
пари, потім — епохою електрики, епохою двигуна внутрішнього
згоряння… Згодом назвали добою
атома, добою реактивних літаків,
кібернетики, добою космосу.
«Машині неможливо протиставити відсталість, — стверджував Бердяєв. — Машині можна
протиставити тільки досконалішу машину».
Кажуть, що межі досконалості
немає; та до чого веде постійна
заміна машин більш досконалими машинами? Все одно має бути
вершинна точка, пік технічного
прогресу, за яким — або вихід з
індустріальної епохи у щось інше,
або прірва.
Можливо, подібно до того, як
підсумком тривалого вдосконалення знарядь війни слід вважати
не ріки крові, а знищення самої
війни як явища з появою Абсолютної Зброї, — і вершиною індустріалізації й технічного прогресу має стати не накопичення гір
золота, не вивищення прошарку так званої «еліти» над рештою
людей, не марнування ресурсів
на безглузде споживацтво, а створення Ідеальної Машини…
Ідеального газу, як і ідеальної
Машини в природі не існує й існувати не може, але як фізика не
може обійтися без абстрактного
поняття ідеального газу для пояснення конкретних природних
законів, філософія і футурологія
потребують запровадження поняття Ідеальної Машини — суми
технологічних досягнень, що дозволять перейти до якісно нової
епохи.
Навіть важко уявити, наскільки
несхожої на наш час.
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КНИЖКОВА АБЕТКА

ХТОСЬ ЖЕ МАЄ ВЗЯТИ
НЕБО В ДОЛОНІ!

Олена КОЛЕНЧЕНКО

Вийшла ошатна збірка віршів
«Небо в долонях» поетеси
з Новгорода-Сіверського
Олени Коленченко, і вона
запросила нас на свято, яке
відбулося в її рідному місті.

П

резентація вийшла
велелюдною (в Будинку культури),
яскравою та водночас – дуже теплою, душевною, ніжною і зворушливою. Адже цього дня
святкував свій 70-літній ювілей
тато обдарованої авторки – Анатолій Володимирович, і донька
влаштувала батьку ось такий подарунок!
Отже, я представляв Міжнародну
літературно-мистецьку
академію України (книга Олени
Коленченко видана в Чернігові з
моєю передмовою). Також на це
свято завітали друзі-письменники – Микола Будлянський, редактор книжки «Небо в долонях», – з
Чернігова та поетеса Ірина Небеленчук – із Кропивницького. Виступала очільниця газети «Сіверський край» Ганна Халімон. Вірші
пані Олени проникливо читала

її донька Олеся, променився щастям і чоловік Олександр. А ще
поезії блискуче звучали в авторському виконанні, цікаво декламували їх і юні таланти. Щиро та
душевно лунали пісні Олени Коленченко. Запам’яталися й гарні
дівчата, справжні українки, котрі
буквально зачарували всіх колоритним народним танцем.
На святі я вручив авторці почесний диплом Міжнародної літературно-мистецької академії України, яким пані Олена відзначена
за збірку «Небо в долонях». Взагалі, це – її перша книжка, однак наразі не йдеться про якусь «пробу
пера». Маємо неповторну поетесу,
прекрасну жінку, зіткану з любові, ніжності, доброти, віри та надії, яка по-справжньому любить
Україну та свій легендарний край.

Вітання від Сергія ДЗЮБИ

Народилася вона 10 березня
1975 року в мальовничому місті
Новгород-Сіверському,
закінчила Ніжинський педінститут
імені Миколи Гоголя (нині – державний університет). За фахом
– біолог, а за покликанням – пе-

Олена КОЛЕНЧЕНКО з Миколою БУДЛЯНСКИМ і Сергієм ДЗЮБОЮ

дагог та поетеса. Викладач у Новгород-Сіверському медичному
училищі. Вірші пише зі шкільних років. Друкувалася в газетах
і журналах, колективних збірниках, учасниця літературно-мистецьких фестивалів.
І ось – її книжка, слова в якій
гріють душу «світанково і чисторосо». Авторка живе й творить у
диво-краї, «де плине медоцвітом
час неспішно» та «срібляться в
травах ранки осяйні», і де «ніжність в переспівах солов’я».
Читаєш її вірші – і бачиш, відчуваєш барви та пахощі рідної землі. Це – сонячний настрій, який
струменить з теплих і щедрих жіночих долонь. Збірка містить вірші різних років, та одне в них незмінне – проникливість, ліризм
та кохання. Власне, хтось же має
взяти небо в долоні!.. Як розповіла на святі донька Олени Коленченко – Олеся, вона з дитинства
мріяла доторкнутися до неба, а
тепер, завдяки маминій книжці,
їй це вдалося.
У небайдужих віршах пані Олени «відчувається чистий голос
народу, його споконвічна мудрість, а ще гуманізм». Це – «жінка, яка тонко відчуває світ», –
справедливо зазначає у ще одній
передмові до цієї книжки науковець із Києва Тетяна Белімова.
Ці поезії – невловимі, як вітер,
що окрилював нас у просторі славетного Новгород-Сіверського
монастиря, куди ми завітали після свята. І зараз вони сонячно лунають у моєму серці.
Сергій ДЗЮБА, президент Міжнародної
літературно-мистецької академії
України

Нова книжка Тетяни Сидоренко
«Триповісник» містить у собі три
різні за тематично-образним наповненням повісті: «Чечевиця»,
«Балувана Галя», «Тамарка й курка».
Поціновувачі сучасної української
прози мають чудову можливість
насолодитися відбірним художнім
словом, глибинною мотивацією
й унікальним авторським стилем,
взявши до рук це видання. Книга є
достойною відповіддю на збаналізоване сприйняття поняття «жіноча проза». Деякі читачі й критики
традиційно очікують від т. зв. «жіночої прози» сентиментів, сльозогінних спогадів, жалісливих описів,
прямих та завуальованих нарікань
на долю, країну, чоловіцтво, жіноцтво (обов’язково стражденне

– авторка розкодовує образ чечевиці як метафоричного еквівалента людської продажності. Повість
вражає знанням життєвої правди
та вмінням переплавляти її в бездоганні літературні епізоди, сюжетні відгалуження й охудожнені
причиннєво-наслідкові зв’язки витриманою авторською взаєморівновагою між внутрішнім космосом
та зовнішнім хаосом.
Повість «Балувана Галя» – це
жорсткий, подекуди навіть безпощадний текст, своєрідна відповідь
на тривіальне запитання: що таке
жіноче щастя? В анотації до повісті закладена інтрига: «Прочитавши цей текст, кожна жінка відчує
себе щасливою». Персонажниця
– абсолютно щаслива людина. Бо

«ЖІНОЧА ПРОЗА»:
ЖИТТЄВА ПРАВДА
СЮЖЕТОТВОРЕННЯ
й злиденне) і
т.д., і т.п. Жодного із перелічених означень
у «Триповіснику» немає. Та й
бути, мабуть, не
може, оскільки всіма своїми творами,
найвідомішими
з яких є «Ігри з
Іваном», «Ольга, дружина Пікассо», авторка
презентує себе аналітично мислячою, самоіронічною та високоосвіченою письменницею, справжнім
знавцем усіх глибин рідної мови.
Саме мова для Тетяни Сидоренко є, власне, тим будівельним
матеріалом, на якому структуруються сюжет, композиція, характеротворення.
Інтертекстуальна повість «Чечевиця» на ідейно-тематичному та
образному рівнях глибоко занурена в Книгу Буття Святого Письма,
зокрема, в найвідомішу біблійну
оповідь про чечевичну юшку. Цей
ветхозавітний сюжет розповідає,
звісно, не про найуживанішу в світі
страву – звичайну юшку. Це – розповідь про людський характер та
різноманітні обставини, які його
моделюють, активно й часто несподівано впливають на його формування, до того ж не лише в позитивному сенсі. На прикладі трьох
умовно головних персонажів – біблійного Ісава, сучасного редактора й сучасної викладачки вишу

вже давно збагнула: ніхто й ніколи
не обіцяв їй бути
щасливою. І безліч
проблем та суперечностей буття
від цього усвідомлення відпадають
самі собою. Бо велика
внутрішня
робота, в тім числі й перетворення
негативу на позитив, – уже давно
в минулому часі.
Персонажниця, журналістка за
фахом, досягла свого найвищого
фемінного статусу, перебуваючи
в якому, вона тільки й чує навколо
себе: «Наша Галя – балувана». Щоправда, простудіювавши Камю й
Шопенгауера, Бердяєва й К’єркегора, вдома вона спілкується лише з
кішкою. Бо більше ні з ким.
У «Тамарці й курці» також ідеться
про щастя та його пошуки. Текст не
позбавлений художнього впливу
Маркеса, Воннегута і навіть самого
Остапа Вишні, котрі писали в манері «сміх крізь сльози». Через типові
ситуації, впізнавані óбрази прочитується найвідоміше й водночас
найзаповітніше людське бажання
– бути щасливою. Це хороше бажання.
Книжка читається легко й лишається в пам’яті надовго. Тож доброго вам прочитання!
Сергій ДЗЮБА,
президент Міжнародної літературномистецької академії України
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ЛІТЕРАТУРА

Знання про знання або думки
про думки, бо фундамент
мудрості – пам’ятати
і знати те, що формує
духовний світ людини.

ТЕ, ЩО ВРАЖАЄ

Я

не в літературі, а біля
неї, і так коротко й
ємно, як Євген Баран, не напишу. Він є
мастаком на дотепи і,
жартуючи, писав, що я знаю, що
таке поезія. Читаючи, перечитуючи добірку поезії Ірини Фотуйми «На грані смерті, та межі
життя...», спроможний хіба перефразувати думку Емілі Дікінсон про кохання: поезія – це все
і це все, що ми знаємо про неї.
А все ж... Поезія – це не гра слів
і рими, а глибинне осмислення
думки і почуття, єдність слова
і думки – це виховання читача.
Думки ж бо живі й розумні істоти: «Поезія оперує словом, яке
здатне викликати і звукові, і зорові уявлення і, що найголовніше,
як висловився Іван Франко в книзі “Із секретів поетичної творчості”, здатна переходити в галузь розумової, інтелектуальної праці»
(Микола Ільницький, «Поліфонія
поетичного слова». У кн. «У фокусі віддзеркалень»).
Те, що вражає, торкається душі
і серця, спонукає до осмислення,
бо ж пробуджує розум до дії:
Тумани не сховають всіх тривог,
Лягли на плечі залишки спокути,
Мені б тебе лиш поглядом торкнути,
Та неможливо, бо між нами Бог
(с. 19).
«Поглядом торкнути»... Сила
поезії – у знанні й почутті, але
тут є ще щось, і це щось, як стверджує Євген Баран, потребує «чистоти сприйняття», бо хода поетки «впевнена». Знать стоїть
на своїй дорозі життя – кожна,
стосовно латинського вислову:
Via es vita – «Дорога – це життя».
Буде рух («підтримати в ході» – Є.
Б.) – буде життя, слово житиме
в серцях читачів, плодоноситиме правдою. Дорога ж пізнання
– заглиблення у себе, не терпить
зупинки: «І зупинилась не на тій
межі» (с. 19):
Прийди до себе, наче до святині,
А там вже не потрібне каяття!
(с. 21)
Сутність людини – бути собою,
не зрадити себе, свою пам’ять.
Будь чесним перед собою, то бу-

ємо їх відчитати. Видається, що
на якомусь етапі нашого поступу
відбувся збій. Андрій Содомора
виснував вельми цікаву думку:
Навіки втрачена благословенна
днина,
коли в роздвоєнні ще не була людина!
Андрій Содомора, «Пригорща
хвилин»

деш чесним перед Богом, людьми.
Кожна людина є така, як є, але,
докладаючи зусиль, може стати
кращою. Хоча: «Багато хто мріє
про те, щоб стати іншим. Але стати собою набагато складніше, ніж
стати іншим» (Володимир Єрмоленко, «Далекі близькі»). За те, що
маємо, і більше, треба постійно
боротися – правда життя потребує боротьби з собою, оточенням:
«Як вибрав правду – не проси за
мир» (с. 21).
Правдою живе людина, правдою торує шлях до вічності, але ж
поступ до вічності неможливий,
«коли в кишенях сховані гріхи» (с.
23). Життя у боротьбі не терпить
розчарувань: «Усі стежки до тебе
перехресні, / Тому усе втрачає
свою суть» (с. 22). Так не є: «І навіть коли приходить біль, людина має свободу пустити його собі
на користь. Мідь перетворити на
золото» (Володимир Єрмоленко,
«Далекі близькі»). А Боецій, перебуваючи у в’язниці в очікуванні
виконання смертного вироку, писав, «що розумна людина не може
бути нещасливою чи страждати.
Адже вона своїм розумом, силою
волі, глибоким розумінням власного земного призначення може
переносити будь-які тяжкі удари долі, осягнути найвище благо і наблизитися до нього» (Володимир Кондзьолка, «”Останній
римлянин” Северин Боецій». У
кн. Северин Боецій, «Розрада від
філософії»). Щось у тому є від істини: дорогу, мовляв, знайдено...
І тут поетка приходить до розуміння філософії життя і прогріхів: «Спокуту не впросиш, не
вмолиш. Ховай копійки!» (с. 24).
Саме так – у Бога немає серединного гріха. Пригадалися слова
Ісуса Христа з Нагірної проповіді:
«Ваше ж слово хай буде: “так-так”,
“ні-ні”. А що більше над те, то те

від лукавого» (Євангеліє від Матвія 5:37)*. В Бога немає половинної, неправдивої дії. Ці розмисли
засвідчують, що поетка мусить
мати великі знання, щоби її талант письма був зрозумілий і корисний читачеві – згадаймо Горація: «Лише у знанні – джерело і
запорука справжнього вірша».
Поетка – таки поетка: намагається осмислити речі життя і вічності: «Віримо в святість»... Бо ж
«На відстані сльози» дорогу життя не обереш, хоча сльоза, як весняна роса, приносить полегкість
у стражданні, бо вона безголоса,
але ж не здатна мислити і сльозою думку не освятимо, сльозою
правди не здобудемо, дорогу життя не знайдемо, не освятимо нашу
віру:
Над нашим життям вже ангели
жалібно плачуть,
А ти їхні сльози втираєш сухим
рукавом (с. 20).
Віра – то цілісний комплекс наших знань і розуміння небачених
очима об’єктів; це те, що неможливо цілісно сприйняти з допомогою наших п’ятьох органів сприйняття навколишнього світу, до
кінця зрозуміти й осмислити.
Праця допомагає знайти і дорогу життя, і шлях людини до
святості, бо ще стародавні поети
стверджували думку: «Людина
без праці – загалом не людина»
(Гесіод). Святість сама собою не
дається. Пам’ятаймо напучування Бога живого: «...бо написано:
“Будьте святі, – Я ж бо святий”!»
(Перше послання ап. Петра 1:16).
Хто написав, хто мусить читати
і роздумувати над написаним?
«Ми ще живемо, але безліч разів
помираєм» (с. 21). Чому? Співпраця з Божими намірами – найвище щастя. Але не завжди вмі-

Був же такий момент у житті
людства! Коли? Можливо, тоді,
коли людина, не відаючи, що таке
місто та його вигоди, по-справжньому ще була дитям природи.
Дитя природи – це природна єдність, освячена Божою ласкою і
премудрістю: «О глибино багатства, і премудрости, і знання Божого!» (Послання ап. Павла до
Римлян 11:33а). Єдність нам потрібна всюди й у всьому! Працюймо... Дослухаймося до слова.
Добротна поезія – то наче притишена молитовна розмова з Богом:
Залишиться сповідь, як просьба
того жебрака.
Ми віримо в святість, що все-таки вища над нами,
Коли визнаємо порочність за
крок до стрибка (с. 21).
І підсумок прочитаного, хоча
його неможливо осмислити сповна, якщо ми читаємо поезію, але
ж повірте, що я читаю, перечитую
«Дистихи Катона»: «Бо читати й не
прочитувати – то не почитати», і
осмислюю, передумаю, переживаю сльозою «На відстані сльози»
пам’яті і духовних переживань
серця. У світі так мало тепла, любові, кохання, шляхетності, правди... Із вічністю контрактів «На
грані смерті, на грані життя...» не
буває, і все ж поетка знаходить
формулу вічності буття:
У цьому світі і любити дикість,
Розвій цей міф і серцю доведи!
І хай війну ведуть усі поети,
А ти візьми й направду полюби
(с. 24).
А ти візьми і полюби всіма силами свого духовного єства,
серця...
А все ж не можу закінчити роздуми без побажання від вдумливого читача поезії, хоча не
мені про це судити. В «Літературній Україні» (№ 41 від 8 листопада 2018 р.) Володимир Базилевський у статті «Життя у
слові» роздумує про це життя і
пише: «Класична ясність нині не
в моді... Ліна Костенко – найлогічніша з наших поетів. Поезія
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думання іншою бути не може.
Думання провокує думання.
Суспільство у стані глибокої
психологічної кризи. Зневіра
охопила усі верстви населення».
Тож побажаймо поетці успіхів
на нелегкій ниві «Життя у слові», оптимізму думання, щоб
жила словом і в слові, чула його,
поезія писалася серцем класичної ясності, звучала вибагливо
і зрозуміло, а життя зоріло без
«сліз холодної розлуки» й розуміння, що «віднині в провині
нема нічиєї вини» (с. 24)...
P. S. Я доволі часто цитую тексти Біблії (Святого Письма), бо
віра, на моє глибоке переконання, має ґрунтуватися на глибинному розумінні того, у що й у
Кого ми віримо. Я вірю і знаю,
що Бог є! Цитую тексти, яким на
підставі своїх переконань довіряю, котрі не втратили актуальності, бо порушують вічні проблеми людського буття, бо «усе
Він прегарним зробив свого
часу, і вічність поклав їм у серце, хоч не розуміє людина тих
діл, що Бог учинив, від початку
та аж до кінця…» (Екклезіяста
3:11). Таки «не розуміє»... (Звернімо увагу на прикінцеву частину тексту – «від початку та аж до
кінця»). І я не розумію, але намагаюся і докладаю зусиль, щоб
осмислити хоча б крихточки
мудрості, дарованої нам Богом:
«Коли забуваєш слова у простих
молитвах, / То навіть і простір
буде, як зачинена клітка» (с. 24).
Вдумливе прочитання поезії –
осмислення сенсу життя: «Утім,
коли б ми запитали поета, яку
дійсність він вважає головною,
то чи не почули б відповідь, яку
вже знаємо:
Є два світи: один круг нас, а другий –
це ми; між ними вічна боротьба
лягає на життя клеймом напруги.
А кожному відкривається з поетового «вікна» свій «пейзаж»
(«Три формули мого осягнення Антонича». В кн. Миколи Ільницького, «Знаки доби і грані таланту»).
Нехай же пейзаж з вікна поетки
промовляє добром, любов’ю – виховує вдумливого читача...
_________________________
*Тут і далі цитовано за виданням Біблії (Святого Письма), перекладеної Іваном Огієнком.
Богдан ДЯЧИШИН, член НСПУ,
лауреат премії ім. Івана Огієнка,
м. Львів
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Місяць квітень особливо
щедрий на народження
видатних діячів мистецтва,
пов’язаних із музикою і,
зокрема, з балетом. 2 квітня
1905 року у Києві народився
видатний танцівник,
хореограф ХХ століття Серж
Лифар, творча діяльність
якого впродовж 30-ти років
була цілком пов’язана з ГрандОпера у Парижі, балетом
Франції, а серце завжди
належало Києву та Україні.

МУЗИКА

«ДУШЕЮ ВИКОНАНИЙ ЗЛЕТ…»

Наталія СЕМЕНЕНКО

М

истецький простір цього харизматичного
митця був надзвичайно
широким: провідний соліст балету,
хореограф, педагог, реформатор
французького балету, трупи, фундатор нового стилю в балеті – неокласицизму, автор праць з історії та теорії класичного танцю,
художник, колекціонер, бібліофіл. З 2004 року ім’я Сержа Лифаря назавжди було вкарбовано,
насамперед, у свідомість тих молодих людей, хто вирішив навчатися в Київській муніципальній
українській академії танцю, якій
того ж року було присвоєно ім’я
славнозвісного танцівника й хореографа. Символічно, що майже напередодні дня народження
Сержа Лифаря в цьому відомому
навчальному закладі столиці відбулася довгоочікувана, знакова
зустріч із митцями, які особисто
були знайомі з Сержем Лифарем, працювали з ним і навчалися в нього. Безперечно, фокус
уваги глядачів заповненої вщент
актової зали академії був зосереджений на улюбленій учениці Лифаря, провідній танцівниці національної опери Парижа,
етуалі з 1956 року, хореографові,
багаторічному директорові Академії танцю балетної школи при
Гранд-Опера, Офіцерові ордену
Почесного легіону, авторові книг
з хореографії («Танцівниця-зірка», «Танок і дитина», «Танок пристрасті»), кіноактрисі Клод Бессі.
Почесними гостями зустрічі були також видатний танцівник Національної опери Парижа, етуаль з 1964 року, хореограф,
володар призу Вацлава Ніжинського, кавалер французького
Національного ордена «За заслуги», кавалер Ордена мистецтв
і літератури, професор балету
Паризької Опери і багаторічний
партнер Клод Бессі по сцені Сіріл

Андрій ЛЯГУЩЕНКО, Сіріл АТАНАСОВ та Клод БЕССІ

Атанасов, балетний продюсер Валері Колен, режисер-документаліст Бертран Норман, продюсер
Франсуа Дюплє, а також художній керівник балету Національної
опери України Аніко Рехвіашвілі. Головними «дійовими особами» в групі гостей були безпосередньо сама героїня дня Клод
Бессі та директор Київської академії танцю Андрій Лягущенко, який своїми запитаннями до
знаменитої етуаль спромігся не
лише розкрити перед присутніми цікаві деталі творчих взаємин
іменитої гості з Сержем Лифарем, а й сприяти максимальному зануренню глядацької ауди-

торії у безмежний мистецький
та духовний Всесвіт нашого великого співвітчизника. Власне,
на таких зустрічах, де панує дух
обопільних мистецьких зацікавлень професіоналів, в уяві присутніх ніби розсуваються часові
кордони й порушується звична
лінійність протікання часового
континууму. Тож і під час цієї знаменної зустрічі, що стала своєрідним прологом до традиційного щорічного фестивалю у Києві

«Французька весна», багато хто з
глядачів напевно відкривав для
себе невідомі сторінки 300-літньої історії французького балету, раптом розуміючи, чому вся
професійна термінологія балетного мистецтва озвучується саме
французькою мовою (в той час як
музичного – італійською). Дійсно, історія у понад три століття,
а саме 1713 року король Франції
Людовик ХIV оприлюднив указ
про створення «Conservatoire de
danse», дала шанс цій структурі
поступово піднятися на рівень
елітарної школи танцю, що у Старому світі й досі не має аналогів.
Звичайно, цей заклад переживав

різні часи, та саме Сержу Лифарю у 30-ті роки минулого століття
випало стати реформатором балетної школи паризької Гранд-Опера, про що він без зайвої
скромності щодо своїх заслуг перед французьким балетом висловився таким чином: «У Паризькій
опері танець вмирав. Мені випала честь опинитися її чарівним
Принцом. Я пишаюся цим. Можу
сказати відверто: будинок розваг
я перетворив на Храм».

Можливо, саме з того часу незмінно високий соціальний статус цієї школи й нині, ніби наслідуючи настанову монаршого
фундатора даного закладу відносно того, що «французька школа
танцю має орієнтуватися на примат гармонії, координацію рухів,
точність інвестицій і зневагу до
доблесті», сучасні меценати активно долучаються до фінансування закладу. Так, у 2012 році
вони поповнили його бюджет на
10 мільйонів євро…
Пані Бессі охоче розповіла про
власну історію свого становлення як танцівниці, про навчання
у Сержа Лифаря, його чутливу
опіку й увагу до себе впродовж
усього періоду їхнього спілкування й співпраці (а вона танцювала у всіх балетних постановках
Лифаря). Саме Клод Бессі відновила постановку багатьох балетів, здійснених свого часу Лифарем. На запитання, ким для неї в
її кар’єрі став Лифар, знаменита
зірка відверто зізналася: «Серж
Лифар був для мене, насамперед,
хореографом, педагогом. Це —
людина, яка навчила мене практично всього: танцювати, як я
маю вдягатися та яку зачіску робити. Він навчив мене працювати
та любити свою роботу, розуміти
естетику танцю. У Лифаря була
неймовірна здібність знаходити
найкращу поставу артиста. Він
міг за допомогою тіла змалювати
найкращу позицію ніг, корпусу,
знав, яким чином все це презентувати публіці. Лифар мав фантастичні знання людської сутності й робив усе для того, щоби
сподобатися глядачеві. Сьогодні всього цього я навчаю й своїх учнів. Коли ми переглядаємо
світлини Лифаря, то бачимо, що
він мав завжди незрівнянний вигляд. І взагалі, така, як я є зараз,
– це все Серж Лифар. Своєю чергою, я намагалася передати всі ці
знання своїм учням у школі, де я
викладала впродовж 30 років».
Зрештою, Клод Бессі виявилася
справжнім і систематичним реформатором процесу навчання
балетної школи Паризької опери. Наразі викладання має мультидисциплінарну спрямованість.
Воно передбачає різні класи танців (класичний, характерний, сучасний, джаз, фольклор і бароко),
додаткові курси в музиці, пантомімі, комедії, виконавському
мистецтві, історії танцю тощо,
анатомію або гімнастику. Біль-

шість з цих курсів було запроваджено Клод Бессі в 80-х роках.
Саме з її ініціативи було додано цикл загальноосвітніх дисциплін, і завдяки цьому вихованці
після закінчення школи отримують не лише диплом артиста, а й
диплом бакалавра. Не меншою
заслугою пані Бессі стало будівництво сучасної будівлі школи
та переїзд її з Гранд-Опера у нове,
автономне приміщення. Сама
Клод Бессі розповіла про цю важливу сторінку своєї біографії таким чином: «Це тривало десять
років. Упродовж десяти років,
щоб одержати нову школу, я роз-

К лод БЕССІ

повідала міністрам культури (міністрам, бо вони змінювалися), в
яких умовах живуть діти. Стара
будівля була у поганому стані, не
працювало опалення, літом було
дуже спекотно. Школі потрібна
була нова будівля, яка відповідала
би вимогам школи Гранд-Опера.
Тривалий час я намагалася довести до владних структур необхідність змін, та справа зрушилася
з місця лише після того, як умови проживання дітей на власні
очі побачили дружини міністрів,
яких я запросила. І, зрештою, нам
вдалося переїхати». І в наші дні
Школа танцю Паризької опери
(L’école de danse de l’Opéra national
de Paris) продовжує розвиватися
й вдосконалюватися. У цьому є
велика заслуга енергійного та наполегливого директора Клод Бессі (1972-2004), завдяки якій цей
заклад отримав власну освітню
автономію та постійну «прописку» в новій будівлі в паризькому
передмісті Нантері.
Творча зустріч завершилася
великою концертною програ-
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МУЗИКА

мою студентів КМАТ, програму
якого відкрив фрагмент з емблематичної «Сюїти в білому»,
поставленої Сержем Лифарем у
1943 р. на музику Эдуарда Лало.
Цей абстрактний балет давно став взірцем неокласичного
стилю. Можливо, саме цей твір
якнайкраще розкриває глибинне розуміння Лифарем сутнісної
специфіки французького балету, чим сам метр колись поділився із відомим французьким
танцівником та педагогом Аттіліо Лабісом: «Італійці та росіяни
мають цікавий темперамент для
танцю [він мав на увазі крайності, що характеризують велику
чутливість і пристрасний, часом
неконтрольований вираз], але
французи мають дещо виняткове, чого більше ні в кого немає:
це — почуття міри». Він, очевидно, говорив не про музику,
а про точний жест, що має бути
задля підтримки балансу та відчуття руху.
Цей номер, насамперед, став
своєрідним музичним подарунком почесній гості, адже сама
Клод Бессі свого часу, ще за життя Сержа Лифаря, відтанцювала
в «Сюїті» не одну партію. З певною долею ймовірності можна
припустити нотки ностальгійної
рефлексії емоційного стану знаменитої француженки під час
перегляду «Сюїти в білому», в
якій пластика елегантної вишуканості змінюється сплесками
віртуозності й досконалої техніки виконання складних підтримок. Аристократизм і справжній
французький шарм, витонченість і якась інфернальна цнотливість переплетених рук і тіл —
усе це заворожувало і глядачів у
залі. Класичну лінію продовжила і «Моцартіана» у виконанні
учениць 6-7 класів Хореографічної школи відділення класичної
хореографії. Особливо емоційну
підтримку присутніх отримав
номер «Два фавни» на музику К.
Дебюсі (хореографія Д. Клявіна), присвячений народженим
у Києві двом геніям світового
балету Вацлаву Ніжинському
та Сержу Лифарю. А яскрава й
колористично строката хореографічна картина «Червона калина» (хореографія П. Вірського), присвячена 100-річчю злуки
українських земель, стала тріумфальним апофеозом виступу молодих виконавців — володарів Гран-прі хореографічних
колективів коледжів, училищ
культур, студентів спеціалізації
«Народна хореографія».

Нерозривне поєднання поезії
і музики відкриває приховані
відчуття подиву. Барви
весни, звеличені ліричними
наголосами, змушують
ретельніше придивлятися
до тих непізнаних сторін
прекрасного, зміст яких вже
осягнули класики українського
та світового мистецтва.

ВЕСНА ЛІНИ КОСТЕНКО

Водночас велич постаті видатної
актриси доповнювалася елементами венеційської видовищності
– унікальне вплетіння оксамитних відтінків у темні фалди театрального костюму – всі ці вказані деталі переконливо створювали
гармонійний образ античної музи,
яка у плавних жестах драматичної елегійності позначила на сцені
духовне знамення – найвищу цінність поетичної творчості.
Розпочала програму «Музична імпровізація» – романтичність
тонких руладних звуків арфи вдало налаштовували аудиторію на
вишукане сприйняття поетичних
рядків. Таким чином, за задумом
автора ідеї та режисера програми,
заслуженого діяча мистецтв України Олександра Білозуба, небесне
осяяння арфи переносило глядача
у споконвічні інтонації легкої пелюстковості святкового настрою.
Чуттєва гра Валерії Тихонової супроводжувала майже усю першу
частину вечора.
Проте як окреслити глядачеве
хвилювання, коли після насичених рядків вірша Л. Костенко «Ті
журавлі і їх прощальні сурми» за
динамічною паузою, в яку Р. Недашківська вклала глибоку незворотність доленосних рядків:

Сумна арфістко – рученьки
вербові! –
по самі плечі вкутана в туман.
Зіграй мені мелодію любові,
ту, без котрої холодно словам.
монументально з’являється постать окриленого Орфея – заслуженого артиста України Ігоря
Завадського. Акордеон у діалозі з арфою причаровує та зриває
шквал оплесків. Одночасна ніжність та проникливе входження у
зміст таких творів, як «Oblivion»
(у перекладі — забуття) А. П’яццоли та балетного «Вальсу квітів»
П. Чайковського, стискала емоційну піднесеність – неперевершена гармонія панувала і приголомшувала.
Віртуозність Ігоря Завадського,
його самовіддана гра та бурхлива
експресія Libertango Астора П’яццоли доповнювали драматичний зміст віршованого портрета «Твій силует» Ліни Костенко.
Хоча найбільшою мірою обдарування Ігоря Завадського оклично
проявило себе при особливому
виконанні відомого концерту № 4
Антоніо Вівальді із циклу «Пори
року». Сум ностальгічного переспіву за втраченою радістю та болісне відчуження від щасливих
подій життя ніби спиралися на
коливні рухи пристрасної фігури
музиканта.
Слід нагадати, що і зворушливі балетні па Анастасії Прохорової мимоволі гортали сюжетні
сторінки – пори року – провідні
лінії поетичного натхнення, від
виступу до виступу створювали
суцільне полотно вистави.

Домінантою другої дії було фортепіанне виконання Людмилою
Марценович творів Л. Ревуцького,
Г. Майбороди та «Патетичної сонати» Л. Бетховена.
Зима і весна зустрілися на сцені – сопілкові народні награвання
Олесі Сінчук невимушено дзвінко
дарували насолоду. Ансамбль народних інструментів «Дивограй»
разом із чудовим співом Тетяни
Школьної подарували незабутні миті музичної насолоди. Одухотворене звучання рядків Ліни
Костенко під гітарний супровід
Сергія Мороза справили хвилююче враження.
Виступи Лілії Кобільник та Олени Свищ доповнювали один одного. Тризна «Маркової скрипки» у
голосінні Лілії Кобільник та млосні
інтонації Олени Свищ по-своєму
розкрили ліричне багатоманіття
творчості Ліни Костенко.
Довгоочікуваний виступ Руслани Лоцман дійсно прикутував
увагу – щирі барви голосу співачки створювали образ мальовничої весняності. Тонка вокальна обробка впевнено, слідом за поезією
Ліни Костенко, розповідала про
«думку таємну».
Як дороговказ наостанок пролунала репліка від Раїси Степанівни
Недашківської:
– Людо, давай «Елегію»?!
Тому твір Миколи Лисенка став
атмосферним супроводом до
кульмінаційного завершення програми та додав ноти нестримної
повчальності визначальний наголос Ліни Костенко – «Ти знов прийшла, моя печальна музо...».

ного працівника культури Юрія
Карпенка, можна пояснити лише
фанатичною відданістю обраній
справі і тонким відчуттям на дійсно здібних дітей, з яких свого часу
було сформовано, а нині постійно
оновлюється названий ансамбль.
Цих якостей Юрію Карпенку не
позичати, і вони детально розкриті у книзі про нього “Браво, маестро!”, яка нещодавно побачила
світ. І він продовжує їх розвивати, створюючи підґрунтя для продовження літопису своїх добрих
справ. Справді, хіба може загубитись у часі його останній здобуток.
Лауреатами престижного Міжнародного інструментального конкурсу Євгена Станковича стали
ансамбль “Поліські дзвіночки”
в цілому та його молодша група

(“Юні віртуози”). Дипломами I-III
ступенів відзначені учасники ансамблю Святослав Борис, Михайло Костогриз, Андрій Губенок, Василь Піщур, Радовіт Луценко.
До речі, Святослав Борис — дебютант конкурсу. І саме він відзначений першою премією, що
засвідчує стабільність оновлення
оригінального творчого колективу здібними учасниками.
На це звернули увагу голова
його оргкомітету Світлана Сухомлинова та член журі Володимир Колокольніков. У їхніх промовах під час підбиття підсумків
зазначалося, що “Поліські дзвіночки” Юрія Карпенка дали поштовх для розвитку жанру ударних
інструментів у середовищі дитячих і юнацьких колективів.

Про це свідчить кількість аналогічних колективів з різних регіонів України, що зростає з кожним
роком. Чудові результати показали цьогоріч юні “ударники”
з Сєвєродонецька, Дрогобича,
Черкас.
Юрій Павлович з цього тільки радіє, адже коли тебе наслідують, значить, сприймають як
варте уваги і розвитку. А справа,
котру він започаткував в Україні,
дійсно набуває все більшої популярності і визнання, що засвідчили бурхливі оплески, які отримали юні віртуози “Поліських
дзвіночків” на заключному концерті лауреатів VII Міжнародного інструментального конкурсу,
що відбувся в Національній філармонії України.

Любов ІЛЬНИЦЬКА

Я

кий сенс вкладають
глядачі у поняття
«надзвичайна подія»?
Пошук дива, дива-вистави, яка би запам’яталася надовго. Втім, якщо суголосною темою всієї програми
буде сильний мотив лагідного та
потужного слова Ліни Василівни
Костенко, тоді ця концертна подія
має увійти у вимір сенсації.
22 березня у Колонному залі імені М. В. Лисенка Національної
філармонії України пройшов незабутній театрально-музичний
вечір «Весна підніме келихи тюльпанів», складений за творами Ліни
Костенко.
Твори Ліни Костенко у майстерному виконанні народної артистки України Раїси Недашківської
причаровували глибиною особливої образної виразності. Глядач поринав у орбіти невичерпних
одухотворених поетичних нюансів через натхненне декламування
енергійної експресивності. Урочисте вбрання примадонни української сцени ніби зійшло з картини
Віктора Зарецького, який зобразив Р. Недашківську у вигляді берегині, наповненої яскравим світлом монументальної симфонії.

Поширену у мистецьких колах
думку про те, що для доведення
своєї талановитості потрібно
бути дуже здібним, укотре довів
дитячий ансамбль ударних
інструментів Чернігівської
музичної школи № 2 імені
Богословського “Поліські
дзвіночки” на VII Міжнародному
інструментальному конкурсі
Євгена Станковича.
Василь ЩЕРБОНОС

Н

асправді публічний
успіх — явище мінливе і залежить від
багатьох факторів,
часом суто суб'єктивних, а от його постійність, яку
ось уже понад 30 років демонструє цей колектив під керівництвом його фундатора заслуже-
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Урочисті події, різноманітні
свята, дні народжень чи
ювілеїв або відзначення
інших знаменних дат у житті
кожної людини несуть, певне,
емоційне навантаження…
Але у свідомості багатьох
шанувальників, причетних
до таких урочистостей, ці
події накладаються знаковою
сутністю тільки на явища
справжні. І нічого тут не вдієш,
з неправдою не прикинешся,
приховані неправі діяння
— ось вони на долоні…

МИСТЕЦТВО

ІЗ ДЖЕРЕЛА ВЕСНЯНИХ ВІЗІЙ
ДО ЗНАКОВОГО ЮВІЛЕЮ ОЛЕСІ БОЙКО-ГУЛІВАТОЇ

А

дже є творці добра,
які завуальовану
нещирість інших
відчувають на рівні ефірних матерій і
будь-які флюїди найтоншого відчуття навколишнього світу такі
деміурги відчувають інтуїтивно… І знаменно чи, скоріше, дивовижно, що у школі, КДХШ № 7,
відбуваються такі парадоксальні явища — дива творення нової
якості стосунків між людьми…
Втім, творча атмосфера цього навчального закладу налаштовує на
чуттєве різноманіття і багатоголосся у творенні нової якості естетичного буття.
Така думка ствердиться у кожного, хто відвідає цей навчальний
заклад. Тут тобі і різноманітні вернісажі та інсталяції у вестибюлі,
актовій залі, аудиторіях. Людина, яка сюди завітає, буде надзвичайно вражена і здивована, адже з
порога її зустрічає та бере в полон
рукотворна краса різноманітних
експозицій з подачі її величності
Мельпомени… А методикою цієї
музи, у творенні естетичного багатоголосся цього навчального
закладу, володіє більшість викладачів і, зокрема, за сумісництвом
перейнялася цим натхненним покликанням і колега, викладач-методист Олеся Яківна Бойко-Гулівата, яка щойно відзначила свою
знаменну дату — річницю з дня
народження… Парадигма естетичного сприйняття навколишнього світу струмує в її діяннях у
багатьох напрямках, якщо не звідусіль. Оскільки висока естетична культура найвищих регістрів у
її мистецькій творчості та викладацькій діяльності простежується
емоційними алюзіями по вінця…
Про пізнавальний характер авторки, спостережливість, музичні
здібності, схильність до творчості ще у дитинстві ми можемо дізнатися з її розповіді: «Пам’ятаю,
як мама відвела мене до музичної школи, що була розташова-

на зовсім поруч за нашим будинком. Це було дуже зручно, бо мої
батьки працювали і не мали часу
мене туди водити, а мені було 6 років. У музичній школі був іспит і
мене просили щось заспівати, але
я впевнено заявила: «А можна я
вірш розкажу?..». Вони усміхнулися, але співати все ж таки довелося
і я почала свій «спів»: «Несе Галя
воду!..» — вони вже аж зареготали… Тоді я, мала, вирішила, що
тут дуже веселі викладачі і мені
захотілося там навчатися. Проте перші дні занять я відмітилася
на хорі, коли фальшивила якусь
ноту, викладачка стала біля мого
столу і затягла цю ноту так голосно — вона оперна співачка у минулому — мені здалося, що на мене
ведмеді напали, бо знала — вони
так ревуть… Ця вчителька потім
жалілася мамі, певно, тому, що я
не оцінила її вокальних даних…

них гостей з Москви, то для якогось важливого концерту на прослуховуванні було відібрано трьох
учнів — серед них була я, ще одна
дівчинка і хлопчик-скрипаль.
Звісно, й викладач сольфеджіо
після прослуховування змінила про мене свою думку… Втім, з
трьох учнів на концерт до Москви
поїхало двоє: я і той хлопчик… На
тому концерті грала на фортепіано полонез Огінського «Прощання з батьківщиною».
Грати я дуже любила і могла тренуватися цілісінький день… Дякую сусідам, які стійко терпіли мою
наполегливу науку. А грати мені
подобалося усе, тобто різні музичні форми, стилі мені цікаві. Коли
мама забирала мене з цієї школи,
бо я вступила в РХСШ, то вчителька зі спеціальності навіть розплакалася… Вчителі-музиканти, певно,
щось у мені побачили, і хтозна, якби

Втім, це було спочатку, бо потім
вона взяла мене до гурту хористів.
Ще був конфлікт із вчителькою
сольфеджіо — предмет для мене
складний і не цікавий, тож вона
хотіла вигнати мене зі школи…
Але коли ця школа чекала поваж-

не художня діяльність, то, можливо, була б непоганим музикантом.
Нині граю для себе, люблю співати
романси і народні пісні, подобаються італійські пісні та серенади, грузинські пісні, люблю оперу й оперету, грати та проспівувати…». Такий

творчий шлях ще в дитинстві знаменний, він дає поживу в подальшій креативній діяльності вже й на
іншій мистецькій ниві. Адже Олеся
Яківна 1982 року закінчила живописне відділення РХСШ імені Тараса Шевченка. А в 1988 році отримала
диплом Українського поліграфічного інституту імені Івана Федорова за спеціальністю «Графіка», де їй
було надано кваліфікацію художника-графіка з художньо-технічного оформлення друкованої продукції. Певний період творчості вона
працювала на Держтелерадіо УРСР
художником-постановником і там
брала активну участь у виставках
художників телебачення та співпрацювала з такими видавництвами,
як «Барвінок», «Соняшник», «Жінка», «Веселка», та іншими. Авторка має низку публікацій її творчого
доробку, а також її твори є окрасою
приватних мистецьких колекцій як
в Україні, так і за кордоном: Ізраїлі,

12 років); «Що творимо ми — те
творить нас» (підліткова категорія дітей від 13 до 17 років — моя
школа профорієнтації). Ще з ініціативи Олесі Яківни у цій школі впроваджено «нульові» класи
(займалася їхнім набором) та класи професійної орієнтації. Підсумовуючи свій великий педагогічний досвід, вона підготувала
до друку навчально-методичні
посібники для вчителів: «Відтінки почуттів» та «Запрошення до
творчості», окремі розділи яких
були надруковані у харківському
журналі «Основа».
Отож нові ідеї, напрацювання
потужним джерелом струмують у
творчих напрацюваннях і рушеннях Олесі Яківни, адже ще за першого директора Петрушевського
О. М. вона запропонувала проведення практики круглих столів
на базі КДХШ № 7. І цю ідею вона
втілила пізніше у практиці круг-

Німеччині, США, Грузії, Вірменії,
Азербайджану. Мисткиня брала
участь у виставках в НСХУ, НАОМА, в редакції журналу «Соняшник» тощо.
Олеся Яківна Бойко-Гулівата —
активна учасниця трьох сучасних
українських революцій: Революції на граніті, Помаранчевої революції та Революції Гідності. Вона
викладала в кількох художніх закладах і як Софія Русова створювала приватні художні школи,
нині ж викладає в КДХШ № 7 за
власною оригінальною методикою. Олеся Яківна активно втілює
ці розробки у навчальний процес цього закладу. Це стосується
її статей щодо впровадження у
шкільну методичну практику різноманітних навчально-виховних
заходів: «Правдива казка. Моя
школа для найменших» (поради
з власного досвіду, робота з малечою від 3 до 7 років); «Чудесне поруч» (середня ланка дітей від 8 до

лого столу в КДХШ № 7 у 2016
році на тему: «Будити словом
кожну душу». Авторка та учасниця круглого столу і в КДШМ № 3
на тему: «Всі спокою щиро прагнуть».
Олеся Яківна Бойко-Гулівата
подала проект з низкою пропозицій щодо створення незалежної
шкільної трибуни, а саме: почути голос кожного з обговорення
важливих питань і шляхи їхнього
вирішення; на захист людини, яка
серце віддає дітям; впровадження кодексу честі; створення секції викладачів — членів НСХУ;
підтримка україномовних викладачів; національне питання ставити як ключове, що стосується усіх ланок освіти і культури;
ввести окремий предмет: «Українознавство» із девізом — кожна навчальна дисципліна є українознавчою тощо. Оскільки мета
таких виховних заходів, як проголошує Олеся Яківна, — долучи-
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ти дітей до культури і краси, виховати їх ввічливими і чемними,
здійснити все для розвитку їхнього індивідуального бачення категорії прекрасного і нарешті стати
особистістю, яка вище за все шанує людську гідність.
Отож приємно констатувати, що
струмує та б’є чистим джерельним
почуттям її мистецька уява, а нові
ідеї творення нової європейської
України вона з достойною наполегливістю втілює повсякчас… Для
оточуючих і колег по роботі творча
візія та ентузіазм Олесі Яківни дивовижні, адже вихоплює вона натхнення навіть із категорій випадкових, тобто мистецтво у її творчих
діяннях з’являється, мов птах Фенікс, — там, де для інших емоційні
попелища, у неї розквітає веселковий розмай… Буває, де нетворча
людина бачить замулені джерела,
то у цьому навчальному закладі
відбуваються дивовижні перетворення буденності у свято кольорів, що випромінюють красу. І найпершу скрипку в такому оркестрі
цієї школи грає саме завідувачка
графічно-декоративного відділу,
викладач-методист Олеся Яківна
Бойко-Гулівата. З роси і води Вам,
вельмишановна колего, у ці весняні веселкові дні!.. Озвучимо і делікатний штрих з її біографії — уперше мисткиня побачила світ у Києві
2 березня 1964 року. З побажаннями многая літа і з уявним великим
букетом польових квітів — які Ви
полюбляєте, але не дозволяєте зривати — із традиційними реверансами та кніксенами від Мельпомени — вітають і здоровлять Вас
колеги та увесь творчий колектив
навчального закладу.
Усі ми переживаємо нині незабутні історичні дні творення нової
європейської демократичної держави. І в патріотичному пориві ми
рішуче і щиро виголошуємо: «Слава Україні!..», і чуємо відлуння наших сердець: «Героям Слава!..».
Микола ДЬОМІН, художник,
мистецтвознавець, член Національної
спілки художників України

Гаврило Пошивайло —
опішненський гончар, відомий
майстер української народної
кераміки — народився 7 квітня
1909 року (на Благовіщення) в
родині потомственого гончаряпосудника, кустаря-середняка
Ничипора Тарасовича
Пошивайла та гончарки Ганни
Іванівни Пошивайло (Оначко),
батько якої був відомим
опішненським цегельником.
Дід Тарас був гончаремкустарем, у останній чверті
ХІХ століття виготовляв
полив’яний посуд, а баба
Килина ліпила дитячу іграшку.

Г

аврило Пошивайло з 13
років почав працювати гончарем-кустарем,
гончарній справі вчився в батька. Навчання
продовжив у Опішнянській школі майстрів художньої кераміки
(1937). До примусової колективізації був гончарем-кустарем (1922–
1933, 1941–1943). Працював гончарем артілі «Художній керамік»
(1934–1941), гончарем промартілі
«Художній керамік» (1946–1960),
гончарем, творчим майстром лабораторії заводу «Художній керамік»
(1960–1971). Після виходу на заслужений відпочинок працював на
Опішнянському заводі «Керамік»
(до 1987). Паралельно, незважаючи
на високі податки, гончарював удома, вироби випалював у горнах, які
побудував на власному подвір’ї.
Учасник воєнних дій на фронтах Другої світової війни в складі 53-ї мотострілкової бригади.
Був поранений, контужений. Нагороджений орденами «Красной
Звезды» (1944), «Отечественной
войны ІІ степени» (1985), численними медалями, у тому числі «За
отвагу» (1943).
Упродовж другої половини 1970х — 1980-х років майстер був постійним учасником Сорочинського ярмарку, свят народної
творчості, днів ремесел, етнографічних ярмарків у Києві та інших
містах України. Усіляко сприяв становленню дитячих гончарних студій в Опішному та Києві.
Творчі досягнення Гаврила Пошивайла відзначені почесним
званням «Заслужений майстер
народної творчості Української
РСР» (1989), численними нагородами художніх виставок, кон-

Гончар Гаврило Пошивайло в Музеї
народної архітектури та побуту
УРСР. Пирогів, Київ. 1983. Фото
Олеся Пошивайла. Національний
музей-заповідник українського
гончарства в Опішному,
Меморіальний музей-садиба
гончарської родини Пошивайлів

курсів і симпозіумів. Був членом Спілки художників СРСР (з
1970). Фонд міжнародних премій
посмертно вшанував життєвий
подвиг Гаврила Пошивайла спеціальною відзнакою «За життя,
гідне людини» (1998).
На відміну від діда й батька, Гаврило Пошивайло не обмежувався
виготовленням лише посуду. Він
був майстром широкого діапазону. Серед асортименту його виробів — мальований посуд (глечики,
горщики, барила, тикви, куманці,
вази, миски, тарелі), зооморфний
посуд (барани, леви, лисиці, птахи), ритуальні вироби (куришки,
свічники), дитячі іграшки (солов’ї,
свистунці, чайки з чаєнятами, «монетки»), антропоморфна пластика
на теми народного побуту (барині,
вершники, сюжетні композиції).
Барині за манерою ліплення демонструють продовження давніх
місцевих традицій з архаїчними
елементами: дзвоноподібна спідниця, заокруглені руки, піднята
вгору голова роблять їх гордовитими, статечними. Одяг оздоблено суто гончарними елементами:
«яблуками», кривулями з накапуванням, рослинними мотивами
тощо. Вершники уособлюють кращі зразки народної пластики: гордовита постава козака, де значну
увагу приділено головному убору
(картузу, смушевій шапці тощо).
Уперше в українському гончар-

стві створив сюжетні композиції
на теми гоголівських героїв, Сорочинського ярмарку. Також Гаврило Пошивайло зберіг традицію
виготовлення простого побутового посуду, стилістично близького
горщикам, глечикам, ринкам, макітрам, тиквам, мискам, пасківникам, носаткам кінця ХІХ — початку
ХХ століття, який декорував «писанням» із давніми опішненськими мотивами: горизонтальними й
вертикальними мазками, кривульками, плямами, рисками тощо. Глечики помічав хрестиком, що є надзвичайно давньою традицією.
Свій життєвий і творчий шлях
Гаврило Пошивайло пов’язав із гончаркою-малювальницею Явдохою Пошивайло.
Це був один із найбільш відомих
творчих тандемів української народної кераміки другої половини
ХХ століття. Явдоха Пошивайло
оздоблювала твори свого чоловіка
рослинними й зооморфними декоративними композиціями. Стилізовані квіти, виноградна лоза, парні
зображення птахів і риб, конвалії й
волошки мисткиня віртуозно розташовувала по всьому тлу виробу.
Гончарні витвори Гаврила та
Явдохи Пошивайлів від 1948 року
експонувалися на художніх виставках в Україні, Росії, Литві, Латвії, Бельгії, Канаді, Японії, Болгарії, Югославії, Польщі, Угорщині,
Франції, Нідерландах, США, Норвегії, Великобританії та інших країнах, широко представляючи у світі
мистецтво України, дивуючи неповторним дивосвітом чужоземних
поціновувачів мистецтва. Нині
їх можна побачити в найбільших
музеях світу, передусім українських: Національному музеї-заповіднику українського гончарства
в Опішному, Національному музеї
українського народного декоративного мистецтва, Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського, Полтавському
художньому музеї імені Миколи Ярошенка, Музеї етнографії та
художнього промислу Інституту народознавства НАН України,
Національному центрі народної
культури «Музей Івана Гончара»,
Національному музеї народної архітектури та побуту України, Запорізькому художньому музеї, Дніпропетровському національному
історичному музеї імені Д. Яворницького, Харківському худож-

ньому музеї, Національному музеї-заповіднику імені М. В. Гоголя,
Національному музеї імені Андрея
Шептицького у Львові, Канівському музеї народного декоративного мистецтва та ін. Чимало їх розійшлося з щедрих рук господарів по
приватних колекціях.
На початку 1970-х років Гаврило та Явдоха Пошивайли створили перший в Україні приватний
Музей гончарства. З 1999 року він
функціонує як Меморіальний музей-садиба гончарської родини
Пошивайлів, де зберігається гончарна спадщина мистців (колекція
кераміки налічує близько 1400 творів), раритетні твори українських
старожитностей: народні картини, ікони, полтавські й кролевецькі рушники, скатертини, домоткані рядна. У недоторканому вигляді
збереглися інтер’єри домашнього
помешкання та надвірні будівлі.
Про творчість і мистецьку спадщину Гаврила та Явдохи Пошивайлів існує значна кількість публікацій у науковій і популярній
літературі, періодичних виданнях,
що належать перу відомих мистецтвознавців, керамологів, культурологів, журналістів. Відомості
про самобутніх мистців увійшли
до узагальнюючих наукових видань про українську народну кераміку, узагальнюючих видань з
історії українського мистецтва:
«Історія українського мистецтва»
(1968), «Українське народне мистецтво. Кераміка і скло» (1974).
Про майстрів знято кілька документальних фільмів, у тому числі
«Круг» (1972), «Щоб не згасло горно» (1988), «Незабутні» (2009).
На Стіні гончарної слави України
в Опішному встановлено Меморіальну дошку Гаврилові та Явдосі Пошивайлам роботи видатного
українського скульптора, народного художника України, заслуженого діяча мистецтв України Василя
Ярича (Львів, 2012).
Творчість Гаврила Пошивайла
стала одним із найкращих надбань
українського народного мистецтва
ХХ століття. Спираючись на віковічну традицію місцевого гончарства, Гаврило Пошивайло по-новому відродив знамениту гончарну
пластику, зробив її багатомовною і
водночас глибоко індивідуальною.
Наталя ГРИНЬ, завідувач
Меморіального музею-садиби
гончарської родини Пошивайлів

22

№14-17
Квітень 2019

НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

ЛЕБЕДІЯ

“Господи, Благослови тих, хто
входить в цей дім. Окрили всіх,
хто з нього виходить, і дай,
Боже, мир навіки всім, хто в
ньому залишається” — такі
теплі, по-справжньому щирі
та мудрі слова, що вишиті на
полотні, зустрічають кожного,
хто завітає на гостини до знаної
не тільки у Вишгородському
районі людини — Валентини
Казимирівни Осипової.

В

они неначе білі лебеді, що розкинули на
дубовій лаві свої широкі, вишиті червоно-білими нитками,
руки-крила. Із якої такої чарівної
країни вони потрапили до нас, до
науковців Вишгородського історико-культурного заповідника,
що повернулися із чергової етнографічної експедиції втомленими, але із загадковими вогниками
в очах?
- Так, це ж з Лебедії, із затоплених сіл... залунало у вечірньому
просторі музейних залів.
Ось вони, дивовижно гарні... лежать прямо переді мною — мовчазні, зачаровані свідки української історії цілих трьох століть:
XIX, XX, XXI. Скільки бачило на
своєму віку домоткане, вишите
оберегами полотно?
Вишивані весільні сорочки родини Сивашенків-Пономаренків
із затопленого Київським морем
села Бірки, які люб'язно передала
на виставку “Пам'яті затоплених
сіл Вишгородщини”, що планується відкритися у ВІКЗ, Осипова
Валентина Казимирівна. У травні
2019 року виповнюється рівно 55
років із дати початку трагедії затоплення “Придніпровської цивілізації”, як охрестила переселених
мешканців 52 затоплених сіл відома українська письменниця. Цікава виходить історія: самого села
Бірки давно не існує, десять метрів
води над ним, а вишивані сорочки,
як нові. Саме їх, цю закарбовану на
полотні історію народу, вже і правнуки приміряють на себе. У родині
Осипових виникла ціла традиція
— кожне нове покоління нащадків

бірківців одружується у цих вишиваних весільних сорочках!
Колись дуже давно Феодора
Дмитрівна Пономаренко, яка народилася у далекому 1886 році,
ночами і днями вишивала та готувала цей весільний одяг для себе і
свого судженого. Чоловіча сорочка рясно вишита оберегами традиційного поліського “Козацького Спаса” у вигляді восьмикутних
хрестів, сонячної сварги та інших
солярних знаків. З давньолитовської мови “ванке” позначає “ясного сокола”. Можливо, саме у такі
ритуальні сорочки у давні часи
одягалися і козаки-характерники,
про яких у Вишгородському краї
існує так багато легенд. Надійно
захищали вони їх від ворожої кулі,
списа чи лихого ока. Відомо, що у
Київському Поліссі той прадавній

міфоритуал зберігся найкраще.
Тому кожна подібна знахідка —
ціла сенсація для науковців.
Звали нареченого — Павло Мусійович Сивашенко, 1884 року
народження. У ті часи ще добре
правив давній звичай — кожна дівчина ретельно готувалася до весілля, а свій найбільший
скарб-придане складала у скриню. Вишиті сорочки прикрашали особливим орнаментом, що
передавався від старших до молодших, від матері до доньки.
У кожного роду був особливий
орнамент вишивки, який поєднував носія вишиванки з усім Родом, його історією, культурою,
традиціями. Дозвіл на шлюб давали батьки, питали такого дозволу під час святкування Купайло у Священних дубових гаях — у
пращурів. Багато таких було на
лівому березі Дніпра, наприклад
у Гористому, ще задовго до будівництва ГЕС. У такому щасливо-

му, гармонійному шлюбі згодом
народжувалися здорові діти. Дівчата до шлюбу берегли не тільки свою цноту, а й одружувалися
один раз на все життя — бо головним був Рід, відчуття наповнення
щастям земним, виховання здорових і щасливих дітей.
У 1906 році вишивання весільних сорочок було завершено. Хоча
полотно ткалося ще наприкінці
XIX століття. Тільки у 1910 році
молоді нарешті побралися. Багато
страждань і випробувань випало
на долю закоханих: Перша світова
війна, Визвольні змагання, Голодомор, колективізація, репресії...
Не розпалася родина, витримала,
встояла, і щире кохання від цих
усіх жахіть не зменшилося.
Де б вони не були, куди б не заносила їх бірківська доля, як би
не випробовувала Сивашенків
рід, завжди як найбільшу святиню берегли вони родинний весільний скарб, своє “вєно”. “Можливо,
тут земля така особлива — “Лебедія”, люди народжуються щирі,
чисті душею і відповідальні. Ось
і Вишгород, заснований ще при
княгині Ользі, також належав їй,
як “вєно”, весільний подарунок.
Простояло “місто наречених” понад тисячу років і ще простоїть...”
— розповідала мати, повчаючи
свою доньку Феодору. Про рід Сивашенків у ревізьких казках сказано таке: “Сіє семейство довго проживає у Бірках...”. Засновник цього
славного роду, який походить з
київських міщан, Семен Семенович Сивашенко згадується ще у
1799 році.
Все своє свідоме життя Феодора
слухалася свого чоловіка Павла,
ніколи і ні в чому з ним не сперечалася. Прожили вони так, душа
в душу, цілих 31 рік, аж поки на
українську землю несподівано не
прийшла нова біда. 22 червня 1941
року німецькі бомбардувальні літаки почали нести смерть і руїну
мирним і трудолюбивим господарям Наддніпрянщини — розпочалася Друга світова війна.
Дуже дісталося у ті нелегкі часи
давньому, ще зі скандінавською
назвою, поселенню на берегах
Дніпра — Біркам. Ось таку непросту історію нам повідала Осипова Валентина Казимирівна, яка
народилася і виросла у затоплених
Бірках. Майже всі хати села були
тоді спалені. Коли німці наступали, горіла навіть земля. Дерев'яна
церква на честь Олександра Невського згоріла повністю. Люди,

страждаючи від несподіваних авіанальотів, ховалися хто і де може.
У бур'янах, у глибоких воронках,
що залишилися від вибухів бомб,
у льохах. Прямо на очах горіли
батьківські хати. Огорнувши малих дітей, Павло сидів у воронці,
схвильовано поглядаючи на свою
дружину Феодору. “Не смій мені
висовуватися, кохана! Зараз вони
улетять, тоді і вийдемо...” — давав
мудру пораду чоловік своїй дружині. “Але там, у хаті, у скрині наш
весільний скарб — наші весільні
вишивані сорочки, їх треба рятувати. Все ж згорить, хата, он, як палає!” — не вгамовувалася Феодора, але ще не наважувалася вперше
у житті піти проти волі свого чоловіка. “Як ти не розумієш! То є
смертельно небезпечно. Я як голова нашої родини забороняю тобі,
чуєш!”. Численні вибухи й осколки
від снарядів літали, як скажені, і не
обирали своїх цілей. Загиблих людей ніхто не рахував. Війна часто
робить людей жорстокими, надто
жорстокими, але у ці, здавалось
би, часи безвихідних життєвих ситуацій народжувалось щось цілком не прагматичне, майже святе.
Феодора не послухалася свого чоловіка. Вперше за 31 рік подружнього життя. Вона згадала, як рік
за роком, мріючи про родину і
коханого, хрестик за хрестиком
вишивала ці самі сорочки, мріючи про своє щасливе подружнє
життя. Не втрималася, не боячись
смертельної небезпеки, вона стала
у повний зріст і швидко побігла в
хату, що вже палала, — рятувати
свій найбільший родинний скарб.
Там, у самому кутку, під іконами,
стояла стара, як світ, скриня, а в

ній найдорожче у житті — весільні вишивані сорочки. “От, як зрадіє мій чоловік Павло, це в них ми
йшли під вінець. Це вони нас рятували під час усіх воєн, революцій і голодоморів” — мабуть, подумала тієї рокової миті Феодора.
Мабуть, так уже розповідали численні нащадки, зберіг жінку сам
Господь-Бог. Тисячі осколків від
авіабомб, куль, що падали навколо
неї і косили траву наче кривавим
серпом, жодного разу не зачепили жінку. Ну, хіба не диво? Навіть
двадцять років після страшної
війни сосновий ліс, що піднявся
навколо місця того пекла, не брався пиляти жоден лісник. Скільки розпеченого заліза і куль позастрягало у стовбурах молодих
сосен... — розповідає Валентина
Осипова, рідна донька Феодори і
Павла Сивашенків.
Іноді можна почути й іншу думку: “Та, то звичайний мотлох, нічого цінного...”. “Як так можна казати, немає у них ні душі, ні віри,
ні серця”, — розповідає Валентина Осипова. Це ж родові реліквії.
Обереги Роду! Саме на таких речах тримається, в них занотована,
культура і традиції українського
народу. Якщо людина цього не розуміє — її можна тільки пожаліти.
На дубовій лаві, широко розкинувши білі крила, лежали весільні
сорочки пращурів. Мов ті казкові
лелеки, вони повернулися із далекого минулого у сучасний світ, у
затоплені невіглаством штучного
моря Бірки, аби розповісти усім
нам щось дуже важливе…
Вадим ПЕРЕГУДА,
краєзнавець
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ДОБРА ІСТОРІЯ ПРО РОДИНУ СТРОГИХ
У житті кожної родини є
свої історії. Цікаво, коли по
родинних оповідях можна
відслідковувати історію
держави і робити певні
висновки стосовно життя
людей і подій. Саме така
історія про родину Строгих.

У

перші дні минулого століття в родині
київського міщанина Строгого Миколи
Григоровича та його
дружини Євдокії Онуфріївни народився син Георгій. Ця подія
відображена в метричній книзі про народження Києво-Либідсько-Володимирської церкви
18 січня 1900 року. Таїнство хрещення відправив священик Василь Гошковський. На той час, як
і переважна більшість храмів, ця
церква була дерев’яною. Будівля була збудована ще у далекому
1833 році, але вона не збереглася
до нашого часу. Цікаво, що на місці храму зараз розташований Палац культури «Україна».
Строгій Микола Григорович з
родиною оселився на вул. Степана Разіна (зараз Протасів Яр), №
14. Будинок, де мешкало подружжя, на жаль, не зберігся. Соціальний статус батьків дав змогу здобути гімназійну освіту всім дітям
— Володимиру, Георгію та Ользі.
Отож Георгій успішно закінчив у
буремному 1917-му 4-ту Київську
гімназію і того ж року, склавши
вступні іспити, був зарахований
студентом
фізико-математичного факультету (математичне
відділення) університету Св. Володимира (зараз Національний
університет ім. Т. Г. Шевченка).
Цікавим є документ «свідоцтво
студента» (аналог сучасного студентського квитка), де окремим
рядком зазначено, де саме може
перебувати студент у певні проміжки часу протягом року. Ця
пам’ятка нагадує, що студент має
право «вільно мешкати в м. Києві, його передмістях: Деміївка,
Святошино, Верхня та Нижня
Солом’янка, Шулявка, Пуща-Водиця та Боярка. Також надається
право мешкати в інших містах у
канікулярний час, а саме: 1) З 15
грудня до 15 січня, 2) весь Страстний та Пасхальний тиждень і 3) з
1 червня до 20 серпня».
Провчившись три роки в університеті, Георгій Миколайович вирішив докорінно змінити
свою долю і продовжив навчан-

З часом прийшло повідомлення, за документами радянських архівів, що Строгій Г. М.
пропав безвісти в жовтні 1941
р. Але насправді було інакше.
В архіві зберігся цікавий документ — облікова карта полоненого концтабору, де з німецькою педантичністю надана вся
можлива інформація про полоненого. Навіть зазначено адресу проживання батьків. Насправді, згідно з німецькими
документами, Георгій Миколайович потрапив у полон під
с. Тарасівка Київської області
16.07.1941 р. в званні єфрейтора. Цей самий документ свідчить, що він помер 17.03.1943
р.
у таборі Пікуліце (Польща)
Георгій Миколайович Строгій
Свідоцтво про народження Г. Строгого
від виснаження і фурункульозу
ня в Київському політехнічно- ди — театр опери та балету, цен- і похований у 9-й могилі на місцему інституті на факультеті інже- тральна обласна бібліотека тощо. вому кладовищі. Загальне похоУ вересні 1935 року Георгій одру- вання розташоване на вул. Обонерів шляхів сполучення. Жага
створювати щось нове перемог- жився з Вірою Олексіївною Мак- зова в Пшемишлі (Польща), де
ла, і новоспечений студент Стро- симовою (1905-1991). Віра була на меморіальній плиті написано:
гій протягом семи (!) років (саме дочкою відомого київського буді- «На цьому кладовищі поховані
стільки тривало навчання у виші) вельника і жила в будинку № 5 на російські та італійські полонені,
успішно опановував цікавий фах вул. Левандовській. На той час ро- що померли в 1941-1944 роках у
інженера-будівельника. Після за- дина Максимових займала цілий німецькому таборі Шталаг-327 в
кінчення інституту молодий ін- поверх, але з часом частину кімнат Нехрибке і в Пікуліце».
Згідно з печаткою на обліковій карті,
цей документ
потрапив до
радянської
системи в 1944
році — одразу
після визволення Польщі.
Після звільМатрикул студента КПІ
нення від окупації дружина
Віра Олексіївна декілька разів писала запити про долю
свого
чоловіка, але весь
час отримувала
відповідь — «зник
Пам’ятка студентського посвідчення
Облікова карта німецького концтабору безвісти», хоча
влада володіженер був направлений до м. Ста- забрали і простора квартира пере- ла інформацією про свого солдаліно (сучасний Донецьк) у трест творилася в комуналку, де трива- та. А все це робилося, щоб родина
військового не могла отримувати
«Сталінстрой». Вдачу молодого лий час по тому мешкала родина.
талановитого інженера помітиУ 1936 році в родині Георгія та певні кошти і пільги за свого чоли, і вже через кілька років при- Віри сталася знаменна подія — ловіка. Ось такі реалії…
Долі брата і сестри Георгія Микозначають на високу посаду голов- народився їхній єдиний син Ваного інженера. В цей час Сталіно дим. Щасливе життя молодої ро- лайовича склалися теж трагічно.
Володимир
Миколайович
активно забудовується, і під без- дини перервала страшна війна.
посереднім керівництвом Георгія Незважаючи на посаду, з перших (1898–1957) навчався в Москві у
Миколайовича проектуються і днів лихоліття Строгого Георгія Тимирязівській сільськогоспобудуються, окрім численних жит- мобілізують рядовим червоноар- дарській академії (закінчив два
факультети: юридичний і еконолових будівель, і соціальні спору- мійцем у піхотну дивізію.

Вадим Георгійович Строгій

мічний). Захистив кандидатську
дисертацію з економіки, був викладачем. Одного разу, під час читання лекцій у Баку, сказав фразу,
що «комунізм буде побудований
на наших кістках», що призвело до арешту і засудження на 10
років. Відбував покарання на будівництві каналу Москва-Волга.
Під час Другої світової війни перебував у штрафбаті. Після звільнення йому заборонили жити у
великих містах і він оселився в
Нікополі. Похований там же, могила не збереглася.
Колобюк (Строга) Ольга Миколаївна. Жила в Ленінграді, пережила блокаду під час війни. Подальша доля невідома.
Людина продовжує своє життя
у своїх нащадках. Син Вадим Георгійович (1936-2019) теж пішов
шляхом батька і став інженером.
У подальшому багато років керував великим підрозділом в одній
із наукових установ, захистив
кандидатську дисертацію, був
обраний член-кореспондентом
Академії інформатики України.
Вадим Георгійович був всебічно розвинутою, чуйною і доброю
людиною. Недаремно численні друзі називали його «рафінованим інтелігентом, людиною
минулої епохи». Разом з дружиною Тетяною Андріївною виховав сина Андрія, який теж обрав
фах інженера, і доклав чималих
зусиль у вихованні онуки Міліци, яка на відмінно навчається
в коледжі і надалі піде здобувати вищу освіту як прадід, дідусь
і батько. Хай так і буде…
Тарас МІТУЛІНСЬКИЙ,
член НСЖУ і НСКУ
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Цього року 65-річний ювілей
своєї творчої діяльності
відзначає видатний
графік і карикатурист,
народний художник України
Анатолій Василенко.

ПІСЛЯМОВА

ХУДОЖНИК, ЯКИЙ МАЛЮЄ ЛЮДЕЙ

Володимир БОНДАРЕНКО

С

творивши свої перші малюнки в підлітковому віці, коли
комікси вважалися
поверхневим «буржуазним мистецтвом», він проніс своє захоплення крізь усе
життя, досягнувши масштабів
світової величини. Самобутній
український талант брав участь
у численних міжнародних виставках, де удостоювався призів. Нині проходить виставка
його робіт, на якій представлені
найбільш помітні останніми роками твори майстра.
«Я все життя малюю людей»,
— писав він у передмові до збірнику репродукцій своїх карикатур «про політику і людей», що
вийшов у 2013 році. І додавав:
«А останні десять років малюю
людей в політиці». Його критичний, на диво, гострозорий
погляд не щадить нікого з можновладців, безпомилково помічаючи фальш, лицемірство, відсталість і безвідповідальність,
яких так багато в українській
політиці.
Однак за всіма цими викриттями відчувається гоголівська
сумно-поблажлива
усмішка,
добра і заспокійлива. Так, не-

досконалі люди, але свої. Так,
схильні до слабкостей, але хто
їм не схильний. Як висловився зі справді українською прямотою сам художник: «Повірте,
граблі не є українським національним інструментом».
Тварини на картинах Василенка теж як люди. Особливо полюбилися майстру коти.
Вони, немов лукаві спостерігачі і несподівані учасники сюжетів, нахабно проникають на
полотна майстра, розкриваючи
невичерпну авторську іронію.
Ось ми бачимо, як Сталін з
Леніним слухають Апассіонату. …А поруч на кріслі примостився кіт, по-людськи опершись
підборіддям на лапу, і теж робить вигляд, що слухає. А може,
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й справді слухає? Хто ж його
знає? А ось кіт у чорних окулярах грає на гармошці і просить милостиню. Коти, собаки,
кури — все тільки виразні театральні маски для людських
пристрастей.
Анатолій Василенко — далеко не лише художник. Він також самобутній письменник.
У 2012 році в друкарні «Темпора» вийшла книга прозових творів живописця «Тут БУВ Вася».
Книга являє собою цикл коротких оповідань, які об'єднує образ міліціонера Василя Дриги. Правоохоронець діє на тлі
фантасмагоричного антуражу
такої далекої і водночас недавньої радянської історії. Вони лякають, а іноді просто безглузді
реалії нагадують химер на середньовічних соборах. Але і тут
м'який сміх Василенка дає про
себе знати, оскільки химери ці
якісь умовні, порожні, і майже
не страшні, немов набиті тирсою декорації.
Людство повинно, сміючись,
розлучатися зі своїм минулим, і
в творчості Василенка знайшла
відображення ця мудра істина.
Простий дільничний Вася ніби
знижує масштаб засудження,
стикаючись у своєму практичному житті з речами вселенського значення. Проза художника, що не дивно, переповнена
виразними засобами й яскравими, дуже лапідарними описами
персонажів. Живописець немов
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накладає на сторінку речення
за реченням, як ніби нарочито
вульгаризовані і рішучі риси на
своїх карикатурах.
Всі ми сьогодні зайняті політичними
пертурбаціями
в країні, проте сприймати
Україну в контексті нашої
епохи будуть не за її політичними лідерами. У недавній
список 100 найгеніальніших
людей сучасності потрапив
художник і скульптор Іван
Марчук. А чи багато в Україні людей знають свого сучасника, який став великою
фігурою планетарного масштабу?!
Яскрава і глибоко гуманістична творчість Анатолія Василенка, його смілива і незалежна громадянська позиція
співзвучна творчості «Charlie
Hebdo», що не знали жодних
бар'єрів у своєму самовираженні.
І якщо у Франції люди сьогодні, пам'ятаючи про трагічну долю художників, з
гордістю говорять: «Je suis
Charlie», то ми часто не бачимо пророків у своїй вітчизні,
пророків, з якими не спіткало жодне лихо. Адже вони
втілюють собою творчі сили
народу, його спрямованість
до кращого майбутнього і
в кінцевому підсумку його
ідентичність.
Анатолій Василенко вважає,
що стоїть на сторожі доброго
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гумору. І його добрий гумор, пронесений через десятиліття творчості, давно став частиною українського національного надбання.

Передплатний індекс: 60969
ISSN 2519-4429
Наклад 3 000
Ціна договірна
CC BY «Культура і життя», 2019

