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У Національній філармонії 
України учні Київської 
середньої спеціалізованої 
музичної школи-інтернату 
імені М. Лисенка представили 
звітний гала-концерт із 
циклу «Вечори виконавської 
майстерності» – до 175-річчя 
від дня народження М. Лисенка.
У концертній програмі взяли 

участь: симфонічний оркестр, ла-
уреати міжнародних конкурсів  – 
камерний дівочий хор та хор 
хлопчиків і юнаків.

«Сьогодні ми мали можливість 
насолодитися творчою майстер-
ністю майбутньої слави України, 
талановитих юних виконавців од-
ного з провідних освітніх закла-
дів країни – Київської музичної 
школи імені Лисенка. Попри свій 

юний вік, учні цієї славетної шко-
ли демонструють високий мис-
тецький рівень та майстерність 
на міжнародному рівні, є визна-
ними у світі та мають високі наго-
роди престижних музичних кон-
курсів, – сказав міністр культури 
України Євген Нищук.  – Мініс-
терство культури, і я, як міністр, 
робитимемо все, від нас залеж-
не, щоб українські мистецькі на-
вчальні заклади мали можливість 
розвиватися, розкривати твор-
чий потенціал дітей, виховувати 
нове покоління митців, які й нада-
лі гідно представлятимуть твор-
чі можливості нашої держави та 
створюватимуть яскравий мис-
тецький образ України у світі».

На заході прозвучали твори 
М. Лисенка, М. Леонтовича, Л. Ре-
вуцького, Л. Дичко, В. Зубицького, 
М.  Скорика, В.  Моцарта, Л.  Бет-
ховена, Ф.  Шопена, Дж.  Россіні, 

Н.  Паганіні, К.  Сен-Санса, Ф.  Ліс-
та, С. Рахманінова, А. Хачатуряна, 
П. Іттуральде.

Нагадаємо, що камерний хор 
дівчат КССМШ імені М.  Лисен-
ка під орудою заслуженого дія-
ча мистецтв України Юлії Пучко-
Колесник здобув золото у всіх 
трьох номінаціях (духовна музи-
ка, найкращий молодіжний хор та 
етнічна музика) Всесвітнього хо-
рового конкурсу «Гран-прі націй», 
який тривав 1–5 лютого у Берліні.

«Успіхи камерного хору дівчат 
школи імені М. Лисенка – це вели-
ка гордість для України. Надзви-
чайно приємно, що цей молодий 
колектив дуже активний у своїй 
творчості, є учасником багатьох 
мистецьких ініціатив та проектів, 
долучається до флешмобів відо-

мих артистів, як-от Фестиваль ко-
лядок у Михайлівському Золото-
верхому соборі, організований 
Анжелікою Рудницькою. Кожним 
своїм виступом дівчата вкотре 
демонструють надзвичайно висо-
кий рівень української культури. І 
наш обов’язок – підтримувати та-
ких талановитих дітей», – наголо-
сив Євген Нищук.

Це вже не перше творче досяг-
нення цього молодіжного мис-
тецького колективу. Камерний 
хор дівчат КССМШ імені М. Лисен-
ка – знаний не тільки в Україні, 
але і в європейському просторі. 
За останні сім років хор здобував 
Гран-прі і призові місця в Литві 
(2013, 2016), Чехії (2009, 2013), Іта-
лії (2010, 2016), Польщі (2011, 2013), 
Франції (Вернон, 2016), Латвії (Да-
угавпілс, 2017).

Прес-служба Мінкультури

«ВЕЧОРИ 
ВИКОНАВСЬКОЇ 
МАЙСТЕРНОСТІ»

14 березня у Національному 
Києво-Печерському історико-
культурному заповіднику 
відбулася урочиста 
церемонія вручення відзнак 
Мінкультури співробітникам 
управління СБУ в Рівненській 
області, які знешкодили 
міжнародну групу 
контрабандистів – торгівців 
предметами старовини 
та сприяли поверненню в 
Україну «Меча Вікінга».

У
часть у заході взяли 
відомі археологи, на-
уковці, реставратори 
та співробітники музе-
їв, а також почесні гос-

ті й учасники подій, пов’язаних 
із поверненням артефакту – ви-
краденої та вивезеної за межі 
України археологічної та істо-
ричної знахідки «Меч Вікінга».

Відкриваючи захід, міністр 
культури України Євген Ни-
щук нагадав присутнім історію 
повернення цього артефакту в 
Україну.

Так, 1 березня 2016 року естон-
ські митники виявили в одній з 
вантажівок на кордоні Естонії з 
Росією меч епохи вікінгів. Екс-
пертиза з’ясувала, що цей меч 
датується кінцем Х – початком 
ХІ століття, належить до сканди-
навських старожитностей цього 
періоду та має велику цінність. 
Претензії на цей артефакт, який 
отримав назву «Меч Вікінга», ви-
сунула Росія, наголошуючи, що, 
відповідно до Конвенції «Про 
заходи, спрямовані на заборо-
ну та запобігання незаконному 

ввезенню, вивезенню та переда-
чі права власності на культурні 
цінності», подібні предмети пе-
редаються до країни, з яких їх 
було вивезено.

За словами міністра культу-
ри, небайдужі науковці, в тому 
числі археолог Максим Лева-
да, привернули увагу до події та 
навели факти, що конфіскова-
ний меч незаконно і нелегаль-
но вивезений з України. До цієї 
справи долучився народний де-
путат України Дмитро Тимчук, 
який звернувся до віце-прем’єр-
міністра, міністра культури, мі-
ністра закордонних справ та 
голови СБУ з вимогою терміно-
во втрутитись у ситуацію та по-
вернути меч. Посол України в 
Естонській Республіці  Віктор 
Крижанівський офіційно звер-
нувся до представників естон-
ської влади з претензією на 
конфіскований меч. Завдяки 
вчасним та злагодженим діям – 
12 травня 2016 року Естонія офі-
ційно повернула меч Україні, а 
вже 13 травня його було достав-
лено до Києва.

Міністр культури також подя-
кував народному депутату Укра-
їни Дмитрові Тимчуку за його 
активну участь у поверненні ар-
тефакту та вручив символічний 
дарунок – книгу Федора Андро-
щука «Мечі вікінгів».

За вагомий особистий внесок 
у боротьбі з незаконним пере-
міщенням культурних ціннос-
тей та високий професіоналізм 
– почесними відзнаками Мініс-
терства культури України «За 

досягнення в розвитку культу-
ри і мистецтва» було нагородже-
но співробітників управління 
Служби безпеки України в Рів-
ненській області – Олександра 
Бейка та Романа Романова.

Дмитро Тимчук під час свого 
виступу відзначив важливість 
спільної роботи різних держав-
них структур, які при єдності 
мети та злагодженості роботи 
можуть досягнути справжнього 
результату.

Також під час церемонії наго-
родження було продемонстро-
вано «Меч Вікінга» перед почат-
ком реставрації, відре ставровані 
мечі Х–ХІ століття з Чернігів-
ського обласного музею імені 
Василя Тарновського та Націо-
нального заповідника «Хорти-
ця». Меч із Чернігівського музею 
демонструвався широкому зага-
лу вперше. 

Відомий реставратор Віктор 
Голуб повідомив, що повернений 
меч перебував на обстеженні й 
під наглядом у Національному 
науково-дослідному реставра-
ційному центрі України; як свід-
чать попередні дослідження, ця 
знахідка є унікальною. 

За даними істориків, у музеях 
України зберігається понад чо-
тири десятки мечів, які потре-
бують термінової реставрації. 
Міністерство культури планує 
розпочати системну роботу з їх 
відновлення та звертається до 
небайдужих меценатів із про-
ханням підтримати ініціативу.

Прес-служба Мінкультури

ПОВЕРНЕННЯ В УКРАЇНУ    
    «МЕЧА ВІКІНГА»
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Національне агентство з пи-
тань запобігання корупції на сво-
єму засіданні ухвалило рішення 
про винесення міністру культури 
України Євгенові Нищуку припису 
про порушення вимог законодав-
ства щодо етичної поведінки, за-
побігання та врегулювання кон-
флікту інтересів, інших порушень 
закону в Міністерстві культури 
України. Про це йдеться в приписі 
на сайті НАЗК, який обов’язковий 
до виконання.

Перевірку зобов’язали провес-
ти після того, як Міністерство 
культури не забезпечило ор-
ганізацію спецперевірки 25 ке-
рівників установ культури, які 
підпорядковуються відомству. 
Міністерство культури також не 
притягнуло до відповідальності 
керівника закладу культури, яко-
го підозрюють у корупції та не 
провело службові розслідуван-
ня. НАЗК повідомляє, що Мініс-

терство культури не повідомило 
і про факти неподання й несвоє-
часного подання працівниками 
Міністерства щорічної деклара-
ції за 2015 рік.

Зазначені порушення було вияв-
лено під час проведення плано-
вої перевірки дотримання вимог 
Закону України «Про запобігання 
корупції» в Міністерстві культу-
ри України, яку проводила комісія 
Національного агентства з 09 до 
28 лютого 2017 року.

НАЗК вимагає забезпечити в Мі-
ністерстві культури України умо-
ви для внесення його працівника-
ми повідомлень про порушення 
вимог цього закону іншою осо-
бою, зокрема, через офіційний 
веб-сайт Міністерства.

За невиконання припису Є. Ни-
щуку загрожує штраф від 100 до 
250 неоподатковуваних мінімумів.

За матеріалами nazk.gov.ua

18 березня у столичному 
Кримському домі відбулася 
презентація книги «Кримські 
татари як корінний народ». 
Власне, надзвичайною 
подією є вже створення 
цього концентрованого 
джерела вкрай важливої 
інформації, і презентація 
виразно зафіксувала це.

Олександр 
ЯРОШЕВСЬКИЙ

З
дається, Кримський 
дім іще не бачив такого 
скупчення небайдужих 
і активних людей, одно-
думців. Гостями заходу 

були політики різного рангу: від 
відомих громадських активіс-
тів до народних депутатів. Було 
навіть кілька телевізійних кана-
лів. Насичене спілкування про-
довжувалося більше години; лу-
нали слова оцінки, задоволення, 
проголошувалися пропозиції 
стосовно доцільнішого викорис-
тання цієї праці, виникали, не-
численні, щоправда, але гострі 
дискусійні моменти, висловлю-
валися подяки.

Власне, зі слів подяки і розпо-
чала свій виступ авторка книги, 
доктор наук, експерт Інституту 
демократії імені Пилипа Орлика 
– Наталя Беліцер. І першим про-
лунало ім’я – Вельдар Шукур-
джиєв. Саме він, за словами пані 
Наталі, не тільки запропонував 
створити такий посібник (цю 
ідею він доніс до майбутньої ав-
торки книги ще наприкінці 2015 
року), а й надалі своєю енергією 
ніби стискав час та прискорював 
терміни створення й завершен-
ня роботи. До речі, Вельдара не 
було того дня в презентаційній 

залі Кримського дому: він воює 
в зоні АТО. 

Неоціненну допомогу, під-
тримку, сприяння проекту на-
дав – і це було друге з імен, що 
пролунали в переліку вдячнос-
ті з вуст авторки – народний де-
путат України Мустафа Джемі-
лєв. Всесвітньо визнаний лідер 
кримськотатарського народу, 
автор передмови до книги, того 
дня був і співведучим заходу. 
Саме до нього, як і до народного 
депутата Рефата Чубарова, який 
також взяв участь в презентації 

(його виступ спричинив най-
більше полеміки), зверталися в 
подальшому ті, хто виступав по-
тім із пропозицією – ба навіть з 
вимогою – зробити так, щоби 
кожен із нардепів був ознайом-
лений зі змістом книги. 

Наталя Беліцер висловила 
щиру подяку колективам і ке-
рівникам двох державних під-
приємств: Національного 
га зетно-жур нального видав-
ництва  – Андрієві Щекуну та 

Кримського дому. Олексія Ско-
рика на посаді директора Крим-
ського дому змінив нещодавно 
Ахтем Сеітаблаєв – він відкри-
вав презентацію, зазначивши, 
що вихід цієї книги також спри-
ятиме справі деокупації Криму. 

Саме в Кримському домі – в 
час, коли директором був Олек-
сій Скорик, – збиралися робо-
чі групи, тут точилися експерт-
ні дискусії, котрі, як зауважила 
Наталя Беліцер, теж певною мі-
рою компенсували відсутність 
у нашій видавничій практиці 

PR-revews: інституту цільово-
го попереднього експертного 
обговорення, як це прийнято в 
світі. Авторка висловила вдяч-
ність колегам: Заремі Озенбаш, 
Арсену Жумаділову та Сергію 
Громенку, зауваження яких до 
попередніх варіантів тексту до-
зволили вивірити книгу в тому 
варіанті, який надійшов до дру-
ку. За самовіддану роботу з ди-
зайном книги, її ілюстративним 
матеріалом та обкладинкою ав-
торка дякувала відомому митце-
ві Рустему Скибіну. 

Майже одразу в обговорен-
ні пролунала ідея про необхід-
ність англомовного перекладу 
книги. На розвиток теми також 
було запропоновано переклас-
ти книжку азербайджанською і 
турецькою, що також було схва-
лено. Певні сумніви з приводу 
доцільності російського пере-
кладу були подолані тезою про 
те, що це необхідно не стільки 
для ознайомлення з темою спів-
чутливих росіян, скільки заради 
долучення до кола читачів росій-
ськомовних кримських патріо-
тів України, а також тих, хто шу-
кає відповіді на гострі питання 
проблематики поза межами пу-
тінської пропаганди.

Фото Євгена БУКЕТА

СПРОБА ВИРІШЕННЯ 
КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО 
ПИТАННЯ

КОРУПЦІОНЕРИ 
У МІНІСТЕРСТВІ?

Урочисто відкритий менш як мі-
сяць тому пам’ятник поетесі Олені 
Телізі – в ніч на 18 березня був об-
литий червоною фарбою. Через 
цей інцидент також згадали про 
сплюндрований аналогічним чи-
ном наприкінці вересня минулого 
року пам’ятник Володимиру Ве-
ликому, який досі не вдалося від-
мити. Оскільки фарба дуже силь-
но в’їлася в бронзу, його потрібно 
повністю перефарбовувати.

А от монумент Телізі відновили 
небайдужі кияни вже через кіль-
ка годин після провокації, не че-
каючи ані комунальників, ані чи-
новників. Увага громадськості та 
журналістів тепер прикута до як-
найшвидшого розслідування ак-
тів вандалізму.

У прес-службі ГУ Нацполіції в Ки-
єві повідомили, що за фактом псу-
вання пам’ятника Олені Телізі ви-
рішується питання про відкриття 
справи за ст. 296 (хуліганство) 

Кримінального кодексу України. 
Правоохоронці встановлюють 
свідків і очевидців події, а також 
розшукують осіб, причетних до 
скоєння правопорушення. Вин-
них в аналогічному правопору-
шенні, скоєному у вересні щодо 
пам’ятника київському князеві, – 
досі не знайшли.

Також Україною прокотилася 
ціла хвиля актів вандалізму над 
польськими і болгарськими міс-
цями пам’яті на Львівщині та Оде-
щині, а також у Биківні під Києвом.

Небачений раніше сплеск ван-
далізму пов’язують із активністю 
російських спецслужб і агентів 
впливу. Нещодавні акти вандаліз-

му у Львові, Підкамені та Гуті Пе-
няцькій відрізняються тим, що 
образливі написи зроблені бук-
вально одним почерком.

Семен ВАСИЛЕНКО

ВІЙНА ПРОТИ     
  ПАМ’ЯТНИКІВ
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Днями в київській галереї 
Art Ukraine gallery 
відбулася зустріч із 
професором Григорієм 
Грабовичем – «Пошук 
правди для інтелектуалів. 
Українські особливості». 

Любов ЯКИМЧУК

С
лаветний літературо
знавець та дослідник 
творчості Шевченка, 
професор Гарвардського 
університету, президент 

Інституту критики, головний ре
дактор часопису «Критика» – бу
ває в Україні «наїздами», як він 
сам зазначає, пару разів на рік, 
тож бачить нашу гуманітарну си
туацію як із близької, так із відда
леної перспективи та має непере
січні міркування щодо неї. 

Його висловлювання можна на
звати скоріше поміркованими, 
особливо якщо йдеться про за
вдання інтелектуала у часи пост
правди, коли об’єктивні факти 
впливають на громадську думку 
менше, ніж заклики до емоцій. 
Утім, прозвучало також і декіль
ка контроверсійних думок, зо
крема, про Міністерство освіти 
та науки України. Отже, пропо
нуємо пряму мову Григорія Гра
бовича.

«Один із топосів правди – 
це те, що вона збалансована, 
об’єктивно, імпліцитно ней
тральна. Але це не діє в реально
му світі, бо з одного боку – є пси
хопат, а з іншого – більшменш 
нормальний, і ми маємо знайти 
межу між цим…

Явище Трампа і факт, що він 
став президентом Америки, для 
нас, американців, є таким же шо
ком, як для українців новина про 
президентство Януковича. Усі ро
зумні люди та всі медіа казали, що 
це неможливо, що Гіларі Клінтон 
не може програти. Окрім того, що 
Трамп монструозний, людина, 
яка не тягне на президента, він ще 
в кожному своєму виступі немов
би доводить, що всі критичні уяв
лення про нього справжні. Було 

оціпеніння: а може, це поганий 
сон. Але є один відрадний момент, 
на якому я би хотів наголосити. 
Він полягає у тому, що американ
ський істеблішмент інтелектуалів 
(журналісти, громадські інсти
туції, творчі спілки тощо) почи
нають повставати проти Трам
па, солідаризуватися між собою. 
Республіканська партія, яка має 
Трампа за президента, не підтри
мує його закони, і тому проекти 
законів президента Америки за
раз не можуть пройти.

Ще одне опертя в пошуках 
правди – це те, що сучасні дер
жавні структури працюють не 
на знищення чи підкорення на
селення. Нормально думати, що 
поліцейський є другом, а не во
рогом, але не в усіх країнах так є. 
Зокрема, ОМОН – це небезпечне 
явище. Те, що ми вважаємо при
роднім чи нормальним, не за
вжди таким є. 

Я часто буваю в Україні та по
чуваю себе частиною цього сус
пільства, але ніколи довше ніж 
півроку тут не був (тоді я викла
дав у КиєвоМогилянській ака
демії). І я бачу цю ситуацію фраг
ментами та помічаю, що тут усе 
міняється. Я думаю, що ситуація 
набагато краща, ніж видається 
людям, які тут живуть. Мені зда
ється, що тут кардинально міня
ються обставини точки відліку. 
Після Революції Гідності, анексії 
Криму та війни на Сході – Укра
їна не бачить себе ідентично не
визначеною. Українська ідентич
ність подібна до ідентичності, 

що є на Заході. Доволі недавно 
не було певності в суспільстві, 
якщо взяти цілу країну від Закар
паття до Донбасу, від Чернігова 
до Криму, не було цієї спільнос
ті: ким українці вважають себе, 
хто є національним героєм і 
так далі. Тобто питання, до 
якої культури Україна нале
жить, уже вирішене. Це так 
само, як із питанням правди. 
Правда – це загальний кон
сенсус, культурно визначе
ний, який сягає класичного 
періоду.

Говорити правду для пу
блічних інтелектуалів – 
їхнє покликання, те, що 
вони мають робити за ви
значенням, але це зміню
ється на війну. Не тільки 
в Совєтському Союзі, а й у 
Гітлерівській Німеччині, у 
Франції, Америці були напи
си: Loose lips sink ships (“Над
мірне белькотання призводить 
до того, що кораблі тонуть”). 
Тенденція тримати язик за зу
бами та free speach, вільні ви
словлювання – під час війни є 
чимось іншим. Те, що сталося з 
Кримом і робиться з Донбасом, 
є тою трагедією чи силою, яка 
дасть Україні можливість онов
люватися. Інакше ми є немовби 
зашаховані, стримані в нашо
му власному інтелектуальному 
обов’язку, адже ми мусимо про 
речі говорити вільно. Можли
вість вільно говорити буде до
ступна лише тоді, коли рука об 
руку з цим підуть реформи. 

Естетична правда не є тотожна 
моральній та ідеологічній прав
ді. Парезія або free speach – це 
обов’язок кожної вільної людини 
говорити правду, зокрема, коли 
це є акт супроти влади і коли це 
небезпечно для тебе. Ця тема є 
основним мотивом усіх трагедій 
Еврипіда. І це є особливою цін
ністю, зокрема для Шевченка.

Взагалі, в Америці коло людей, 
які потрапляють у поле зору те
лебачення, – мале, і є тенденція 
до його повторення. Нема жодної 
гарантії, що коментатор ситуації 
в Україні на американському те
лебаченні буде тямущою люди
ною, ймовірніше, це буде людина, 
яку вже знають.

Говорити правду можуть допо
магати інтернетівські блоги, про
фесійні чи клубні об’єднання. Але 
тут є небезпека фрагментації, адже 
коли люди одні з одними розмов
ляють, інформація залишається в 
одному колі. В Україні також є си
мулякри, якот шоу Савіка Шусте
ра, котрі роблять вигляд, що є ба
гато голосів. Але чи це справжні, 
істотні й доцільні голоси?

Правда – не те саме, що truth чи 
veritas. В українському варіанті 
у правди є більше компонентів 
справедливості, ніж чистої іс
тини. Кодекс “Руської Правди” – 
це не так пошук істини, як спра
ведливості. Правда в українській 
культурі протиставляється крив

ді (усі ми знаємо казку про прав
ду і кривду).

Україністика на Заході не віді
гравала особливої ролі, але з ча
сом це змінилося. І тепер не ко
мільфо називати Київську Русь 
Old Russia (дослівно: Давня Ро-
сія – ред.), тепер вживають тер
мін Kievan Rus’… Це сталося не 
завдяки, а всупереч українській 
науці та Академії наук України. 
Тут є багато нюансів. І питання в 
тому, як науковці можуть співді
яти із не до кінця науковими чи 
ненауковими одиницями та про
цесами. І як бути з ідеологічними 

моментами.
Уявіть собі, що 

український Ін
тернет схожий на 
смітник… При 
тому є дуже до
брий польський 
Інтернет – за 
рівнем 

п у б л і 
кації на
у к о в о г о 
м а т е р і а 

лу, потім є 
російський 

Інтернет, а 
потім уже – на

багато нижче  – 
український. На 
ганебно низько
му рівні. Це якщо 
говорити про 

доступ і механізми заохочення 
студентів та матеріали, які мож
на завантажити. Але епітимією 
цього є наявність в українсько
му Інтернеті “Велесової книги”, 
містифікації, фальсифікації, тоб
то суцільної неправди. Але для 
декого в Україні вона є святою 
книгою. Існує мала секта людей, 
прихильників РУНвіри та інших 
язичників, які в це вірять. І як із 
цим воювати? Вони називають 
це релігією, то, може, це і є релігі
єю… Бог знає, як це на зивати. 

Але ж “Велесова книга” створена 
в 1950их роках українськими та 
російськими емігрантами в Сан
Франциско. І при тому, про “Веле
сову книгу” як про артефакт пи
шуть в українських підручниках! 
Щоб ускладнити це поняття прав
ди та обов’язку правди, додам, що 
школа діє як механізм заперечення 
наукової бази. Ми маємо одне мі
ністерство – Міністерство освіти і 
науки, МОН. Але є контрадикція 
між цими явищами, між наукою 
та освітою. Наука не може працю
вати так легко з освітою, бо освіта 
дає нам, м’яко кажучи, міфи, якщо 
не зовсім “беліберду”. А наука є на
укою, і вона мусить бути світовою 
та не може бути базованою на “Ве
лесовій книзі”. Так само, як зі “Сло
вом о полку Ігоревім”: я не переко
наний, що воно не постало у XVIII 
столітті. Але то родзинки, які в 
цьому тісті печуться».

ГРИГОРІЙ ГРАБОВИЧ: 
«ОСВІТА ДАЄ МІФИ, 
ЯКЩО НЕ ЗОВСІМ 
«БЕЛІБЕРДУ»
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Міфи можуть і виникати 
швидко, і служити довго. 
Ще в дитинстві я звернув 
увагу на те, що у Щорському 
районі Чернігівської області 
активно «розкручується» 
міф про особливу 
«партизанськість» краю. Бо 
на півночі району, в Єлінських 
лісах, у 1941–1943 роках 
був штаб партизанського 
руху і діяв Чернігівський 
підпільний обком партії. 

Сергій ЛАЩЕНКО

До цього часу міф не 
розвіявся; там і надалі 
пенсіонерикомуністи 
підживлюються ним. 
Як, скажімо, українські 

патріоти Черкащини підживлю
ються духом Холодного Яру. Якби 
не здобуття Україною незалежнос
ті, то не виключено, що Єлінський 
ліс був би значно потужнішим 
символом, ніж Холодний Яр. Хоча 
об’єктивно там не сталося нічого 
особливого. Таких партизанських 
баз в Україні було багато; але на ін
ших територіях вони виявилися 
менш значущими. А от на полісь
кому історичному «безриб’ї» ідея 
комуністичних ідеологів спрацю
вала непогано. Під час розбудови 
незалежної України нам іще довго 
доведеться враховувати ці різно
полюсні історичні міфи.

* * *
Кілька слів про міф Слов’яно

сербії, що на Донбасі, або Нової 
Сербії (Кіровоградщина). Якось 
мені довелося писати про бійця 
АТО, вихідця з Волині. Той роз
повів, що одного разу, захопивши 
блокпост сепаратистів, наші воїни 
з подивом почули по рації перего

вори… сербською мовою. Ось вам 
наочний приклад того, як імпер
ські міфи можуть спрацювати і че
рез декілька століть. Що привело 
сербських авантюристів на нашу 
землю? Спілкуюся на цю тему з бі
женцем із Луганщини (і лемком за 
походженням) Дмитром Байкєні
чем. Говоримо про ті давні імпер
ські міфи, які створювалися «на 
перспективу» і досі мають певне 
значення для України, про так зва
ні Слов’яносербію і Нову Сербію.

Дмитро – історик за фахом, тому 
про всі ці речі говорить зі знан

ням справи. На територію До
неччини сербські «граничари» 
потрапили після Прутського по
ходу. Щоправда, сербами їх мож
на назвати лише умовно. Там були 
переважно молдовани, волохи 
(румуни), а ще – угорці, болгари… 
Серби, звісно, також були, але 
вони не становили більшості. 

Похід Петра І був невдалим, 
тому всіх цих «воїнівінтерна ціо
налістів» треба було десь «при
ткнути» з користю для справи. 
Оскільки серби були непоганими 
вояками та ще й слов’янами, то 
саме їх і взяли за основу. Бо молдо
ван, при всьому бажанні, зробити 

слов’янами було складно – через 
їхню неспоріднену мову. Тим паче, 
що самих молдаван осьось можна 
було підкорити і русифікувати. А 
серби значно далі, до них так про
сто не дотягнешся, тож поки мож
на було використати в ролі неза
мінних і вірних «братушок». Потім 
їх селили на території Донецької і 
Луганської областей. 

Давній міф знадобився під час 
російського вторгнення на Дон
бас у 2014 році. Путін згадав про 
«істин них» слов’ян, бойових по
братимів із досвідом етнічних 
чисток, яких можна було проти
ставити українським «неонацис
там». Дух інтернаціоналізму в 
тій черговій імперській авантю
рі був явно не зайвим. Тож якась 
кількість сербських найманців 
була присутня і на Донбасі. А пе
ред тим вони встигли постояти на 
блокпостах у Криму.

Запитую Дмитра Байкєніча: а 
чи є нині на Донбасі люди, свідо
мі свого сербського походження? 
Він відповів так: «Свідомих немає. 
Із тих, хто може мати стосунок до 
Слов’яносербії, мені зустрічався 
історик Борис Локотош, який ще 
в 1990і роки видав брошуру з іс

торії Луганська. Він виводить свій 
рід зі Слов’яносербії. Але його 
прізвище не сербське, а угорське. 
Ще вчився з дівчиною на прізвище 
Панаїт. Вона родом з Лутугинсько
го району, там є села, де можуть 
проживати нащадки так званих 
слов’яносербів, – Оріхове і Ма
кедонівка. Панаїт – македонське 
прізвище. Загалом, нащадків вій
ськових переселенців із Балкан на 
Луганщині можна знайти лише за 
прізвищами або в історичних міс
цях компактного поселення – Де
прерадівці, Штерівці, Жовтому…»

Але ж міф може бути сильні
шим від фактів! Дмитро багато 

розповідає про те, що в 1752 році 
всі новоприбулі склали присягу 
в Києві. А потім іменним указом 
Єлизавети Петрівни від 21 жов
тня 1753 року солдати й офіцери 
команди Йована Шевича та Рай
ко Депрерадовича були прийняті 
на російську службу. Їм була від
ведена земля на правому березі 
Сіверського Дінця – між Луганню 
та Бахмутом. Ось цю територію і 
назвали згодом Слов’яносербією.

Після 1762 року, коли відбу
валася ревізія військових по
селень, виявилося, що самих 
«слов’яносербів» тут не так уже 
й багато. Існували спеціальні 
поселенняроти, і на кожну таку 
роту випадало приблизно 20 пе
реселенців. Уряд Катерини визнав 
цей проект недіє здатним і дозво
лив там селитись українцям. Тож 
на 1763 рік там мешкало понад 10 
тисяч осіб чоловічої статі. З них 
 60% – українці, 39% – іноземці, се
ред яких 66% молдавани. Серби ж 
становили лише 9,5%. Тобто навіть 
серед іноземців вони були други
ми… Цікаво, що й так звану Нову 
Сербію (землі на території ниніш
ньої Кіровоградщини) очолював 

у 1752 році Янко Хорват. Хоча на 
тогочасних російських гравюрах 
із його зображенням – він уже під
писаний як Іван Хорват. Та все ж, 
прізвище говорить саме за себе.

Однак, попри невблаганну ста
тистику, міф жив своїм життям. 
2003 року в Слов’яносербську 
спорудили пам’ятник з урочис
тою назвою «Братерство». Коло
ритний запорожець з оселедцем 
і шаблею, сербський «граничар» 
із пістолем і бородатий росій
ський козак. Там і написи трьо
ма мовами: «Немає уз святіших 
за братерство», «Нет уз святее 
братства» і «Нема светлиjих веза 
од братских». Хоча всім відомо 
про напружені стосунки запо
рожців із переселенцями. До того 
ж серби допомагали придушу
вати повстання Пугачова. Отож 
«дружбою» стосунки трьох на
родів можна назвати лише умов
но. З іншого боку, вся ця історія 
повчальна, адже наочно демон
струє, наскільки важливою є дер
жавна воля. Коли вона є, то всі 
проблеми вирішуються легше.

Якоюсь мірою, ми самі винні, 
що серби воюють не на нашо
му боці. Бо Росія здатна й аван
сом мотивувати, а ми й постфак
тум віддячити не вміємо. Наведу 
конкретний приклад. Русинка із 
сербської провінції Воєводина 
Саманта Рац під час війни допо
магала Україні всім, чим могла. 
Головним чином, інформаційно і 
як волонтер. Сербські шовіністи, 
які в усьому підтримували і під
тримують путінську авантюру на 
Донбасі, затероризували молоду 
жінку. Довелося усій родині шу
кати притулку в Україні. 

Не покинув дружини і її вірний 
чоловік Петар Стоїлькович, у ми
нулому офіцер сербської армії. 
Можна сказати, що Петар повто
рив подвиг бандуриста з Куба
ні Михайла Теліги, який розділив 
долю своєї дружини, легендар
ної української підпільниці Оле
ни Теліги. Зараз Петар і Саманта 
проживають на Закарпатті, мають 
статус біженців. Варто сказати, що 
живуть досить бідно, значно гір
ше, ніж колись у Сербії. Тож, роз
віюючи імперські міфи, українцям 
не зашкодило б дечому повчити
ся у російських царів. Тоді значно 
легше було б інтегрувати в україн
ський державний організм людей 
інших національностей. Особли
во, якщо це наші друзі.

СЛОВ’ЯНОСЕРБІЯ 
ТА ІНШІ МІФИ 

ІМПЕРІЇ

Пам’ятник «Братерство» в Слов’яносербську

Йован Шевич

Національна академія ке-
рівних кадрів культури і мис-
тецтв оголошує конкурсний 
відбір на заміщення посад 
науково-педагогічних пра-
цівників (наказ від 17 берез-
ня 2017 р. № 31-о)

Інститут сучасного мистец
тва:

– директор Інституту сучасно-
го мистецтва;

– завідувач кафедри естрадно-
го виконавства.

Інститут публічного управлін
ня та кадрової політики:

– заступник директора з 
науково-педагогічної роботи.

Термін подання документів – 
місяць від дня опублікування 
оголошення.

Житловою площею академія не 
забезпечує.

Ознайомитися з вимогами 
щодо вакантних посад та по-
дати заявку можна за адре-
сою: 01015, м. Київ, вул. Лавр-
ська, 9, корп. 15, поверх 1 
(відділ кадрів та документо-
забезпечення). Телефон для 
довідок: (044) 280–92–09.

Пайя Йованович «Переселення сербів»



6 №12
24 березня 2017 АРТ-ПРОЕКТ

У Національному музеї 
українського народного 
декоративного мистецтва 
презентували виставку 
«Києво-межигірський фаянс».

Світлана СОКОЛОВА

Ф
абрика була заснова-
на у 1898 році недале-
ко від Києва, у районі 
Вишгорода, і проіс-
нувала майже 80 ро-

ків, припинивши діяльність у 
1877-ому. Підприємство ство-
рювалося як комерційне, було 
першим у колишній Російській 
імперії з виготовлення фаянсу і 
першим, на якому застосовували 
друк для декорування виробів.

У колекції музею зберігається 
найбільше в Україні за кількіс-
тю пам’яток зібрання виробів 
межи гірського фаянсу (понад 
900 предметів).

Межигірська глина була різних 
кольорів: біла, темно-коричнева, 
жовта, кремова, палева. Майстри 
швидко опанували виробниц-
тво кольорових мас (мармурову, 
темно-коричневу (шоколадну), 

чорну та інші), застосували ко-
льорові і безбарвну глазурі, якісні 
друковані малюнки, професійний 
рельєфний декор. Найвищим до-
сягненням були друковані малюн-
ки з ландшафтами Києва, Петер-
бурга і його околиць.

Асортимент виробів: чайний, 
кавовий, столовий посуд, окре-
мо можна було придбати таріл-
ки, салатниці, сухарниці, кух-
лі та інше. Продукувалися вази, 
кашпо, чорнильне приладдя, 
умивальні чаші з глеками, рамки 
для портретів, свічники, кастру-
лі, «судки», глечики, менажниці, 
форми для бланманже, морозива, 
прес-пап’є, кронштейни, садові 
табурети, предмети сакраль ного 
призначення (лампадки, ікони, 
хрести, великодні яйця). А з 1850-
их років виготовляли скульптуру 
з бісквіта.

Генеральний директор музею 
Людмила Строкова наголошує: 
українці повинні знати те, чим 
вони можуть пишатися. Тому 
що нам всім відомий, наприклад, 
саксонський фарфор, але чи так 
багато людей знають про межи-
гірський фаянс? Адже навіть у 
Британському музеї є окремий 

розділ експозиції, який назива-
ється «Межигірський фаянс». 
Тобто він цінувався і в Європі. 

1829 року в Петербурзі – на 
промисловій виставці – фабри-
ка зайняла перше місце. Вона 
мала велике значення: виробами 
користувався імператорський 
двір, хоча це не фарфор, а фаянс. 
До речі, тут виготовляли і порце-
лянові фігурки. 

МЕЦЕНАТИ ЗАМІСТЬ 
ДЕРЖАВИ: ВИМУШЕНО
«Музей втілив свою мрію – по-

казати унікальний фаянс. Але в 
закладі немає… вітрин для та-
ких виставок, – висловлює стур-
бованість Людмила Строкова. 
–  Потрібні кошти на те, аби їх 
замовити, а ще їх треба десь збе-
рігати. Тому цю і низку інших 

експозицій зробили завдяки 
благодійнику, який позичив нам 
вітрини ще минулого року. Поки 
у нас вони є, ми зробили вистав-
ку дуже швидко, хоча такі експо-
зиції створюються за півроку. 

Проблема ще й у тому, що му-
зей розміщується у церкві. І га-
лерея – це хор. Нам не вистачає 
площі, а бачили б ви, які в нас 
фонди! Сюди дітей треба водити 
обов’язково, а то приходять з лі-
цею в центрі і кажуть: “Нам это 
украинское не интересно”. Тому 
юнь треба виховувати. За ра-
дянських часів за день тут було 
близько 5 тисяч відвідувачів! 

Музей потребує ремонту, ми мрі-
ємо про модернізацію освітлення, 
що найоптимальніше на сьогодні. 
І місто готове підтримувати. Якщо 
гроші наразі не виділили, то не ка-
жуть, що їх не буде взагалі, допо-
магатимуть поступово.

Допомогу надають і меценати, 
але не можна від них вимагати 
того, що повинна зробити дер-
жава». 

Виставка працюватиме до 12 
травня 2017 року.

Фото авторки

У рамках року Японії в Україні 
у Національному музеї Львова 
відкрилась виставка японської 
графіки ХІХ століття «Японська 
гравюра укійо-е «Світ кабукі».
На виставці експонується сто 

тридцять робіт найвпливовішої 
школи японської графіки ХІХ сто-
ліття – Утагава. Її представники 
відомі творами у жанрі якуся-е – 
зображення акторів театру кабукі, 
які користувались надзвичайною 
популярністю серед городян.

Японська графіка, яка експону-
ється у Львові, була подарована 
Посольством Японії в Україні На-
ціональному художньому музею 
України. Частина цих робіт, за 
згодою Посольства, була переда-
на до інших українських музеїв: 

Національного музею мистецтв 
імені Богдана та Варвари Ханен-
ків, Полтавського та Севастополь-
ського музеїв.

На виставці у Львові експонують-
ся роботи Утагави Кунійосі (1798–
1861), останнього великого майстра 
укійо-е та одного з найталановиті-
ших авторів образів акторів театру 
кабукі, а також його учнів. Мистець-
ка мова й образи укійо-е складали-
ся під знач ним впливом естетики 
театру кабукі. На гравюрах ми бачи-
мо не реальних людей, а театраль-
ні амплуа акторів, їх перевтілення. 
Обличчя схожі на марево, пози й 
жести – умовні.

«Твори, як ми бачимо сьогодні в 
експозиції, представляють одне зі 
своєрідних оригінальних явищ у 
японській культурі – театр кабу-
кі, який почав діяти у Японії в ХІХ 
столітті, і японці пов’язують це яви-
ще із політичним, економічним і 
суспільним розвитком у країні, – 
продовжує розповідь Оксана Біла. 
– Цей театр був заснований як та-
кий, що трансформував ці події, 
зміни, які відбувалися в японсько-
му суспільстві. Певний час його 
представляли жінки – виступали у 
ролі акторів, а вже у середині ХІХ 

століття цей театр повністю опану-
вали чоловіки, які також виконува-
ли жіночі ролі.

На нашій виставці представлена 
майже вся школа Утагава. Це май-
стри, які у написанні свого імені 
спочатку мали вказувати ім’я вчи-
теля, а потім уже своє».

«Ця виставка мені дуже цікава, 
– каже львів’янин, архітектор Ми-
кола Обідняк. – Я давно цікавлюся 
східним мистецтвом і бачу, що ми, 
українці, дуже подібні з японцями 
своєю ідентичністю, світосприй-
няттям. У японців є культ каменю, 
культ якогось фрагменту приро-
ди, а в українців – це тин, глечик, 
мальва, тепер більше соняшник, 
що теж символізує світосприйман-
ня. Мальва – стержень світобудо-

ви, тин – верба-мати, світоопора, 
глечик – це звук тієї землі, на якій 
живеш, бо це глина, земля. І в цьо-
му ми подібні. В інших питаннях – 
політичних, економічних, військо-
вих – ми не є з ними подібні, але у 
світовідчутті, культі природи, гар-
монії людини з природою – так».

Виставка японської графіки в 
Національному музеї у Львові су-
проводжується ще цілою низкою 
заходів, які допомагають ближ-
че пізнати японську культуру. Це 
майстер-класи та лекції, які прово-
дить кафедра сходознавства імені 
професора Ярослава Дашкевича 
ЛНУ імені І. Франка; кураторські 
екскурсії, які проводить культуро-
лог, учений секретар Національ-
ного художнього музею України і 
куратор цієї виставки Юлія Зино-
віїва; це лекції про японську гра-
вюру культуролога, аспіранта ЛНУ 
імені І.  Франка, співзасновниці 
японського клубу NIHONBU Анас-
тасії Ворончихіної; майстер-класи 
для дорослих і дітей з орігамі; ну, 
й, звичайно, знаменита японська 
чайна церемонія.

Надія ПАСТЕРНАК
Фото Йосипа МАРУХНЯКА

МЕЖИГІРСЬКИЙ ФАЯНС 
ТРИМАЄ ПЕРШІСТЬ

У НАЦІОНАЛЬНОМУ 
МУЗЕЇ — ЯПОНСЬКА 
ГРАФІКА

Кураторська екскурсія Тетяни Нечипоренко
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У рамках мистецького 
проекту «Курбас у Києві» 
відбулась подія, котра 
зібрала шанувальників кіно 
й театру і стала відкриттям 
ще однієї неординарної та 
цікавої сторінки у творчому 
бутті людини, яка все 
життя сповідувала не лише 
вільнодумство, але й теорію 
вічного творчого пошуку, 
глибоко усвідомлюючи 
всю безкінечність цього 
процесу і навіть майбутнє.

Леся САМІЙЛЕНКО

Т
ож тема лекційного та 
дискусійного клубу ша-
нувальників Леся Кур-
баса стосувалась кіно-
театральної сторінки 

біографії митця, кіно на екранах 
Києва у 1920-их роках та вико-
ристання нових медіа та кіно у 
театрі.

Нині вже звичною й у світі, й 
для українського театру зокре-
ма, стала практика використан-
ня режисерами кінопродукції, 
яка імплементується в загаль-
ний режисерський контекст та 
органічно доповнює театраль-
не дійство в тих його сегмен-
тах, що стосуються конкретної 

документальної подачі фактів 
чи навіть посилення емоцій, які 
може передати актор глядачеві, 
але не завжди в силі. Хоча про 
Курбасівську режисуру якось 
і не згадується як про факт не-
достатності передавання емо-
цій від актора до публіки, бо 
це було завжди особливо. При-
наймні так про «Курбасівщину» 
згадується нині. 

Із цікавої лекції Олега-Сидора 
Гібелінди «Про кіно у Києві за 
часів Курбаса» всі присутні ді-
знались про особисте ставлення 
Леся Курбаса до інноваційних 
ідей щодо введення кінодоку-
менталістики в театральні по-
становки минулого. А ще цікаво: 
з документальних джерел відо-
мо, що в 1910–20-і роки лише в 
Києві працювало 30 кінотеатрів 
(порівняно з Європою: в Берліні 
– понад 300, в Парижі – 900), але 
ж… Кіно у той час тріумфаль-
ною ходою завойовувало світ, 
і Україна не пасла задніх, бо од-
ним із перших новаторів у цій 
сфері став Лесь Курбас, котрий 
1928 року зняв свого «Джіммі 
Хіггінса», у ролі якого показав 
Амвросія Бучму.

Як режисер – Курбас дуже рев-
нував театр до кіно, адже у цю 
сферу – в гонитві за більшою 
популярністю – перейшли його 

найкращі актори. Але Джіммі 
став піонером саме в процесі по-
єднання кіно і театру, хоча Лесь 
Курбас використовував такі ре-
жисерські прийоми частіше – як 
змогу завоювати увагу публіки 
під час змін декорації. І про це 
ще детальніше розповіла режи-
серка Вірляна Ткач у своїй допо-
віді «Як Курбас ужив кіно у своїх 
виставах».

А от третя доповідачка – Оль-
га Данилюк, кандидат наук у 
сфері західноєвропейського те-
атру, – приїхала на це зібрання 
з Лондона, де напередодні мала 
змогу подивитися сучасний ва-
ріант театрально-кіношного 

дійства з усіма атрибутами су-
часного використання потуг 
медіа в театральній постановці. 
Продемонстровані епізоди ви-
стави, яку вона дивилась, дають 
повну уяву про те, як цей про-
цес, тобто ідея поєднання кіно і 
театру, реалізується у наш час. І 
все це стосувалося постановки 
за творами Шекспіра, яка дуже 
успішна у світі. На її думку, ви-
става є зразком найвищого пі-
лотажу сучасної режисури, 
адже дозволяє публіці жити і 
навіть підсвідомо бути учасни-
ками дійства, що відбувається 
в антуражі, схожому на робочу 
студію телевізійних новин. При 
цьому глядачі не стомлюються 
і не відволікаються від Шекспі-
рівських тем і думок та постій-
но перебувають у стані перед-
чуття несподіваного повороту 
подій та їх режисерського вті-
лення. 

І вся ця сучасна еклектично-
інноваційна тема в розвитку те-
атрального мистецтва є лише 
усвідомленням необхідності ре-
агувати на виклики, які ставить 
перед людиною, зокрема мит-
цем, час і технічний прогрес. 
Адже глядач сприймає театр не 
завжди як казку, і він не повинен 
бути рабом ностальгійних пере-
живань за минулим. 

(Загадка) Особисто для мене 
споглядати полотна Примаченко те 
саме, що піддаватися гіпнозу. Коли 
дивишся – вабить… зачаровує… 
вражає… впливає… міняє… Коли 
вже не дивишся – пам’ятається… 
відчувається… але не відпускає і 
не зникає. Чому? Як простота і на-
ївність провінційних малюночків у 
свій час звабила світові мистецькі 
центри, заворожила очі Пікассо і 
Матісса та до сьогодні вражає вся-
ку примхливу публіку? Є тут, ма-
буть, якась магія. Вочевидь, саме та, 
якою просякнута українська зем-
ля, українські квіти, дерева і тва-
рини. Вочевидь, цю магію увібрало 
в себе народне мистецтво. І, воче-
видь, саме на ньому виростає вся 
творчість Примаченко. Квіти, зілля, 
дерева, птахи, жаби, змії, пухнасті 
або страшні звірі, вода, хата, сльози, 
танці та люди – все це наша полісь-
ка батьківщина і все це було на сті-
нах Арсеналу.

(Форма) З одного боку, завжди 
є симетрія, завжди є опора, зав-
жди є чіткість. Для розлогої квіт-
ки має бути горщик, з якого вона 
проростає і який її втримає – і ї ї, 

і всю композицію. Але, 
з іншого боку, завжди є 
і якась неправильність, 
химерність внутрішніх 
форм, фігур. Саме тому 
всі картини дуже дина-
мічні, по-особливому 
живі та рухливі. Тіла 
 гібридно вивертають-
ся, лапи і язики нездо-
рово закручуються, за-
виваються. 

(Казка) Символи, 
фантастика, містика. 
Нічого звичного, нічого 
банального, нічого ре-
ального на цих полот-
нах немає. І це цікаво. 

Цікаво зануритися у те, 
чого ніколи не бачив і не відчував, 
у те, чого би сам не придумав. У 
те, що і самій Марії бачилося що-
разу по-іншому. Інакше не було 
би 150-ти схожих і не схожих, різ-
них фантастичних квітів, фантас-
тичних птахів, фантастичних зві-
рів. Не було б Волевахи,  Чаплуна, 
Ушатки, Пруса, Бабки, Хируна і Зу-
брійки. 

(Гіпноз) Можна забути фігу-
ру і колір, можна забути сюжет, 
але не погляд персонажів із кар-
тин Примаченко. Очі, повні болю 
і відчаю, зазирають тобі прямо 
в душу. Або дивляться кудись – 
ніби повз тебе – на щось страш-
не і моторошне. Що там? Що їх 
лякає? Питання у голові звучать 
по-іншому: а що лякає тебе? і 
чого боїшся ти? 

Картини Марії  Примаченко 
вступають у діалог із кожним, хто 
їх бачить, вони багато питають і 
мало пояснюють. Вони наповне-
ні вічними символами та живою 
емоційністю. Вони прості, але 
щирі. Вони геніальні.

Марина ГАЙДУК

АРТ-ПРОЕКТ

КАРТИНИ 
  З ХИМЕРАМИ

«Цей звір горобців ловив»

Сцена із вистави «Газ» Леся Курбаса. 1923

«Три буслики у горосі живуть у нас і досі…»

КУРБАСІВСЬКА ЕПОХА 
 ІННОВАЦІЙНОГО
  КІНОТЕАТРУ
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Експозиція у Національному 
музеї історії України «100 
років Української революції. 
Відроджена держава» 
відкрилася напередодні 
100-річчя створення першого 
українського парламенту – 
Центральної Ради УНР. 

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

В
иставка покликана пред
ставити загалу малові
домі та унікальні арте
факти доби Української 
революції 1917–1921 

років із фондів музею. Більшість 
із них ніколи не експонувалися, 
надто за часів СРСР, а деякі екс
понати лише дивом збереглися 
у фондах НМІУ і не були знище
ні радянською владою. Відвідува
чі можуть побачити документи, 
марки, гроші, друковані видання 
УНР, відзнаки армії УНР і УГА, 
однострої та зброю доби визволь
них змагань.

Серед найпомітніших експо
натів – дивом збережений пра
пор Мошенського сільського 
козачого куреня (виготовлений 
орієнтовно в 1917–1920 роках); 
оригінали рідкісних поштових 
карток та фотографії масових 
демонстрацій 1917 року в Киє
ві та інших містах України; ори
гінальні печатки українських 
військових формувань періоду 
1917–1921 років; виборчі списки 
кандидатів до установчих збо
рів Київського виборчого округу 
1917 року; оригінали рукописів 
та світлини голови Української 
Центральної Ради Михайла Гру
шевського та головного отамана 
УНР Симона Петлюри; друкар
ська машинка Левка Чикаленка, 

котрою він користувався під час 
роботи в Генеральному секрета
ріаті Української Центральної 
Ради, засновником якої разом із 
Сергієм Єфремовим, Дмитром 
Дорошенком був і його батько – 
відомий меценат українських 
справ Євген Чикаленко. 

На думку куратора вистав
ки та одного зі спікерів на її від
критті, завідувача відділу історії 
України ХХ століття Олександра 
Іщука, «представлені експона
ти засвідчують, що відновлення 
української державності в 1917–
1921 роках було неминучим і ло
гічним, історично обґрунтова
ним процесом, до якого українці 
йшли багато років. Українська 
революція 1917–1921 років за

початкувала процес формуван
ня модерної політичної нації 
та відродила традицію укра
їнської державності». За 
словами генерального ди
ректора НМІУ Тетяни Со
сновської, «виставка має на 
меті сприяти популяризації 
серед широкого загалу екс
понатів музею, які репре
зентують зазначений істо
ричний період, та залучати 
представників громадськості, 
журналістів,  студентів,  дослід
ників до ознайомлення та ви
вчення унікальних матеріалів із 
фондової колекції музею».

Голова Інституту національної 
пам’яті Володимир В’ятрович у 
своєму виступі зазначив: «Такий 

захід, який 
відбувається 
сьогодні, і за
ходи, які від
буватим у ть
ся в подальшому, 
що нагадують нам 
про страшні уроки 
Української рево
люції 1917–1921 ро
ків, є надзвичайно 
важливими для того, 
аби ми не повторю
вали тих помилок, які 
були зроблені 100 років 
тому. Не повторювати їх 
слід не лише політикам, 
а й громаді й україн
ському суспільству». 
Українцям необхідно 
зрозуміти: Україна 
з’явилася ще 100 
років тому, а не в 
результаті роз
паду СРСР, що 
її становлен
ня зупини
ла не «гро
мадянська 
війна», а 
російська 
військова 
інтервен
ція та ра
дянська 

окупація у 20их роках минулого 
століття.

За словами віцепрем’єр
міністра України В’ячеслава Ки
риленка, «ця сота річниця – добра 
нагода показати наші перемоги», 
адже «правдива історія України – 

це історія перемог, 
які тривають по
над тисячу років».

Доктор істо
ричних наук Ігор 

Гирич висловив 
переконання в тому, 
що ця виставка не 

повинна бути тим
часовою, а Україні 

потрібен повно
цінний великий 
музей визволь

них змагань. 

І найкращим для нього має стати 
історичне приміщення, де тво
рила історію незалежності УНР 
Центральна Рада під головуван
ням Михайла Грушевського, – 
нинішній Будинок вчителя.

Також на відкритті виступили: 
доцент КНУ імені Тараса Шев
ченка, дослідник історії укра
їнських військових формувань 
Андрій Руккас, заступник голо
ви Всеукраїнської правозахис
ної організації «Меморіал» імені 
Василя Стуса Богдан Дубас, за
ступник голови Державної ар
хівної служби України Ігор Бон
дарчук, завідувач відділу НМІУ 
«Музей Української революції 
1917–1921 років» Олександр Ку
черук та представник військово
історичного клубу «Повстанець» 
Микола Прилуцький. 

Реконструктори з ВІК «Повста
нець» наживо демонстрували гос
тям відтворені зразки одностроїв 
та оригінали зразків озброєння во
яків Армії УНР. У межах виставки 
також відкрилася тематична фото
зона, де всі охочі могли записати 
свої відгуки пером та чорнилами – 
в інтер’єрі, що відтворює елементи 
побуту київської інтелігенції доби 
визвольних змагань.

Фоторепортаж  Романа  РАТУШНОГО

УКРАЇНІ ПОТРІБЕН МУЗЕЙ 
ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ
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Чергове пленарне засідання 
Верховної Ради – вже нібито 
традиційно – відбулося в 
режимі несподіванок та 
збою у планах нардепів. Про 
все, що сталося протягом 
тижня у стінах парламенту, 
переповідати зайве.
Але вже по закінченні роботи 

стало зрозуміло, що несподівана 
«екстремальна середа» була лише 
єдиним неприємним і непродук-
тивним днем, хай йому грець… А 
ще й тому, що у цей день плану-
валося відкриття дуже актуальної 
виставкової експозиції, яка б нага-
дала парламентарям про все, що 

призвело до втрати державності 
та незалежності сто років тому. А 
саме 1917-ому, коли розбрат і не-
готовність політиків чути і розу-
міти одне одного стала головною 
причиною поразки українців у бо-
ротьбі за свої ідеали. 

Адже питання ідентифікації 
українців як нації – на той час 
було не таким гострим і болючим, 
як сьогодні, після столітньої оку-
пації Росією не лише нашої землі, 
але й свідомості, яку вихолостили 
до стану антиукраїнства чи навіть 
яничарства. Так, ми маємо армію, 
яка захищає території, котрі ще не 
захопила Росія, але… Все менше 
упевненості в тому, що в цих мир-
них регіонах більшість населення 
щиро дихає Україною, адже досі 
ще навіть мовне питання у ЗМІ є 
дискусійним і дуже кволо нала-
штованим на реалізацію проекту 
закону про мовні квоти.

Ось тому почуті від одного з ор-

ганізаторів заходів Інституту на-
ціональної пам’яті слова про «іс-
торію зради» – спровокували в 
мені бажання пороздумувати на 
цю тему. Адже все можна випра-
вити, якщо є усвідомлення по-
милкових кроків, рішень та всьо-
го, що завадило перемогти у часи, 
коли робилися перші серйозні 
спроби побудувати європейську 
державу. Все можна виправити й 
удосконалити, якщо є розуміння 
і порозуміння між тими, хто кля-
неться покласти «душу й тіло». 

Тож і про враження, які отрима-
ла у день «свята 100-річчя укра-
їнської революції», скажу з гірко-

тою. Бо мене – більш ніж десять 
років тому – класти руку на сер-
це під час виконання державного 
славня навчила моя онука, яку з 
першого класу вчили так поводи-
тися в школі. Тому так цікаво було 
спостерігати за нардепами та й 
членами Кабміну, які нібито со-
ромились покласти свої руки на 
серце, і здавалось, що або не зна-
ють, або забули всі слова. 

З тим, що «Ще не вмерла Украї-
на…»,  – якось впорались, а далі 
– наче задумались у цей момент 
над тим: «Чому ще?..» Та й на від-
криття виставки, яке відбулось 
після урочистостей, мало хто за-
лишився, адже все, що нагадує 
про поразки українців у визволь-
ній боротьбі, не кожному до впо-
доби, бо вже й нині, схоже, що до-
поборюєм одне одного. А правді 
в очі дивитися важко.

Леся САМІЙЛЕНКО

Національна історична 
бібліотека України 
відгукнулася на ювілей 
Української революції 
1917–1921 років. У рамках 
вшанування подій столітньої 
давнини відкрилися дві 
книжкові виставки та 
була проведена лекція.

Сергій БАХІН

З
ахід проходив у рамках 
засідання Клубу істо
ричної книги, на якому 
зібралися близько сотні 
бібліотекарів, музейни

ків, викладачів і студентів. Пер
шим виступив завідувач Музею 
Української революції 1917–1921 
років Олександр Кучерук, ко
трий розповів про початок рево
люції та утворення Центральної 
Ради. 

Також він прокоментував про
демонстровану в залі докумен
тальну стрічку «Украинское 

движение», зняту в грудні 1917
ого російськими кінематогра
фістами. У фільмі видно кадри з 
параду вільного козацтва, коло
ритні портрети козаків Одесь
кої делегації в Києві, похован
ня у Маріїнському парку після 
осінніх більшовицьких завору
шень у Києві.

На екрані неодноразово де
монструвався Будинок Цен
тральної Ради (нині Будинок 
вчителя). На плівці зафіксовані 
й діячі національного руху – го
лова Генерального секретаріату 
(уряду) Володимир Винничен
ко, генеральний секретар вій
ськових справ Микола Порш, 
військовий комендант Києва 
Михайло Ковенко. Але найбіль
ше кадрів – за участю «батька 
нації», голови ЦР Михайла Гру
шевського – як самого, так і в 
оточенні соратників.

Про життя і діяльність першого 
очільника України Михайла Гру
шевського розповіла директорка 
Історикомеморіального музею 
Грушевського Світлана Панько
ва. За її словами, Михайло Сергі
йович став лідером українського 
руху задовго до подій 1917 року і 
був беззаперечним авторитетом 
для решти діячів того часу. Не

дарма його заочно обрали голо
вою Центральної Ради. 

Тему Грушевського продо
вжили презентацією книг, 

пов’язаних із видатним україн
цем. На окремому стенді демон
струвалися 12 видань із дарчими 
підписами з фонду бібліотеки. 
Найдавніше з них – «Описание 
старой Малороссии» – було під
писане студенту Грушевському 
метром історії Олександром Ла
заревським іще наприкінці ХІХ 
століття. Коли студент підійшов 

за автографом, професор запи
тав Грушевського: «Для кого?», 
– на що той відповів: «Михайлу», 
мовляв, прізвища не треба. Тож 
дарчий напис фіксує лише ім’я 
майбутнього світила української 
історії. 

Решта представлених книг 
були подаровані Грушевському 
особисто. Історики та науковці 
вважали за честь вручити свою 
роботу найвідомішому коле
зі. Один примірник із цієї збір
ки Михайло Сергійович підпи
сав особисто. Цим щасливчиком 
став відомий український меце
нат, племінник знаменитого Ва
силя Симиренка – Володимир 
Леонтович, котрий неодноразо
во фінансував видання творів 
Михайла Грушевського. 

Під час заходу виступили та
кож фахівці бібліотеки – з огля
дом книжкової виставки, при
свяченої подіям Української 
революції 1917–1921 років.

КНИГИ ДЛЯ 
   ГРУШЕВСЬКОГО

«УРОКИ ЗРАД» 
СТОРІЧНОЇ ДАВНИНИ
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Незважаючи на економічні 
труднощі в державі, на те, 
що в Україні тривалий час 
проходить антитерористична 
операція, не можна забувати 
про той неоціненний скарб, 
який залишився нам у спадок. 

Ірина ФЕДОРЕНКО

П
ротягом століть буду-
валися маєтки, ство-
рювалися пам’ятники, 
писалися картини, 
книжки, музичні тво-

ри, тобто матеріальні та духовні 
цінності. Ми повинні не тільки 
пишатися ними, вивчати їх, але й 
зберігати.

Протягом усієї 50-річної істо-
рії Сумської обласної організації 
Українського товариства охоро-
ни пам’яток історії та культури 
були проведені сотні конферен-
цій, круглих столів, засідань, 
творчих зустрічей із різних пи-
тань пам’яткоохоронної роботи. 
Створювалися паспорти об’єктів, 
картотеки, альбоми тощо. Але 
з часом напрямки роботи по-
чали змінюватися. Значна увага 
була приділена пам’яткам історії 
Другої світової війни (особливо 
70-річчю Перемоги). За рахунок 
коштів із різних джерел проведе-

на реконструкція багатьох брат-
ських поховань у Лебединському, 
Недригайлівському, Середино-
Будському, Сумському, Шост-
кинському районах. 

У рамках паспортизації об’єктів 
культурної спадщини – з допо-
могою членів обласної організа-
ції УТОПІК, разом із Сумським 
обласним краєзнавчим музеєм – 
підготовлені додатки зі списками 
воїнів, які поховані в братських 
могилах міст Суми, Глухів, Лебе-
дин, Ромни – Липоводолинсько-
го, Недригайлівського, Путивль-
ського, Роменського, Сумського 
районів. Ця робота здійснюва-
лася за матеріалами з різних дже-
рел. На жаль, за 70 років після-
воєнного часу в Україні так і не 
спромоглися створити наукову 
установу, яка б займалася дослід-
ницькими роботами щодо загиб-
лих у роки Другої світової війни. 
Паспорти, складені в 70–90-і 
роки минулого століття, недо-
сконалі, мають багато неточнос-
тей і містять неповні дані. 

Непоодинокі випадки, коли 
з’ясовується, що загиблий воїн, 
ім’я якого викарбуване на сте-
лі біля братської могили, на-
справді вижив і був нагородже-
ний орденом Вітчизняної війни 
в 1985 році – як учасник Другої 
світової. Вважаю, що потрібно 

на державному рівні вирішува-
ти питання щодо продовжен-
ня наукової роботи над проек-
том «Книга Пам’яті України». 
Оскільки постійно проводиться 
реконструкція місць поховань, 
необхідно навести лад у списках 
загиблих воїнів.

Значний обсяг роботи, яку ви-
конують члени організації, сто-
сується допомоги в паспорти-
зації об’єктів археології. Тут 
виникає дуже багато спірних пи-
тань, наприклад, через розпаю-
вання земель. Виявлення нових 
об’єктів, встановлення меж су-
проводжується значними труд-
нощами і браком коштів, тому що 
необхідні обстеження, виснов ки 
компетентних органів.

Протягом минулого століття 
в ході боротьби проти релігії на 
Сумщині було знищено близько 
500 культових споруд. Тільки у 
Сумах зруйновані: церква Свято-
го Миколи Чудотворця, Покров-
ська церква, церква Різдва Бого-
родиці, Святодухівська церква, 
Олександро-Невська церква (вул. 
Петропавлівська), Олександро-
Невська церква (вул. Горького), 
Охтирсько-Богородицька церква, 
домова церква Святої Мучениці 
Зінаїди, Іоанно-Богословська до-
мова церква, домова церква Іоан-
на Предтечі. Усі вони були цен-
трами духовного, культурного 
життя. Останнім часом силами 
місцевих громад відбувається від-
родження храмів. Але не завжди 
вистачає коштів на проведення 
робіт. Самотужки зібрані гроші 
дають можливість залатати дірки, 
але не зробити комплексний капі-
тальний ремонт. На місці знище-
них храмів споруджуються неве-
личкі каплички.

Значні труднощі є і в збережен-
ні пам’яток архітектури, оскіль-
ки їхнє відродження потребує 
значних капіталовкладень. На-
разі в аварійному стані перебува-
ють об’єкти, які залишилися без 
уваги інвесторів. Це головний 
будинок садиби Асмолова, са-
диба П. Харитоненка в м. Суми, 
садиба Куколь-Яснопольських 
у с. Куянівка Білопільського ра-
йону, садиба княгині Львової в 

с. Бочечки Конотопського ра-
йону, маєток Кондратьєвих у 
смт Низи, палацо-парковий ан-
самбль у с-щі Кияниця та сади-
ба графа Камбурлея в смт Хотінь 
Сумського району, Гамаліївський 
(Харлампіїв) монастир у с. Гама-
ліївка Шосткинського району 
тощо. Без залучення внутрішніх 
і зовнішніх інвесторів викона-
ти відновлювальні роботи дуже 
складно.

На превеликий жаль, сьогодні 
в Сумській області недостатньо 
уваги приділяється збереженню 
історичної пам’яті. Закриті всі 
редакційно-видавничі групи, які 
досліджували історію політич-
них репресій на Сумщині, події 

Другої світової війни, трагічні 
сторінки голодомору 1932–1933 
років, участь земляків у воєнних 
конфліктах за кордоном, в Ан-
титерористичній операції тощо. 
Другий рік не працює група з під-
готовки Зводу пам’яток історії та 
культури. 

Протягом останніх років на 
сесіях Сумської обласної ради 
не розглядалися питання щодо 
збереження об’єктів культурної 
спадщини, окрім фінансуван-
ня паспортизації археологічних 
пам’яток. Представникам влади 
Сумщини необхідно, крім еко-
номічних, соціальних та інших 
питань, більше уваги приділя-
ти відновленню пам’яток істо-
рії та культури, щоби посилити 
туристичну привабливість об-
ласті. Особливо це стосується 
об’єктів архітектури, що потре-
бують значного інвестування, 
яке виправдає себе завдяки роз-
витку інфраструктури. Слід 
проводити громадські слухання 
із залученням науковців, рестав-
раторів, будівельників та інших 
фахівців.

Сумський інститут архітектур-
ного проектування розробив 
карту-схему пам’яток архітекту-
ри національного значення Сум-
ської області. У ній є деякі неточ-
ності, але найголовніше те, що 
визначені об’єкти, які потребу-
ють або негайного відновлення, 
бо перебувають на стадії повного 
руйнування, або капітального ре-
монту. Наразі визначаються прі-
оритети щодо черговості у під-
готовці проектно-кошторисної 
документації. Для цього потрібні 
бюджетні кошти, тому необхідна 
співпраця з управлінням культу-
ри і туризму Сумської ОДА. Для 
проведення самих робіт плану-
ється залучення коштів з інших 

джерел. Особливою у цій спра-
ві є підтримка Головної дирекції 
ЮНЕСКО із залучення світових 
донорів для відновлення істо-
ричних пам’яток, на яку поклада-
ються великі надії.

Питання пам’яткоохоронної 
діяльності повинні стати пріо-
ритетними в роботі обласних 
структур, тому що поряд з істо-
ричними пам’ятками потрібно 
створювати об’єкти для обслуго-
вування туристів. Це дозволить 
відкривати нові робочі місця. 

Проте кожна область має свої 
відмінності й багато проблем, 
які треба вирішувати на дер-
жавному рівні. Для цього слід 
провести парламентські слу-
хання в сесійній залі Верховної 
Ради України з питань розвитку 
пам’яткоохоронної діяльнос-
ті. До цієї роботи варто долучи-
ти народних депутатів України, 
представників різних зацікавле-
них міністерств України, громад-
ських діячів, які опікуються збе-
реженням національної пам’яті. 
Тільки спільними зусиллями 
можна досягти успіху.

НАДБАННЯ
ЗБЕРІГАЙМО НАРОДНЕ

Гамаліївський (Харлампіїв) монастир у с. Гамаліївка Шосткинського району 

Садиба княгині Львової в с. Бочечки Конотопського району

Садиба П. Харитоненка в м. Суми
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Я знаю багатьох письменників, 
які талановито й цікаво 
написали книжки про свою 
малу батьківщину – рідне 
село. От, здавалось би, знаний 
публіцист і видавець Микола 
Максимець уже десятки років 
мешкає на Буковині, але не 
забув про своє Придесення; 
створив чудовий роман, 
який хочеться читати й 
перечитувати: скільки там 
тепла, любові, 
щирості, душевності 
й людяності!
Такі ж добрі сло-

ва можна сказати про 
ґрунтовний історико-
краєзнавчий нарис 
«Крутоярівка і круто-
ярівці» українського 
письменника, журна-
ліста та краєзнавця Віта-
лія Леуса – чудова кни-
га нещодавно вийшла в 
Чернігові, у видавництві 
«Десна-Поліграф».

Всі ми знаємо видат-
ного письменника Єв-
гена Гребінку. Так от, 
серед творів класи-
ка є і бувальщина (по 
суті, невелика повість) 
«Телепень». Події в ній 
розгортаються на ху-
торі Крутолоба  – таку 
назву колись мало 
село Крутоярівка. Со-
тник  Підопригора 
закохався в доньку 
осавула Крутолоба  – 
прекрасну Галю. Та дівчину ви-
крав підступний отаман місцевої 
бандитської зграї на прізвисько 
Телепень. Це були жорстокі й не-
вловимі головорізи, які тримали 
в остраху всі навколишні села! 
Втім, щоби врятувати свою на-
речену, козацький сотник Петро 
Підопригора вирушив до цього 
розбійника, вдаючи з себе чолові-
ка без роду і племені, що начебто 
вчинив смертельний злочин, тож 
змушений тепер переховуватись 
від правосуддя. Проте Телепень 
все-таки повірив бурлаці, взяв 
його до своєї зграї. А невдовзі від-
чайдушний Петро розшукав свою 
кохану Галю, котра томилася в 
полоні у розбійників. Саме вона 
й підказала, як схопити бандита. 
Отамана пов’язали на ярмарку 
перевдягнені козаки, сховані на 
возах із крамом. Телепня четвер-
тували – це була найжорстокіша 
кара в ті часи. А щасливі молодя-
та поєднали свої серця на весіль-
ному рушничку.

Це – одна з багатьох цікавих іс-
торій, що їх у своїй книжці «Кру-
тоярівка і крутоярівці» з любов’ю 
до малої батьківщини розпові-
дає Віталій Леус. А ось що не віді-
брати у крутоярівців, то це – до-
теп, уміння все помічати, а потім 
по-дружньому покепкувати з од-
носельця. Взагалі, природа ще-

дро нагородила місцевих меш-
канців талантом гумориста. Тут 
уже пальця до рота – не клади! 
Тому чимало односельців тут ма-
ють кумедні прізвиська… Люди в 
селі – не образливі, про кепкуван-
ня одразу ж забувають. Особливо 
багато жартують на весіллях. Тут 
це – справжнє неповторне теа-
тральне дійство, де всі учасни-
ки – водночас і обдаровані акто-
ри, і вдячні глядачі. 

Крутоярівці дуже шанують ве-
сільні звичаї, залюбки співають 
веселі народні пісні та вдало 
декламують жартівливі вірші. 
У кожному такому весільному 
обряді в образній, поетичній 
формі втілюється все гуманне, 
зворушливе, щире, чим багата 
наша людська душа. Тож весілля 
невдовзі перетворювалося на 
таку собі народну оперу, весе-
лу, дотепну, пройняту ліризмом 
і легким смутком літніх учасни-
ків за своїми молодими літами, 
які залишилися в далекому ми-
нулому. 

Споконвіку в селі Крутоярівка 
живуть українці – Білецькі, Бонда-
ренки, Олійники, Паски, Лутченки, 
Шовкуни, Овраменки, також на-
щадки Шкурата, Юшки, Голуба… 
Живуть і донині сміливі та щедрі 
на добро люди, котрі не бояться 
труднощів і продовжують твори-
ти історію свого рідного краю.

Тож подякуймо автору за таку 
проникливу і добру книжку, яку 
не лише в Крутоярівці, а й на всій 
його рідній Прилуччині та по на-
шому Придесенню, думаю, чита-
тимуть із неабияким задоволен-
ням. Адже книжка створена від 
усієї душі, як і має бути у справ-
жніх земляків!

Сергій ДЗЮБА

Нещодавно в рамках 
видавничого проекту 
«Пам’ять міста», в 
серії DNIPROVIANA 
видавництва «Герда» – 
вийшла книга-монографія 
вченого Ігоря Кочергіна 
«Соціальна трансформація 
катеринославського 
дворянства (друга половина 
ХІХ ст. – початок ХХ ст.)».

Леся САМІЙЛЕНКО

Це видання не нале-
жить до тих, що ста-
ють популярними се-
ред широкого кола 
читачів. Та однознач-

но цього не можна впевнено 
стверджувати, адже йдеться про 
історичні факти, досі глибоко 
не переосмислені і не виведені 
на належний рівень свідомості. 
Вони дуже цікаві для широкого 
кола громадян, які прагнуть зна-
ти і вже багато чого обдумали з 
того, що є правильного і непра-
вильного в нашій історії. 

Тож ідея цього наукового до-
слідження добре підкреслена 
словами доктора філософії і по-
пулярної письменниці Оксани 
Забужко з її твору «Notre Dame 
d’Ukraine: Українка в конфлік-
ті міфологій», що їх Ігор Кочер-
гін наводить у тексті: «…народ, 
який несвідомий того, що в ньо-

го була своя шляхта, автоматич-
но прирікається на те, щоб мі-
ряти власну політичну історію 
датами чужих завоювань». І вже 
далі – словами автора: «Дворян-
ство Катеринославської губернії 
потрапило в цей вир модерніза-
ції та змін, які змушували його в 
різний спосіб пристосовуватися 
до нових реалій. Відповідь на за-
питання “Чи вдалося їм це зро-
бити?” – і є метою дослідження».

Я. Верменич називає це «пе-
реакцентацією» від загальних 
закономірностей, які нібито 
існують, – до проникнення у де-
талі соціальної взаємодії. За його 
словами, наведеними у цій пра-
ці: «Вивчення почуттів, бажань 

і прагнень, чеснот і вад окремих 
людей, сімей та груп немовби на-
ближає історію до нас і дивним 
чином дозволяє скласти цілісну 
картину життя всього суспіль-
ства».

Оцей момент «переакцента-
ції» і є найцікавішим у вислов-
леній ідеї. Адже про культуро-
логічні здобутки та діяльність 
представників українського 
дворянсько-шляхетського про-
шарку суспільства нам почали 
все детальніше нагадувати лише 
останнім часом. І всі розуміють, 
що імена цілої плеяди культур-
них діячів та меценатів, які зро-
били свій внесок у цю сферу, на-
пряму пов’язані із забороною 
згадувати ці імена та спробами 
проімперської й радянської вла-
ди викреслити їх із пам’яті та за-
галом із свідомості мас. 

Нині ми знаємо лише про не 
більш ніж десяток таких людей, 
які є визначними постатями в 
українській культурі. Знаємо, але 
мало що відомо з історії їхніх ро-
дів та біографічної, фактичної 
причетності до дворянських ди-
настій. Усе це вже давно вивчаєть-
ся і систематизується лише у вузь-
кому колі науковців, які прагнуть 
донести «чисту» і неупереджену 
правду про факти, які формують 
почуття гідності у цілої нації. 

Нам непотрібно нічого вигаду-
вати, маємо всі підстави вивес-
ти свідомість українців у рамки 

«правильної парадигми» мислен-
ня, що формується коректним 
висвітленням фактажних нако-
пичень, які дають підстави сприй-
мати і нашу дійсність правильно. 
Адже не секрет, що «…генеза ро-
сійської державності нерозривно 
пов’язана з дворянством. … Від 
початку служилі люди не лише 
брали участь в адмініструванні 
на підлеглих московським прави-
телям територіях, а й використо-
вувалися в численних війнах, які 
вело Московське царство, а зго-
дом Російська імперія для підко-
рення сусідніх територій».

Не можу втриматися від вико-
ристання цитат із книги І. Ко-
чергіна, бо в ній кожна думка і 
кожна позиція підкріплена кон-
кретикою, тобто документами з 
архівів. Вони доводять не лише 
позицію автора, але й суть справ 
та вагомість і наявність укра-
їнського дворянства, яке було 
рушійною силою духовного та 
культурного розвитку суспіль-
ства періоду, який досліджуєть-
ся цим істориком. Книга не є на-
віть публіцистичним твором, 
але від неї неможливо відірвати-
ся, бо цікаво… 

КАТЕРИНОСЛАВСЬКЕ 
ДВОРЯНСТВО, АБО 
БУЛИ ТАКІ ЛЮДИ

Ігор Кочергін

ЯК ГРЕБІНКА 
РОЗБІЙНИКА ЛОВИВ
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З 26 січня у Художньому 
музеї Луцька триває виставка 
відомого і талановитого 
художника з Тернополя 
Володимира Чорнобая. 

В
ін – цікавий, самобутній 
митець, якого в Терно
полі годі спіймати. Час
то мандрує Україною 
та Європою, адже його 

дуже цікавить світ і все, що мож
на в ньому побачити, почути, по
черпнути.

– Пане Володимире, розка-
жіть, будь ласка, про Вашу ви-
ставку, яка експонується у музеї 
Луцька.

– Виставка має назву «Дере
во. Органічні структури». На ній 
представлено 33 роботи, які були 
створені у 2010–2011 роках. Де
кілька з них я показував на ви
ставці в «Зеленій канапі» у Львові 
2013ого. Тематично – це продов
ження моєї серії робіт, яку запо
чаткував ще в 2004 році. Спершу 
виникла ідея, яку я довго виношу
вав, ще не маючи чіткої концепції 
для її реалізації. Всі витвори ви
конані на дереві та фанері. Тут, 
власне, я використовував фак
тури дерева. Готову роботу, від
друковану технікою шовкодру
ку на тканині або на папері, клеїв 
на фанеру і так, експериментую
чи, зіставляв на контрастах різні 
фактури. Мені подобається дере
во як матеріал.

Музей розташований у замку 
Любарта. Вперше побував там у 
1976 році, коли вчився в інсти
туті. Недавно в музеї зробили ре
монт, є дві прекрасні виставко
ві зали, твори обрамлені в нові 
рами, і це творить затишок. На 
мою виставку прийшли студен
ти з художнього вишу, кожен ви
бирав собі якусь роботу і створю
вав, так би мовити, репліку, тобто 
копіював її. Дехто навіть по дві 
встиг зробити. Працювали близь
ко двох годин, пізніше я ті роботи 
проаналізував і попідписував. До 
слова, перед моєю була виставка 
Дмитра Стецька з Тернополя, в 
нього діти малювали на камінчи

ках. Наші експозиції відбувалися 
в межах культурномистецького 
проекту «Сучасне мистецтво: ви
ставка творів, як пролог». Органі
затори планують цей проект про
довжувати і розвивати надалі.

Потім прийшли журналісти з 
радіо, телебачення, друкованих 
видань. Почали сходитися гляда
чі. Відкриття виставки пройшло 
досить демократично, без зайвої 
патетики… Добре, що представ
ники медіа прийшли перед по
чатком заходу; кожен мав мож
ливість спокійно поговорити і 
записати розмову без післяверні
сажного тлуму, і це дало можли
вість поспілкуватися з гостями.

На мою думку, музей – інсти
туція наукова і навчальна, єдине 
ціле… Одна справа – проводити 
дослідження, а зовсім інша – вчи
ти і виховувати. Це якраз те, що 
вони мають робити. Вважаю, що 
так і повинно бути, я подібне ба
чив у Німеччині, у Польщі. Там 
часто таке зустрінеш: діти сидять, 
малюють, занотовують, пишуть, 
а їм у цей час розповідають про 
твори, про художника. Їх при

вчають до цього з дитинства. 
І це дуже добре…

Я пам’ятаю, як ще у шко
лі, коли навчався в сьо

мому класі, в нас – у селі 
під Львовом – скульп
тори ліпили анімаліс

тичні скульптури для 
дитячого садка. Це були диплом
ники з Львівського училища при
кладного мистецтва. Ми довго 
сперечалися з друзями: з якого 
матеріалу вони ліпили? Виявило
ся, що з глини. Потім вони зніма
ли форми і відливали їх зі штуч
ного каменю. Пам’ятаю, ми за 
всіма процесами могли спостері
гати. Це було щось нове і цікаве. 
Не скажу, що це стало поштовхом 
для мене стати художником, але 
то, напевно, був один із тих мо
ментів, який на мене вплинув у 
професійному плані. 

– Це вже не перша Ваша ви-
ставка у Луцьку…

– Так, у березні 2016 року мої ро
боти експонувались у картинній 
галереї Волинської спілки худож
ників. Там були виставлені ма
лярські твори, створені у 2008–
2009 роках: гуаш, акрил на папері. 
Ці ж роботи перед тим були на 
виставці у Польщі – у Шрьоді 
Шльонській, Каліші, Ярославі, а 
також у Німеччині – у Шведті на 
Одрі. Вони належать до так зва
ного «кульмінаційного періоду» 
моєї творчості, до серії «Органіч
ні структури», яка починається 
десь із 2004–2005 років. До чорно
білої графіки, яку я розмножував 
технікою шовкодруку або ксерок
су, став потроху вводити колір, 
який швидко почав домінувати.

Під час виставки презентував 
коротенький фільмперформанс 
«Водяні знаки», який ми створи
ли зі Світланою Луців. Ми під
готували малюнки, в основному 

знаки з писанок, пізніше вона ма
лювала на склі ці символи й опус
кала малюнок під кутом у воду 
– і вода ніби зчитувала ці знаки, 
забирала інформацію. Я знімав 
фільм на камеру і робив фото. 
Світлана ж монтувала все в одне 
ціле та добирала музику. 

І в Тернополі відбулося декіль
ка моїх персональних виставок – 
у різний час. Перша пройшла в 
галереї Спілки художників 1992 
року, потім там їх було ще де
кілька: у 1994, 2002, 2010 роках. 
Пізніше експонував свої тво
ри в Крає знавчому музеї (1995, 
2009, 2014), у приватній галереї 
на вулиці Шептицького (2011), в 
артгалереї «Бункермуз» (2014). 
Останній раз у Тернополі ви
ставлявся три роки тому, зага
лом же мав тут 9 виставок. Крім 
Тернополя, були персональні ви
ставки і в інших містах Украї
ни: Львів, Київ, Чернівці, Івано

Франківськ, Луцьк, Рівне. Зараз у 
мене за плечима близько 70 пер
сональних експозицій, проведе
них в Україні, Польщі, Німеччині.

Також надсилаю свої роботи 
на виставки графіки у Тайвань, 
США, Канаду, Польщу, Іспанію. 
Це переважно мала графіка або 
екслібриси. Поклав у конверт – і 
надіслав. Головне, щоб технічні 
умови підходили. Можна пред
ставляти роботи, виконані в тех
ніках офорт, ліногравюра, де
реворит. Я працюю в техніці 
шовкодрук. Розмір різний, най
менша була 10x10 см, а може бути 
і 18х15. То є мала графіка. 

– У яких стилях Ви працюва-
ли та який вплив вони мали на 
Вашу творчість? І які художни-
ки для Вас є більш близькими і 
цікавими?

– Праця художника така ж, як 
і праця людини будьякої іншої 
професії… Коли це безперервний 
процес, зрозуміло: якщо колись 
починав з одного, то весь час топ
татись на одному місці не хочеть
ся. Людина має розвиватися. По
винен бути поступ уперед. Якщо 
взяти до уваги те, що я робив, на
вчаючись в училищі, потім в ін
ституті, то багато змін відбуло

ся. Хоча деколи я знаходжу певні 
паралелі навіть із дитинством, у 
певний спосіб якісь речі і зараз 
випливають. 

Наприклад, коли я навчався в 
школі, ми зі старих акумулято
рів топили свинець, виплавля
ли бляшки, робили в них дірки, 
вставляли джгут і, граючись, під
бивали внутрішньою стороною 
ноги. Хто довше протримається, 
той і виграв. Відтоді я зв’язаний 
зі свинцем, відливав з нього і різ
ні фігурки. Це було на початку 
60их років минулого століття. А 
потім, закінчивши інститут, за
ймався вітражами. Знов почав 
відливати зі свинцю, але вже про
філь для вітражу. Я навіть з ди
тинства пам’ятаю колір розтопле
ного свинцю – сірий з рожевими і 
фіолетовими відтінками.

Стиль формується під час робо
ти. Коли працюєш, з’являються 
нові ідеї і нові задумки. Виникає «Перший сніг». 2012

«Народження річкової долини». 2010

ТВОРЕЦЬ
ПРОСТОРУ І ЧАСУ
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щось, чого раніше не було, і ти по
чинаєш це розробляти. Це все – 
складова частина творення влас
ного стилю. Через якийсь час ти 
вже відчуваєш: твоє чи не твоє.

Можна захоплюватися імпресіо
ністами, сюрреалістами або ще 
кимось, але це може бути не для 
твого характеру. Стиль творить
ся методом проб і помилок, філь
трується через різні сита, вода 
відходить, а суть залишається. Це 
формує те, що буде характерним 
для творчості зараз, сьогодні. Я 
не можу стверджувати, що вже 
знайшов і досягнув бажаного. Це 
взагалі нагадує шлях до горизон
ту: скільки не йтимеш, він завжди 
буде на віддалі видимості. Хоча зу
пинки і якісь цікаві речі трапляти
муться. Інколи здається, що шлях 
є набагато цікавішим за досягнен
ня наступних зупинок. Я не пере
конаний, що зараз отримую золоті 
яйця від курки. Все може зміни
тися. Не можу сказати, що буде 
 завтра. У будьякій справі важ
ливий процес, а результат – це те, 
чого ми сягнемо. Наше життя – це 
рух до певної мети. 

У моїй творчості перепліта
ються різні стилі: імпресіонізм, 
сюрреалізм, кубізм тощо. Щось 
закарбувалось міцніше, щось 
слабше… Вплив переживають 
всі художники, важливо – як і на
скільки. Потрібно це пережити, а 
переживши, забути і йти далі. Ще 
в часи мого навчання було не так 
багато об’єктивної літератури із 
сучасного мистецтва – воно вва
жалося «буржуйським». 

Після Жовтневої революції від
булася класова зміна в суспіль
стві, і мистецтво дістало підтрим
ку від влади для свого розвитку. 
Але потім це все «закопали», бо не 
в той бік, напевно, пішло. Більш 
активні й здібні митці повтіка
ли: хто на Захід, хто до Америки. 
Перша чверть ХХ століття росій
ського мистецтва – то був аван
гард. Це мистецтво паралельно 
розвивалося і в Росії, й у Німеч
чині, Франції. Тільки в Росії воно 
було яскравішим. 

Є такі художники, які форму
ють тебе, твої погляди і мають 
вплив на твоє мистецтво. А є про
сто добрі художники, але вони не 
впливають на тебе, або ж просто 
не подобаються. Ми в ті часи ба

гато не бачили. Хоча я їздив у то
дішній Ленінград, аби побачити 
Ермітаж, у Москву – в музей імені 
Пушкіна. В мене є велика колек
ція листівок із творами художни
ків, які мені подобалися. Однак 
мій викладач Тарас Миколайович 
Драган вважав, що цим не варто 
захоплюватися, бо між репродук
цією і роботою художника є вели
ка різниця. У 1976 році в Ермітажі 
мене дуже вразила робота Анрі 
Дерена «Нічний натюрморт». Я 
досі пам’ятаю цю картину, де вона 
висіла, освітлення – все… А Матіс 
розчарував, і досить сильно. Анрі 
Дерен був сучасником Матіса.

З українських митців відзначив 
би скульптора Олександра Архи
пенка і художника Михайла Бой
чука. Дуже довго, коли я малював 
на склі, я перебував під впливом 
творчості Бойчука. Його роботи 
і дотепер мені подобаються, він 
виробив свій стиль, створив свою 
школу, мав учнів, які продовжили 
його ідеї. Він дійшов до цього сти

лю на основі візантійського мис
тецтва. Якщо на художника має 
вплив якийсь видатний майстер – 
це прочитується і, думаю, в цьому 
нічого поганого немає. 

– Розкажіть про свою освіту.
– Я навчався у Львівському 

училищі прикладного мистец
тва імені Труша, на відділенні 
кераміки. Коли закінчив навчан
ня, мене призвали до армії. Піс
ля звільнення вступив до Львів
ського державного інституту 
декоративноприкладного мис
тецтва, на відділення художньо
го скла.

– Напевно, Ви любите їздити 
за кордон на різні мистецькі по-
дії – виставки, пленери…

– Я був на багатьох різних ви
ставках за кордоном – у Берліні, 
Варшаві, Кракові, Познані, Вроц
лаві, Ольштині. Є художники, на 
роботи яких дивлюся – і мені зда
ється, що вони зроблені недавно, 
а насправді їм по 300–400 років. 
Наприклад, класичний храм у Ра
венні, в якому вгорі розташована 
мозаїка: з одного боку цариці, з 
іншого – царі. Дві величезні мо
заїки, виконані у візантійському 
стилі. І таке враження, що їх ство
рили вчора… У Берліні виставле
ний Пергамський алтар, це вели
ка споруда, поміщена у ще більшу. 
Є Вавилонська брама. Це сильно 
вражає людину. Я пам’ятаю фото 
базальтових скель в Америці, їм 
мільйони років, хотів би побачи
ти їх наживо. 

– Пленери – це значна части-
на Вашого життя. Ви їздите на 
пленери і як учасник, і навіть як 
організатор. На мою думку, це 
дуже цікаво! Це дає поштовх та 
розвиток Вашій творчості і Ва-
шій особистості.

– 1988 року я вперше поїхав на 
пленер у Закарпаття. І так трива

ло декілька років поспіль, інколи 
й двічі на рік. Ми ходили в гори 
з етюдниками, часом навіть по 
8 кілометрів. У 1998 році я впер
ше потрапив на пленер у Польщі, 
який проводило Бюро мистець
ких виставок, – в Голухові, біля 
Каліша, воєводство Великополь
ське. Відтоді майже щороку їж
джу на пленери до Польщі, Сло
ваччини, Німеччини, Румунії. 

Бували такі роки, коли вдава
лося побувати на 12 пленерах за 
літо, хоча, як правило, їжджу на 
2–3. Деякі художники не мають 
майстерень, і їм зручно їздити на 
подібні заходи. Особисто я маю 
майстерню, тому з цим у мене 
проблем не виникає. На плене
рах я ходжу на природу і творю. 
У Тернополі я зазвичай етюдів не 
пишу. Щодо змальовування крає
виду з фотографії, то колись, при
гадую, в мене нічого не виходило. 
Пізніше так вийшло, що в трав
ні під час трьох пленерів весь час 
лив дощ. А оскільки організатори 
запланували виїзди на природу, 
дехто з учасників зробив фото. І 
я змушений був спробувати, як це 
– малювати з фотографії. І в мене 
непогано вийшло. На пленерах, 
як правило, організатори просять 
художників намалювати щось 

конкретне: або споруду, або крає
вид. Бо ця картина їм залишаєть
ся. А потім художники вже мо
жуть малювати, що їм хочеться.

Щодо тих пленерів, які я ор
ганізовую, то проходять вони у 
чудовому місці – Голухові, що 
біля Каліша. Там є величезний 
старий парк із замком, озерами, 
кав’ярнями і чудовими людь

ми. В цілому, провів 12 плене
рів, у яких взяли участь понад 
сто митців із різних країн світу. 
Мені це подобається. Колись ху
дожникам платили за таке гро
ші, але ті часи минули, і тепер 
просто запрошують, забезпечу
ючи проживанням і харчуван
ням, інколи повертають кошти 
за проїзд. Є і такі пленери, за 
участь у яких художники повин
ні доплачувати. У мене в списку 
завжди є більш ніж достатньо 
художників, яких я можу запро
сити, – з України, Польщі, Біло
русі, Словаччини, Америки, Ні
меччини, Голландії… 

– Що Ви найбільше любите?
– Люблю природу. Подобається 

горбиста поверхня – як на Пол
тавщині. Мені там дуже сподо
балося: далекий горизонт, але все 
в горбах, плавнях, туман. Гарний 
пейзаж. Не просто рівнина й одне 
дерево. Людина – це продукт при
роди, і вона воює з природою. Ми 
хочемо, щоб усе було понашому. 
Тільки я не знаю, чи від того лю
дина виграє. 

Мій батько був агрономом. То 
я вмію працювати на землі, бо в 
селі виріс. Знаю, як копати, са
дити, обрізати дерева. Хоча така 
важка робота не дуже подоба

ється. Люблю на природі відпо
чивати. Люблю тварин, котів, 
собак, люблю жінок. Не люблю 
зиму, бо короткий день, але люб
лю її, бо холодно. А літо не люб
лю, бо спекотне, а за таких умов 
не можу зосередитися, хоча вліт
ку довгий день…

Інтерв’ю записала Лілі БІЛИК

«Ворони над озером». 2010
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Показ вистави «Приборкання 
непокірної», що відбувся 
на честь 80-річного ювілею 
режисера-постановника, 
народного артиста України, 
лауреата Національної 
премії імені Тараса Шевченка 
Сергія Данчека, став святом 
демократії та сповіді учнів 
маестро, які грали не лише 
на честь, але й на пам’ять 
і пошану вчителя.

Леся САМІЙЛЕНКО

П
еред початком виста-
ви глядачі побачили 
документальну кіно-
стрічку, в якій і сам 
режисер, і його коле-

ги та учні розповідали про свою 
любов до акторської професії та 
відданість театру. І в одному з ко-
ротких сюжетів було сказано про 
головне, що давало маестро змо-
гу підняти Національний ака-
демічний драматичний театр 
імені Івана Франка до світового 
рівня. Адже, за словами колег, у 

театрі і на сцені цей митець ро-
бив те, що підказувало його сер-
це і творчий порух. Міг собі до-
зволити бути вільним і робив усе 
«по-данченківськи», що вирізня-
ло його творчий стиль і режисер-
ський почерк.

Тож неспроста саме у цей ве-
чір на сцені театру пройшла ви-
става, яка була несподівано віль-
нодумною, адже актори не лише 
дозволяли собі навіть імпровізу-
вати, але й грали якось особливо 
натхненно, нібито звертаючись у 
своїх помислах до вчителя, який 
бачить їх і там… за межею. Бо ж 
так буває у творчому бутті тих, 
кого він навчив свого часу бути 
слугою Мельпомени не за профе-
сійною належністю, а від Бога. І, 
схоже, що ці уроки стали не лише 
прикладом для продовження тра-
дицій театру, але й правилом бут-
тя його послідовників. 

Перед початком спектаклю 
актори згадали про вчителя, 
уклінно подякували за все, бо 
усвідомлювали його незриму 
присутність і відповідальність 
перед пам’яттю майстра і пу-

блікою, котра у цей вечір зібра-
лась не лише заради насолоди 
від театрального дійства, але й 
з думкою долучитися до події, 
пов’язаної з Сергієм Данченком. 

Грали народні артисти України, 
учні майстра: Олексій Богданович 
(Петруччо), Остап Ступка, Анато-
лій Гнатюк, Василь Мазур, Воло-
димир Коляда, Станіслав Станке-
вич, Євген Шах у – гармонійному 
ансамблі із заслуженими мистки-
нями театру: Тетяною Олексенко-
Жирко (Катаріна), Валентиною 
Ілляшенко, Назаром Задніпров-
ським, Володимиром Нікола-
єнком та іншими… Вийшло так 
захопливо, як може бути, коли 
актори відчувають якусь особли-
ву відповідальність за честь і сла-
ву свого наставника. У виставі 
також брали участь артисти бале-
ту – Вікторія Зубкова та Олексій 
Санжак, і це додало режисурі те-
атрального дійства якогось осо-
бливого звучання. І вже 255-ий, за 
словами ведучого, показ не став 
ані обтяжливим для самих акто-
рів, ані розчаруванням для публі-
ки. Вечір був особливим для всіх. 

У фойє Київського планетарію 
Товариства «Знання» України 
було розгорнуто дві виставки.
Одна – з приватної колекції ви-

дань Шевченкового «Кобзаря» 
різних років шевченкознавця 
Є.  Дроп’ятого; інша – експозиція 
творів народного художника Укра-
їни, лауреата Шевченківської пре-
мії В.  Франчука, присвячених Ве-
ликому Кобзареві. 

Літературно-мистецький вечір 
з нагоди дня народження Т. Шев-
ченка розпочався на сцені плане-
тарію зі вступного слова голови 
правління Товариства «Знання» 
України, члена-кореспондента 

НАПНУ, професора В. Кушерця. 
Хор Товариства – «Чумаки» – ви-
конав вінок пісень на вірші Тара-
са Шевченка «Не жди сподіваної 
волі». 

Справжньою окрасою свята 
стала вистава-містерія за твора-
ми Т. Шевченка «Великий льох» у 
виконанні студентської театраль-
ної студії «Слово» Національної 
академії керівних кадрів культу-
ри і мистецтв. Автор сценарію 
і режисер-постановник виста-
ви – заслужена артистка України, 
професор НАКККіМ Ольга Шлем-
ко – зворушливо прочитала вірш 
Т.  Шевченка «Мені однаково…» 
Вона розповіла, що сьогодні цю 
поезію в рамках міжнародного 
флешмобу Global Shevchenko ви-

конали тисячі людей у різних ку-
точках світу, передаючи естафету 
слова Великого Кобзаря від сер-
ця до серця, творячи єдиний сві-
товий шевченківський духовний 
простір. 

Актори – студенти НАКККіМ – 
успішно впоралися зі своїми до-
сить складними ролями. Адже 
для відтворення таких символіч-
них образів, як три душі, три во-
рони, три лірники, матері України, 
та інших персонажів – потріб-
на неабияка акторська майстер-
ність, добре володіння сценічним 
словом. 

Режисеру-постановнику за до-

помогою вдало вибудуваного 
сценарію та цікавих, образно-
метафоричних знахідок вдалося 
змалювати трагічний образ Укра-
їни від середини ХVII століття і до 
наших днів. Хоча сцена планета-
рію і не пристосована для подіб-
них вистав, купол зоряної зали 
надав сценічному дійству якогось 
вселенського масштабу.

По закінченні спектаклю на 
адресу ї ї учасників лунали вигу-
ки «Браво!», «Молодці!», заклики 
показати це дійство широкому 
загалу. Вистава дозволила гляда-
чам причаститися Шевченковим 
словом, духовно піднестися до 
його висот. 

В.  ПАНАФІДІН

«ВЕЛИКИЙ ЛЬОХ» НА 
СЦЕНІ КИЇВСЬКОГО 
ПЛАНЕТАРІЮ

ЧЕСТЬ, АБО
«ОКАТЕРІНЕННЯ ПЕТРУЧЧО»

КРАЩЕ З НАДБАНЬ
23 березня Музей сучасного 

мистецтва України відкрив третю 
главу проекту «Скарби колекції 
з музейної збірки. «БІЛИЙ АЛЬ-
БОМ».

Сімдесят дев’ять самобутніх 
вишуканих авторів потішать 
творчістю глядача, дозволять 
зануритися у глибини філософ-
ських переживань; проникну-
ти у незвичайні кольорові світи; 
відчути нереальну чистоту, кра-
су, відкритість і тепло сердець 
неймовірних митців. У цьому за-
певняють музейники, розповіда-
ючи про учасників виставки.

Прониклива Лариса Бровді 
та колоритний Іван Бровді від-
криють щедру українську душу. 
Олександр Аксінін, якого назива-
ли львівським Дюрером, здивує 
скрупульозним опрацюванням 
деталей. Зачепить і надасть змо-
гу подумати Василь Бажай. Не 
дасть пройти повз свої роботи й 
засновник гіперреалізму Сергій 
Базілєв. Введе в медитативний 
стан живопис Едуарда Бельсько-
го. Зачарує магнетизмом образів 
праця Володимира Бовкуна. Об-
дарує світлом Олег Волошинов.

Іван Марчук своїм «пльонта-
нізмом» вплете нас у свій осо-

бистий ритм і колір та заволо-
діє свідомістю. Кожен зробить 
своє відкриття у творі Павла 
Макова. Поціновувачів загіпно-
тизує робота молодої таланови-
тої художниці Зої Орлової. По-
веде за собою у знайомий світ 
оптимістично-несподіваний 
Михайло Демцю. Нерозгадану 
таємницю відшукаємо у косміч-
ного митця Олексія Малиха. На-
повнить оптимізмом Олексан-
дра Прахова. Жива, пульсуюча 
пластика твору Олени Рижих за-
нурить у філософський стан…

Лідія  ОРЛЕНКО
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На полицях книгарень 
з’явився світовий бестселер, 
який розкриває правду 
про приховані злочини 
вищого керівництва 
Російської Федерації

Тарас ГОЛОВКО

Н
айменші ілюзії щодо 
того, з ким маємо 
справу на Донбасі та 
в Криму, остаточно 
руйнуються, коли зна-

йомишся з книгою «Війни Путіна. 
Чечня, Грузія, Україна: незасвоє-
ні уроки минулого», випущеною 
наприкінці минулого року хар-
ківським видавництвом «Віват» 
за бюджетною програмою «Укра-
їнська книга». Її автор – Марсель 
Х. Ван Херпен – експерт із питань 
безпеки у Східній Європі та на те-
рені пострадянських країн, керів-
ник аналітичного центру Cicero 
Foundation в Маастрихті (Нідер-
ланди).

Якщо коротко охарактеризу-
вати це науково-популярне ви-
дання, то, мабуть, уперше авто-
ритетним західним аналітиком 
систематизовано злочини вищо-
го політичного керівництва Ро-
сійської Федерації, зокрема, Вла-
діміра Путіна.

Книга починається з ретро-
спективного огляду зароджен-
ня Російської імперії, розбудова-
ної шляхом постійних завоювань 
прилеглих до Московського кня-
зівства територій. Згадуючи часи 
від Івана Грозного до Миколи ІІ, 
автор доходить висновку, що всі 
реформи в деспотичній росій-
ській державі відбувались одра-
зу, як вона зазнавала поразок у 
загарбницьких війнах. Ця тен-
денція мала своє продовження і 
в ХХ столітті, коли Радянський 
Союз, як правонаступник Росій-
ської імперії, програв війну в Аф-
ганістані. В результаті з’явилась 
«Горбачовська перебудова», яка 
виявилася невдалою спробою пе-
реформатувати СРСР, аби запо-
бігти його розпаду.

Марсель Х. Ван Херпен у своїй 
книзі виокремлює чотири корені 
російського імперіалізму: геогра-
фічне розташування, економічна 
система, сталі традиції експансії і 
свідома політика експансії, здій-
снювана керівною елітою росій-
ської влади. Саме в цих координа-
тах відбувались і, власне кажучи, 
відбуваються, коли йдеться про 
сучасну Україну, криваві війни 
нинішнього правителя РФ Владі-
міра Путіна.

Незасвоєними уроками мину-
лого, як стверджує автор, мож-
на вважати трагічні, а точніше, 
катастрофічні події у Чечні, що 
відбулися під час так званих Пер-

шої і Другої чеченських воєн. 
Те, як вони велись регулярни-
ми військами Російської Феде-
рації проти малочисельної армії 
ново утвореної Ічкерії, а головне 
– проти місцевого цивільного на-
селення, має стати предметом де-
тального розгляду Міжнародного 
трибуналу в Гаазі.

Килимові бомбардування Гроз-
ного 1995 року російсь кою авіа-
цією, як пише у книжці голланд-
ський аналітик, можна прирівняти 
до бомбардувань Дрездена у роки 
Другої світової війни. Тоді у столи-
ці Чечні, за оцінками російських 
правозахисників, загинуло від 25 
до 29 тисяч (!) мирних жителів. 
Марсель Х. Ван Херпен вважає, що 
російські військові – всі без винят-
ку: і ті, що віддавали злочинні на-
кази, і ті, хто їх виконував, – мають 
сісти на лаву підсудних за рішен-
ням Міжнародного три буналу.

Далі дії російської армії у зброй-
ному конфлікті в Чечні автор 
розглядає за шістьма категорія-
ми. Це: нальоти, використання 
найман ців (контрактників), про-
ведення чисток (зачисток) (чи-
тай: фізична ліквідація, – авт.), 
створення так званих фільтра-
ційних пунктів (читай: сучас-
них концентраційних таборів, 
– авт.), здійснення «насильниць-
ких зникнень», чеченізація (чи-
тай: стравлювання представни-
ків одного етносу, – авт.).

До речі, слову «зачистка» Мар-
сель Х. Ван Херпен приділив осо-
бливу увагу, оскільки цей тер-
мін дуже часто, можна навіть 
сказати тотально, почав вико-

ристовуватися російським по-
літикумом із приходом до влади 
Владіміра Путіна. І як тут не зга-
дати одного з прихильників його 
внутрішньої і зовнішньої полі-
тики, екс-депутата Держдуми 
РФ В’ячеслава Ніконова – онука 
горе звісного сталінського нар-
кома Молотова. Типовий росій-
ський шовініст у дні Революції 
Гідності неодноразово в ефірі 
центральних російських каналів 
заливався слиною, вимагаючи 
«зачистити» Майдан.

Саме в Чечні Росія наочно про-
демонструвала небажання до-
тримуватися міжнародних угод, 
які запобігають масовому зни-
щенню цивільного населення під 
час збройних конфліктів. Автор 
у книзі наводить шокуючі факти 
використання збройними сила-
ми РФ забороненого озброєння 
взимку 2000 року в містах і се-
лах Чечні. Всупереч Женевській 
конвенції, була застосована важ-
ка вогнеметна система (ТОС-1) – 
наземна установка для запуску 
запалювальних ракет, яку в ро-
сійській армії цинічно називають 
«Буратіно». Між іншим, її слід по-
мітили і в Україні, коли Росія та-
ємно перекидала цю зброю ма-
сового враження для підтримки 
бойовиків на Донбасі.

Описуючи, в повному розумін-
ні цього слова, пекло, яке росія-
ни влаштували чеченцям упро-
довж двох військових кампаній, 
кожне авторське посилання в 
книзі стосовно того чи іншо-
го злочину, вчиненого ЗС РФ на 
території бунтівної республіки, 

має обов’язкове 
доку ментальне під-
твердження. Зокре-
ма, дуже часто у своїй 
розвідці голландський 
аналітик цитує Анну 
Політковську – опози-
ційну російську 
ж у р н а л і с т к у 
українського 
походження, 
вбиту 2006 
року за пра-
возахисну і 
професійну 
діяльніс ть 
– у день на-
родження 
Владіміра 
Путіна. 

 Марсе ль 
Х. Ван Хер-
пен згадує 
її в кон-
тексті роз-
к р и т т я 
ще одного 
ж а х л и в о -
го злочину 
російської солдатні. Йдеться про 
примусові зникнення та підри-
вання тіл чеченців, захоплених 
спеціальними російськими під-
розділами на території Чечні. 
Як вважає автор, це робилося з 
кількох причин. По-перше, при-
ховати власну участь; по-друге, 
не розкривати назви військового 
підрозділу, задіяного в караль-
ній акції; по-третє, зберегти в 
таємниці тортури, застосовані 
до полонених; і, по-четверте, за-
секретити результати цієї діяль-
ності. 

Крім згадуваної Анни Політков-
ської, яка, звичайно, знала про ці 
жахливі злочини, автор наводить 
у книзі ще одну промовисту ци-
тату, яка належить кореспонден-
ту газети The Guardian Кристині 
Курчаб-Редліх: «Підривання лю-
дей – чи то живих, чи мертвих – 
[…] стало найновішим методом 
у діяльності федеральної армії у 
цьому конфлікті. 

Прикладом найрезультативні-
шого застосування цього методу 
були події 3 липня [2002 року], 
коли у містечку Мескер-Юрт 
було зв’язано і підірвано 21 осо-
бу – чоловіків, жінок та дітей, а 
їхні рештки викинули у рів. Та-
кий метод позбавлення жит-
тя жертв був, із точки зору ви-
конавців, високоефективним, 
оскільки унеможливлював під-
рахунок тіл чи взагалі їх вияв-
лення».

Описувані західним журна-
лістом обставини знищення 
ув’язнених людей різної статі 
й віку російськими військови-
ми – дають підстави прирівня-
ти їх до нацистів часів Третього 
Рейху, зокрема, до підрозділів 

 SS-Einsatzgruppen, злочини яких 
не підлягають строку давності.

Марсель Х. Ван Херпен в остан-
ніх розділах книги жорстко 
критикує міжнародну спільно-
ту, особливо європейські краї-
ни, які не спромоглися критич-
но поставитися до всіх злочинів, 
вчинених Росією у Чечні. Керів-
ники держав, котрі входять до 
Європейського Союзу, тривалий 
час вважали, що події на Кав-
казі є внутрішнім конфліктом 
Російської Федерації, а війна з 
непокірними чеченцями розгля-
далась ними як збройна бороть-
ба з ісламським тероризмом. Це в 
результаті призвело до подальшої 
військової експансії Росії спочат-
ку в Грузії, а потім і в Україні.

Дуже часто від українських по-
літологів можна почути тезу, що 
російський народ у загальній масі 
не несе відповідальності за вище 
керівництво своєї країни. Мар-
сель Х. Ван Херпен спростовує 
цей стереотип, оскільки росій-
ське суспільство неодноразово 
демонструвало свою готовність 
до сприйняття геноциду чечен-
ців, інгушів, дагестанців, а тепер 
ще й кримських татар в анексо-
ваному Криму, які не забули про 
сталінські депортації, смерть со-
тень тисяч співвітчизників, зни-
щення майна, каліцтво – і вну-
трішньо готові до реваншу.

Пророчо сьогодні звучать сло-
ва колишнього президента Че-
хії Вацлава Гавела, сказані ним 
ще 1997 року в інтерв’ю корес-
понденту газети Le Monde; ними 
Марсель Х. Ван Херпен закінчує 
свою книгу: «Я вже казав це бага-
то разів: якщо Захід не стабілізує 
Схід, то Схід дестабілізує Захід».

ЧЕЧНЯ, ГРУЗІЯ, УКРАЇНА… 
ХТО НАСТУПНИЙ?

Марсель Х. Ван Херпен
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Березневі пам’ятні дні біля 
могили Тараса Шевченка 
кожного разу пробуджують 
найдорожчі почуття, 
актуалізують смисли 
життя, яких найбільше 
потребує суспільство. У 
2017 році лейтмотивом 
урочистостей був мир, 
єдність, любов до України. 

Н
а «Прощу до Кане
ва» вже втретє при
були паломники Ки
ївської архиєпархії 
Української греко

католицької церкви разом із 
Блаженнішим Патріархом УГКЦ 
Святославом Шевчуком та вла
дикою Йосифом (Міляном), 
єпископомпомічником Київ
ської архієпархії, які очолили ар
хієрейську Божественну літур
гію в церкві Покрови Пресвятої 
Богородиці. По завершенні біля 
святої обителі було висадже
но символічне дерево єднання, 
а також біблійне дерево – смо
ківницю, після чого здійснено 
урочистий хід на Тарасову гору. 
Церемонія покладання квітів 
до пам’ятника Т. Шевченку за
вершилась панахидою за упокій 
душі Тараса та всіх полеглих за 
волю України. 

Цього дня було оголошено 
Всеукраїнську акцію «Парост

ки єднання» – біля могили Коб
заря, неподалік від меморіаль
них столітніх дубів, що з їхніх 
жолудів розростуться дерева в 
місцях, пов’язаних з ім’ям Тара
са Шевченка. Священикам було 
передано паростки дубів, які 
вони повезли до Києва,  Вінниці, 
Чернігова, Черкас, Вишгорода, 
Білої Церкви, Фастова, Ірпеня, 
Василькова, Обухова, Ніжина, 
Золотоноші, Вишневого.

В акції взяли участь: міністр 
культури України Євген Ни

щук, міністр екології та природ
них ресурсів України Остап Се
мерак, генеральний директор 
Шевченківського національ
ного заповідника Мар’ян Пі
няк, представники органів вла
ди, місцевого самоврядування, 
громадськість. Гості оглянули 
експозицію музею Тараса Шев
ченка, а на згадку про ці події за
лишилися пам’ятні записи.

Ольга БІЛОКІНЬ, 
Лариса МИКОЛЕНКО

«Знати, щоб передбачити, 
передбачити, щоб 
діяти» – саме під таким 
гаслом пройшли заняття 
в рамках школи безпеки 
15 березня у Дніпровській 
районній бібліотеці для 
дітей імені П. Усенка.
Ознайомити дітей з елементар-

ними засобами профілактики ди-
тячого травматизму, нещасних 
випадків на вулиці, підвищити рі-
вень практичної підготовки щодо 
дій в екстремальних ситуаціях 
у формі інтерактивного заняття 
«Безпечна вулиця» – із такою ме-
тою завітали до бібліотеки пред-
ставники Консультативної мі-
сії Європейського Союзу на чолі 
з Лучіано Скамбіато Лічіарді та 
шкільні офіцери поліції Олек-
сандр Коцар і Ганна Чумас.

Справжньою несподіванкою 
для бібліотекарів, батьків, учите-
лів та дітей стала промова пред-
ставника Консультативної місії ЄС 
із реформування сектору цивіль-
ної безпеки Лучіано Скамбіато 
Лічіарді та його особиста участь 
і підтримка у тренінгових зма-
ганнях. Всі мали змогу пограти у 
регулювальників та пішоходів на 
вулиці, дізнатися про «дорожні 
пастки», які можуть очікувати на 
пішохода, а також навчитися, як 

правильно їх уникати. Закріпили 
отримані знання переглядом ві-
деоматеріалів «Азбука безпеки на 
дорозі тітоньки Сови».

У спілкуванні з учнями 5-их класів 
школи № 81 та НВК № 141 «ОРТ» на 
тему безпечного користування Ін-
тернетом під час онлайн-круїзу – 
у поліцейських була дуже важлива 
місія – попереджувальна. Останнім 
часом у соціальних мережах на-
бирають популярності небезпечні 
«челенджі» та соціальні групи, які 
підштовхують школярів до суїци-
дальних намірів. Діти, які потрапля-
ють під вплив подібних спільнот, 
можуть завдати собі непоправної 
шкоди. У форматі відкритого діа-
логу моделювали ситуації, розгля-
дали плюси та мінуси Інтернету, 
наводили приклади і ставили за-
питання. Відеоматеріали «Подорож 
в Оn-ляндію» ознайомили з основ-
ними загрозами, які є в мережі, та 
засобами боротьби з ними.

На згадку всі отримали позитивні 
емоції й тематичні подарунки: бей-
сболки, світловідбивальні браслети, 
корисні книжки з правил дорож-
нього руху «1001 та 1 поворот», бу-
клети, календарі, синьо-жовті куль-
ки, цукерки. Емоції переповнювали 
всіх: і школярів, і самих патрульних. 

Ганна КУХАЛАШВІЛІ 
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ЛІТОПИС ЦЕРКВИ 
ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ 
БОГОРОДИЦІ:
Щире спасибі за відкриту гос-

тинність, за можливість со-
борною молитвою пом’янути 
Великого Тараса. Благословення 
Господа на вас!

Святослав, 11.03.2017 року Божого

* * *
Маленька козацька церква 

об’єднала навколо Великого Сина 
рідного народу велику українську 
Церкву Київського Християнства 
у молитовній єдності за краще за-
втра, за добру пам’ять в Запові-
тах «чиїх синів, чиї ми діти».

Йосиф, єпископ-помічник Київської 
архієпархії УГКЦ

* * *
Духовно натхненний спіль-

ною молитвою в маленькому, 
але такому Великому Храмі! Це 
сакральне місце біля Тарасової 
Гори має нас єднати і спрямову-
вати наші молитви в ім’я миру, 
процвітання Українського На-
роду, міці Української Держави!

Із вдячністю, міністр культури України 
Євген Нищук, 11.03.2017

* * *
Мрія збулася… Дякую Богові за 

Великого Кобзаря… Дякую Кобза-
рю. Дякую моєму батьку Євгену 
за любов до України через Кобзаря.

11.03.2017 р. Б., отець Іван Сохан, 
Івано-Франківськ – Київ (Аскольдова 

могила)

ПАРОСТКИ ЄДНАННЯ

КНИГА ВРАЖЕНЬ 
ВІДВІДУВАЧІВ 
ШЕВЧЕНКОВОЇ МОГИЛИ:
Дякую за збереження творчої 

спадщини Великого Кобзаря.
Порошенко Марина, 10.03.2017

* * *
11 березня 2017 р. на Тара-

совій горі розпочалася акція 
«Паростки єднання», яка за-
початкована Українською греко-
католицькою церквою та під-
тримана Урядом України в особі 
міністра природи та міністра 
культури. Єдність має багато 
вимірів та проявів. Тарас Шев-
ченко об’єднав українську націю. 
Ми несемо по всій Україні па-
ростки Тарасового дуба. Гарна 
нагода єдності та майбутньої 
перемоги українського народу!

Семерак Остап, міністр екології та 
природних ресурсів, 11.03.2017

* * *
Я залишилась під великим вра-

женням від музею Тараса Шевчен-
ка. Щаслива, що поїхала вшану-
вати пам’ять нашого Великого 
Кобзаря. Вічна пам’ять Тарасу!

11.03.2017. Пазюк Марія, м. Бровари 
Київської області

БЕЗПЕЧНИЙ ПРОСТІР
У БІБЛІОТЕЦІ ДЛЯ ДІТЕЙ




