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ОТОЧЕННЯ СЕЛА
У ніч з 27 на 28 лютого 1944 року 

німецькі війська оточили Гуту Пе-
няцьку звідусіль. Усі дороги і  на-
віть стежки перекрили кулеметни-
ми заслонами.

Підрозділи німецького війська, 
які прибули у другій половині дня 
27  лютого 1944 року, ночували 
в  хатах сусідніх із Гутою Пеняць-
кою сіл: Жаркова, Голубиці й Пе-
няків; вони одними з перших, ще 
затемна, вирушили пішки до Гути 
Пеняцької і брали участь у її ото-
ченні та в ранковому штурмі. Се-
ред німецьких військ були частини 
4-ої моторизованої поліцейської 
дивізії СС, які складалися з  нім-
ців і  сілезьких поляків. У передо-
вих колонах перебували і сформо-
вані з  українських добровольців 
три роти 4-го галицького добро-
вольчого полку СС, зокрема 5-та 
рота 2-го батальйону, яка приїха-
ла саньми форшпану о  2-й годи-
ні ночі у Жарків з Конюшкова; 4-а 
важка рота 1-го батальйону, що 
прибула з  мінометами зі Струти-
на і солдати якої ночували у хатах 
Жаркова та Голубиці; 6-а рота 2-го 
батальйону, що з Підкаменя заїха-
ла підвечір у  Пеняки, де вона пе-
реночувала. Усіма трьома ротами, 
які складалися із солдатів-україн-
ців, командували німці або поля-
ки-фольксдойчери, ними  ж були 
укомплектовані офіцери на рівні 
взводів; підофіцерами (старшина-
ми) теж служили особи арійсько-
го походження. Такий у галицьких 
добровольчих полках СС існував 
порядок.

Командира 4-го галицького до-
бровольчого полку СС –  полков-
ника Зігфріда Бінца у Гуті Пеняць-
кій не було –  у  цей день він брав 
участь у воєнному параді в Золоче-
ві разом з окремими підрозділами 
очолюваного ним полку. (Львів-
ські вісті. – 1944. – 2 бер.). Очевид-
но, що під виглядом параду зібра-
ли додатковий резерв військ, який 
могли використати в  разі заго-
стрення ситуації в Гуті Пеняцькій.

Прізвища командирів 5-ї і 6-ї рот, 
як і  прізвища командирів взво-
дів та відділень невідомі. Однак 
відоме ім’я командира 4-ої важ-
кої роти –  то поляк-фольксдойчер, 
гауптштурмфюрер СС Евардер 
Курковський. Тепер у  Німеччині 
мешкають його сини і  внуки, які 
вважають себе німцями, що є ціл-
ком природним –  вони цілком ін-
тегрувалися в  німецьке суспіль-
ство та стали його повноправними 
членами. Однак про їхнє етнічне 
походження нагадує суто польське 
прізвище «Курковскі». У  книжці 
Романа Пономаренка є фотогра-
фія, на якій зображено епізод по-
казових виступів мінометників 
4-ої важкої роти; серед присутніх, 
поруч із губернатором Отто Вех-
тером, на думку автора, стоїть і ко-
мандир роти Е. Курковський. (По-
номаренко Р. Галицькі добровольчі 
полки СС. 1943–1944. –  Тернопіль: 
Мандрівець, 2018. –  С. 51).

Навіть якби усі три роти 4-го га-
лицького добровольчого полку 

СС, сформовані з  українців, при-
були в  Гуту Пеняцьку у  повно-
му складі, то це лише 300 вояків, 
що складало невелику частину 
від загальної кількості німецьких 
військ, які входили до складу айн-
зантцгрупи «Рейнгольд».

Для того, аби надійно оточи-
ти Гуту Пеняцьку та здійснити її 
розгром, потрібно було не менше 
2000 вояків. Серед них мала бути 
певна кількість слідчих, що вели 
допити, і  перекладачів польської 
мови. Оскільки людей розстрілю-
вали у  двох місцях, про що свід-
чили очевидці, то мусило бути не 
менше двох розстрільних команд. 
Окрім цього, від початку наступу 
на Гуту Пеняцьку, який розпочав-
ся між 3-ю і  4-ю годинами ранку 
та кінцем акції, яка завершилася 
вже коли стемніло, а це 18-а годи-
на, минуло 12–14 годин. Упродовж 
цього часу воєнні підрозділи в Гуті 
Пеняцькій постійно змінювалися, 
про що й говорять свідки. Для лік-
відації партизанської бази в  Гуті 
Пеняцькій німецьке командуван-
ня зосередило щонайменше 3  ти-
сячі вояків. Лише на оточення 
села з усіх боків потрібно не мен-
ше 1 тисячі, але на морозі вони не 
могли вистояти впродовж 12 го-
дин, тому їх періодично змінюва-
ли. Ось чому з  Жаркова і  Пеняк 
у  бік Гути Пеняцької відбувався 
постійний рух саней форшпану. 
Як розповів П. А. Коць, 28  люто-
го 1944 року «цілий день був рух 
у сторону Гути Пеняцької. Туди по-
їхали на санях німаки, які прибули 
у  Жарків дорогою з  Ясенова. Був 
великий рух, одні їхали у Гуту, інші 
поверталися». (Коць П. А. Спога-
ди // КіЖ. – 2018. – 19 жовт. –  С. 5). 
Далі П. А. Коць уточнює: «Коли 
німці ішли на Гуту, вони тягнули 
із собою багато зброї, кулемети. 
Німці дуже добре підготувалися 
до операції. Того війська німець-
кого було кілька тисяч. Лише через 
Жарків у  сторону Гути за два чи 
три рази пішли кілька колон у кіль-
ка сотень вояків. Але їхали ще й 
з Пеняків, Верхобужа, звідусіль. Їх 
були не сотні, а тисячі… Протягом 

усього дня 28 лютого 1944 року, то 
був понеділок, колони німців йшли 
і  їхали саньми на Гуту Пеняцьку 
дорогою з  Жаркова. А  в  Жарків 
вони прибували з Ясенова і з боку 
Дуб’я. Одні їхали в  Гуту, а  інші 
звідти верталися. Йшли пішки, 
і їхали саньми. Цілий день рух був 
великий. Я бачив, що вже по обі-
ді, десь надвечір на Гуту саньми 
поїхало багато німців. Чому кажу 
німці, бо вони шварготали по-
німецьки». (Коць П. А. Спогади  // 
КіЖ. – 2018. – 19 жовт. –  С. 5).

Подібне про німців говорив і жи-
тель села Пеняки Петро Григоро-
вич Матвіїв: «Йшли на Гуту з усіх 
боків: з Жаркова, Ясенова, Верхо-
бужа, Пеняків». (Матвіїв П. Г. Спо-
гади // КіЖ. – 2018. – 19 жовт. –  С. 7).

Важливі відомості про оточення 
Гути Пеняцької подав П. А. Коць: 
«Я розмовляв на цю тему з багать-
ма односельцями і  жителями су-
сідніх сіл, бо працював лісником 
у лісі, багатьох знав. Усі говорили, 
що Гуту оточили німці з  усіх бо-
ків, аби звідти ніхто не міг втекти. 
Навіть стежки перекрили. Мені 
люди з Пеняк говорили, що за чи-
мось вони пішли до лісу, а  там 
стояли німці і  їх повернули на-
зад. Тобто німці тоді стояли зві-
дусіль і  не пропускали в  сторону 
Гути нікого з  боку протилежних 
сіл». (Коць П. А. Спогади  // КіЖ. – 
2018. – 19 жовт. –  С. 5).

Про те, що німці взяли Гуту Пе-
няцьку у  щільне кільце оточен-
ня і наступали з усіх сторін ствер-
джують і  колишні мешканці Гути 
Пеняцької, яким вдалося вряту-
ватися, зокрема у  показах поль-
ському слідству Войцеха О. за-
писано: «Село було оточене з усіх 
сторін так, що не було можли-
вості пробитися через такий кор-
дон». (Bᶏkowski W. Zagłada Huty 
Pieniackiej. –  Kraków, 2001. –  S. 149).

А Йозеф Й. надав таке свідчення: 
«Гітлерівці сильним кільцем ото-
чили село. Раптово вистрілили ра-
кети червоного кольору. Після тих 
ракет з гітлерівських шеренгів по-
чулися постріли з мінометів. Удар 
вчинено по середині села, стався 

переполох. Люди втікали, ховали-
ся по схронах, пивницях і  де по-
пало. Потім німці стали стріляти 
з тяжкої зброї, автоматичної. Люди 
падали, як мухи. Нарешті гітлерів-
ці увійшли до села». (Там само. –  
С. 157).

ШТУРМ ГУТИ ПЕНЯЦЬКОЇ 
УСТАМИ ОЧЕВИДЦІВ 
З ПОЛЬСЬКОГО БОКУ
Наступ німецьких військ айн-

затцгрупи «Рейнгольд» на Гуту 
Пеняцьку розпочався у понеділок 
28  лютого 1944 року дуже рано –  
десь між 4 і  5 годинами. Штурм 
села відбувся при світлі ракет. Ні-
мецькі війська наступали одночас-
но з усіх боків. Наведемо свідчення 
очевидців та учасників цих подій.

У показах польському слідству 
свідка Андрія О., якого вислали 
на розвідку до поста, що на доро-
зі до Жаркова і якого там обстрі-
ляли, читаємо: «На хвильку заспо-
коївшись, я  добіг до керівництва, 
яке знаходилося в  школі, у  цен-
трі села, і там розповів про те, що 
сталося. Наказано мені, аби біг до 
себе додому. Наближаючись додо-
му, побачив, що з одного і з друго-
го боку села, з лісу вистрілено дві 
червоні ракети. То був сигнал для 
замкнення кільця оточення до-
вкола села. Вбіг додому, де зустрів 
маму, вона вже була вдягнута і за-
питала мене, що то за постріли, 
що то робиться. Відповів, що сам 
не знаю. Мама вклякла перед об-
разом Ісуса Христа і почала моли-
тися». (Bᶏkowski W. Zagłada Huty 
Pieniackiej. –  Kraków, 2001. –  S. 151).

У спогадах Яна Совінського, ко-
лишнього мешканця Гути Пеняць-
кої, записаних Владиславом Бань-
ковським, читаємо:

«У ніч з  27 на 28  лютого 1944 
року я  стояв на варті до перших 
вранішніх годин. Після зміни по-
вернувся додому, сів на бомбе-
тель та замірявся лягти спати. 
Несподівано почалася стріляни-
на. Чути було короткі постріли. 
Побачив, що на подвір’я входять 
озброєні люди в білих маскуваль-
них комбінезонах. Блискавично 
зрозумів, що сам не дам з  ними 
раду, швидко підніс віко бомбет-
ля, де сховав карабін і  амуніцію, 
прикрив покривалом і  зараз же 
відкрив двері. Увійшли німець-
кі солдати і  виставили всіх на 
двір». (Bᶏkowski W. Zagłada Huty 
Pieniackiej. –  Kraków, 2001. –  S. 78).

Леопольд Керебка згадував: 
«28  лютого 1944 року о  годині 4 
ранку. Пам’ятаю, що то була ніч 
із неділі на понеділок, а  точні-
ше –  в понеділок над ранком, нім-
ці оточили село і відкрили вогонь 
зі зброї автоматичної. Село не бо-
ронилося. З  того, що чув, знаю, 
що були в  Гуті Пеняцькій озбро-
єні аківці, але вони не чинили 
опру». (Bᶏkowski W. Zagłada Huty 
Pieniackiej. –  Kraków, 2001. –  S. 131).

Про вранішні години 28 лютого 
1944 року згадує і колишній меш-

канець Гути Пеняцької Ян Гауп-
тман:

«Перед світанком на сигнал ко-
льорових ракет, нападники стали 
обстрілювати село з автоматичної 
зброї. Народ з переляку почав ті-
кати до центру села». (Там само. –  
С. 82).

Захоплення німецьким військом 
Гути Пеняцької супроводжувало-
ся дуже сильною стрільбою, яка 
настрахала людей у сусідніх селах. 
Про таке видно із показів свід-
ка Міхала Г., колишнього меш-
канця Гути Верхобузької, відда-
леної від Гути Пеняцької на 5 км. 
Ось про що він свідчив: «28 люто-
го 1944 року коло години 4 ранку, 
коли я вже спав у домі після ніч-
ної варти, мене розбудила сильна 
артилерійська канонада і  стрекіт 
кулеметів, що доносилися з  Гути 
Пеняцької». (Bᶏkowski W. Zagłada 
Huty Pieniackiej. –  Kraków, 2001. –  
S. 126).

Стривожені стрільбою члени АК 
Гути Верхобузької, чисельністю 10 
осіб, пішли через ліс у  напрямку 
Гути Пеняцької, серед них був і зга-
даний свідок Міхал Г., який розпо-
вів, що «в лісі поблизу села (Гути 
Пеняцької –  Д. Ч.) побачив я великі 
групи солдатів, вбраних у білі мас-
кувальні комбінезони. Через де-
який час ті солдати очевидно нас 
помітили, бо почали до нас стріля-
ти з автоматичної зброї. У зв’язку 
з тим ми відступили і повернули-
ся до Гути Верхобужської». (Там 
само. –  С. 126).

Як видно зі слів Міхала Г., німець-
ке військо у великій кількості стоя-
ло в лісі з боку Гути Верхобузької, 
таке вказує на те, що Гута Пеняць-
ка тоді була оточена зусібіч.

У свідченнях польському слід-
ству колишнього мешканця Гути 
Пеняцької Йозефа К. Зазначено: 
«Мій батько розбудив нас рано 
28 лютого 1944 року, о 4-й годині 
і сказав, щоб ми сховалися у пив-
ниці свого кузена Антонія Коби-
лянського… Ми завважили, що 
на краю села вистрілено зелену 
ракету, а по хвилі –  червону і враз 
відкрився сильний обстріл». (Там 
само. –  С. 137).

Мечислав Б. у  донесенні від 
9  липня 1989 року писав: «У  по-
неділок 28 лютого 1944 року мене 
розбудила сестра Ганя, яка сказа-
ла, що маю швидко вдягатися і за-
питала чи не маю амуніції і якщо 
маю –  аби віддав її, бо село вже ото-
чене німцями, які можуть шука-
ти зброю. Я  мав кілька набоїв до 
автомата, які віддав своїй сестрі. 
Вдягнувшись, я  вийшов надвір 
і подивився на терен нашого обі-
йстя. Ранок був морозний, мороз 
сягав десь 25 °C… Коли я вийшов 
на площу біля костьолу, то поба-
чив червону ракету, яку вистріли-
ли з  боку Майдану в  напрямку 
Жаркова. Після тої ракети розпо-
чалася стрілянина зі зброї авто-
матичної і  мінометів, а  я  втік до 
костьолу, у якому вже було трохи 
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людей». (Bᶏkowski W. Zagłada Huty 
Pieniackiej. –  Kraków, 2001. –  S. 162–
163).

Колишня мешканка Гути Пе-
няцької Стефанія Ясінська згаду-
вала: «У день 28 лютого 1944 року 
дуже рано наше село стало знена-
цька обстріляне з  мінометів і  ав-
томатичної зброї… Село оточили 
з  усіх боків солдати в  німецьких 
мундирах під білими маскуваль-
ними одежами. З  усіх боків вони 
почали підходити до села. Поча-
ли виганяти з домів усіх мешкан-
ців разом з дітьми, скеровуючи їх 
до каплиці і школи, які були посе-
редині села. Солдати розмовляли 
німецькою, українською, навіть 
польською мовою із сілезьким ак-
центом». ». (Bᶏkowski W. Zagłada 
Huty Pieniackiej. –  Kraków, 2001. –  
S. 76).

Спогад Стефанії Ясінської від-
значається важливою особливіс-
тю –  вона стверджує, що солдати 
в німецьких мундирах розмовляли 
німецькою, українською і  «поль-
ською мовою із сілезьким акцен-
том». Про солдатів-українців ми 
вже сказали –  вони належали до 4-ї, 
5-ї і 6-ї рот 4-го галицького добро-
вольчого полку СС. Що стосується 
німецьких солдатів, які розмовля-
ли «польською мовою із сілезьким 
акцентом», то це є яскравим до-
казом присутності в Гуті Пеняць-
кій підрозділів 4-ої моторизованої 
поліцейської дивізії СС, команди-
ром якої був оберштурмбанфю-
рер СС Фрідріх-Вільгельм Бок, він 
же і керівник айнзатцгрупи «Рейн-
гольд», яка знищила Гуту Пеняць-
ку. Дивізію сформували в  Сілезії, 
до неї увійшли багато тамтешніх 
поляків. Їхня мова вирізнялася 
своєрідністю й наявністю в  ній 
суржика з  німецьких і  чеських 
слів. Тому цю мову добре розріз-
няли в  інших частинах Польщі й 
називали її «польською мовою із 
сілезьким акцентом». Так цю мову 
називають донині. Вона має ще й 
іншу назву –  «сілезька мова».

СІЛЕЗЬКА МОВА 
НІМЕЦЬКИХ СОЛДАТІВ 
У ГУТІ ПЕНЯЦЬКІЙ
За переписом населення Польщі 

2002 року 509 тисяч опитаних сво-
єю рідною назвали сілезьку мову, 
проте за деякими оцінками таких 
людей є до 2 мільйонів. І хоча ця 
мова не має офіційного визнання, 
нею користуються у  повсякден-
ному житті. Сілезька мова дуже 
подібна до польської, але має свої 
особливості. Відмінність можна 
проілюструвати молитвою «Отче 
наш». Сілезькою ця молитва по-
чинається так: «Uojcec naš kerys je 
w ňebjy budz pośwjyncune mjano 
Twojy…». Польською молять-
ся дещо по-іншому: «Ojcze nasz, 
któryś jest w niebie święć się imię 
Twoje…». Як бачимо, відмінність 
доволі суттєва, тому всі поляки 
добре про це знають і  називають 
мову, якою розмовляють сілезці, 
«польською мовою із сілезьким ак-
центом». Таке ми й спостерігаємо 
у спогадах поляків –  очевидців тра-
гедії Гути Пеняцької. Чимало з них 
стверджували, що під час погрому 
села німецькі солдати розмовляли 

«польською мовою із сілезьким ак-
центом». То мусили бути солдати 
4-ої поліцейської моторизованої 
дивізії СС, командир якої оберш-
турмбанфюрер СС Фрідріх-Віль-
гельм Бок командував айнзацгру-
пою «Рейнгольд», яка знищила 
Гуту Пеняцьку. Такий висновок 
випливає з  двох незаперечних 
фактів.

Перший. Якщо командира 4-ої 
поліцейської моторизованої диві-
зії СС призначили керівником айн-
затцгрупи, яка мала здобути і зни-
щити базу радянських партизанів 
та НКВД в Гуті Пеняцькій, то ціл-
ком зрозуміло, що основу цього во-
єнного формування мусили скла-
дати його безпосередні підлеглі.

Другий. Польська мова із сілезь-
ким акцентом німецьких солда-
тів, які брали участь у пацифікації 
Гути Пеняцької прямо вказує, що 
її носії походили із Сілезії, тобто 
землі, у якій сформували 4-у полі-
цейську дивізію СС.

РОЛЬ СІЛЕЗЦІВ У ТРАГЕДІЇ 
ГУТИ ПЕНЯЦЬКОЇ
Для того, аби читач краще зрозу-

мів чому в Гуті Пеняцькій 28 лю-
того 1944 року німецькі солдати 
розмовляли «польською мовою із 
сілезьким акцентом», варто загли-
битись і в це питання. Воно теж ці-
каве та проливає світло на обста-
вини та перебіг подій 28  лютого 
1944 року в селі Гута Пеняцька.

Сілезцями називають людей, що 
походять із Сілезії –  історичного 
краю на межі германських і  сло-
вянських земель.

Сілезія (польською мовою 
Śląsk, чеською Slezsko, німецькою 
Slunsk) –  край у  Центральній Єв-
ропі, розташований у  сучасній 
Польщі, Німеччині і Чехії. Сілезія 
була спірною територією, права 
на яку обґрунтовували Німеччи-
на, Польща й Австрія. Найбільші 
міста –  Вроцлав, Катовіце, Остра-
ва, Ополе. Назва Сілезія походить 
від силінгів –  германського народу 
вандалів, який тут мешкав у ІІ ст. 
н. е. У  перекладі з  давньовандал-
ської Siling-isk (Cілезія) означає 
«Земля силінгів». Наприкінці Х 
ст. (між 990–999 рр.) Сілезія була 
завойована новоствореною поль-
ською державою Мешка І і Болес-
лава Хороброго.

У 1740 році Сілезію анексував 
король Прусії Фрідріх ІІ. Як про-
вінція Прусії Сілезія стала час-
тиною Німецької імперії після її 
об’єднання у 1871 р. По завершен-
ні Першої світової війни Сілезію 
розділили між Німеччиною, Поль-
щею і Чехословаччиною.

Згідно з  умовами Версальсько-
го договору 1921 року, для визна-
чення кордону між Німеччиною та 
відродженою Польщею, провели 
референдум. За його умовами те-
риторія переходила до тієї держа-
ви, за яку висловилася більшість. 
На референдумі 40% населення 
проголосувало за входження до 
Польщі, 60% прагнуло залишити-
ся у складі Німеччини. Відповідно 
до результатів референдуму Сіле-
зію розділили: Нижня Сілезія віді-
йшла до Німеччини, а Верхня –  до 
Польщі.

Здобувши перемогу над Поль-
щею 1939 році, Гітлер повернув Ні-
меччині решту сілезьких земель, 
втрачених у результаті Першої сві-
тової війни.

Так склалося історично, що в Сі-
лезії мешкало змішане населення: 
німці, чехи і поляки. Німці стано-
вили більшість у містах, поляки –  
здебільшого на селі. Усі поляки Сі-
лезії добре знали німецьку мову. 
Зрештою там сформувався харак-
терний сілезький діалект поль-
ської мови із сильним німецьким 
і чеським впливами, тому його до-
бре розрізняли всі інші поляки.

Тут слід зазначити і те, що в Сі-
лезії історично сформувалася й 
окрема сілезька мова, дуже поді-
бна до польської, але відмінна від 
неї. І  сілезький діалект польської 
мови, і сілезьку мову поляки інших 
країв називали «польською мовою 
із сілезьким акцентом», що ми й 
спостерігаємо в окремих спогадах 
очевидців трагедії Гути Пеняцької.

Перебуваючи тривалий час під 
Пруссією та Німеччиною (1740–
1920), населення Сілезії спокійно 
сприйняло повернення у 1939 році 
німецької влади. Очевидно, що 
саме ця обставина сприяла тому, 
що сілезьких поляків масово впи-
сували у листи фольксдойчів і за-
раховували до німецького народу.

У роки Другої світової війни 
(станом на 1943 рік) у  вермахт, 
люфтваффе, крігсмаріне, вій-
ська СС та інші гітлерівські воєн-
ні формування було мобілізовано 
біля 450  тисяч громадян довоєн-
ної Польщі, в основному із Сілезії 
і  Померанії (Помор’я). У  Польщі 
й досі вважають сілезців і кашубів 
(мешканців Помор’я) найбільши-
ми зрадниками польського наро-
ду (Roman Chalecki / Злодіяння по-
ляків проти німців // https: reibert.
info  / threads  / zlodenia poljakov –  
protiv –  nencev. /).

Серед воєнних формувань з чис-
ла сілезців, які служили німецько-
му гітлерівському Третьому рейху, 
була й 4-та поліцейська моторизо-
вана дивізія СС, яка взимку 1944 
року дислокувалася в  Галичині. 
У цій дивізії значний відсоток офі-
церів, унтер-офіцерів і  солдатів 
складали поляки й сілезці. Пред-
ставники обидвох цих народів до-
бре знали і  прекрасно розуміли 
польську мову. Саме тому з  них 
і  було сформовано айнзатцгрупу 
на чолі з оберштурмфюрером СС 
(звання рівнозначне полковнику) 
Фрідріхом-Вільгельмом Боком.

Ця айнзатцгрупа 4-ї поліцейської 
моторизованої дивізії СС із чис-
ла офіцерів, підофіцерів і  солда-
тів, які добре знали польську мову, 
28 лютого 1944 року увійшла в Гуту 
Пеняцьку після її здобуття німець-
ким військом і  впродовж цілого 
світлового дня –  з  7 години ранку 
до 18 вечора допитувала польське 
населення села.

Тут слід сказати, що сілезькі по-
ляки були найбільш лояльними до 
гітлерівців, тому вони їм повністю 
довіряли, особливо фольксдойче-
рам.

Після завершення Другої сві-
тової війни територія Сілезії ві-
дійшла до Польщі, її й досі там 

називають «зємє одзискане» («від-
шукані землі»). То була найбільш 
проблемна земля і найбільш про-
блемне населення. Польський уряд 
проводив у  Сілезії етнічні чист-
ки –  німців і  фольксдойчерів ма-
сово виганяли з рідних місць і за-
селяли їхні будинки та квартири 
переселенцями з інших земель, зо-
крема, й поляками та українцями 
Холмщини, Підляшшя, Надсяння, 
Східної Галичини й Волині. Етніч-
на чистка супроводжувалася зві-
рячими злодіяннями поляків про-
ти німців, поляків-фольксдойчерів 
та тих, хто називав себе сілезцями. 
(Хто зацікавиться більш доклад-
но цією темою, радимо набрати 
в  Гуглі ключові слова: «Сілезія», 
«сілезці», «сілезька мова», «злоді-
яння поляків проти німецької мен-
шини Сілезії»). Злодіяння поляків 
у  Сілезії нічим не відрізняються 
від звірств поляків на Холмщи-
ні, Підляшші та Волині –  то видно 
з фото замучених сілезців (http: // 
www.irbooksonline.com  / polish_
artocities_p277–309.htm).

За даними перепису 1946 року 
в  Сілезії мешкало 2,3  млн. фоль-
ксдойчів.

То були поляки й сілезці. Отже, 
в  роки війни ця цифра мусила 
бути значно вищою. Лише в Сіле-
зії два з половиною мільйони осіб 
назвали себе німцями. То були не 
хто інші, як поляки-колаборанти. 
Підкреслюю, лише в одній Сілезії 
їх було 2,5 млн! А були ж ще інші 
польські території та краї, де меш-
кали поляки. У  генерал-губерна-
торстві до числа представників ні-
мецького народу (фольксдойчерів) 
записалося понад 100 тисяч поля-
ків! Чимало їх було і в Гуті Пеняць-
кій та сусідніх із нею селах.

Більша частина німців і  фоль-
ксдойчерів Сілезії була депорто-
вана до Німеччини. Тим, що за-
лишилися –  заборонили вживати 
німецьку мову. Цю «демократич-
ну» заборону в Польщі скасували 
лише в 1991 році!

Незважаючи на етнічні чист-
ки, національне гноблення, мовні 
утиски, політику ополячення, зна-
чна частина корінного населення 
Сілезії досі вважає себе окремим 
слов’янським народом з  окре-
мою мовою. За переписом насе-
лення, здійсненим у  Польщі 2002 
року, 817 тисяч осіб себе назвали 
окремим народом –  сілезцями –  то 
найбільша національна меншина 
в теперішній Польщі, яку уряду й 
досі не вдалося ополячити. Біль-
ше того, до наших днів сілезці ак-
тивно домагаються права на само-
визначення та автономію Сілезії 
у  складі Польщі. До речі, прапор 
Сілезії –  жовто-синій, точнісінько 
як в України, лише перевернутий –  
жовте вгорі, а синя смуга –  внизу.

Із вищенаведеного стає зрозумі-
лим, чому поляки, очевидці тра-
гедії Гути Пеняцької, так часто 
свідчили, що німецькі солдати й 
офіцери тоді «розмовляли поль-
ською мовою із сілезьким акцен-
том». Вони добре розрізняли цю 
мову.

Із цих незаперечних фактів ви-
пливає й інший –  наявність се-
ред німецьких військ, які вранці 

28 лютого 1944 року захопили Гуту 
Пеняцьку, сілезців, чи сілезьких 
поляків. Як найбільш лояльні до 
німців та «гітлерівського німець-
кого Третього Рейху», вони мали 
допитувати місцевих мешканців 
польською мовою. От і  відповідь 
на запитання, чому айнзатцгрупа 
під керівництвом оберштурмфю-
рера СС Фрідріха-Вільгельма Бока 
була сформована із сілезьких по-
ляків 4-ї поліцейської моторизо-
ваної дивізії СС, які з 1939 по 1945 
рік вірно служили гітлерівському 
німецькому Третьому Рейху та на-
віть брали участь у розправах над 
своїми співвітчизниками, хоча де-
кого з них вони й рятували.

«ШВАЙНЕ РАЙНЕ РУС 
КАПУТ!»
Чимало світла на питання про 

те, яке військо 28 лютого 1944 року 
здійснювало штурм Гути Пеняць-
кої проливає розповідь колишньої 
мешканки села Жарків Ганни Во-
лодимирівни Гнатюк. Процитує-
мо фрагмент із неї: « –  Коли знищи-
ли село Гута Пеняцька, мені йшов 
шостий рік –  і  дещо я  дуже добре 
запам’ятала з  тих подій. Аж див-
но, тепер часто забуваю, що ро-
билося місяць тому, а  таке давнє 
пам’ятаю…

Мені сильно врізалося у пам’яті 
таке. Десь по обіді в той день, коли 
вночі згоріла Гута, у Жаркові були 
німецькі солдати в  білій одежі. 
Вони вернулися з Гути, показува-
ли в  бік Гути і  сказали: «Швайне 
райне рус –  капут!». Хтось із дітей 
цю фразу повторив і німець засмі-
явся, сказав: «Гут» і  дав цукерку. 
Коли діти побачили цукерку, то всі 
почали кричати: «Швайне райне 
рус –  капут!». І я таке кричала. Нім-
ці дуже сміялися і всім за те дали 
цукерки.

То були німці. Словами «Швай-
не райне рус –  капут», вони хотіли 
пояснити, що в Гуті всім партиза-
нам –  вже капут, щоб ми їх більше 
не боялися, бо їх вже там нема. То 
було вдень, я  то добре пам’ятаю. 
А Гута горіла пізніше –  ввечері.

Оте німецьке «Швайне райне 
рус –  капут» я  донині пам’ятаю. 
Чогось воно мені так врізалося 
у  пам’ять, може через ті німецькі 
цукерки, бо де ми на селі їх могли 
тоді бачити?». (Гнатюк Г. В. Спога-
ди // КіЖ. – 2018. – 12 жовт. –  С. 6).

Ця фраза в перекладі з німецької 
означала: «Брудним російським 
свиням –  кінець!». Звичайно, що 
втомлених німецьких солдатів ті-
шило, що діти її повторювали, 
вони сміялися і  частували їх цу-
керками.

Цей випадок чітко свідчить про 
те, що серед німецького війська, 
яке вранці 28  лютого 1944 року 
штурмом здобуло Гуту Пеняцьку, 
перебували підрозділи з етнічних 
німців. Вони теж у  післяобідню 
пору повернулися з  Гути в  Жар-
ків. Їм на заміну в  Гуту Пеняць-
ку відбували інші військові. Після 
здобуття села та замкнення людей 
у костьолі, школі та стодолах, роз-
почалися допити й розстріли, які 
тривали до кінця дня. Їх здійсню-
вали інші, навчені для цих акцій 
слідчі та зондеркоманди.
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Гадаєте, так просто викласти всі 
свої враження від перебування 
і на фестивалі, і в місті, куди 
потрапляєш вперше, в якому 
кожна вулиця і кожна людина 
не лише є відкриттям, а й 
містять неабиякий зміст у сенсі 
вже почутого і відомого… 

Леся САМІЙЛЕНКО

О
таке зі мною коїть-
ся після повернен-
ня з  Кривого рогу, де 
протягом трьох днів 
відбувався восьмий 

міський фестиваль «Театральні 
обрії-2018». Спершу подумалося, 
що цей театрально-змагальний 
захід –  суто місцевого формату, 
бо ж чи є тут хоча б десяток са-
модіяльних театральних колек-
тивів, здатних показати якийсь 
мистецький рівень… Відповідь 
на це запитання я отримала вже 
після першого конкурсного дня, 
який закінчився піднесенням 
мого запитального тонусу до ви-
гуків «Браво!» чи «по-модньому»: 
«Вав!!!» (Для «не особо модніх» 
пояснюю, що «вавають» англо-
мовні і зокрема сленгомовні аме-
риканці, коли висловлюють за-
хват щодо особливої вартості чи 
краси, яка їх вражає). Тож при-
близно так можна висловити і мої 
підсумкові враження після пере-
гляду доброго десятка різножан-
рових вистав та прослуховуван-
ня юних читців, яких у Кривому 
розі виявилося так багато, що піс-
ля кожного виступу в моїй голові 
з’являлися нав’язливі думки про 
те, що саме це місто (до речі, бать-
ківщина «95-го кварталу») знов 
«нахабно претендує» на звання 
кузні майбутніх кадрів гуморис-
тичного розливу для українсько-
го телебачення і  радіо. Якоюсь 
особливою харизматичністю 
були наділені діти та підлітки, які 
так намагалися сподобатися чле-
нам журі, що так і сталося. Спо-
добались майже всі, за винятком 
тих, хто ще чи текст не довчив, 
чи ж перелякався так, що й у горлі 
пересохло. Але жоден з них не був 
ані сірим, ані бездарним. Вони 
і  гала-концерт оздобили своїми 
виступами, і  отримали гідні на-
городи від організаторів та чле-
нів журі. А в моїх пам’яті й серці 
залишили яскраві враження про 
своє місто, яке відкривало і  далі 
відкриває для України таланти.

Почала я  ділитися своїми вра-
женнями про фестиваль зі згадки 
про учасників номінації «худож-
нє слово», бо володарем гран-прі 
«Театральних обріїв 2018» став 
дивовижно обдарований хлоп-
чик, учасник театрального ко-
лективу «Імперія» комунального 
закладу Палац культури «Тернів-

ський» Криворізької міської ради 
Артем Муратов. Його виступ су-
проводжувався бурхливими ова-
ціями глядачів і  членів журі, які 
не втрималися від вигуків: «Бра-
во!!!». Він таки дивовижний хлоп-
чик, якого, разом з його родиною, 
після Донецьких подій пригріли 
та прийняли у  свої теплі обійми 
Кривий ріг і його добрі мешканці. 

Так, Артем, його батьки та старша 
сестра –  колишні мешканці Доне-
цька. І, судячи з усього, вже й по-
любили місто, до якого їх привела 
біда, і навіть стали його улюблен-
цями, які прославляють і, я пев-
на, ще прославлять його на всю 
Україну. А в житті цей хлопчик –  
не лише скромний і  чемний, а  й 
розумний та працьовитий. Та-
кими і є надзвичайно обдаровані 
діти. На восьмому фестивалі він 
у  свої десять років потрапив, як 
мовиться у  стрільців, у  десятку 
і став зіркою.

В гала-концерті виступала й 
учасниця зразкового колекти-
ву «Театральна студія «Лице-
дії» комунального позашкільно-
го навчального закладу «Палац 
дитячої та юнацької творчості 
Центрального Міського райо-
ну» Дар’я Смирська, викладачем 
якої є Люся Мотрук. У  її вико-

нанні «36,5» –  вірш про малень-
ку симулянтку –  прозвучав не 
лише артистично, а й повчально. 
Восьмирічна Вероніка Шмельова, 
учасниця театральної студії «Ан-
шлаг» Криворізького навчаль-
но-виховного комплексу № 35 
«Імпульс» Криворізької міської 
ради, своїм монологом «Хочу зні-
матися в  кіно» таки перекона-
ла членів журі, і, я певна, колись 
її мрія здійсниться. А  лауреатом 
диплому, який засвідчив яскра-
вість виступу виконавиці гумо-
рески Павла Глазового «Родичі», 
стала 81-річна пані, заслужений 
вчитель України Марія Дубрів-
на. Журі відзначило її призом 
глядацьких симпатій і дипломом 
учасниці, яка вірить і  підтримує 
майбутнє криворізьких театраль-
них обріїв. Тут і лапки недоречні, 
бо в  назву фестивалю закладено 
піклування про майбутнє культу-
ри краю гірників. А ще згадалася 
така, на перший погляд незначна, 
деталь у визначенні статусу фес-
тивалю: «…учасники Восьмого 
ВІДКРИТОГО міського фестива-
лю театрального мистецтва…». 
Тож цей захід відкриває не лише 
талановитих дітей, а й отаких по-
важних і  шанованих людей, які 
мають здібності та жадання про-
являти їх у будь-якому віці.

Найкращими в  номінації «Те-
атр естради, мініатюр, сучасного 
мистецтва» стали учасники теа-
тральної студії «Аншлаг» Криво-
різького навчально-виховного 
комплексу № 35 «Імпульс» Кри-
ворізької міської ради, які у сво-
їй виставі «Балаган» продемон-
стрували всі елементи жанру так 
яскраво і талановито, що хотіло-
ся лише побажати їм аншлагів, 
аншлагів і ще раз аншлагів.

Взяли за душу і пронизали сер-
це виконанням вистави «Брама 
часу» й учасники зразкового ко-
лективу «Театральна студія «Лі-
цедії» –  учні талановитого пе-
дагога Люсі Мотрук. Усе в  цій 
роботі було незвичним –  і  режи-
сура, і музичний супровід піснею 

«Кача», і  майстерне виконання, 
яке продемонстрували дев’ятеро 
талановитих юних акторів.

Високо оцінена була і  вистава 
театральної студії «Крила» кому-
нального підприємства «Криво-
різький міський театр ляльок» 
Криворізької міської ради. Ви-
става «Гусенятко Дорофей» Ніни 
Гарнет у постановці О. Мостово-

го стала улюбленою не лише для 
глядачів, а й для членів журі.

Ще однією окрасою фестивалю 
і  в  конкурсній програмі, і  в  га-
ла-концерті був театралізований 
показ мод. Уявімо виступи теа-
тру паперових костюмів «Тіні» 
Апостолівського будинку дитячої 
творчості відділу освіти Апосто-
лівської міської ради, Народного 

колективу школи моделей «Вітра-
жі» палацу культури «Централь-
ний» комунального закладу «Па-
лац культури Тернівський», та 
ще додайте враження від виступу 
театру мод «Адамант» комуналь-
ного позашкільного навчального 
закладу «Центру художньо-ес-
тетичної творчості дітей та юна-
цтва «Орфей» Криворізької місь-
кої ради. Краса!!!

Зворушили і  «Ягідки черни-
ченьки». Бачили  б ви цю теа-
тральну виставу, у  якій наймо-
лодші таланти представляли 
Народний колектив школи моде-
лей палацу культури «Централь-
ний»… Дивовижний сплав ес-
тетичного смаку, бажання бути 
артистами і  світлої енергії, яка 
полилася в  глядацьку залу так 
щедро, що вона засяяла усмішка-
ми глядачів та членів журі.

У номінації «Музично-драма-
тичний театр» була майстерно 
виконана вистава «Утоплена» те-
атральної студії «Аншлаг» Кри-
ворізького навчально-виховного 
комплексу № 35 «Імпульс». А  ще 
криворіжці виявили свою гос-
тинність такою собі туристичною 
казкою, під назвою «Запрошуємо 
до України» де художньо предста-
вили різні куточки та пам’ятки 
культури, якими ми можемо пи-
шатися і бути цікавими туристам, 
та й самим собі.

Я певна, що якоюсь мірою здій-
снилася мрія генератора та орга-
нізатора фестивалю пані Олени 
Сулими про те, щоб усі учасни-
ки та керівники колективів стали 
друзями і  контактували між со-
бою як люди, які роблять спільну 
шляхетну справу. Щось із цього, 
краплина до краплини таки й ви-
ллється у велику ріку, яка змиє всі 
негаразди, що є у суспільстві.

Не можу не поділитися тими 
враженнями, які отримала від 
екскурсії містом, на шахту й 
у краєзнавчому музеї. Вони є та-
кими потужними, що я  й досі 
відчуваю спрагу більше дізнати-
ся про Кривий ріг і побувати ще 
в цьому прекрасному місті, де не 
лише плавиться сталь, а й кується 
платформа культурних здобутків 
України.

Фото надані організаторами фестивалю

«ТЕАТРАЛЬНІ ОБРІЇ 2018» АБО 
ПОДОРОЖ ДО МІСТА КУЛЬТУРИ І МРІЙ

Василь ЧЕРНЯВСЬКИЙ Артем МУРАТОВ
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Так називається виставка, 
яка відкрилася у 
Київському планетарії.
«То було пекло для мільйонів 

наших людей. Цифри про заги-
блих під час Голодомору в різних 
документах різняться. Хтось на-
зиває цифру три мільйони, а за 
переконливими даними профе-
сора Київського національного 
університету імені Тараса Шев-
ченка Володимира Сергійчука, 
цифра реальних втрат сягає по-
над сім мільйонів. На жаль, у нас і 
досі триває війна за нашу історич-
ну пам’ять. Хочеться, щоб знання 
про нашу історію були правди-
вими», – сказав, відкриваючи ви-

ставку, Василь Кушерець, доктор 
філософських наук, професор, 
член-кореспондент НАПН Укра-
їни, віце-президент Товариства 
«Знання» України, президент Уні-

верситету сучасних знань.
Цикл про Голодомор в Україні 

народного художника України, ла-
уреата Національної премії Украї-
ни імені Тараса Шевченка Вале-
рія Франчука «Розгойдані дзвони 
пам’яті» налічує понад 230 робіт! 
Жодної роботи з цього циклу ху-
дожник не продав. Кілька де-
сятків творів передав у дарунок 
музеям України. 27 років свого 
життя митець присвятив виключ-
но цій темі. «Зранку ставлю перед 
собою біле полотно й починаю 
малювати квіти, а в результаті на 
полотні оживають лики, які три-
вожать мою душу й серце», – зі-
знається художник.

Уже кілька років Валерій 
Франчук звертається до ви-
сокопосадовців із проханням 
увічнити пам’ять жертв Голо-
домору і видати фотоальбом, 
зафіксувати його твори «Роз-
гойдані дзвони пам’яті», щоб 
про це пам’ятали покоління. А 
раптом почують?

Оглянути виставку, послухати 
очевидців і тих, хто свято береже 
пам’ять про жертв Голодомору, 
прийшли студенти Університету 
сучасних знань, що працює при 
Товаристві «Знання» України.

У виконанні Галицького камер-
ного хору прозвучав твір «Голо-
домор» на вірші секретаря Това-
риства «Знання» України, поета 
Василя Василашка.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

РОЗГОЙДАНІ 
ДЗВОНИ ПАМ’ЯТІ

Цими днями в Національному 
музеї України відкрито 
виставку «ГолодоМор» 
і представлено мистецьку 
панораму народного 
художника України, лауреата 
Національної премії 
імені Тараса Шевченка 
Валерія Франчука.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

«М
ісяці три тому 
мене запросила 
на розмову ди-
ректорка музею 
Тетяна Сосно-

вська. За такий короткий термін 
треба було підготувати експози-
цію про Голодомор. За цей час 
зала повністю змінилася. Я під-
готував великий панорамний 
розпис –  17 метрів. Усі картини 
були створені мною спеціаль-
но для цієї виставки. На полот-
нах –  чотири блоки, на яких роз-
гортаються драматичні події 
української історії. Кульмінаці-
єю –  центральним експонатом 
виставки –  є картина «П’єта», яка 
символізує плач матері-України 
над душами її загиблих дітей.

До скорботної теми мене щора-
зу повертає мамине слово. Мамі 
під час Голодомору було 14 років, 
вона стала живим свідком лихо-
ліття. За її спогадами, у селі Зелена 
на Хмельниччині внаслідок голо-
ду загинуло півсотні селян», –  роз-
повів Валерій Франчук.

Відвідувачі виставки емоцій-
но відчувають найтрагічніший 
період нашої історії. Колективі-
зацією і розкуркуленням режим 
знищував господарів, розпоро-
шував їх по всій країні. На панно 
художника яскраво зображено, 
як відбувалася індустріалізація, 
руйнувалися храми –  духовна 
основа нашого народу, як бунту-
вали селяни й українські жінки.

Промовисті твори художника 
доповнені інсталяціями та ори-
гінальними історичними екс-
понатами з  фондів музею того 
періоду. Зокрема, представлені 
значок колективізатора, зброя 
селян-повстанців, дерев’яний 

віз є центральним елементом 
інсталяції. Серед документів –  
підпільно зроблені радянськи-
ми громадянами та іноземцями 
фото. Виразним акцентом ви-
ставки є радянська символіка, 
створена у  стилі маніпулятив-
ної сталінської пропаганди. Зво-
рушливо виглядає постать жін-
ки в ошатному народному строї. 
«До речі, –  розповідає Тетяна Со-
сновська, директорка музею, –  
маємо такий факт: молода жінка, 
яка мешкала на межі Київщини 
та Чернігівщини, поїхала до Ки-
єва та обміняла свій весільний 
одяг і  найдорожчі прикраси на 
дві буханки черствого хліба для 
голодних дітей».

Відвідав виставку і  В’ячеслав 
Кириленко, віце-прем’єр Украї-
ни. Під час відкриття він зазна-
чив: «Цього року –  85-і роковини 
Голодомору –  геноциду україн-
ського народу. Відбуваються за-
ходи, які нагадують про жахливі 
події, не дають про них забути, 
аби вони більше не повторили-
ся. Комуністична Росія знищила 
мільйони українців, щоби ми не 
піднялися з  колін. Але українці 
вистояли, пережили політичні 
репресії, стали сильнішими».

Україна довго йшла до правди 
про ці жахливі події. Лише 2003 
року парламент ухвалив доку-
мент, у  якому Голодомор було 
названо геноцидом.

«Невизнання Голодомору ге-
ноцидом, нехтування націо-
нальною пам’яттю і  ненависть 
до України завжди йдуть поруч. 
Всі злочини, архівні документи 
про них радянський режим хотів 
приховати. Та в сучасній Україні 
більшість українців хочуть зна-
ти правду про себе», –  наголосив 
високопосадовець.

Віце-прем’єр-міністр подякував 
народному художникові України 
Валерію Франчуку за багаторіч-
ну працю з увічнення пам’яті про 
трагічні сторінки історії.

Ще в майстерні з роботами ху-
дожника ознайомився куратор 
виставки, провідний науковий 
співробітник музею Сергій Носа-
чов. «Картини я бачив від ґрунту-
вання до появи облич, постатей 
людей. Голодомор показати не-
просто. У цій залі ми поєднували 
образи і  предмети, навіть зали-
шили барельєф радянських часів, 
який свідчив про щасливе життя. 
Водночас колоски у вітрині нага-
дують про підписаний Сталіним 
документ, який у народі назива-
ли «Законом про п’ять колосків». 
Унаслідок цього закону в Україні 
було розстріляно 16 тисяч підліт-
ків», –  розповів Сергій Носачов.

У центрі виставкової зали –ін-
сталяція з двох частин селянського 
возу. Одна з них наповнена мішка-
ми зерна, що символізують родючу 
землю і  достаток українських се-
лян. На іншій –  прикрита чорним 
полотном гора як свідчення того, 
на що перетворили благодатний 
край у 1932–1933 роках. «Тими са-
мими возами, якими возили вро-
жай, під час Голодомору вивозили 
трупи померлих голодною смертю 
селян. Їх ховали без священиків», –  
підкреслила Тетяна Сосновська.

Виставка реалізована спільно 
з  учасниками освітнього проек-
ту Національного музею історії 
України «Школа музейних ліде-
рів», створеного за підтримки 
Українського культурного фонду.

Фото автора

«ГОЛОДОМОР»: ПРО ТРАГІЧНЕ 
МИНУЛЕ МОВОЮ МИСТЕЦТВА

«ЕТЮД З БУДИНКОМ» 
ПОВЕРТАЄТЬСЯ
Під час ХІІ засідання Змішаної 

українсько-німецької комісії з 
питань повернення та реститу-
ції втрачених і незаконно пере-
міщених під час і внаслідок Другої 
світової війни культурних ціннос-
тей, що відбувалося у Києві 27–28 
листопада, німецька сторона по-
вернула картину видатного укра-
їнського живописця другої поло-
вини ХІХ – початку ХХ ст. Сергія 
Івановича Васильківського «Етюд 
з будинком».

Посол з особливих доручень Фе-
дерального міністерства закор-
донних справ Німеччини Міхаель 
Янсен передав картину співголо-
ві Змішаної українсько-німецької 
комісії – першому заступнику Мі-
ністра культури України Світлані 
Фоменко.

Картина, вивезена з Харківсько-
го художнього музею в роки Дру-
гої світової війни, була виявлена 
наприкінці 2016 року.

Це повернення стало результатом 
конструктивної та копіткої співпра-
ці України і Німеччини у рамках за-
значеної Змішаної комісії.

Вже найближчим часом Мініс-
терство культури України пла-
нує повернути картину до Хар-
ківського художнього музею для 

постійного зберігання та експо-
нування, що є знаковою подією в 
житті музею, адже це єдина карти-
на, що за понад 70 років поверта-
ється до Музею.

Українська сторона подякувала 
німецькій стороні за цей шляхет-
ний крок та висловила сподівання 
на подальшу співпрацю в розшуку 
втрачених культурних цінностей.

Відомий український художник 
Сергій Іванович Васильківський, 
уродженець Харківської облас-
ті, залишив по собі гідний набу-
ток для українського мистецтва 
– майже 3 000 робіт, в останні дні 
життя півтори тисячі з них пере-
дав Харківському художньому му-
зею (більшість із них була втраче-
на в роки Другої світової війни). 
Сьогодні в музеях і приватних 
збірках нараховують близько 500 
його творів.

Прес-служба Мінкультури
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Сьогодні метрополітен –  
найбільш надійний, 
швидкий та зручний вид 
міського транспорту. 
У 2018 році історія метро 
відзначає свій 155-річний 
ювілей –  перша підземна 
залізниця була побудована 
в Лондоні у 1863 році, щоб 
зменшити кількість гужового 
транспорту на вулицях. 

К
омпанія, яка будувала, 
мала назву «Metropolitan 
Railway», що в перекладі 
з  англійської –  «Столич-
на залізниця». У Парижі 

будівництво підземної залізниці 
також здійснювала компанія сто-
личної залізниці, з  часом слово 
«метрополітен», тобто «столич-
ний», стало прозивним для під-
земки у багатьох країнах світу.

В Україні перше метро було від-
крито у  1960 році в  Києві. Ідея 
створення київського метрополі-
тену існувала ще з кінця ХІХ ст., 
проте тривалий час вона залиша-
лася нереалізованою. Після Дру-
гої світової війни розпочалась 
масштабна реконструкція міста, 
було заплановано й спорудження 
метрополітену. Будівництво роз-
тягнулося на роки, і врешті, 6 лис-
топада 1960 року було запуще-
но першу лінію метро від станції 
«Дніпро» до станції «Вокзальна».

Пролити світло на деякі неві-
домі сторінки історії будівни-
цтва метро можуть документи 
Центрального державного на-
уково-технічного архіву України 
(ЦДНТА України). В архіві збері-
гається документація з  проекту-
вання мостів метро через Дніпро, 
через Русанівську протоку, стан-
цій «Політехнічний інститут», 
«Університет», «Палац спорту», 
«Золоті ворота» тощо.

У ЦДНТА України зберігають-
ся проектне завдання станції ме-
тро «Університет», проектне за-
вдання й робочий проект станції 
«Політехнічний інститут», ці до-
кументи охоплюють період 1957–
1963 років. Станцію «Універси-
тет» було відкрито 6  листопада 
1960 року у  складі першої черги 
будівництва Святошинсько-Бро-
варської лінії, вона була однією 
з  п’яти перших запущених стан-
цій київського метро. Розташу-
вання в  районі Національного 
університету ім. Т. Шевченка зу-
мовило її назву та архітектур-
не оформлення. У  пояснюваль-
ній записці до проекту 1958 року 
станція названа «Університет-
ська», проте після обговорень ко-
місії вона отримала лаконічнішу 
назву «Університет». Основним 
елементом композиції централь-
ного залу є пілони, вздовж осей 
яких у нішах встановлені погруд-
дя видатних вчених та письмен-
ників. Кольорове рішення відпо-
відає традиційному забарвленню 

головного корпусу Національно-
го університету ім. Т. Шевченка –  
пілони облицьовані полірованим 
Закарпатським мармуром чер-
воних тонів. Підлога залу, фриз 
на пілонах, вентиляційні решіт-
ки виконані за мотивами укра-
їнського орнаменту й додають 
оформленню станції яскравого 
національного колориту.

5 листопада 1963 року було від-
крито шосту станцію Київського 
метрополітену «Політехнічний 
інститут». Як свідчать архівні до-
кументи, за задумом авторів про-
екту, станція в  архітектурному 
рішенні має відбивати досягнен-
ня науки й техніки. Архітектура 
вибудовується ритмічним рядом 
розширених догори пілонів, об-
лицьованих світлим уральським 
мармуром. Підлога виконана 
з  червоного полірованого гра-
ніту Лезниківського родовища 
(Житомирська область). Торцеву 
стіну головного залу прикрашає 
мозаїчне панно, що символізує 
молодь, спрямовану до нових до-
сягнень науки, –  зображено моло-
ду дівчину на тлі серпа та молота 
й Супутник-1, що летить до Сон-
ця. Пілони планувалось оздобити 
тематичними емблемами: «Осво-
єння космосу», «Атомна енергія 
у  мирному будівництві», «Радіо-
техніка», «Електроніка», «Будів-
ництво» тощо.

Після Другої світової війни 
дуже гостро постала проблема 
зв’язати два береги Дніпра. У 1965 
році було відкрито перший у Ки-
єві міст Метро через Дніпро та 
Русанівський метроміст, які спо-
лучали правобережну частину 
Києва з  Лівобережним масивом. 
З архівних документів можна ді-
знатися, що міст Метро прохо-
див через головне русло Дніпра 
і мав довжину 700 м, а метроміст 
через Русанівську протоку був 

завдовжки 349,2  м, мав балочну 
конструкцію з  шістьма прольо-
тами. Міст Метро –  перший у сві-
ті приклад застосування ароч-
но-консольної системи мосту, що 
був призначений для поєднаного 
руху двох видів транспорту. Опо-
ри мали глибоке закладення: 25–
35  м нижче дна ріки. Наявність 
станції метрополітену «Дніпро» 
та набережної, необхідність за-
безпечення судноплавних габа-
ритів зумовили схему розташу-
вання на ньому шляхів метро та 
автомобільного руху. Біля берегів 
міст проектувався двоярусним –  
верхній ярус призначався для 
метро, нижній –  для автомобілів 
та пішоходів, на середині, за ра-
хунок різних поздовжніх ухилів, 
яруси сходяться.

У 1981 році було розпочато бу-
дівництво третьої лінії Київсько-
го метрополітену. 31 грудня 1989 
року відкрито першу ділянку 
Сирецько-Печерської лінії про-
тяжністю 2,1  км, що складалася 
з трьох станцій –  «Золоті ворота», 
«Палац спорту», «Мечникова».

У ЦДНТА України зберігаєть-
ся проектна документація цих 
станцій 1980–1988 років. Першою 
станцією зеленої гілки метро вва-
жається «Золоті ворота». Дуже 
цікавою є документація проек-
ту «Конструкція та споруджен-
ня проміжного вестибюля станції 
«Золоті ворота» методом опускно-
го колодязя». Через складні геоло-
гічні умови проміжний вестибюль 
будувався на поверхні, після чого 
вся величезна конструкція опус-
калася на запроектовану глибину. 
Оскільки спуск відбувався у  во-
донасичених землях, було про-
бурено близько 200 свердловин, 
через які здійснювалося замо-
рожування ґрунтів. Проміжний 
вестибюль являв собою моноліт-
ну башту висотою близько 20  м 

без дна, нижнім краєм якої йшла 
сталева конструкція, що розріза-
ла землю, немов ножем, і під влас-
ною вагою врізалася в ґрунт мірою 
вилучення землі під ним. Вилу-
чену землю висипали на купол, 
вага збільшувалася й, відповідно, 
збільшувалася швидкість опус-
кання. На глибині 27  м було по-
будовано кільцевий фундамент, 
на який став проміжний вести-
бюль. Процес опускання вестибю-
ля відбувався впродовж майже 5 
місяців –  з листопада 1987 року до 
квітня 1988 року. Київські метро-
будівники стали першопрохідця-
ми –  такого досвіду опускання під 
землю подібних конструкцій у сві-
ті ще не було. Таким самим спосо-
бом будувалися станції «Універси-
тет» і  «Арсенальна» –  найглибша 
у світі, її глибина сягає аж 105,5 м.

Документи проекту «Станція 
«Палац спорту» Сирецько-Пе-
черської лінії охоплюють 1981–
1988 роки. Станція «Палац спор-
ту», відкрита 31 грудня 1989 року, 
стала 30-ю в  Києві. За проектом 
вона мала три підземні зали –  се-
редній та два зали з посадочними 
платформами, вони сполучали-
ся рядом проходів-порталів, які 
чергуються з  колонами. Ця не-
звична конструкція сприяла ін-
новаційній споруді в  централь-
ному залі –  трапецієвидній із 
заоваленими кутами. З цієї стан-
ції почалося широке використан-
ня алюмінію в  обробці станцій 
київського метро. Колони обли-
цьовані зеленим, тоді дуже незви-
чайним, кубинським мармуром. 
Цікава тематично-архітектурна 
будова перону та збільшена висо-
та залу допомогли авторам ство-
рити враження динамічності.

Відповідно до технічного проек-
ту 1981 року Сирецько-Печерської 
лінії, від станції «Золоті ворота» до 
«Осокорки», планувалося побуду-

вати вісім станцій, п’ять із них мали 
глибоке закладення –  «Золоті воро-
та», «Палац спорту», «Мечникова», 
«Печерська», «Дружби народів». 
Станції глибокого закладення були 
запроектовані з урахуванням мак-
симального використання збірно-
го залізобетону, що при будівни-
цтві дало змогу отримати значну 
економію металу. «Мечникова» –  
31-та станція Київського метро-
політену, 2 лютого 1993 року була 
перейменована на «Кловську», 
за назвою історичної місцевості 
Клов, де розташована. Велика гли-
бина станції та складні гідрогеоло-
гічні умови потребували особливої 
уваги та детального опрацюван-
ня для безпечної експлуатації спо-
руд. Наприклад, ескалаторні тунелі 
були прийняті в чавунній обробці, 
а  перегінні тунелі запроектовані 
у залізобетонному обробленні, гід-
роізоляція споруд забезпечувалася 
встановленням азбестоцементної 
парасолі у  склепінній частині, за-
стосовувався тільки високомароч-
ний бетон, що дало змогу створити 
економічну конструкцію високої 
несучої спроможності.

Нині Київ неможливо уявити 
без метро. Вже понад півстоліття 
підземка надійно, швидко та без-
печно перевозить понад мільйон 
пасажирів щодня, з’єднує найвід-
даленіші частини міста. Київське 
метро, окрім функціонального 
значення, має й культурне –  бага-
то його станцій є об’єктами архі-
тектурного надбання. Архівні  ж 
документи на своїх сторінках 
сумлінно зберігають увесь про-
цес створення метрополітену, на 
креслениках можна простежити, 
як народжувалося диво.

Ганна ГОЛУБКІНА,
науковий співробітник відділу

використання інформації документів 
ЦДНТА України

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ БУДІВНИЦТВА ПЕРШОГО В УКРАЇНІ 
МЕТРОПОЛІТЕНУ (ЗА ДОКУМЕНТАМИ ЦДНТА УКРАЇНИ)

ЦДНТА України.Ф. Р-59. К.1-63.Оп. 2. Од. зб. 432. Арк. 1. Станція Університет. Головний фасад
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Буковинський ліжник –  один 
із найдавніших унікальних 
різновидів народного 
художнього ткацтва, 
виконаний на верстаті на 
лляній, конопляній або 
бавовняній основі вовняною 
пряжею. За техніками 
розрізняють вироби, 
виготовлені полотняним, 
чиноватим і килимовим 
«закладним» тканням.

З
а художньо-естетични-
ми особливостями ліж-
ник –  витвір мистецтва, 
великих розмірів, що має 
рівну чи об’ємну поверх-

ню, монохромний і  поліхром-
ний, геометричний та рослинний 
орнамент якого має різні схеми 
розташування за всіма закона-
ми і  принципами композиційної 
побудови, наявні ритм, гармонія, 
рівновага форм і  кольору. Такі 
вироби ткали народні майстрині 
лише з Вижницького та Путиль-
ського районів Буковини.

У традиційному побуті ліжники –  
вовняні, ворсові теплі покривала 
на ліжко, лаву, ослін, канапу, при-
пічок, піч. На ньому спали і  ним 
накривалися. Часто їх складали 
декілька разів і  використовували 
як подушки. Влітку застеляли си-
діння на возах, взимку –  на санях 
чи в  бричках, покривали під сід-
ло зверху на коня тощо. Такі виро-

би вивішували на жердці, бічному 
сволоку хати. Використовували й 
для оздоблення інтер’єрів церков, 
найчастіше ними застеляли лавки 
та сидіння.

Буковинські ліжники –  ужиткова 
домінанта побуту; були предметом 
гордощів кожного ґазди чи ґаздині, 
ознакою доброго майнового стану 
родини, а їх кількість у посагу моло-
дої засвідчувала заможність наре-
ченої. Часто такі вироби дарували 
молодятам на весілля, на гостинах, 
закутували дитину новонароджену 
та під час хрещення. Ліжник прово-
джав буковинців у далеку дорогу –  
в  інший світ. Ним застеляли лави 
під домовиною та давали на поману 
рідним чи близьким.

Автентичні зразки буковин-
ських ліжників можна побачити 
не лише в музеях. Декілька таких 
артефактів є у  приватній колек-
ції етнографа, заслуженого діяча 
мистецтв України Миколи Шкрі-

бляка. Багато ліжників і  досі є 
окрасою інтер’єру буковинських 
хат гірських районів Буковини.

Коли саме виникло ліжникар-
ство на Буковині, достеменно не 

відомо. «Джерги» –  одні з найдав-
ніших типів ліжників. Вони були 
«самородними», адже їх виготов-
ляли з вовни природного забарв-
лення: білого, сірого, паленого, 
чорного кольорів та їхніх відтін-
ків. Значно більшу групу станов-
лять поперечносмугасті ахрома-
тичні ліжники. Їхні смуги були 
монотонними, мали однакову 
товщину та симетричну три-, рід-
ше п’ятидільну будову смуг одна-
кової ширини.

Спорідненими із джергами піз-
ніше почали виготовляти «Пасис-
ті», «У паси», «Смугасті» ліжники. 
За композиційною будовою орна-
ментальних смуг їх можна поділи-
ти на дві групи: одні з лініями од-
накової товщини, інші з  лініями 
та смугами. Це однотонні (моно-
хромні) та поперечносмугасті ах-
роматичні типи давніх ліжників.

З кінця ХІХ ст. при виготовлен-
ні смугастих ліжників для ткацтва 

майстрині почали застосовувати 
пряжу, фарбовану фабричними 
барвниками (аніліновими фарба-
ми). Кольорова гама таких ліжни-
ків стала яскравою, насиченою, ін-
коли з  контрастним зіставленням 
теплих і  холодних тонів. Окрім 
«Пасистих» ліжників, майстрині 
почали виготовляти однотонні, по-
ліхромні ліжники –  «Криві». Їхня 
назва походить від орнаментально-
го мотиву «кривулі». Це зигзагопо-
дібна, асиметрична, різнокольоро-
ва, ритмічно укладена лінія-смуга, 
спрямована в один бік.

У 20–40-х роках ХХ століття ви-
никає новий тип ліжників, ви-
дозмінений від «Кривого». За 
принципом композиційного ви-
рішення він складається з  двох 
симетричних різнокольорових 
зигзагоподібних смуг-кривуль 
відносно поздовжньої осі, які 
утворюють посередині ромбовид-
ні фігури. Пізніше майстрині по-
чали ткати ромбовидні мотиви, 
залежно від силуету у вигляді го-
строконечних ромбиків, укладе-
них за аналогічною схемою будови 
ліжника «Кривий». Такий тип ліж-
ника дістав назву «Руський».

Народна майстриня Параска 
Шкрібляк-Король (1889–1953) 
однією з  перших почала чесати 
ліжники, чим надала вовняно-

му полотну об’ємної фактурнос-
ті. Окрім цього, винайшла ши-
рокий верстат, що дало змогу 
ткати великі ліжники, не зшива-
ючи з двох частин, як раніше ро-
били майстрині. Нововведенням 
був новий тип ліжників «Ковер-
цові». Орнамент таких виробів 
перегукується з  декором тканих 
коверців –  килимів.

На ґрунті місцевих традицій 
почали створювати нові варіан-
ти композицій: «Руський», «Сли-
вовий», «Вічкатий», «Скринька-
тий», «Вуставковий», «Парканці» 
тощо. Схеми композицій біль-
шості з  них типові для вишивок 
і  тканин різних осередків Буко-
вини. Доволі поширені ліжники 
з квітковими мотивами.

На 70-ті роки ХХ ст. припадає 
пік популярності цього виробу. 
Ліжники почали масово виготов-
ляти на підприємствах народних 
художніх промислів. Так, у  1974 
році в селищі Путила була створе-
на міжгосподарська килимарська 
фабрика, яка випускала килими 
та ліжники, створені на основі 
традиційних для горян орнамен-
тальних мотивів. Нововведенням 
було виготовлення комплектів 
ліжникових виробів. Ними засте-
ляли ліжка, дивани, м’які крісла, 
інколи накривали сидіння в сало-
нах легкових автомобілів. Ліжни-
ки також були вишуканою окра-
сою громадських приміщень, 

зокрема готелів. Ними прикра-
шали фойє, номерні кімнати, ку-
точки відпочинку тощо.

ХХІ століття відзначилося за-
непадом масового виробництва 
традиційних буковинських ліж-
ників. Такий стан розвитку ху-
дожнього ткацтва зумовлений 
загальною економічною кризою, 
внаслідок якої чимало підпри-
ємств народних художніх про-
мислів припинили своє існуван-
ня. Лише поодинокі майстрині 
і далі працюють із цим давнім під-
видом декоративно-ужиткового 
мистецтва. Багато з  них почали 
використовувати ліжникове по-
лотно для виготовлення верхньо-
го одягу: сардаків, гунь, кептарів, 
пальт, накидок тощо.

28 вересня стартував проект Ко-
мунального Учбово-Методичного 
центру культури Буковини «Відро-
дження буковинського ліжникар-
ства». Керівник проекту –  Микола 
Шкрібляк, директор КУМЦКБ, ке-
рівник науково-дослідної експе-
диції –  Іванна Стеф’юк, завідувач 
науково-методичного кабінету до-
слідження та збереження тради-
ційної культури, менеджер про-
екту –  Василь Фоменко, завідувач 
навчально-методичного кабінету 
організації культурно-мистець-
ких заходів та міжнародної співп-
раці. Мета проекту –  відродження 
технології буковинського ліжни-
карства, з його традиційною коло-
ристикою та семантикою орнамен-
тальних мотивів. Він передбачає 
науково-дослідницьку експедицію, 
науково-практичну конференцію 
«Українське ліжникарство: істо-
рія, проблеми, перспективи», шко-
лу ліжникарства та велику вистав-
ку з майстер-класами в Чернівцях, 
низку оригінальних друкованих 
видань та документальний фільм. 
30  листопада відбудеться захід по 
завершенні проекту в  КУМЦКБ 
на якому представлять результати 
проекту.

Альона БЕЖЕНАР,
мистецтвознавець

ГРАНТ НА ВІДРОДЖЕННЯ 
БУКОВИНСЬКОГО ЛІЖНИКАРСТВА

М. ШКРІБЛЯК та І. СТЕФЮК  оглядають давній ліжник
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Відома українська співачка 
і наша талановита землячка 
з Борзнянщини Оля Зеленська 
з успіхом презентувала 
нещодавно свій новий 
зворушливий відеокліп 
і пісню, яка просто не може 
нікого залишити байдужим. 
Це прониклива розповідь 
про те, як у щасливе життя 
української родини зненацька 
увірвалася невблаганна війна. 

Ч
оловік змушений був 
залишити кохану дру-
жину, малу донечку, 
рідну матусю та піти на 
фронт, щоб мужньо, са-

мовіддано захищати Україну від 
навали віроломних ворогів. При-
чому в самій пісні не звучать такі 
тривожні слова, як АТО, Донбас, 
кіборги… Однак на екрані –  ни-
нішня багатостраждальна Укра-
їна і  наші незламні бійці, які ге-
роїчно боронять свою землю від 
окупантів. Хоча війна, коли і де б 
вона не відбувалася, –  найбільше 
зло в світі, що безжально забирає 
людські життя, залишаючи після 
себе пустку, руїну. Це –  тисячі та 
мільйони ненароджених дітей!

Взагалі, мені подобається твор-
чість Олі Зеленської, її чудові ві-
деокліпи на пісні «На білому 
коні», «Сонце Літо» та «Я дякую 
Богу», прекрасні аудіозаписи (зо-
крема щирої, зворушливої пісні 
«Темна нічка»). Хто ще не чув і не 
бачив, може легко знайти все в Ін-
тернеті, наприклад, на «YouTube». 
Тепер з’явилася тут і нова важли-
ва, прониклива її пісня «Поле», 
яку створили знамениті автори –  
поет Юрій Рибчинський і  ком-
позитор Ніколо Петраш. Власне, 
це –  не просто відеокліп (режи-
сер –  Юрій Шевченко), а, по суті, 
короткометражний кінофільм. 
Адже за екранні 12 хвилин 45 се-
кунд разом із головними персо-
нажами ми стільки всього пере-
живаємо! Це –  не вигадка, яку 
можна сприймати відстороне-
но, а  нинішня реальність: по-
справжньому закохане подруж-
жя, їхні близькі, такі знайомі наші 
диво-краєвиди… Одне слово, по-
вноцінне, квітуче життя, зловіс-
но обірване війною. «Тату, не йди, 
зачекай!» –  розпачливо благає до-
нечка. Тужливі дружина й матір, 

які горнуться одна до одної. Цей 
молодий, вродливий, донедавна 
мирний чоловік не повертається 
з  тієї війни… Втім, побачене на 
екрані не залишає в серці безна-
дії. Навпаки –  це щирий, потуж-
ний заклик до миру та любові. 
Бо тільки любов і людяність змо-
жуть врятувати наш нерозважли-
вий світ.

У кінокадрах немає жодної ви-
падковості: несподівано падає 
велосипед, на якому катається 
дівчинка, раптом летить додолу 
кумедний іграшковий ведмедик, 
розливається філіжанка кави. 
Від підступної ворожої кулі гине 
син, і  мама вмить відчуває його 
смерть… Зйомки –  дуже майстер-
ні, правдиві, оригінальні, яскраві! 
Звісно, багато залежить від талан-
ту акторів –  виконавців головний 
ролей. Маму грає народна артист-
ка України Ада Роговцева –  леген-
дарна, видатна, всесвітньо відома 
актриса. Чоловіка –  знаний режи-
сер та актор, творець резонанс-
ного кінофільму «Кіборги» (про 
захисників Донецького аеропор-
ту) Ахтем Сеітаблаєв. А роль його 
дружини блискуче виконала Оля 
Зеленська. Небагато співаків ма-
ють ще й справжній акторський 
талант. Тож, як на мене, Оля має 
велике майбутнє, бо вона водно-
час прекрасна співачка та глибо-
ка драматична актриса, яка навіть 
без слів, лише одним проникли-
вим поглядом може висловити 
сокровенне.

Отож із задоволенням спілкую-
ся з уже відомою українською спі-
вачкою Олею Зеленською.

– Олю, вітаю з  безперечним 
успіхом! Уже немало моїх друзів 
подивилися Ваш новий відео-
кліп, і  всі відгуки –  позитивні. 
Ви задоволені цією роботою?

– Так, і  це –  важливо для мене. 
Тож я  щиро дякую всім талано-
витим людям, які працювали над 
цим проектом: нашому видат-
ному поетові Юрію Рибчинсько-
му, одному з  найпопулярніших 
сучасних українських компози-

торів Ніколо Петрашу –  авторам 
чудової пісні «Поле», режисеро-
ві відеокліпу Юрієві Шевченку, 
прекрасним, дивовижним акто-
рам –  Аді Роговцевій і Ахтему Се-
ітаблаєву, а  ще –  юній Софі-Ма-
рії Горбаль, яка так зворушливо 
зіграла доньку головної героїні! 
Ця обдарована дівчинка навча-
ється у  школі, але вже мріє про 
ролі в театрі та кіно. Дякую і всім 
артистам славнозвісного Наці-
онального заслуженого акаде-
мічного українського народного 
хору імені Г. Верьовки (керівник –  
Зеновій Корінець), які взяли 
участь у  нашому проекті. Дуже 
допомогли бійці Житомирської 
95-ї окремої десантної штурмо-
вої бригади, яких ми теж бачимо 
на екрані. Адже в кадрах відбува-
ється бій –  звучать постріли, лу-
нають вибухи. Були задіяні БТРи, 
танки… Це –  справді масштабна 
робота! Спасибі за підтримку й 
землякам, торговій марці «Фер-
мерська родина» з  нашого При-
десення, з села Піски, що на Бах-
маччині.

– Скільки тривали зйомки?
– Три дні. Спочатку –  на Черні-

гівщині, в селі Піски Бахмацько-
го району (це звідти такі мальов-
ничі краєвиди, їхнє золоте поле), 
а також –  на Борзнянщині, де нам 
сподобався гарний затишний бу-
динок. Далі знімали на Житомир-
щині, на військовому полігоні…

– Це –  четвертий Ваш пісен-
ний відеокліп, і я щоразу диву-
юся –  які  ж вони між собою не 
схожі! Як Вам вдається так пе-
ревтілюватися? Кліп «На біло-
му коні» –  розкішна, яскрава, 
пристрасна історія кохання, па-
лац у Качанівці, а ще –  віртуозні, 
звитяжні й водночас романтич-
ні козаки, красень кінь, на яко-
му просто хочеться мчати гало-
пом! «Сонце Літо» –  прекрасна 
яхта, чарівне море, мандри, за-
хопливий відпочинок. «Я дякую 
Богу» –  лірична та водночас гли-
боко філософська пісня, по суті, 
сповідь…

– Так, я  в  ній розповідаю про 
своє життя, про маму. Це –  від усі-
єї душі!

– І от –  нова пісня «Поле», де 
Ви зіграли разом із зірковими 
акторами. Як вам із ними пра-
цювалося? Які вони в  реально-
му житті: Ада Роговцева та Ах-
тем Сеітаблаєв?

– Чесно скажу, що дуже хви-
лювалася спочатку! Але це –  такі 
прості, щирі, душевні, гарні люди. 
У них немає жодної пихи, манір-
ності. Вони –  професіонали, дуже 
талановиті, і  мені з  ними пра-
цювалося напрочуд легко. Бо й 
Ада Роговцева, і Ахтем Сеітабла-
єв підтримували мене в  усьому. 
У них –  стільки доброти, чуйнос-
ті, людяності, інтелігентності, ви-
хованості, вишуканості та шля-
хетності!

– Вони гарно про Вас відгук-
нулися, похвалили.

– І це –  дуже приємно. Я –  щас-
лива, що знайома з  такими осо-
бистостями!

– Де відбувалася презентація 
нового відеокліпу?

– У залі Київського націо-
нального університету культури 
і мистецтв… Там зібралося бага-
то відомих людей, професіоналів 
своєї справи. Тож, звісно, я дуже 
хвилювалася. Але, дякувати 
Богу, все пройшло чудово! Я спі-
вала, і ми показали відеокліп на 
пісню «Поле». Люди сприйняли 
його добре.

– Фахівці відзначили, що це –  
нове слово в мистецтві. Бо рані-
ше практично не знімали таких 
кліпів, на рівні фільму, з  пре-
красною грою акторів!

– Дякую, ми прагнули до цьо-
го. А  після презентації у  нас 
з’явилася ідея створити на основі 
цього відеокліпу художній фільм. 
Короткометражний, але повно-
цінний. І  всі, хто брав участь 
у  зйомках, сприйняли це пози-
тивно й фактично погодилися. 
Тож, сподіваюся, ми продовжимо 
працювати разом!

– Ви багато виступали в  зоні 
АТО, для місцевих мешканців 
і  наших бійців, навіть на пере-
довій…

– Ми провели там близько 
п’ятдесяти концертів. І далі їзди-
тимемо, бо я відчуваю: нас справ-
ді завжди чекають, ми потрібні. 
Хлопцям –  нелегко, вони таке пе-
режили! Однак тримаються дуже 
гідно, як герої, справжні патріоти 
нашої Вітчизни. Там така особли-
ва атмосфера під час концертів, 
що розповісти про все це –  просто 
неможливо. І  я  прагну передати 
свої найкращі почуття: тепло, лю-
бов, людяність, чуйність… Адже, 
якщо я не беру до рук зброю, щоб 
захистити нашу державу, то маю 
зараз допомагати людям психо-
логічно –  словом, піснею. Отож 
я  дев’ять разів побувала в  АТО, 
і  щоразу –  протягом тижня. Ви-
ступала в  багатьох місцях, на-
приклад, в  Авдіївці, коли бук-
вально поряд, за якихось кілька 
кілометрів гриміли бої, чулися 
вибухи та постріли, а  я  співала. 
Пам’ятаю, просто не вдалося за-
вершити концерт, бо наших бій-
ців підняли по тривозі… Тобто, 
одні стояли на блокпостах, а інші 
в цей час слухали концерт; а по-
тім вони мінялися, й концерт по-
вторювався знову. Однак раптом 
виникла загроза нового наступу 
бойовиків, і українські бійці про-
сто з концерту вирушили у бій.

– А як Вас сприймають там-
тешні мешканці?

– Спочатку –  насторожено, 
обережно. Мовляв, «бандерів-
ці» приїхали… Та поступово 
ставлення почало змінюватися. 
І тепер люди приходять на кон-
церти із задоволенням, щиро 
дякують, їм загалом подоба-
ється, тепло аплодують, зичать 
добра, усіх гараздів. І  я  до них 
ставлюся по-людському, спів-
чуваю їм та бажаю щастя. На 
жаль, люта війна продовжуєть-
ся; загарбники періодично вла-
штовують підступні обстріли, 
дестабілізуючи ситуацію. Тож 
просто неймовірно, як же там 
узагалі люди живуть? Однак є 
такі, що, попри все, не хочуть 
залишати власні домівки, рідні 
місця. Сподіваються, що кля-
та війна припиниться і нарешті 
настане довгоочікуваний мир. 
Тому й мені тепер понад усе хо-
четься миру! Отже, я співаю піс-
ню «Поле». Так, вона –  про ві-
йну, але це –  антивоєнний твір. 
Бо війна забирає найцінніше –  
людські життя… Однак я співаю 
не для суму та скорботи, а зара-
ди любові. Бог дав нам життя не 
для того, щоб ми нищили одне 
одного, а для любові. Це завжди 
треба пам’ятати.

– Дякую, Олю, за цю відверту 
розмову. Ви робите дуже важ-
ливу та добру справу. Я бажаю 
Вам миру, а  ще –  здоров’я, лю-
бові, натхнення і  чудових пі-
сень!

– Щастя та миру –  усім читачам 
чудової газети «Культура і  жит-
тя»!

Спілкувався Сергій ДЗЮБА

«ПОЛЕ» ОЛІ ЗЕЛЕНСЬКОЇ
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У приміщенні Малої опери 
(Київ) відбувся Перший 
український фестиваль 
камерних одноактних опер 
«Оперний вікенд». Проект 
реалізували за підтримки 
Українського культурного 
фонду спільно з культурно-
мистецьким об’єднанням 
Hronotop.UA. Автор ідеї 
і куратор Галина Дуб.
Організатори проекту прагну-

ли популяризувати оперне мис-
тецтво, зробити його зрозумілим 
і  доступним для ширшої аудито-
рії. Аби опери зарубіжних авто-
рів стали ближчими, їх переклали 
українською мовою.

Упродовж фестивалю показали 4 
опери, які створили молоді укра-
їнські оперні режисери (Лада Ши-
ленко, Антон Литвинов, Олександр 
Співаковський і Дмитро Тодорюк) 
спільно з професійними дизайне-
рами одягу (Мариною Рибалко, 
Поліною Веллер, Ланою Тесленко, 
Оленою Майстрою та Світланою 
Карповою). Прозвучали музичні 
твори класичного і романтичного 
періодів та ХХ століття. Усі поста-
новки мали оригінальне режисер-

ське рішення, стильне візуальне 
оформлення і  зрозумілі сюжети. 
Режисери опер –  випускники На-
ціональної музичної академії Укра-
їни ім. Петра Чайковського, а  ди-
зайнери, які працювали над 
костюмами, є неодноразовими 
учасниками вітчизняних та міжна-
родних конкурсів дизайнерів і по-
діумних показів.

Розпочали фестиваль комічною 
оперою Гаетано Доніцетті «Ріта». 
Разом з  режисером-постановни-
ком, молоді актори Дар’я Литов-
ченко, Олександр Вознюк та Пав-
ло Денисенко намагалися дати 
відповідь на запитання: що роби-
ти, якщо ваша дружина ладна за 
розбиту чашку зробити з  вас ла-
занью… Напевне, необхідне рі-
шуче й термінове втручання. Аби 
приборкати вічно невдоволену 
і сварливу жінку, потрібний запе-
клий двобій. Слід влаштувати поє-
динок двох «титанів» –  колишньо-
го і теперішнього чоловіка. Але за 
що вони боротимуться, за Ріту? 

Навпаки, за право здихатися цієї 
Фурії. Комічна опера Г. Доніцетті 
«Ріта» є наочним прикладом-ре-
цептом: як з норовливої дружини 
зробити люблячу і слухняну.

Продовжився оперний форум 
оперою-жартом Ірини Губаренко 
«Ведмідь». Цей композиторський 
опус був написаний майже трид-
цять років тому за однойменним 
літературним шедевром Анто-
на Чехова, але сценічне втілен-
ня отримав уперше. Після смер-
ті чоловіка вдовиця «з ямочками 
на щоках» поринає у  скорботно-
ностальгійний стан та ізолюється 
від світу. Її усамітнення порушує 
неочікуваний візит кредитора 
Смірнова, який вимагає негайно 
повернути борг небіжчика. Від-
мова поміщиці спричиняє затяж-
ну суперечку, фінал якої закінчу-
ється зовсім неочікувано. Свій 
погляд на цю відому чеховську 
історію показали артисти Соломія 
Приймак, Дмитро Воронов, Сер-
гій Бортник і Євген Фомін.

Старт другому фестивальному 
дню дала містична трагедія Джан-
карло Меноттті «Медіум», яку пред-
ставили талановиті виконавці Анас-

тасія Поліщук, Дар’я Миколенко, 
Сергій Дерун, Олеся Матей, Роман 
Лещов, Інна Калугіна та Олександра 
Шевельова. «Любовний приворот», 
«змова на удачу та успіх», «ворожін-
ня на картах», «зняття пристріту» –  
і  це ще не повний перелік послуг, 
які надає Мадам Флора. Клієнти 
у захваті від чудодійних сеансів у її 
маленькому «театрі спіритизму». 
І  навіть не здогадуються, що вся 
«магія» Медіума –  суцільний блеф, 
який допомагають їй створювати 
діти –  Моніка і  Тобі. Та одного дня 
щось пішло не за планом… Ворож-
ка відчуває на сеансі присутність 
темних сил…

А завершився Перший «Опер-
ний вікенд» ситком-оперою Воль-
фганга Амадея Моцарта «Бастьєн 
і Бастьєна». Свій зінгшпіль Моцарт 
написав у  12-річному віці. Це ко-
мічна історія про двох закоханих, 
які не можуть порозумітися. До-
помогти їм береться хитрий і му-
дрий знайомий Колас. Прообра-
зом персонажа став віденський 
лікар-гіпнотизер Антон Месмер, 
на замовлення якого юний Мо-
царт і написав оперу. Примирити 
закоханих допомогли чарівні сло-
ва Коласа –  «дігі-дагі, шури-мури, 
хорум-харум, лірум-ларум». У  су-
часній режисерській інтерпрета-
ції події опери ототожнюються зі 
зйомкою фільму. А гарний настрій 
глядачам забезпечують актори 
Дар’я Миколенко, Олександр Хар-
ламов і Дмитро Фощанка.

Судячи з  бурхливих оплесків, 
київській публіці припав до душі 
новий фестиваль. Залишається 
чекати другого «Оперного вікен-
ду», який теж напевне принесе 
багато цікавих сюрпризів.

Едуард ОВЧАРЕНКО
Фото Вікторії КОТЕНОК

Вже 18 років у Харкові в 
Будинку актора живе «ТЕАТР 
19», що під керівництвом Ігоря 
Ладенка. Колектив відомий 
далеко за межами України, 
а для харків’ян давно став 
одним із найпопулярніших 
та улюблених. 

Я
к зізнається режисер, 
його театр передусім 
«акторський», інши-
ми словами – театр ак-
торських індивідуаль-

ностей. Така позиція потребує 
прискіпливого та виваженого 
відбору драматургії, що цілком 
вдається цьому театру. В.  Шек-
спір, М.  Куліш, С.  Мрожек, 
Д.  Нігро, М.  Дурнєнков, В.  Же-
ребцов  – від визнаної класики 
до сучасних зухвалих п’єс. Цей 
список у жовтні 2018 року до-
повнився ще одним ім’ям сучас-
ного драматурга з Німеччини  – 
Сергія Руббе.

Трагікомедія «Жульєта» по-
сіла ІІІ місце на Міжнародному 
конкурсі драматургії «Баден-
вайлер–2010». С.  Руббе намага-
ється ствердити думку про те, 
що суспільству необхідні «свя-
ті» люди – дещо незрозумілі, ди-
вакуваті, наївні та абсолютно 
беззахисні у своїй відкритості 
світові. Головні герої п’єси – фо-
кусник-невдаха Рахманов і сиро-
та «не від світу цього» Жульєта, 
що живе серцем та абсолютно 
не пристосована до життя. Їхні 
шляхи за волею долі перетина-
ються, але чи приведуть до омрі-
яного щастя?!..

Ігор Ладенко не був би самим 
собою, якби не вигадав до цієї іс-
торії декілька екстравагантних 
прийомів. Не випадково за ко-
лективом закріпилося «амплуа» 
трагіфарсового театру. У виста-
ві «Пожалів дурень дурочку» 
режисер розвиває чаплінівську 
тему «маленької людини» в жі-
ночому тендітному образі Жу-
льєти. Відмовившись від ефек-
тного сценографічного рішення, 
І. Ладенко прийшов до ідеї ігро-
вої презентації історії через па-
родію, гротеск, гіперболізацію в 
умовному просторі. Відчуваєть-
ся пошук інтонації – зрозумілої 
сьогоднішньому глядачеві. Іро-
нічне зображення на сцені поїзд-
ки, під час якої герої влаштову-
ються на автомобільних шинах 
та, плавно похитуючись, виру-
шають у дорогу, – стає родзин-
кою, що підсилює комедійний 
ефект.

«Я одразу знаю, хто буде пере-
втілюватися в той чи інший об-
раз»,  – зізнається І.  Ладенко. 
Відповідно до визначеного орі-
єнтиру, режисер не допускає за-
штампованості, вперто розши-
рюючи амплуа своїх акторів. 
У виставі задіяні С.  Лістунов, 
Б.  Синявський, Ю.  Ніколаєнко, 

Ю.  Єрмакова, Д.  Ямпольська, 
Ю. Навроцька та М. Михальчен-
ко. П’єса густо населена яскра-
вими архетипними персонажа-
ми, які режисер максимально 
загострює. Провідним висту-
пає прийом втілення одним ак-
тором декількох персонажів, і 
за кількісним показником пе-
ревершує всіх молода актриса 
Юлія Навроцька, яка створює 
цілу галерею харизматичних різ-
новікових жіночих образів – від 
старої маразматичної тітки до 
імпозантних жінок-вамп. Але 
всіх їх об’єднує одне –   нереалі-
зована «жіноча доля». Та й зага-
лом, якщо придивитися уваж-
но, – всі дійові особи страшенно 
самотні і глибоко нещасні. Ніби 
спектакль створений не так за 
сюжетом п’єси, як за сучасними 
книжками про теорію прихиль-
ності, відмінність турботи від 
опіки, про психологію жінок, у 
глибинах якої захована власна 
драма і невиліковна недуга – не-
любі.

Юлія Навроцька сміливо жон-
глює дрібними, але дуже точни-
ми та ефектними зовнішніми 
елементами – тріпотіння рук, ви-
сунута нижня щелепа, кульгава 
хода, низький тембр голосу. І по-
ряд із такими жінками – Жульє-
та з протяжним, трохи дитячим 
голоском, із легкою примхли-
вістю, широко розплющеними 
очима та іграшкою-мавпеням 
у руках. Незважаючи на те, що 
фактично головними героями 
стають фокусник та ця дурна, у 
виставі немає маленьких а-ля 
«камео» ролей. Юрій Ніколаєнко 
та Микола Михальченко грають 
напружено і нервово, на емоцій-
ній межі, щохвилини перекону-
ючи глядача у тому, що їхні герої 
всім знайомі, якщо не з життя, 
то з екранів телебачення. Вдалий 
«дует» створюють також Богдан 

Синявський у ролі художни-
ка-невдахи та Сергій Лістунов – 
Рахманов-фокусник, пересліду-
ваний дурнуватою Жульєтою, 
яка чи то закохалася в нього, чи 
просто шукає спасіння від само-
тності.

Долі всіх героїв не склалися, 
щасливий квиток кожного десь 
безслідно загубився… Єдине 
спасіння  – побачити, відчути, 
повірити, полюбити «святу» 
Жульєту, у якої нічого немає, 
окрім любові, віри, відданості. 
Вона, як те вуличне щеня, лю-
бить кожного, хто просто до-
торкнеться теплою долонею до 
чола. Фарсова наповненість ви-
стави у першій дії, яскраві об-
рази, грайливий дух, невимуше-
ність – дають надію, що все ще 
у цих невдах може скластися до-
бре. І тільки перед фіналом рап-
том усвідомлюєш, що щаслива 
розв’язка – це омана, всі прире-
чені. На це нам мовчазно натя-
кає самотній клоун – понівече-
ний, з величезною моторошною 
сірою маскою замість яскравого 
гриму та червоного носа, з дещо 
«хворобливою» пластикою, 
який час від часу з’являється на 
сцені. Але, незважаючи на це, 
постановка осяяна добром та 
сповнена надії, того тепла, що 
відсилає нас до стрічок Ф. Фел-
ліні та Ч. Чапліна, де маленький 
дивак усе ж знаходить своє щас-
тя, зрозуміле далеко не кожно-
му. А ми нині так прагнемо по-
бачити хеппі-енд, що часто не 
помічаємо, що він дуже близь-
ко, слід лише уважніше приди-
витися… І цей шанс нам дарує 
вистава «ТЕАТРУ 19» «Пожалів 
дурень дурочку» – жива, тонка і 
щемливо сучасна.

Олена ЖАТЬКО,
театрознавець, м. Миколаїв

Автор фото – Євген МАРТІ, м. Харків

«ПОЖАЛІВ ДУРЕНЬ ДУРОЧКУ»: 
ТЕМА «МАЛЕНЬКОЇ ЛЮДИНИ» НА СЦЕНІ 
ХАРКІВСЬКОГО «ТЕАТРУ 19»
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В Інституті літератури 
імені Т. Г. Шевченка 
Національної академії 
наук України відбулася 
наукова сесія, присвячена 
100-річчю Національної 
академії наук України. 

З
  доповіддю «Україн-
ська академія наук і ста-
новлення академічно-
го літературознавства» 
виступив Микола Жу-

линський –  академік НАН Укра-
їни, директор Інституту літера-
тури імені Т. Г. Шевченка НАН 
України, доктор філологічних 
наук, професор. Провідний на-
уковий співробітник Інституту 
Людмила Тарнашинська виголо-
сила доповідь «Міряти високою 
мірою»: шістдесятники в  духо-
вній ситуації своєї доби». Серед 
учасників обговорення зазначе-
ної теми Неллі Корнієнко –  ди-
ректор Національного центру те-
атрального мистецтва імені Леся 
Курбаса, доктор мистецтвознав-
ства, академік НАМ України, 
дружина видатного митця, дія-
ча-шістдесятника, організатора 
Клубу творчої молоді Леся Таню-
ка. Їй –  слово.

Я розпочну нібито здалеку, але 
це все одно будуть фрагменти 
контексту, в якому я потім розпо-
вім про КТМ (Клуб творчої моло-
ді).

Ви знаєте, зараз ми пережива-
ємо дуже і  дуже цікавий період: 
це період квантового переходу. 
Я  не буду на цьому зосереджу-
ватися, хоча це найцікавіше, про 
що ми можемо сьогодні говори-
ти, на мою думку. Це особливий 
період, подібного якому в  історії 
не було. І  в  цьому періоді заго-
стриться увага й акцент на гума-
нітарних цінностях, на гумані-
тарних науках. Це дуже важливо. 
Окрім того, консюмеритське сус-
пільство, суспільство споживан-
ня, прагматики –  лінійної праг-
матики –  переживає кризу, хоча 
ця криза поки що б’є по нас, але 
ми маємо упереджувально ба-
чити загрозливі речі. Це консю-
меритське суспільство, коли все 
вирішують гроші, –  доходить до 
свого «енергетичного» вичерпан-
ня, воно вже зараз сіє дуже сильні 
лінії ентропії. Провідні мислите-
лі Європи і Сходу висувають нову 
концепцію цивілізації і культури 
для подолання цього консюме-
ритського типу мислення. Вони 
навіть назвали нову цивілізацію 
і культуру, до якої ми маємо йти, 
принаймні я  кажу про європей-
ську цивілізацію, –  цивілізацією 
і  культурою альтруїзму. Альтру-
їзм тут –  термін, який позначає 
принципово нові цінності. Три-
ває новітнє переструктуруван-
ня цінностей. Тема культури стає 
базовою. Напевно, всі ми знаємо, 
що, скажімо, на Сході, досягнен-
нями якого користувалася Євро-
па –  технологіями, відкриттями, 
науками тощо до ХVI століття 
включно (а це 7/8 ментальних ре-
сурсів планети), там завжди в ба-
зисі була культура, і тільки в над-
будові –  економіка. Тобто, все 

абсолютно не так, як ми звикли 
вважати. Я завжди згадую, що на-
віть Карл Маркс відмовився від 
основних розділів «Капіталу», го-
ловної своєї праці, саме через те, 
що, коли (в нас про це ніколи не 
казали, але це факт) він, сильний 
аналітик, економіст, став дослі-
джувати східні цивілізації, поба-
чив, що не економіка тут у базисі, 
як він писав до того, а культура, 
історія, психологія, а економіка –  
в  надбудові. Тобто там, повто-
рю, все навпаки. Саме тому вони 
створили астрофізику, хоча слова 
такого не було, математику і  де-
монстрували мапи, ніби зняті ба-
гатофокусними об’єктивами чи 
кількома камерами, що тоді було 
абсолютно неможливо. І тут я по-
вертаюся до сучасної траєкто-
рії, до цивілізації альтруїзму і до 
квантового переходу, який роз-
почався у  2013 році. Він веде до 
непередбачуваних, якісно ради-
кальних стрибків ситуації і  змін 
свідомості: ми можемо букваль-
но прокинутися завтра в  зовсім 
іншій державі, з  новими лідера-
ми, з  новою економікою, і  це не 
метафора. Саме такий квантовий 
хід відбувається зараз, але я бою-
ся захопитися цією темою. Я по-
вертаюся з  квантової свідомості 
в нашу сучасну.

Чому саме це я побачила як кон-
тексті проблеми Клубу творчої 
молоді? Тому що слідом за ро-
мантиками, Шіллером та іншими 
(та й раніше в Історії), виникали 
спорадично ідеї будувати держа-
ву на базі культури. Франція, яка 
ще не так давно, трохи більше як 
півстоліття тому, зовсім не була 
такою, якою є зараз. Париж, звіс-
но, був Парижем. Але це і була по 
суті вся Франція. Країна без по-
кладів, без інших стратегічних 
можливостей. І прийшла людина, 
яка заявила: будуватимемо Фран-
цію на інших засадах –  на засадах 
культури. І  за два з  половиною 
роки вивела Францію у  Сімку. 
Сценарій перетворень базував-
ся винятково на культурі –  аж до 
протоколу, коли після Президен-
та першим виходив міністр куль-

тури, потім міністр економіки, 
міністр закордонних справ та 
інші. Культура як самоналаго-
джувальна нелінійна система –  
у  змозі переформатовувати інші 
системи держави, більш лінійні, 
до яких, зокрема, належить і еко-
номіка.

Тобто, величезні ресурси куль-
тури, які має європейська циві-
лізація, мають бути задіяні зараз, 
а особливо у зв’язку з квантовим 
переходом, з  принципово новою 
мапою планети, яка буде за 10–15 
років. І з тими людьми, які через 
свою креативність виплескували 
саме ідеї –  на базі культури буду-
вати майбутнє, будувати державу. 
(Я ледь не заплакала, коли почу-
ла, що Китай 2017 року оголосив 
переорієнтацію державних цін-
ностей із серйозним акцентом на 
культурі. Чому не ми?).

Саме ця ідея, що йде від філосо-
фії романтиків, періодично від-
творюючись в історії як її фунда-
ментальний складник, –  на мою 
думку, і  була засадничою в  ді-
яльності Клубу творчої молоді. 
Його на початках створювали те-
атральний інститут і консервато-
рія, вони збиралися буквально ще 
з 1958 року, задумали театр нової 
мови, живопис нової мови, потім, 
приблизно через два роки, приєд-
налися письменники, ніхто ні на 
кого не впливав, бо всі вони від-
кривали закони. І  у  КТМ у  його 
найкращі роки, а  вони всі були 
найкращі, бо часу історично було 
відведено обмаль, було до 2 тисяч 
членів клубу. Дивіться, які секції 
там були. Художники були про-
відними, скульптори, музикан-
ти. У нас навіть була секція джазу, 
який був заборонений, компози-
тори були, літератори. Ландшаф-
тні дизайнери. Фотосекція. Ви 
знаєте, мабуть, багатьох, хто там 
був. Вони були тоді ще невідомі 
або маловідомі, їм було по 20–25 
років. Ліна Костенко, Іван Дзюба, 
Микола Вінграновський, Женя 
Ганін з  оперного театру, Козлов, 
Алла Горська, Віктор Зарецький, 
Людмила Семикіна, композитор 
Леонід Грабовський… Кого не 

візьми, –  це все люди, які сьогод-
ні становлять славу української 
культури. Є фундаментальні за-
кони, і плеяди виникають не ви-
падково. Природа дуже багато 
витрачає енергії, щоб народила-
ся плеяда, так, як сталося з наро-
дженням шістдесятників і  КТМ. 
Вони були пасіонаріями. Шкода, 
що мало в Україні сьогодні пасіо-
нарної енергії, її десь до 7%, а має 
бути 15%, щоб відбулися ради-
кальні, безкровні зміни. Початок 
після розірвання традиції 1920-
х –  1930-х років –  це плеяда шіст-
десятників, яка заклала всі лінії 
подальшого розвитку суспіль-
ства як гуманітарного, гуманно-
го.

Мене й досі хвилює та думка, що 
КТМівці, зовсім молоде поколін-
ня, опікувалися саме стратегією, 
справжньою стратегію побудови 
модерної держави. Люди, яким 
переважно по 20–22 роки, хоча, 
наприклад, був і  12-річний Сер-
гій Білокінь, нині відомий вче-
ний-істторик. Вони закладали 
духовну стратегію. Якщо вико-
ристати сучасний термін –  це був 
творчий кластер, модуль, модель, 
на базі якої можна будувати гро-
мадянське суспільство. Серед них 
багато художників, лідерів… Це 
справді той кластер, на базі якого 
розпочалася побудова незалеж-
ної, нової, тоді майбутньої Укра-
їни, яку ми ще будуватимемо, від 
якої ми поки що, на жаль, відсту-
пили.

Ви, мабуть, чули про блискучі 
вечори КТМ. Лесь Танюк (його 
обрали президентом клубу) ор-
ганізував перший вечір Курбаса. 
Тоді стихійно перекрили Хреща-
тик, ішли –  тоді! –  зі смолоскипа-
ми. Це було до такої міри неймо-
вірно, що нині це неможливо 
уявити. У  переповненому Жов-
тневому палаці, де відбувався ве-
чір, раптом рівно о  12-ій годині 
ночі розверзаються небеса, і ніби 
Всесвітній потоп обрушується на 
нас, очищувально закликаючи до 
якогось нового етапу. Безумна 
гроза триває. Це прочитується 
як метафора оновлення, чисто-
ти, яка діагностує тих, хто в залі, 
і провіщає майбутнє, про яке мрі-
яли потім ще два покоління піс-
ля шістдесятників. Вони міряли 
життя стратегією, я на цьому на-
полягаю. І  була це саме гумані-
тарна стратегія. Я  зачитаю для 
прикладу, як діяла секція худож-
ників, скульпторів. Це тоді ж за-
писав Володя Прядка:

«Лекції з  української архітек-
тури і  мистецтва з  організацією 
мандрівок по Україні проводив 
архітектор-мистецтвознавець 
Григорій Логвин. Перед щас-
ливцями, які потрапили в  гру-
пи мандрівників, відкрилася не-
відома країна (інкогніто), де ми 
побачили руїни десятків старо-
винних замків, величні храми, 
як дерев’яної так і кам’яної архі-

тектури. Про існування цих ве-
личних пам’яток ми навіть не 
здогадувалися. По лівому бере-
зі Дніпра ми мандрували до м. 
Козельця, с. Лемеші (батьківщи-
на Олексія та Кирила Розумов-
ських), Чернігова, с. Седніва, с. 
Гамаліївки, Батурина (колишньої 
столиці лівобережної України), 
Новгород-Сіверського, Путив-
ля, Прилук, Густині, с. Вороніж, 
аж до Полтави. А незабутні ман-
дрівки до Овруча, Корця, Остро-
га (оплоту князів Острозьких), 
Межиріччя, Рівного, Берестеч-
ка, Луцька, Володимир-Волин-
ського і на південь Волині до Ви-
шневця (родинного гнізда князів 
Вишневецьких). Далі на пів-
день величний Почаїв, непри-
ступний Кременець, Тернопіль, 
Підгайці, Бережани, а  там не-
ймовірно чарівне Поділля з фор-
тецею Меджибіж, Чортків, Бучач 
та фантастичне місто-легенда 
Кам’янець-Подільський. А  чого 
тільки вартий неприступний Хо-
тин, каньйони на річці Дністер зі 
скельними монастирями? Я  вже 
не кажу про дивне місто Чернів-
ці з дерев’яною церквою XVII ст. 
та унікальною резиденцією бу-
ковинських митрополитів. А далі 
на захід ренесансний Львів, за-
мок у Жовкві, Старе Село, Підго-
рецький та Олеський замки, село 
Потелич із старовинними роз-
писами дерев’яної церкви. Дуже 
були вражені дерев’яними хра-
мами Дрогобича з іконописом та 
стінописом XVI ст., а  недалеко –  
кам’яні храми з фресками XV ст. 
у селі Лаврові.

За 3 літа ми наїздили на турис-
тичних автобусах тисячі кіломе-
трів. Ці мандрівки для кожного 
одноклубника стали відкриттям 
Батьківщини».

Це я кажу тільки про одну лінію 
однієї секції КТМ, у  якій все це 
фіксували, обговорювали, аналі-
зували, закладали як фундамент 
для духовного засвоєння блис-
кучого минулого і для трансляції 
цього у подальшому. Тому я хочу 
це підкреслити ще раз, це твор-
чий кластер такий, який ліг у за-
сади майбутньої гуманітарної 
української культури…

…Репліка стосовно Майдану. 
На мою думку, він теж щільно 
пов’язаний із цією лінією. Тому 
що вона була дуже потужною, її 
треба вивчати. От після Майда-
ну останнього нам кажуть, да-
вайте йти в  Європу, або давайте 
будувати Європу тут. Не треба 
йти в Європу і не треба будувати 
тут. Уточню. Цінності, безумов-
но, правові, та й інші, треба буду-
вати, незалежно від власне Євро-
пи –  була б вона чи ні, жили б ми 
в ній чи ні. Мені здається, що саме 
ті цінності, які створили шістде-
сятники, той модуль майбутньої 
гуманітарної гуманістичної Укра-
їни Майдан і  продемонстрував. 
Майдан, у  якому були присутні 

«КВАНТОВИЙ СТРИБОК» УКРАЇНИ

Під час наукової сесії слово має Микола ЖУЛИНСЬКИЙ
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всі релігії, своєрідний універси-
тет з вивчення мов, у якому були 
присутні наука, середній бізнес, 
що закладав-створював грома-
дянське суспільство, було велике 
представництво творчої інтелі-
генції, і  все це «скріплював» су-
хий закон, –  став унікальною мо-
деллю нової Європи. Подібної 
цілісної моделі ми не бачимо в ру-
хах європейського бунту. Це ви-
знали і самі європейці. Ми маємо 
всі можливості, і це не порожній 
оптимізм, а,  сказати б, оптимізм 
фундаментальний, який Україна 
може подарувати Європі. Це не те 
саме, що «Росія –  родіна слонов», 
нам просто треба уважно вдивля-
тися в себе.

І КТМ, і взагалі феномен шіст-
десятництва –  це не просто те, 
на що нам треба звернути поси-
лену увагу, але нам треба вивча-
ти всі потенції цих рухів. Тому 
що вони підказують нам сьогод-
ні, як у  сучасному русі до аль-
труїстичного суспільства ми мо-
жемо скористатися попередніми 
стратегіями.

* * *
Два слова про вітраж, який був 

створений молодими митцями 
в університеті імені Шевченка та 
зруйнований компартійними чи-
новниками і щодо якого було тут 
запитання.

Я була свідком того варвар-
ства. Мені випало тоді працюва-
ти у  міськкомі комсомолу, і  я  за 
це дуже вдячна долі, бо зсереди-
ни, будучи романтиком, ідеаліс-
том, побачила, як система руйнує 
ідеалістичні мрії… Я мала право 
відверто заявити свої позиції і на-
писати заяву з мотивацією, що не 
хочу займатися духовною про-
ституцією (я  тоді якраз одружу-
валася з Лесем Танюком).

До вітражу.
Поет був зображений, звісно, як 

Пророк.
По завершенні роботи прий-

шов високий чиновник –  чи не 
Ботвин, секретар обкому партії, 
і сказав: «ви думаєте, ми не розу-
міємо, чому Шевченко за ґрата-
ми». Йому кажуть: «це ж вітраж, 
це така техніка». – «Ні, ми ці під-
тексти знаємо». Пізніше з’явився 
під такою логікою термін –  неке-
рований підтекст. Неосвіченість 
і  Страх (з  великої літери) прева-
лювали і ламали матриці культу-
ри. Цей вітраж тоді розбили мо-
лотами.

…Коли ви хочете зовсім де-
тально, то Людмила Семикіна 
практично надиктувала цей сю-
жет Раїсі Скалій, а вона надруку-
вала цю історію у своїх спогадах 
про Леся Танюка у газеті «Куль-
тура і  життя». І  там багато про 
вітраж деталей від Люди Семикі-
ної. Ми всі –  свідки цього варвар-
ства. Історія розставить усе по 
своїх місцях. І  колись Гаага зна-
йде своїх «героїв».

Я бажаю нам усім любити 
шістдесятників, вивчати їх і ру-
хатися до альтруїстичного сус-
пільства!

Неллі КОРНІЄНКО

Кінострічки на великих 
екранах у грудні дуже 
різноманітні, зокрема, це і 
національний сегмент прокату, 
що представлений у декількох 
жанрах, тож почнемо!

Ганна ОБОРСЬКА

Т
иждень тому відбулася 
прем’єра фільму «Король 
Данило». Події відбува-
ються у ХІІІ столітті, а це 
ті часи, коли в будь-який 

момент із будь-якого боку може 
прийти страшна небезпека. Люди 
тоді завжди жили в напрузі, адже 
війна могла початися коли за-
вгодно. У 1238 році Данило разом 
зі своїм братом Васильком атаку-
вали прикордонний замок одного 
ордена. У полоні в них опинився 
магістр, той від імені ордена за-
пропонував союз проти воєнної 
загрози, яка хвилею йшла зі схо-
ду. Наймення цієї загрози – мон-
голо-татари, яких веде за собою 
легендарний хан Батий. У Данила 
як князя Волинсько-Галицького 
є два варіанти: війна або договір. 
Розуміючи, що силою побороти 
монголів не вийде, Данило ризи-
кує всім і їде в лігво ворога укла-
дати договір. На перший погляд, 
задум приречений на провал, і 
Батий легко може обезголови-
ти свого гостя, але як воно буде 
насправді... Навіть якщо Дани-
ло залишиться живим, найбіль-
ша проблема чекає його вдома – 
це бояри, які скрізь шукають для 
себе вигоду. Фільм доволі яскра-
вий, з видовищними сценами та 
неперевершеними костюмами, 
динамічний сюжет не змусить 
глядача нудьгувати у кінозалі.

А ось фільм «Кришталь» ре-
жисерки Дар’ї Жук – зовсім в ін-
шому жанрі: це драматична ко-
медія. Сюжет доволі простий 
– у пострадянській Білорусі без-
робітна рейверка Веля мріє про 
еміграцію до США. Їй вдається 
підробити документи про пра-
цевлаштування для отриман-
ня візи, і от солодка мрія вже на 
відстані руки… Доки Веля не ро-
зуміє, що американське консуль-
ство збирається зателефонувати 
за фальшивим номером і переві-
рити місце її роботи. Єдиний ви-
хід – оселитися на тиждень у не-
великому заводському містечку, 
щоб підтвердити робочу леген-
ду. Веля переїздить до тісного по-
мешкання родини, яка готується 
до весілля сина. Присутність ді-
вчини швидко перевертає сімей-
ний побут і життя у місті з ніг на 
голову, загроза світить усім і кож-
ному. Це дебютна повнометраж-
на режисерська робота Дар’ї Жук. 
Світова прем’єра стрічки відбу-
лася  30 червня  2018  року на 53-
му Міжнародному кінофестивалі 
у Карлових Варах, де вона брала 
участь у конкурсній програмі «На 
схід від Заходу». А в липні цього 
року фільм брав участь у міжна-
родній конкурсній програмі 9-го 
Одеського міжнародного кіно-
фестивалю та отримав головний 
приз «Золотий Дюк». А ще саме 

цю картину було обрано претен-
дентом від Білорусі на премію 
«Оскар» Американської академії 
2019 року в категорії «Найкра-
щий фільм іноземною мовою». 
Тож уболіватимемо й за сусідів 
теж.

У прокаті вже більше тижня 
довгоочікувана екранізація ро-
ману «Ворошиловград» Сергія 
Жадана – фільм «Дике поле». 
Проте режисер Ярослав Лоди-
гін і письменник, автор першо-
джерела домовилися ще до по-
чатку зйомок, що книгу та фільм 
слід розмежувати, оскільки це 
два різні види творів, і книгу 
«слід залишити позаду». Кошто-
рис стрічки склав 31 млн грн. У 
2016 році проект фільму став 
переможцем дев’ятого пітчин-
гу Держкіно, де фільм отримав 
₴15,5  млн держбюджетних ко-
штів. Згодом на пітчингу у Кот-
тбусі (Coco Best Pitch Award та 
Coco Producers Network Award) 
фільм додатково отримав €1,5 
тис. Також у 2017 році фільм зі-
брав понад ₴1 мільйон (40 ти-
сяч швейцарських франків) на 
швейцарській краудфандинго-
вій платформі «wemakeit.com».

У кінострічці «Дике поле» пе-
ред нами постає хлопець Герман, 
змушений повернутися до свого 
рідного містечка на Донбасі. Його 
старший брат зник, і тепер героє-
ві доведеться захищати сімейний 
бізнес – стару бензоколонку. А та-
кож кохання і друзів дитинства у 
боротьбі проти тих, хто захоплює 
цю землю та перетворює її на ку-
курудзяні поля та залізницю, що 
нікуди не веде. Чим закінчиться 
ця іронічна та сповнена пригод 
подорож крізь Дике Поле – дізна-
йтеся у кінотеатрі.

Кілька днів тому в український 
прокат вийшла надзвичайно ці-
кава картина – «Дім, що його по-
будував Джек», від відомого та 
скандального Ларса фон Трієра. 
Фільм розказує історію Джека, 
неймовірно розумного хлопця, 
який за 12 років став майстер-
ним серійним убивцею. Ця кар-

тина після презентації в Каннах 
викликала обурення десятків 
глядачів – усьому провиною над-
мірна натуралістичність на екра-
ні. Адже режисер Ларс фон Те-
рієр завжди мав свій погляд на 
подачу кіноматеріалу, всі його 
кінокартини відрізняються ори-
гінальною історією та яскравою 
виразністю. Чи так це насправді? 
Вирішувати вам.

Напередодні нового року ви-
ходить дитяча кінострічка «Лус-
кунчик та чотири королівства». 
Відома історія покаже свій тем-
ний бік. Настане ніч, і Лускун-
чик проведе вас у країну див, 
де точиться непримиренна бо-
ротьба добра і зла, любові й не-
нависті.

Фільм створений на основі каз-
ки Ернста Гофманна «Лускунчик 
і Мишачий король» та балету Пе-
тра Чайковського «Лускунчик». 
У ролях такі відомі зірки кіно, як 
Кіра Найтлі, Морган Фріман, Ге-
лен Міррен.

Ще одна класна дитяча 
мульт-історія вийшла днями. 
Це – «Ральф-руйнівник 2: Ін-
тернетрі» — американський 
комп’ютерно-анімаційний при-
годницько-комедійний фільм, 
знятий Річем Муром і Філом 
Джонстоном. Він є продовжен-
ням фільму «Ральф-руйнівник». 
Друга частина розповідає про 
пригоди Ральфа в інтернеті. На 
безмежних просторах інтерне-
ту є відомі програми, секретні 
чати, культові меми та герої, ку-
медне відео та ігри. Здоровань 
Ральф із такою силою поринає у 
віртуальний світ, що мережу по-
чинає глючити… Це по справж-
ньому сімейний мультфільм!

Гарного вам усім перегляду в 
грудні, йдіть до кінозали: вибір 
цього місяця справді різноманіт-
ний і на будь-який смак!

КІНОЗАЛ ГРУДНЯ

ПІДБИТО ПІДСУМКИ 
КОНКУРСУ ВІЙСЬКОВО-
ПАТРІОТИЧНОЇ 
ЛІТЕРАТУРИ
У Харкові відбулося нагоро-

дження лауреатів і  фіналістів 
першого міжнародного всеукра-
їнського літературного конкурсу 
патріотичної прози та поезії «Ві-
йна в  Україні». На участь у  кон-
курсі подали заявки 164 літера-

тори з України, Польщі, Білорусі, 
США. До журі конкурсу входи-
ли: його засновник, письменник 
Давид Данилов-Абросімов, кон-
сультант, критик, філософ, член 
НСПУ Володимир Брюгген, мис-
тецтвознавець, критик, член 
НСЖУ та НСТДУ Юрій Хомайко, 
письменник, сценарист, журна-
ліст Анатолій Юрченко.

Як зазначив організатор кон-
курсу, літератор Давид Данилов-

Абросімов: «Всі надіслані роботи 
високого рівня. Оцінювати було 
емоційно складно. Багато тала-
новитої поезії і прози від учасни-
ків АТО, матерів, наречених, дру-
жин, вдів, сиріт…

Тема війни сумна, пекуча, що 
кровоточить. Люди хочуть кри-
чати, хочуть говорити, хочуть 
виливати душу. Саме тому кон-
курс військово-патріотичної лі-
тератури «Війна в Україні» і було 

створено –  для того, 
щоб почути всіх. Але 
нагороджені кращі 
з кращих».

Отже, лауреата-
ми конкурсу «Війна 
в Україні» стали: в но-
мінації «Поезія» –  
Олена Соколан, м. Се-
вастополь, Лариса 
Вировець, м. Харкiв, 
Покотилiвка (Диплом 
1-го ступеня); Вале-
рій Хмелівський, м. 
Бердичів, Микола Ро-
манюк, м. Долинська 
(Диплом 2-го ступе-
ня); Дарина Одерій, м. 
Харкiв, Балаклiя, Мар-

та Кузів, м. Загiрне, Львiвська обл. 
(Диплом 3-го ступеня); в номіна-
ції «Проза» –  Віктор Гребенюк, 
м. Луцьк (Диплом 1-го ступеня); 
Борис Кузіна, м. Хмельницький, 
Владислав Власов, м. Київ (Ди-
плом 2-го ступеня); Сергій Мі-
щенко, м. Київ, Любов Сердунич, 
с. Стара Синява, Хмельницька 
обл. (Диплом 3-го ступеня).

Вл. інф.
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Організація Об’єднання 
Українок Бельгії відсвяткувала 
70-річний ювілей.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

У затишній залі збирали-
ся українки. З усіх міст 
Бельгії дороги вели до 
Брюсселю. Радо зустрі-
чали гостей з Німеччи-

ни, Люксембургу, України.
Особливу шану учасники 

заходу віддали найстаршим 
представницям організації, а 
також ушанували пам’ять тих, що 
стояли на початку створення ОУБ 
і доклали багато зусиль для того, 
щоб розповісти бельгійцям про 
Україну та її народ, який бореться 
за свою власну незалежну 
країну. Велику вдячність і 
повагу українкам Бельгії за 
ïхню діяльність із захисту 
національних інтересів України 
в Бельгії та значну волонтерську 
роботу, висловив Надзвичайний 
і Повноважний Посол України в 
Королівстві Бельгія, представник 
України при ЄС за сумісництвом 
Микола Точицький. Він зачи-
тав привітання членкиням 
Об’єднання Українок Бельгії 
з нагоди ювілею від імені 
заступника Міністра закордонних 
справ України Василя Боднара.

Мені пощастило познайоми-
тися з Наталією Осташ, головою 
Об’єднання Українок Бельгії. На-
родилася пані Наталія у місті Тур-
ка, що на Львівщині. Жартома на-
зиває своє рідне місто столицею 
Бойківщини. Закінчила факуль-
тет іноземних мов Дрогобицько-
го педагогічного інституту. Доля 
так склалася, що нині живе й пра-
цює в Бельгії. Вже чотири роки 
очолює Об’єднання Українок 
Бельгії. Вона люб’язно погодила-
ся відповісти на запитання.

– Пані Наталіє, час стрімко ле-
тить. Одні покоління змінюють-
ся іншими. Ваша організація 
живе й продовжує діяльність. 
Ось уже 70 літ! Мабуть, варто 
пригадати тих, завдяки кому 
цей ланцюжок жіночої діяль-
ності українок у Бельгії не пере-
ривається… 

– У 1945 році до Бельгії прибуло, 
за різними оцінками, від 15 до 20 
тисяч українців. Ці люди відпо-
віли на пропозицію Бельгійсько-
го уряду працювати у вугільних 
шахтах. Вони не хотіли поверта-
тися до України, окупованої ра-
дянською владою.

Як відомо, один у полі не воїн. 
Молоді хлопці і дівчата це дуже 
швидко зрозуміли і почали гурту-
ватися. Так і виникла перша укра-
їнська організація в Бельгії – Укра-
їнський допомоговий комітет, а 
при ньому жіноча секція. У 1948 
році, на першому конгресі укра-
їнців Бельгії 18 жінок заявили про 
створення окремої організації  – 
Об’єднання Українок Бельгії.

У тому ж 1948 році була ство-
рена і Світова Федерація україн-
ських жіночих організацій. ОУБ 
є одним із засновників СФУЖО, 
поряд із союзами українок Аме-

рики, Канади, ОУЖ Німеччини 
та Великобританії. До сьогодніш-
нього дня ОУБ залишається чле-
ном СФУЖО.

Будь-яка організація будується 
на власному ідейному підґрунті. 
Для ОУБ це перш за все – збере-
ження і пропагування всього, що 
є українським – культура, тради-
ції, історія, а головне – мова.

– Ваша організація має певну 
мету, завдання?

– Насамперед, всебічно допома-
гати Україні. Плекати почуття єд-
ності, історичної нерозривності 
та зберігати культурну спадщину 
українського народу. Дбати про 
збереження української ідентич-
ності. Зберігати та налагоджувати 
нові зв’язки з міжнародними, зо-
крема жіночими, організаціями, 
представляти перед ними україн-
ське жіноцтво та захищати інтер-
еси українського народу.

– Певно, скажете кілька 
слів про перших очільниць 
Об’єднання Українок Бельгії?

– Першою очільницею Об’єд-
нання Українок Бельгії у 1948 році 
стала пані Зінаїда Витязь, інженер 
за фахом, яка народилася у Харко-
ві. До війни викладала креслення у 
Харківському Проектному інсти-
туті. Пані Зінаїда була душею ор-
ганізації 26 років – аж до 1974 року. 
За цей час вона об’їздила Бельгію 
вздовж і впоперек. До 1950 року, 
тобто лише за 2 роки, було ство-
рено 15 осередків. На жаль, у 1960 
році почалася масова міграція 
українців за океан – у пошуках кра-
щої долі вони прямували до США, 
Канади, Австралії. У 1960 році у 
Бельгії залишилося тільки п’ять 
осередків об’єднання. Але це не по-
слабило жіночого руху, і ті, що тут 
залишилися, продовжували пра-
цювати з потрійною енергією.

У 1969 році Об’єднання Україн-
ців Бельгії було офіційно зареє-
строване як неприбуткове това-
риство у Бельгійському Моніторі, 
перший статут також був опублі-
кований саме тоді.

Діяльність організації у після-
воєнний період не надто відріз-
нялася від сьогоднішньої. Жінки 
організовували свята, різнома-
нітні заходи, виставки народного 
мистецтва, вели просвітницьку 
роботу серед бельгійців, до яких 
доносили, хто такі українці, по-
яснювали, що є така країна Укра-
їна, але вона тимчасово окупо-
вана. Свято вірили в те, що їхня 
Батьківщина стане незалежною і 
самостійною. Усіма своїми діями 
намагалися наблизити цей день.

Хочу розповісти про такий ви-
падок. У 1991 році померла се-
кретарка централі Об’єднання 
Українців Бельгії пані Анна Бора-
чок. Померла від серцевого напа-
ду після маніфестації у Брюсселі, 
під час якої вона разом зі своїми 
посестрами вимагала звільнення 
України від комуністичного по-
неволення. Як написала мені її 
онука, вона померла щасливою, 
бо знала, що скоро зможе повер-
нутися у рідну домівку. Отже, 
наші попередниці проводили по-
літичні акції, пікетували посоль-
ство тодішнього СССР, як ми 
останнім часом це робили перед 
посольством Росії.

– Як вдавалося зберегти рідну 
мову, традиції?

– В усі часи Об’єднання Українців 
Бельгії відігравало важливу про-
світницьку роль. При осередках 
працювали українські школи і са-
дочки. Дітей, які народжувалися на 
бельгійській землі, навчали україн-
ської мови, історії, пісень, україн-
ських народних танців. До речі, ці-
кавим є те, що діяльність садочків у 
1970-х роках частково фінансувала-
ся з дотації Союзу Українок Амери-
ки, що свідчить про тісну співпрацю 
і взаємодію українських жіночих 
організацій у світі ще до появи Ін-
тернету і сучасних технологій.

До речі, завдяки старанням пані 
Зінаїди Витязь у 1950-х роках на 
регіональному радіо Hainaut-
Centre існувала щомісячна про-
грама українською мовою.

У той час, коли зв’язку з рідною 
землею не було, жінки організо-
вували збори коштів для допо-
моги українцям інших країн – на-
приклад, Польщі, Бразилії. З 90-х 
років, коли Україна стала неза-
лежною, вся гуманітарна допомо-
га спрямовується в Україну.

– Ви маєте осередки там, де пе-
реважають українки?

– З новою хвилею еміграції у 
2000-х роках організація отри-
мала друге дихання. Новоприбу-
лі українки у 2012 році створили 
осередок у Антверпені. А Рево-
люція Гідності та початок війни 
на Донбасі стали поштовхом до 
створення у 2014 році осередку у 
Брюсселі.

Зараз наш історично найстарі-
ший осередок у містечку Льєж 

успішно співпрацює з двома мо-
лодшими. Серед членкинь нашої 
організації є такі, які народилися 
вже на бельгійській землі, і ті, хто 
народився в Україні – хто до Дру-
гої світової війни, а хто вже в не-
залежній державі. Наймолодшим 
нема ще 30-ти, а найстаршим за 
80 років. Ми всі різні, але в цьому 
величезне багатство нашої орга-
нізації, яка вмістила в собі найріз-
номанітніші таланти для спільної 
праці на благо громади й України.

– Ви живете активним життям, 
проводите багато заходів…

– Ми успішно створюємо куль-
турні проекти, беремо участь у 
виставках, міжнародних фес-
тивалях, організовуємо покази 
фільмів, концерти. Наше завдан-
ня – просувати позитивний імідж 
України, пропагувати й поширю-
вати нашу культуру, нагадувати 
про Україну за будь-якої нагоди.

– Не залишається Ваше 
об’єднання і осторонь проблем, 
які зараз є в Україні?

– Наша головна мета сьогодні – 
допомогти Україні захиститися 
від ворога і зберегти свою тери-
торіальну цілісність. Тому біль-
шість наших зусиль спрямовані 
на допомогу захисникам Украї-
ни. Ми допомагали і донецьким 
кіборгам, і батальйонам Азов та 
Айдар, і бійцям Правого сектору, 

і окремим бригадам української 
армії. З нашою допомогою купу-
валися тепловізори, пристрої ніч-
ного бачення, берці, одяг, крово-
спинні засоби, рентген-апарати, 
апарати Єлізарова, ліки. Остан-
ній наш «трофей» – дрон для бій-
ців Айдару, двоє з яких були при-
сутні на ювілейному вечорі.

– Пані Наталіє, Ви маєте, з ким 
працювати, кому сказати вдяч-
не слово?

– Звісно, хочу подякувати всім 
тим, завдяки кому наш ювілей-
ний вечір став можливим. Насам-
перед, членам організаційного 
комітету, які провели не одну су-
боту й неділю разом, обміркову-
вали до деталей усі дрібниці. Се-
ред активістів – Надія Бойченко, 
Оксана Гезей, Ольга Голова, Люд-

мила Димнич, Леся Ігнатюк, Леся 
Ільшина, Люся Клименко, Тетя-
на Мяус, Надія Сеничак, Ольга 
Суха, Ірина Хапко, Людмила Че-
репаніна, Галина Шаповал. Мої 
слова вдячності за допомогу на 
відстані і моральну підтрмку Те-
резі Проць і Катерині Згадзай.

– Ви по-особливому відзначи-
ли жінок, які багато років свого 
життя присвятили організації 
Об’єднання Українок Бельгії…

– Насамперед хочу подякувати 
за довголітню працю Марії Капе-
чук, Марії Карпі, Ользі Михайлюк, 
Одарці Галабурді, Любові Лиско, 
Марії Галабурді, Терезі Проць, Ган-
ні Шпинді, Галині Шаповал. Ми ви-
рішили подарувати їм ікони Матері 
Божої. Ці ікони виготовила укра-
їнка Олена Кабаровська, яка живе 
у Херсоні в Україні. Пані Олена – 
мама хворого на ДЦП 10-річного 
хлопчика Назара. Виготовленням 
ікон вона збирає гроші на ліку-
вання своєму синові. Отож, замо-
вивши в Олени ікони, ми зробили 
ще одну добру справу – допомогли 
дитині пройти курс реабілітації у 
Трускавці. Тож нехай Пресвята Бо-
городиця охороняє кожну жінку-
берегиню. Сьогодні ми знаємо точ-
но: «Україна там, де є українки!»

Київ – Брюссель
Фото авторки

Членкині Об’єднання Українок Бельгії

Олександра ВОРОНИЧ і Наталія ОСТАШ

    НАТАЛІЯ ОСТАШ: 
«УКРАЇНА ТАМ, ДЕ Є УКРАЇНКИ»
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Сучасна грецька поезія –  
це невичерпне багатство 
культури, перлини душі 
сучасного грецького народу. 
Цих поетів поєднує безмежна 
любов до своєї Батьківщини –  
Еллади, вболівання за долю 
земляків та надзвичайно 
глибокий поетичний талант.

«ГРЕЦІЯ В НАШОМУ 
БАЧЕННІ»
Тут народились і герої, й міфи,
вогні культури й мудреці,
подібну карамелі маєм казку
й суспільство наше, ніби всі сліпі.
Що коїться без відома громади,
в вердиктах міжнародних гляда-
чів?
Ми прихистили цих панів в наш 
дім –
чужинців, крадіїв нахабних.
Вдоволені, спостерігають звідда-
ля,
а молодь –  тисячами в безробітті,
в той час, як голос бідності їх зве-
селя,
в Музичному Палаці грають 
скрипки.
І дограбовують, поганці, Батьків-
щину,
грабіж такий на протягах віків
і Вулягмені, й Вули і Екалі –
це прихисток численних шахраїв.
Ввели в ЕОК нас, що ж за святку-
вання!
І там пакетів розкрадання,
кажеш –  змінилися, в надії,
та почуваєшся, як є, зненацька, 
у напрузі.
О, Батьківщино і вогню, й цемен-
ту,
безсмертний краю, неповторний, 
як живеш,
відроджуєшся з попелу магічно, й 
знов встаєш!
Привіт, Греціє, в нашому баченні!

«ЗМІНА ВАРТИ»
Зміни варти вимагають очі мої
від очей «мудрості».

Шестеро дочок-каріатид спочи-
вають живими
на околиці міста,
нижче від богів, у міському районі.
Гілка оливкового дерева
вкриває довголіття їх.
Тільки спис проколює скелю 
пам’яті,
аби поглибити знання.
Блукаю поміж них, як бродячий 
силует,
в його мініатюрних районах сьо-
годення,
марячи древнім театром їх тіней.
Тіней, які не згубилися…
Тіні, що освітлюють сутички часів,
стираючи цикли історії!
Зміни варти вимагають очі мої
від очей «мудрості».
Коли дивлюсь на Арку Адріана
із вічного Древа Життя,
зростає лик його двоякий:
з одної гілки –  Батьківщина,
а з іншої –  Вічна Кохана!
І з «багатьох» в «одну»
назву втілено її:
Атени в Афіни!
Вирізьблену з  мармуру Пенделів 
–
камінь її –
безсмертям сапфіру вдивляється
в майбутнє Рідних її постаментів.
Каменю цінного сплавів горіння
з неба і моря кольору взятого.
Афіни –  ти земля самоцвітів,
і я, Факелоносець-Еллінас,
пильную твою туніку –
як Охоронець Демократії!
Зміни варти вимагають очі мої
від очей «мудрості».

«НАШЕ ДЕРЕВО»
Це дерево колись хилилось від 
плодів.
А листя восени стелилось кили-
мом
на сирій землі.
Щоб не загрузли ті, хто плоди шу-
кав,
Пізніше стали добривом, аби вро-
дити знову.
Завжди верхівки вказували про-
світок,
єдиний вихід.
Щоб не погруз ніхто в трясовині, 
навіть у хащах пізнання
під знаком відродження,
розкущила їх осінь.
Викине, казали, нові пагони,
вони вказуватимуть Південь.
Туди, куди північний вітер ве-
лить.

Там, де він хоче скинути своє буйство.
На Півдні.
Прийшли розростися й відокре-
митись.
Не розростаються восени.
На стовбур цілились.
Тепер розподіляють деревину,
танцюючи навколо неї, наче го-
бліни.
Але забули про коріння.
Глибоке й розгалужене навколо.
Зробили помилку таку багато хто.
І –  поплатились!!!

«ЗАСУДЖЕНИЙ»
Засуджений буду я… Засуджений.
Мене засудять і  річки, дерева, й 
дикі квіти.
Й Земля, яку я забруднив,
за вчинки, задля інтересу власного.
Засуджений за пристрасть, поці-
лунок жінки.
Імперією справедливості клітин
мене засудять душі жебраків
і доля та, яка чекала, щоб змінив її.
Засуджений впродовж віків,
аж від дрібної гальки моря…
Від мрій жертовника
й прийдешніх поколінь.
Засуджений Космічною Орбітою,
і перш ніж вона трісне,
перш ніж народиться смерть.
Постійною присутністю,
сяйвом засуджений
Сяйвом…

«ВІДРОДЖЕННЯ»
Коли вітер нерухомий завмре 
у місячному сяйві
і коників спів скупчиться у бузку
напіврозквітлих квітів.
В обіймах небосхилу п’янко про-
котиться
одна сніжно-біла хмаринка,
як одна невсипуща захоплена зі-
рочка,
забутий всіма радіус Юпітера,

і бліда моя форма беззвучна зем-
лею буде ходити.
Коли хвиля, мов дитина, засинає
в піску обіймах,
як галька зачинає пісню тиші,
як краплі ранкової роси земля за-
смоктує,
покриваючи рани пилом ваших 
залізних кроків,
мрій моїх бажання чекатиме на 
ангельське
прощення.
Коли лебедине зранене крило по-
прощається
із шумом смарагдової води
Ахерусійського озера,
краєм неба мандруватиме миго-
тіння,
древнього ідеалу, волосся моло-
дої Вероніки,
в моєму розколеному погляді засяє
висвітленням одного воскресіння.
Коли пісня дельфіна зцілить по-
раненого,
на вівтарі дворового жертвопри-
ношення
від жорстокості людожера-акули 
виття,
в лінії, яка проміжок дня накреслює,
у вечірній час, у пізній в той час, 
як подорожує
погаслий спалах первинного сяй-
ва очей твоїх,
неначе відкриті вітрила обіймуть
вітерець відродження.

* * *
Коли затанцюєш із Коханням
У дощ –
Навіть смерті більш
Не злякаєшся.
Коли затанцюєш із шанувальником
У вогні –
Навіть біс
Тебе злякає.
Коли затанцюєш із Ніким
У повітрі –
Жоден з його подарунків
Не зможе тривати довго
Коли затанцюєш із вітром
На землі –
Все те, що зібрав,
Випарується.
«Вітрозібрання –  бісо-Розсипи».
Коханнязібрання –  вітро-Розсипи.

* * *
Тебе немає кожного разу!
Коли маю у тобі потребу,
Аби заштопати
Пробіл віршами,
Звуків незручних,

Розкиданих
На канві одного життя
Довготривалого…

«І ТІЛЬКИ ОЧІ»
Послухай вітер!
Звуком моря
безмежність голубить.
Пісня, що п’янить
серпневу пору
на твоєму обличчі.
Мурахи по тілу.
І неначе древня волинка грає
із мовчазною печаттю
губ твоїх – достатньо тиші.
І тільки очі, очі
горітимуть у таємному зговорі
з поглядом моїм.

«ПОДАРУНОК НА ДЕНЬ 
НАРОДЖЕННЯ»
Жоден обман не зваблює час,
навіть чаклунство його не впиняє.
Лиш на передньому плані вертання
твоїх очей на тілі моєму,
що врівноважує збудження м’язів 
і тіла
віку мого беззахисного.

«НАШ ПРОВУЛОК»
Я збудувала мрію в архітектурі
любові.
Створила геометричні клумби,
аби вмістити кохання.
Посадила гранатове дерево,
аби щасливим було наше життя.
Коронована, неначе сонце
Додало кольорів невизначеності.
Ділюся сонцестояннями,
океанськими чудесами,
магією сузір’їв.
Наш провулок –
проспект, який вимірює кілометри,
плавучий маяк,
який запам’ятовує маршрути.
Хочу тебе, залишся, тебе кохаю.
Завжди мені подобалися високі 
слова,
подібні душі твоїй.

Переклад з новогрецької
Оксани ТЕРЕЩЕНКО

Ставрос ГАЛАНАКІС

Васіліс ФЛОРАС

Вєра ВАСІЛІУ-ПЕТСА

Фотині ПСИХОЮ

Манос МЕЛІСУРГАКІС

Костянтин БУРАС

Йоргос МАНЬОС

Клеля ХАРІСІ

ГРЕЦІЯ В НАШОМУ БАЧЕННІ
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Марія ЯКУБОВСЬКА

ПІСНЯ ПІСЕНЬ
Втікаєш від себе у невпокоре-

ний час,
У райські суцвіття садів Гет-

симанських розквітлих.
Де Янгольські лиця зорять 

через віти до нас,
Де яблуні грішно ховають 

усміхнені лиця.
Цей рай не для всіх. Тільки 

треба дорогу знайти
Крізь усміх і прірву, де ти на 

долонях Господніх.
І всоте палають розведені 

вранці мости.
І кошик несемо святити удвох 

Великодній.
Цей рай, як молитва, твоя не-

впокорена річ.
Ти вмієш мовчати, о  як ти 

умієш мовчати.
І падає тиша, як сльози, з Гос-

подніх повік.
І пісню пісень нам потрібно 

укотре почати.

* * *
Озовися хоч словом, хоч ше-

лестом тихої гілки.
Хоч би доторком вітру тор-

книся до мого чола.
Там, де лінія тиші, там шелест 

нічної сопілки.
І мовчання стоїть, як над вог-

нищем біла зола.
Ще дано нам пройти рубежі –  

не скоритись нікому.
Ще попереду бій –  той остан-

ній. Всі ночі дотла.
Я з тобою іду по дорозі, дола-

ючи втому.
Я без тебе в житті таки справ-

ді іще не жила.
І мовчання печать запечатає 

криком всі рани.
І мовчать спориші, так про-

роче мовчать спориші.
І незнані вітри, наче лебеді, 

мріють за нами,
Тільки сосни стоять, як сто-

рожа, на вічній межі.
І травневі дощі омивають не-

згоєні рани.
Тихим вітром торкнися, мій 

тату, до мого чола.
Бо планета вагітна такими 

стальними дощами,
Що найменша травинка по-

никла, немов нежива.
Ми пройдем крізь іржу, крізь 

неправду і скрегіт туману.
Тільки б ти, наче птах, не роз-

танув в осінній землі.
Бо травневі громи, як салюти, 

летять між дощами
І тримають, як долю, наш 

шлях на останній межі.

* * *
Розмиті душі ліхтарів від без-

соння рубінових, –
Немов Потерчата на древньо-

му овиді Неба.
Невидимі постріли ці-

лять кривавими зойками. 
Мов кава, розлита у  келиху 
стрічі для всіх невидимої…

Погавкують пси незнайомі 
відлунням шаленим –

для нас вони знов, як послан-
ці зі світу незнаного.

Ти саван зелений несеш через 
відстань до мене:

і пострілів гомін стихає –  
і тиша цілюща

наповнює Всесвіт –  як глечик 
узвару по вінця.

І Мессінг руками розводить 
і творить «Осанну!»

Пси Гончі на Небі спішать із 
крилатими вістями.

І Шляхом Чумацьким верта-
ють нам силу незнану…

Розгойданий знов океан –  він 
виходить на сушу.

І древні клейноди вертаються 
знову до схрону.

А нам би одне –  перейти через 
кавову гущу,

Крізь скрегіт іржавий і  по-
стрілів тьму невідому.

…Поцілили в справжнє –  чом 
серце у них не згорає:

І знов Хвильовий у  нестямі 
заламує руки.

Бо смерть, навіть смерть їх 
від сорому не звільняє.

І падають з  соромом вниз 
і шакали, і круки!

* * *
Ми танцюємо вдвох
У саду Гетсиманського Раю…
Як пройти нам, скажи,
Через нетрі страшних ката-

комб…
Я тобою живу
Через безліч доріг… І навзаєм
Тихий шепіт вночі –
Наче зранене Боже крило…
… Ти веди через ліс –
Мов у  танці тримай мою 

руку…
Я тобою живу
Через безліч пророчих доріг.
І цей дім –  як фортеця –
Як відгук далекого звуку,
Щоб тебе, наче долю,
Для цілого світу беріг.
Бо такий ти один –
І заховані Божі клейноди,
Наче сонце пречисте,
Лежать у пророчій руці.
Ти у танці ведеш –
Через дебрі, каміння і броди –
І виблискує риба у чистій, як 

доля, ріці.

* * *
Нас зігріють слова між хора-

лами днів,
Коли відстані, мов ботокуди.
Ця любов, мов ікона, між долі 

вогнів,
Ця любов несподівана буде.
Кровоточить, як кров, наче 

вістря ножа,
Мов тривоги розпечена рана.
Я не знаю, чим мене ти так 

прив’язав,
Ти зі мною –  від рана до рана
Тополине перо –  між загата-

ми зір.
Тополині вітри –  на негоду.
Я зігрію тебе, почекай, не іди,
Я з тобою усюди, усюди…
Між хоралами снів бачу долі 

сліди.
Я любов’ю тебе не неволю

Залишайся назавжди, не йди, 
не іди.

Кожну мить я  з  тобою, з  то-
бою…

Святий Вечір! Леся Українка: 
Мінськ.

Мені був день: вернутися на-
зад…

У батьківську оселю з рушни-
ками –

У той вечірній день, зимовий 
сад,

Протоптаний удосвіта слідами
Зайців, лисиць. А снігу ж на-

мело
Аж до вікон –  Різдвяно, праз-

никово…
І колядує зорями село,
Аж до Небес врочисто і  об-

новлено!
Узвар, кутя, пиріг он на столі.
І Батько щиро Боже мовить 

Слово.
У сіни йдуть врочисто три 

царі
І Божий Син зі Світом на роз-

мову…
Він ще не зна… Він просто 

Немовля.
Але для світу вже Один-Єди-

ний, –
Під Іродом хитається земля –
Пророк іде до стін Єрусали-

му.
…У Вечір цей Він з нами –  ми 

утрьох…
Бліді уста Сергія творять 

Віру…
Ждем зцілення: «Із нами за-

вжди Бог…»
От тільки  б не хитнутись 

у зневіру…
…Бо зрада завжди, наче вуж, 

чужа…
Хто промовчав –  від правди 

відвернувся.
Не вартий навіть крихти су-

харя,
Бо в  камінь хліб для нього 

обернувся.
…Хто ждав чинів, посад і на-

город
І плазував то бридко, то хи-

трюче –
Той продавав не себе, а народ
Він кидав в прірву, зранений, 

із кручі.
…Хто ради вигод чи дрібних 

грошів
Хоча на мить від правди від-

ступився –
На сто віків в  нащадках він 

згорів,
І сам в  неславу дико прова-

лився.
… То  ж не було повернення 

назад –
Через страждання ми йдемо 

до віри.
І хай чеканить Вифлеємський 

сад –
Бо вистоїть лиш той, хто 

в правду вірить.

* * *
Меди серпневі в  душу само-

цвітами.
Наливом білим повняться 

сади.

І цілим світом, грозами бла-
китними

Для мене світить Мама з  ви-
соти.

Така небесна у промінні міся-
ця.

Ніхто нікуди вже не посміша.
На цілий світ небесно так 

проміниться
Її у росах скупана душа.
Небесно так і світло, і святко-

во нам.
Ми просто розмовляємо без 

слів.
Лиш часом птаха заруладить 

голосом,
В якому чую мамин переспів.
Або небесно вітерець розгой-

дує
Розлогу вишню в  кетягах 

роси.
Лиш листям вишні рідними 

долонями
Мене торкає ніжно з висоти.
І так мені і радісно, і світиться
На небі зірка –  мамина душа.
Вона стоїть веселкою над Сві-

тязем
І злі вітри над нами розгорта.

* * *
Вже скільки кіл пекельної лю-

бові,
Звучить Землі врочисто бене-

фіс.
Стокрилий Зевс втирає сльо-

зи голі,
А Демон замовляє акафіст.
Пекельні кола: всі мости від-

тято.
Немає стигми –  я  тепер ні 

з ким.
Стоять в двобої злобні і кри-

латі.
Ще є, котрі не можуть підвес-

тись.
Мить рівноваги: в  чистому 

огромі
Сльоза сльозі прощає наготу.

А там, в  боях, в  пекельному 
Содомі

Наш Янгол розправляє висоту.
Леся Українка пише «Одер-

жиму»…
Пізно на рушники нашу вер-

шити долю.
Дотиком світлим руки я тебе 

не неволю.
Вже віджили громи і  проми-

нуло літо.
А на порозі зими гірко якось 

любити.
Непроминальний час –  білі 

з морозу квіти.
Хтось чи згадає нас десь на 

порозі літа.
Райдужні береги, ходять кри-

латі коні.
Чуєш, мене зови… Сльози 

такі іконні…
Вчора був дивний час: коля-

дували площі.
Мінськ, він один у нас… Я тут 

немов на прощі…
Сплутані береги… зметені 

ботокуди.
І як стальні громи… стогін 

твій б’є у груди…
Сергій і  Леся: удвох. Вінчан-

ня…
Це нелегка любов –  не на по-

розі літа.
Стерти на віях кров –  вмерти 

метеоритом.
Знов догорить свіча –  пальці, 

як намистинки.
День між зірок зачах. Лом-

лять рук стеблинки.
Снилися знов громи: тепле 

подільське літо.
Там заблукали ми в заводі лук 

розквітлій.
Там залишився час –  став на 

коліна сонях.
Він зачекає нас: сльози чо-

мусь солоні.
Цілиться в душу джміль. Рай-

ська така утома.

ПІСНЯ ПІСЕНЬ МАРІЯ ЯКУБОВСЬКА 
ПРО СЕБЕ
Письменниця. Педагог. Науко-

вець.
Живу. Пишу. Вірю. Люблю. Лю-

дей і світ.
Вік молодий. Енергія життя 

космічна.
Волинь –  моя колиска. Львів –  

моя любов.
Почапівська восьмирічна шко-

ла, Луківська середня, Львів-
ський національний університет 
імені Івана Франка –  мої кроки 
до пізнання себе і світу.

Львівське педагогічне училище 
(педагогічний коледж) –  альфа 
і омега.

Українська академія дру-
карства (там я  працюю, раюю 
у  праці) –  оберіг духовно-
го здоров’я держави, гумані-
тарної безпеки суспільства, 
оскільки книга –  найбільший 
скарб людства.

Діти –  Єва, Володимир –  мої 
найдорожчі скарби. Моя гор-
дість і  моє найбільше щастя. 
І моє продовження у слові.

Живемо заради любові. А сло-
во –  найкращий оберіг любові.
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Вечір. Оселя. Ми. Ми тут на-
завжди вдома.

…Ти мене не залишай. Ані на 
мить, кохана…

З м’яти зварила чай. Булка 
м’яка й рум’яна.

Я потримаю лиш хлібчик 
в руках від зайця.

«Лесю, усе облиш… Лесю, 
тримай… тримайся…»

…Північ. Горить свіча. Нам 
не дано заснути.

Просто щемить душа. Ніч 
розриває пута.

Ти мені, як жона. Ти мені всіх 
рідніша.

Ніч обвінчала нас спокоєм й 
дивним віршем.

Падає в  душу сніг –  наче 
ущухли бурі.

Завтра Йорданський дзвін 
хтось розгойда на мурі…

Чуєш, твоя душа б’ється ра-
зом з моєю.

Хто роз’єднає нас з  вічністю 
і зорею?

Знаєм лиш ми удвох –  з нами 
Спаситель світу.

Нас поєднав сам Бог –  нас 
вже не розділити…

ДИПТИХ ДЛЯ ТЕБЕ
1.

Хтось двері до раю відчи-
нить –  і свічку запалить.

І тисячі зерен впадуть неда-
ремно в рілля.

І нас із тобою на завтра епоха 
відкcерить:

Я зерен насиплю з  долоні 
твому журавлю.

Епоха –  як брама –  як свічка 
запалена раю.

І ми із Тобою, як зерна, в Гос-
подній руці.

І я  із тобою народжуюсь 
і розквітаю.

Тримаю причастя, як чашу, 
в зимовій ріці.

Розчиниться брама –  і  ви-
йдуть назустріч Пророки.

І Мати Ісуса несе у своїм спови-
тку.

А нам, нам до щастя лиши-
лось ступити два кроки.

І зняти із слів заборону –  як 
з риби луску.

2.
Болить цьому світу –  наймен-

ше зернятко болить.
І місяць розвішує зорям не-

бесне свічадо.
І ми із тобою –  до зір непро-

торена мить.
І ти найдорожчий –  від снігу 

і до листопаду.
Навколо пустеля, навколо 

пророча пітьма.
А нам до світанку дожити –  

як сльози утерти.
До щастя, до долі пройти 

тільки разом, обом…
Крадькома…
Мій пальчик малює узори 

у твому мольберті.
Як тихий узір –  тихе сяйво 

сполоханих віч.
І чай у горнятку, і пальці без 

тебе затерпли.
І сполохом долі наш день пе-

реборює ніч.
І ми над віками свої розгор-

таєм мольберти.

МОЛИТВА БАТЬКА
На шкільному асфальті малеча 

малює мир:
Жовто-сині знамена, і  квіти, 

і тата-солдата.
Пригадалось чомусь, що ко-

лись малювали ми
Сонце, небо та маму і  майже 

ніколи –  тата.
Тато мовчки дивився на ці ма-

лювання малі,
Усміхався у  вуса розгублено 

і винувато.
Як листки ясенові, розвіяло 

нас по землі
І лишився без пари, мов ясен 

безлистий, тато.
Він не спить уночі і  молитву 

складає німу
За родину й сестру, що в Доне-

цьку з шістнадцяти років.
Бо вони ж близнюки! І невтям-

ки старому йому,
Хто на схилі їх літ так безжаль-

но забрав у них спокій.
Він стомивсь від хвороб і  бо-

їться війни, як дитя.
Бо її не забув. Хіба можна таке-

от забути?
Він, що в Бога не вірив усеньке 

свідоме життя,
Шле молитву у  ніч і  уклінно 

благає почути:
« Святий Боже!
Святий кріпкий!
Святий, безсмертний!
Помилуй нас!»

ХТО ТИ
Хто ти?
Той, хто живе навпроти.
Вікна твої, як очі,
Дивляться в світ щоночі.
Світло у них, як серце,
В темряві гулко б’ється.
Тягнуться, ніби линви,
Ночі гіркі хвилини,
Бо без кінця і краю
Ніч, коли сну немає.
Над поверхами міста
Сонце встає поволі,
Тьохкає ранню пісню
Птаха хмільна з любові.
День перебуде швидко
В клопотах і турботах.
В ніч запалає шибка.
Як мені взнати –  хто ти?
Може, чекаєш слова?
Інша яка потреба?
Світяться вікна знову
В темінь нічного неба.
Місто, як спрут, ковтає
Радощі і гризоти.
Певно, ніколи не взнаю,
Хто ти?

КВІТИ
Вона з людьми не вміла гово-

рити.
Усе мовчком, от, чисто, як німа.
Зате які цвіли у неї квіти!
Немовби квітла райдуга сама!
Ніхто не знав, чому вона і звід-

ки
Прибилася до їхнього села.
Хоч як уже й не силилась сусід-

ка,
Але нічого взнати не змогла.

Одна у скособоченій хатині –
Уже в селі й нема таких хаток!
В полутерновій вицвілій хус-

тині
Годинами сиділа між квіток.
А квіти їй всміхались, наче діти,
Голівками кивали у росі.
Шептала їм тихесенько молит-

ву,
Аж очі оксамитились в сльозі.
Оце й усе. І що тут говорити?
Нехай нечасто, але так бува:
Стають рідніші, аніж люди, квіти,
А тиша голосніша за слова.

* * *
Згадайте поетів, допоки вони 

ще живуть.
Не бійтеся бути на слово ще-

дріші із ними.
Бо потім, коли понесуть їх 

в останню путь,
То буде від слів ваших їм і  не 

тепло й не зимно.
Згадайте поетів, допоки риму-

ють вони,
Допоки в  очах їхніх світиться 

вогник пізнання.
Поети не вміють весну відді-

лить від війни
Отак, як не вміють весну відді-

лить від кохання.
Згадайте, згадайте! Їм в очі за-

гляньте хоч раз –
У них відбиваються цілі епохи 

й держави!
Поети не вміють себе відділи-

ти від вас,
А ви, крім хули, уділіть їм хоч 

трішечки слави.
Зовсім небагато –  на вістрі 

душі чи пера,
Щоб крила розправились, сло-

во зв’язалось у пісню,
Щоб потім, коли та прощальна 

настане пора,
Ні вам, ні поетам повік не було 

уже пізно.

* * *
Ще не було дощу. Ще не намо-

кла тиша.
Бреде собі суха, у листі шару-

дить.
По-материнськи день на гі-

лочці колише
Немов дитя мале, тонку срі-

блясту нить.
Ще не було дощу. І небо ще не 

сиве,
Лиш тільки де-не-де в блакиті 

срібла знак
Не засмутив цей день, як жін-

ку, що щаслива,
Дарма, що в  косах вже квітує 

сивина.
Ще осінь у  Дніпрі не випрала 

одежу,
Іще вода блищить, немов по-

мите шкло.
Це вересень. Собі останній 

день належить.
Ще тиша й благодать. Дощу ще 

не було.

* * *
Це так непросто –  вміти про-

сто бути

У цьому світі, де тебе не чути,
У цьому місті, де ніхто нікому,
У цьому домі, де не пахне до-

мом.
Вростати в  камінь і  тонути 

в тиші,
Гребти руками отуди, де глиб-

ше.
Бо твердь і суша –  це не завше 

ліпше.
В пустелі рим свої писати ві-

рші.
Іти до слова, істини, спокути.
Це так непросто –  вміти про-

сто бути.

МІЙ ДІМ
Не знаю, що мене тримає
Ув одинокім домі цім,
Де вже давно тепла немає,
Де льодом сльози по щоці.
Де по кутках шепочуть тіні,
Де змерзлий фікус не росте,
А павучок у павутинні
Свою й мою нудьгу плете.
І день на день страшенно схо-

жий,
А ночі –  краще б не було!
Тоді вона дістать не зможе
Мене через подвійне скло.
Стоїть мій дім у самотині,
У вікон усмішка сумна.
Та як же я його покину?
У нас на двох душа одна.
Вертаюсь, де б я не ходила,
Бо лиш затримаюсь на мить 

–
Моя така осиротіла
Душа у хвірточці стоїть.

* * *
Глянь, дитино, вже квітують ви-

шні
Холодам усім наперекір.
І стоїть, мов наречена, пишний
Раннім цвітом прибраний наш 

двір.
Як розкішно зацвіли тюльпани!
Пломеніють полум’ям в саду.
Я сюди спішить не перестану,
В цю красу бентежно-молоду.
А життя жене мене в столицю,
Там квітують вишні, та не ті.
І чомусь щораз частіше снить-

ся
Двір наш у вишневій самоті.
Знаю, що не кожен розуміє,
Скаже: що із літ, то із ума.
Це не сум. Це просто носталь-

гія
За життям, якого вже нема.

* * *
Чомусь ця жінка не спішить 

додому.
Справляє тризну мокрий тро-

туар.
І сіється, як сумнів, невагомий
Тихенький дощ із потемнілих 

хмар.
А жінка розкриває парасолю,
Плащ поправляє порухом пле-

чей
Так обережно, наче власну 

долю
Хова від надокучливих очей.
Ця жінка й парасоля –  дивна 

пара,
Бо дощ всього набачивсь, да-

лебі.
Вони ідуть неспішно тротуа-

ром
Удвох неначе й кожен сам собі.
Намоклі тіні стеляться під 

ноги,
Косують жовтим оком ліхтарі
Здивовано на жінку край до-

роги
О цій безлюдній дощовій 

порі.
…І добре, що нікому невідомо,
Чому ця жінка не спішить до-

дому…

* * *
О незбагненні жіночі душі!
У юнім цвіті, в бабинім літі
Між зрідка «хочу» і  вічним 

«мушу»
Ще й сіють вірші, неначе квіти.
Ви не шукайте в  тих віршах 

смислу
І не копайте аж до водиці.
Якщо їх слово за серце стис-

ло –
До нього серцем своїм туліть-

ся.
Пригоять рани вони, мов ліки,
Зігріють в холод, освітять в те-

мінь.
Як діти, вірші стають для жінки,
Не ображайте її даремно.
Вона повстане, бо жінка –  

мати.
Пробачить, звісно, та не забу-

де.
Не заважайте жінкам писати –
Це не найгірше, що роблять 

люди.

Рубрику «Мить поезії»
веде Василь КЛІЧАК.

E-mail: vc-prosvita@ukr.net

Тетяна Іванчук народилася 
22 вересня 1961 року, вирос-
ла і  мешкала до недавнього 
часу в  селі Красилівка Ста-
вищенського району Київ-
ської області. Автор двох по-
етичних збірок: «Роса ріки» 
(2012 р.) і «Там, де небо зем-
лю обняло» (2015 р.); спі-
вавтор декількох поетичних 
антологій, двох десятків ре-
цензій та пісень. Друкува-
лася в  журналах «Дніпро», 
«Дивослово» та в  періодич-
них виданнях. Нині мешкає 
і працює в Києві.

МОЛИТВА БАТЬКА
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Експозиція прадавніх 
богів слов’янського 
світу експонувалася на 
художній виставці у кількох 
бібліотеках на Солом’янці. 
Виставка викликала жвавий 
інтерес у глядачів, а тим 
паче, коли дізналися, що 
авторці лише 16 років! 

Наталка 
КАПУСТЯНСЬКА

Ю
ною авторкою уні-
кальних шедеврів 
є художниця з Ма-
ріуполя Анна По-
лякова. Із 300 нама-

льованих картин Аня привезла 
до Києва 100 своїх робіт. Тепер 
в  Україні можна не лише дізна-
тися про прадавніх богів з  пі-
сень, а й на власні очі побачити 
у графіці, а, може, біля них і по-
фантазувати. Власне, дивлячись 
на картини Анни Полякової, так 
і хочеться поринути у той відо-
мий і невідомий світ української 
міфології…

– Аню, як виникла ідея ство-
рити серію картин із прадавні-
ми богами?

– У 13 років я створила серію 
картин з богами давньогрецької 
міфології, які представила у  Ге-
неральному Консульстві Греції 
в Україні в Маріуполі. І на цій ви-
ставці мені прийшла ідея нама-
лювати слов’янських прадавніх 
богів. Власне, я можу з таким са-
мим успіхом їх представити.

– Багато хто з  нас навіть не 
знають імен прадавніх бо-
гів. А  у  Вас ціла серія образів! 
З чого змальовували?

– Усі триста образів 
слов’янської міфології, які є 
в серії, моя вигадка. Я ніколи не 
змальовую з чогось. На частину 
з  них є Свідоцтво № 74938 про 
реєстрацію авторського права, 
частину робіт, завершених цього 
року, планую зареєструвати най-
ближчим часом. Коли три роки 
тому я почала працювати над об-
разами, не припускала, що серія 
досягне таких розмірів. Але, по-
чавши працювати, я  не змогла 
відмовитися від будь-яких обра-
зів –  такі вони колоритні і незви-
чайні.

– Справді, колоритні і  не-
звичайні. Дивишся на образи 
Вітру, Ярила –  і  таке вражен-
ня, що вони й мають такими 
бути…

– Що більше читаю літературу, 
то більше переконуюся, що наші 
предки були мудрими людьми. 

Скажімо, вираз «Мати Сира зем-
ля» (є така Богиня) був не тільки 
словосполученням, люди люби-
ли і оберігали свою землю. Пан-
теон слов’янських богів такий 
великий і складний, що в ньому 
неможливо розібратися за ко-
роткий час. Я  ж намагалася пе-
редати лише образи у  своїх ро-
ботах, і  триста з  них це тільки 
частина неосяжного пантеону.

– Загалом, як Ви ставитесь до 
української міфології?

– Мені прикро, що ми всі зна-
ємо про грецьку і римську міфо-
логію, знаємо багато і  вважаємо 
її античною, а віру наших предків 
чомусь називаємо «поганською». 
Я  не торкаюся питання віри чи 
релігії, це питання нашої давньої 
культури, яка і  зараз присутня 
в  нашому житті: піснях, приказ-
ках, обрядах, звичаях і прикметах, 
а ми цього навіть не помічаємо.

– Чи самі вірите в дива? Були 
якісь незвичайні випадки 
з Вами?

– Див у моєму житті поки що 
не траплялося. Але в них вірю.

– Трішки на тему кохання. 
Ким воно зображено, а  я  знаю 
достеменно, що є така картина…

– Стародавні слов’яни дуже 
дбайливо ставилися до такого 
почуття, як любов. Тому богів, які 
допомагали закоханим або охо-
роняли ці почуття, було чимало. 
Один із них –  Перелесник –  лі-
совий дух, який часто виступає 
в ролі покровителя закоханих.

– На порозі зима. Є у Вас по-
кровителька зимоньки?

– Зимових образів є кілька. 
Приміром, Зимерзла. Історик 
Олексій Кононенко у своїй кни-
зі «Енциклопедія слов’янської 
культури, писемності і  міфоло-

гії» описав Зимерзлу як сувору 
богиню зими, що дихає холодом 
і  морозом. Стародавні слов’яни 
називали зиму «недосмерть» 
вони вважали, що природа взим-
ку не зовсім умирає, оскільки 
навесні вона відроджується. Є 
і Діва Снігова… Це жіночий пер-
сонаж слов’янської міфології. 
Цей історик в  іншій книзі «Жі-
ночі образи в  слов’янській мі-
фології» описав образ Діви Сні-
гу як уособлення животворящих 
земних сил. Слов’яни, ледь випа-
дав перший сніг, ліпили статую 
богині неодмінно огрядною, як 
символ родючості. Згодом образ 
трансформувався в снігову бабу.

– Тепер зрозуміло, чому 
і  діти, і  дорослі люблять ліпи-
ти Снігову Бабу… До речі, роз-
кажіть про яскравий спогад ди-
тинства…

– (Замислилась). На одній з моїх 
персональних виставок у  марі-
упольському музеї ім. А. Куїн-
джі був присутній пан Панайотіс 
Граваріс –  тодішній куратор осві-
ти і культури при Генеральному 
консульстві Греції у  Маріуполі. 
Після офіційної частини пан Па-
найотіс Граваріс зробив мені по-
дарунок –  протягом години грав 
на фортепіано.

– І, насамкінець, Ваші плани 
на майбутнє?

– Планую провести вистав-
ку в  Івано-Франківську. А  на 
весні –  в  Києві з  народною май-
стринею, членом Національної 
спілки майстрів народного мис-
тецтва України Тамарою Желі-
бою. Проте, найімовірніше, це 
будуть не графічні роботи, а де-
коративний розпис.

Фото автора

«Що для мене мистецтво? – 
Це моє друге життя! Хто мій 
учитель? – Природа! Що мене 
надихає? – Музика! Що я хочу 
передати світові через мої 
картини? – Любов, Гармонію, 
Добро, пізнання Істини, щастя 
Створення!», – так рекомендує 
себе Олена Смаль, київська 
художниця чи, краще сказати 
(за назвою Порталу, з яким 
вона активно співпрацює), 
– Незалежна художниця.
Серед її «творчих орієнтирів» – 

Шагал і Реріх, Глущенко і Зарець-
кий, Іван Марчук і Дубовик. Олена 

Смаль багато подорожує, тому в її 
картинах – пишний вечірній Па-
риж і скомний словацький Свід-
ник. А ще – прекрасні жінки, схожі 
на квіти (чи навпаки – квіти, схожі 
на прекрасних жінок). Або – кня-
гиня Ольга. І численні символічні 
образи, які потребують уважного 
споглядання і не так розшифро-
вування – розумом, як прочиту-
вання – душею…

Але розмова піде про іншу її 
картину – тихішу, затишнішу, ча-
рівнішу. Названа вона  «Як пра-
вильно заварювати чай».

***
Як і всі твори Олени Смаль, ця 

має свої передісторію або, яка 
каже сама художниця, «розпо-
відь»: «Цю картину я написала для 
виставки, присвяченої 124-річчю 
Ісаака Бабеля. Ісаак Бабель по-
яснює, як правильно заварювати 
чай: «А секрет справжньої завар-
ки дуже простий: треба покласти 
по дві ложечки чаю на кожного і 
дати йому як слід настоятися. Ось 
я його і залишив так (на кухні), а 
в нас є двадцять хвилин, щоб по-
говорити про літературу. Чай лю-

бить настоюватися на самоті і під 
розмову про літературу».

Звичайно, «розповідь» багато 
чого пояснює – і одеський дво-
рик, і книгу на підвіконні, і оку-
ляри поряд з книгою… І все ж 
– побачивши картину вперше, я 
про усе це, відверто кажучи, – не 
знала. І тому виникла інша «роз-
повідь» – не те щоб краща, але 
– моя власна. Без професійних 
розмов про літературу – радше 
про якогось любителя читання 
і книг взагалі (адже книга ви-
глядає як стара – якщо не ан-
тикварна! А може, вона просто 

– добре зачитана, тобто – улю-
блена, давно, дуже давно, мож-
ливо, ще з дитинства, улюблена! 
З тих книг, що «пахне таємничим 
старовинним шоколадом»…). 
Він, цей уявний бібліофіл, – ста-
рий (окуляри! І до речі – чи бу-
вають взагалі молоді бібліофі-
ли?) і, мабуть, дуже самотній – і 
свій бездоганно заварений чай 
може запропонувати хіба що 
самому собі… Узагалі, схоже на 
щемну, пронизливу й дещо за-
гадкову картину Павла Федото-
ва – «Старий за столом»…

Але вікно тут – не просто від-
чинене. Воно – навстіж розпах-
нене, і за ним – літо, світло, по-
вітря, квіти на поруччях, дерева 
над дахами… І – оскільки це все 
ж одеський дворик! – події. Спо-
гади про події. Чи – ймовірніше 
– очікування цих подій (адже – 
схоже на ранній ранок, блакит-
ний і прозорий). У кожному разі, 
щось таке, що можна (ненадов-
го! А може – і надовго…) й кни-
гу відкласти… І чай, до речі, вже 
майже заварився!
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