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Почесні гості
У цій рубриці  хочемо 
познайомити вас з 
письменниками – 
учасниками цьогорічного 
Міжнародного 
літературного 
фестивалю у Львові.

УЛЬРІКА ШЕРНБОРҐ
Шведська письменниця 

Ульріка Шернборґ – гостя 9 
Львівського міжнародного лі-
тературного фестивалю,  учас-
ниця дискусій шведсько-укра-
їнської літературної програми.

Ульріка Шернборґ (народи-
лася 1969 р.) – шведська пись-
менниця, редакторка, літе-
ратурний критик та оглядач, 
учасниця суспільних деба-
тів. Після студій літературо-
знавства, культурології та 
журналістики працювала кри-
тиком у газеті «Sydsvenskan», 
з 1995 року була редакцій-
ним письменником у газеті 
«Expressen»; у газеті «Dagens 
Nyheter» працювала редакто-
ром і оглядачем.

ТІМОТІ СНАЙДЕР
Почесним гостем ХХІ Фору-

му видавців є професор Єль-
ського університету, фахівець 
з історії сучасної Східної Євро-
пи (зокрема, України, Польщі, 
Росії), дослідник націоналіз-
му, тоталітарізму та голокосту, 
дійсний член НТШ-Америка  
Тімоті Снайдер.

Тімоті Снайдер є співавто-
ром книг «Сталінізм і Європа» 
і «Стіна навколо Заходу», а та-
кож розділів у колективних 
наукових виданнях і статей 
у фаховій та загальній пері-
одичній літературі. У 2011 році 
пан Снайдер став лауреатом 
літературної премії «Книжка 
Ляйпцігу». 

В цьому ж році українською 
мовою було перекладено дві 
праці автора: «Червоний 
князь» (пер. Павло Грицак) та 
«Криваві землі» (пер. Микола 
Климчук та Павло Грицак).

У 2012 році книжка «Кри-
ваві землі» отримала істо-
ричну премію імені Казімежа 
Мочарського та перекладе-
но українською ще одну пра-
цю – «Перетворення нації». У 
2013 році професор Снайдер 
був відзначений Бремською 
премією імені Ганни Арендт 
«За Політичне Мислення» за 
книжку «Криваві землі: Євро-
па між Гітлером і Сталіним».

ПШЕМИСЛАВ 
ВІТКОВСЬКИЙ
Поет, колумніст та спів-

редактор антології ниж-
ньосілезької поезії «Ziemie 
Uzyskane».

Пшемислав Вітковський  на-
родився 17 січня 1982 року у 
Вроцлаві, є випускником фа-
культету міжнародних від-
носин Вроцлавського універ-
ситету; має наукову ступінь 
кандидата політологічних 
наук.

Починаючи з  2008 року ра-
зом з Бартошем Садульським 
і Павлом Качмарським орга-
нізовує Мікрофестиваль Мо-
лодої Польської Літератури. 
Сам Пшемислав також є учас-
ником багатьох поетичних фе-
стивалів у Варшаві, Вроцлаві, 
Любліні.

Публікується в часописах 
«Odra», «Twórczość», «Tygo-
dnik Powszechny» та інших. 

Співпрацює з культурними 
журналами: «Rita Baum», «Ha 
art» (де регулярно публі-
кує свої колонки) і «Krytyka 
Polityczna». З 2008 року – спів-
редактор щомісячника «Oder». 

Авторська зустріч Пшеми-
слава Вітковського відбудеться 
12 вересня о 16:00 у Науковій 
бібліотеці ЛНМУ ім. Данила 
Галицького. Організатором зу-
стрічі є видавництво «Крок».

МУСТАФА ДЖЕМІЛЄВ
Політичний та громад-

ський діяч, один із провід-
ників кримськотатарського 
національного руху, право-
захисник, учасник дисидент-
ського руху.

Народився 13 листопада 
1943, с. Ай-Серез, Крим. У 1962 
році Мустафа вступив на гід-
ромеліоративний факультет 
Ташкентського інституту ін-
женерів іригації та механізації 
сільського господарства.

Кавалер ордена князя Яро-
слава Мудрого IV та V ступенів, 
ордена «За інтелектуальну від-
вагу» та ордена Турецької Рес-
публіки, лауреат Почесних гра-
мот Верховної Ради України та 
Кабінету Міністрів України, ла-
уреат премії: імені Фрітьофа 
Нансена управління Верхов-
ного комісара ООН у справах 
біженців, імені Пилипа Орли-
ка «За демократизацію укра-
їнського суспільства», «Світло 
справедливості» та «Солідар-
ності», володар «Хреста Солі-
дарності Боротьби». 

На його честь названо де-
кілька вулиць у різних міс-
тах Туреччини. Його промова 
була включена у збірку «Моє 
останнє слово» та охаракте-
ризована як одна з найкатего-
ричніших.

Наразі є першим Уповнова-
женим Президента України у 

справах кримськотатарського 
народу.

12 вересня о 14:00 в Актовій 
залі НУ «Львівська політех-
ніка» відбудеться авторська 
зустріч «20 століття і крим-
ськотатарський народ» з Мус-
тафою Джемілєвим та Рефа-
том Чубаровим, модеруватиме 
Мирослав Маринович. Також 
13 вересня о 10:00 у Дзер-
кальній залі Палацу Потоць-
ких відбудеться презентація 
книжки професора Пола Ро-
берта Магочія «Крим: наша 
благословенна земля», на ко-
трій промовцями будуть Му-
стафа Джемілєв і Рефат Чуба-
ров.

ЗЄМОВІТ ЩЕРЕК
Зємовіт Щерек народився 

10 квітня 1978 року в Радомі, 
Польща. Польський журна-
ліст, письменник і перекладач. 
Нині – журналіст на порталі 
Interia.pl і працівник часопису 
«Нова Східна Європа» («Nowa 
Europa Wschodnia»). Зараз 
проживає у Кракові.

11 вересня о 16:00 Зємовіт 
Щерек буде брати участь у ди-
скусії «Євромайдан зовні», ко-
тра відбудеться в Центрі місь-
кої історії Центральної та 
Східної Європи.

Цього ж самого дня о 18:00 в 
Науковій бібліотеці ЛНМУ ім. 
Данила Галицького (вул. Сі-
чових Стрільців, 6) відбудеть-
ся читання-тандем за участю 
Зємовіта Щерека і Леся Белея. 
Промодерує Андрій Любка.

На наступний день, 12 верес-
ня о 18:00 відбудеться автор-
ська зустріч із Зємовітом Ще-
реком, Марошем Крайняком і 
Андрієм Любкою. А вже пре-
зентація книги «Прийде Мор-
дор і нас з’їсть» відбудеться 13 
вересня о 14:00 в Центрі місь-
кої історії Центральної та Схід-
ної Європи.

 ПРО ЧИТАННЯ
Відома  польська критик та публіцист Юстина Со-

болевська в межах Форуму видавців представить у 
Львові свою книгу присвячену читанню. 

За словами професора Академії друкарства Емі-
лії Огар, видати книжку про читання – хороша ідея. 
«Зараз ми живемо в такий час, коли, на жаль, треба 
нагадувати людству, що читання – це корисно, що 
це важливо, і це – наша сила,  тому що народом, 
який не читає, легше керувати. Натомість людина, 
яка читає, здатна мислити, а якщо вона багато чи-
тає – вона здатна багато мислити».

«Досвід Юстини Соболевської є одночасно універ-
сальний і особистісний. В книжці багато цитат, пріз-
вищ, відомих польському середовищу, природно, 
це розмова двох посвячених. Разом із тим, кни-
га розповідає про речі, властиві людині будь-якої 
культури», – додала професор. Зустріч із Юсти-
ною Соболевською відбудеться 11 вересня о 14.00 
у «Дзизі».

 МОБІЛЬНИЙ ПУТІВНИК
Новинка цьогорічного Форуму видавців – мож-

ливість завантажувати на свої смартфони мобіль-
ний додаток Форуму 2event та мобільний путівник 
для айфонів TripMe App.

За допомогою офіційного мобільного додатку 
2event можна отримати всю програму Форуму ви-
давців на своєму телефоні та вибрати найцікавіші 
події, а також придбати квитки на акції з платним 
входом.

У додатку є перелік всіх заходів Форуму видавців, 
яких понад 900, у 60-и різних локаціях міста. Клік-
нувши на назву події, можна відразу побачити на 
карті місце проведення, а також обрати подію за 
прізвищем автора чи доповідача.

Користувачі додатку можуть створити персо-
нальний календар відвідування подій Форуму ви-
давців, а також призначати зустрічі зі своїми зна-
йомими, які також перебуватимуть на заходах.
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Леся МУДРАК

Серед книг, як і серед 
людей, можна потрапити 
як до гарного, так і до 
поганого товариства.

Численні презентації, 
круглі столи, слеми, 
перформанси, і все 
в такому короткому 

проміжку простору, часу. Су-
часну українську літературу 
намагаються вбгати у чоти-
ри дні львівського Форуму ви-
давців, який демонструє її до-
сягнення.

Про це треба говорити, адже 
національна книжка витис-
нута з культурного простору, 
який активно заповнювала чу-
жоземна, переважно російська 
продукція. На те були об’єк-
тив ні причини, адже фор-
мально Українська держава 
діяла за російськими принци-
пами, була прив’язана до ро-
сійських інтересів, тому була 
байдужою до української лі-
тератури, запустивши її у стан 
виживання, нерівної конку-
ренції.

Попри скрутні умови існу-
вання, що випали за роки 
незалежності, наші пись-
мен ни ки спромоглися на не-
можливе. Незважаючи на 
тяжкі умови, на відсутність 
цивілізованих законів націо-
нального книгодрукування, 
вони відстояли право бути на-
ціо наль но му мистецтву сло-
ва. Лишившись поза держав-
ною сферою, письменники у 
приватній стихії здобули певні 

переваги. Адже вони сьогодні 
пишуть що хочуть і як хочуть, 
не відчуваючи над собою лиху 
тінь цензора.

Варто зазначити ще одну, до-
сить важливу деталь сучасної 
української літератури. Сьо-
годні письменник, на відміну 
від попередніх десятиліть, на-
віть доби «розстріляного від-
родження», має вищу осві-
ту, що неминуче позначається 
на його світоглядному рівні і 
творчості.

Львівський форум видавців, 
орієнтуючись на національ-
ний ринок, має створити для 
української книжки як зва-
бливу обгортку, так і не менш 
спокусливе внутрішнє напо-
внення. Він доводить, що тра-
диційна друкована продукція 
не програє перед модерною, 

електронною, що має перед со-
бою невичерпну перспективу.

Форум видавців – це свя-
то національної культури. Що 
тільки можна тут придбати, 
якою літературою себе не по-
втішаєш! Безумовно, вона має 
бути якісною. Здатною енерге-
тично заряджати читача, ви-
промінювати й вести його за 
собою чи задовольняти його 
тимчасові інтереси.

Сьогодні існує усталена дум-
ка, що книжка не живе без чи-
тача, йому навіть надаються 
переваги, саме він є головним 
арбітром видавничої продук-
ції. Тільки виникає запитання: 
якою ж вона насправді мусить 
бути? Як убезпечити чита-
ча від інтелектуальної підроб-
ки, відповісти його уподо-
банням і смакам? Як йому 

зорієнтуватися у потоках гер-
метично-інтелектуальної лі-
тератури, розрахованої на вта-
ємничених, та масового чтива, 
що відповідає потребам су-
спільства споживання?

На ці та інші запитання від-
повідь – риторична. Читач має 
повірити автору, автор, сво-
єю чергою, – утримати чита-
ча. Між ними має зав’язатися 
продуктивний діалог. Задля 
цього автори, на мою думку, 
прагнуть «заманити» особли-
вим, незвичайним, сміливим, 
або загравати з його інтереса-
ми, навіть нерозвиненими ес-
тетичними смаками.

Письменник обирає різні 
шляхи: або він, заграючи з ма-
совим читачем, забезпечує його 
пересічними текстами з ходо-
вою фабулою, або, прагнучи ре-
алізувати свої неординарні пла-
ни тут і зараз, протиставивши 
їх традиції, занурюється у при-
страсні полеміки, у нестрим-
ний вир художньої дійсності і 
сподівається, що буде зовсім не 
схожим на своїх попередників. 
Письменників охоплює жага 
піару, парадоксальності, гро-
теску, іноді алогізму й абсур-
ду, творча потреба художньої 
дійсності, коли «всі сили нації 
зосередилися на її духовному 
житті».

Література нині стала со-
ціальним інститутом, в яко-
му структурується літпроцес, 
імітуються форми, сенси су-
спільного життя. Отже, з цьо-
го випливає, що «класика» – 
своє рідний канон, а масова 
література – антиканон.

 СПЕЦПРОЕКТ
До 21 вересня у рамках ХХІ Форуму видавців у 

Львові триватиме виставка ілюстрацій «Скарби 
Старого Лева».

Старий Лев понад 10 років збирав скарби з усьо-
го світу: це неймовірні тексти для майбутніх кни-
жок, це історії з життя чарівних героїв, це цілі 
збірки витонченої поезії та глибокої есеїстики. 
Книги оживають тоді, коли до них створюють-
ся ілюстрації, коли герої набувають рис, а поезія 
перетворюється на справжні витвори мистецтва, 
коли народжуються вже згодом впі знавані та 
улюблені персонажі, коли годинами можна гор-
тати книгу, проживаючи кожен образ та щоразу 
формуючи власну історію. 

На виставці «Видавництва Старого Лева» будуть 
представлені вибрані роботи Катерини та Воло-
димира Штанків, Ольги Кваші, Мар’яна Пирожка, 
Віолетти Борігард, Ростислава Попського, Валерії 
Соколової, творчої майстерні «Аґрафка» (Андрія 
Лесіва та Романи Романишин), Мар’яни Прохасько, 
Івети Ключковської, Даші Ракової, Анастасії Стефу-
рак, Наталії Гайди, Світлани Фесенко та інших відо-
мих майстрів книжкової ілюстрації. Це і графіка, і 
діджітал-ілюстрації, і повноцінні роботи олією та 
сучасні колажі. 

 ІСТОРІЯ
Історичній тематиці присвячена низка захо-

дів під назвою «Століття змін. Століття боротьби 
(1914–2014)».

У програмі – зустрічі з відомим французьким 
письменником Паскалем Брюкнером, зі спеціаль-
ним гостем фестивалю Тімоті Снайдером (США), 
презентація книги «Українська історія, Російська по-
літика, Європейське майбутнє» та інші цікаві події.

На майданчику в готелі «Жорж» можна буде при-
дбати книжкові новинки різних видавництв.

Вибір читача

Часи маскульту
Хто б що не говорив, із 
процесами книговидання 
формується новий тип 
авторської свідомості.

У ХХ – ХХІ ст. під час роз-
витку літературних тен-
денцій з’явилася ще 
одна – комерціалізація 

письменницької праці. І, в прин-
ципі, це –логічно. Адже держа-
ва, як це було, скажімо, за радян-
ських часів, перестала підтриму-
вати письменника фінансово, бо 
розглядала його як частину гос-
подарської системи. Нині автор 
змушений виживати за рахунок 
реклами та «підлаштування» 
під те, що купуватимуть. Літера-
туру потребують гостросюжет-
ну, розважальну, ігрову.

Отже, утвердився зараз новий 
тип письменника, який живе 
за рахунок коштів, отриманих 
від спонсорів, і знання масової 
психології та кон’юнктури рин-
ку, тому перетворюється на ін-
струмент письма у популярних 
авантюрних, пригодницьких, 
«салонних» тощо жанрах, які 
складаються з відповідних фа-
бульних схем та шаблонних пер-
сонажів, заглиблених у компози-
ційну інтригу з передбачуваною 
або несподіваною розв’язкою.

На тлі таких речей втрача-
ється розуміння справжньос-
ті, художньої глибинності, що 
властива інтелектуальній літе-
ратурі з філософськими про-
блемами.

Певна, що читач знаходить 
на Форумі видавців те, що хо-
четься саме йому, а не ко-
мусь іншому, те, що роз’ятрює 
його інтелектуальні глибини. 

Нав’язати, порадити, заклика-
ти – ми не маємо права, адже 
література – річ внутрішня. 

Олеся КОВАЛІВНА
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Надія ПАСТЕРНАК

З 11 до 14 вересня у 
Львові вже двадцять 
перший раз поспіль 
пройде Форум видавців – 
безпрецедентна 
культурна подія, яка не 
має аналогів в Україні.

Попри військові дії на 
Сході та складну еко-
номічну ситуацію, 
організатори не від-

мінили цей захід, а доклали 
надзвичайно багато зусиль, 
щоби він відбувся. То ж чим 
особливий цьогорічний книж-
ковий форум, які труднощі до-
велося здолати при його під-
готовці, що цікавого чекає на 
його відвідувачів – про це та 
інше в розмові з Олександрою 
Коваль, президентом ГО «Фо-
рум видавців», організатором 
Національного книжкового 
«Форуму видавців у Львові».

– Як планувався цього-
річний Форум видавців і 
чи все із запланованого 
вдасться реалізувати?

– Наша фокусна тема 
«100-річчя Першої світової 
війни» була запланована ще 
у 2012 році, бо деякі події по-
трібно планувати не за рік, а 
ще раніше, – для того, щоб пі-
дібрати людей, щоб правиль-
но сформулювати теми, піді-
брати учасників і модераторів 
дискусій. Це велика підготов-
ча робота, і ми її почали з на-
шими партнерами з Австрій-
ського культурного центру і з 
Угорського інституту Балаші 
ще два роки тому.

Ми знали, що у нас почесни-
ми гостями будуть країни Ду-
найського регіону. Так все і 
сталося, за винятком того, що 
ми маємо не так сторіччя Пер-
шої світової війни, як столітню 
боротьбу проти тоталітариз-
му, боротьбу за демократію, і 
це є основною темою дискусій 
і однією з основних тем кни-
жок, які будуть представлені 
на Форумі.

Цього разу на Форум приї-
де менше видавців, ніж торік, 
буде зайнято менше площі. Це 
сталося через нашу відмову 
від колективного російського 
стенду, який був у нас від 2010 
року, а також через те, що вна-
слідок економічних труднощів 

від участі відмовилися дея-
кі видавництва. Росіяни мали 
стенд, який фінансувався уря-
дом Росії, але ми визнали, що 
в теперішній ситуації він буде 
недоречним. Заяву про це, 
спільно з громадською ініціа-
тиво «Економічний бойкот», 
зробили на початку липня.

Утім, я постійно наголошую, 
що навіть у стані війни з росій-
ською тоталітарною держав-
ною машиною ми не повин-
ні втрачати своїх приватних 
людських зв’язків. У Росії й 
справді є дуже багато людей, 
які підтримують Путіна, але є 
й багато тих, хто його не під-
тримує, але не висловлює сво-
єї позиції.

А ще є такі, які чітко вислов-
люють своє «Ні!», не боячись, 
чи перемагаючи страх перед 
можливими наслідками. Вони 
відкрито говорять про агресію 
проти України, про свою під-
тримку нашої держави, а тому, 
звичайно, з ними ми будемо 
контактувати й надалі. І час-
тина таких письменників і гро-
мадських діячів приїжджає до 
нас на Форум. Це насамперед 
Людмила Улицька, поет Лев 
Рубінштейн, це художник Ан-
дрій Більжо, публіцист-журна-
ліст Ігор Свинаренко, а також 

прекрасний поет і перекладач 
української поезії російською 
мовою Дмитро Кузьмін.

Відбудеться багато заходів, 
презентацій, зокрема дискусія 
про українсько-російські сто-
сунки між інтелектуалами на 
тлі теперішньої ситуації.

– Чому відмінили ди-
тячий фестиваль, який 
мав відбутися ще у трав-
ні, і як тепер він суміща-
тиметься з дорослим Фо-
румом?

– Ми перенесли його на піз-
ніше з огляду на безпеку дітей. 
У травні було страшно від по-
дій на Сході, але здавалося, що 
війни не буде, що все швидко 
закінчиться…

Дитячий фестиваль – це ба-
гато різноманітних заходів: 
мистецтво, екологія, спорт, 
виховання, розваги, ігри і лі-
тературна частина. Саме цю 
літературну частину ми пере-
несли на Форум. Раніше так і 
було – до 2007 року.

До Львова майже з усіх об-
ластей України поприїжджа-
ють діти, переможці конкур-
су читання. Вони отримають 
свої нагороди, будуть зустрі-
чатися з письменниками, та-
кож візьмуть участь у дискусі-
ях, іграх, розвагах.

Крім того, є заходи, відкри-
ті для всіх, і ми запрошуємо на 
них дітей. Будуть відомі пись-
менники Володимир Рутків-
ський, Сашко Дерманський, 
Леся Воронина, Галина Малик 
і десятки інших. Дитячі захо-
ди будуть відбуватися у Палаці 
мистецтв і в дитячому супер-
маркеті «Антошка» на площі 
Міцкевича. Це велика, насиче-
на програма.

Уперше на цьогорічному 
Форумі ми виокремили тема-
тичні майданчики. Якщо ко-
гось цікавить тільки історія, 
йому не обов’язково йти в Па-
лац мистецтв, а варто завітати 
в історичний готель «Жорж», 
де в прекрасному залі ресто-
рану відбуватимуться диску-
сії, презентації історичних 
книжок, і там же вони й про-
даватимуться.

Також у нас є «жіночий» 
майданчик, де відбудуться 
дискусії і презентації жіночої 
літератури, продаватимуть-
ся книжки, написані жінка-
ми, для жінок і про жінок. Він 
розміститься в Італійсько-
му дворику на площі Ринок. У 
Природничому музеї розташу-
ється майданчик, де відбува-
тимуться, в основному, заходи 
National Geographic.

– Що Ви порадили б від-
відати?

– Я думаю, що дуже ціка-
ву книжку буде презентува-
ти Оксана Забужко – тексти 
про Євромайдан із Фейсбука. 
Це цінний документ сучасної 
епохи. Хочу сказати, що схо-
жа ідея була і в нас, ми її оголо-
шували, навіть щось там зібра-
ли, але забракло сил довести 
справу до кінця.

Буде презентація нової 
книжки відомого американ-
ського історика Тімоті Снай-
дера, який приїде до Львова і 
буде дискутувати з Оксаною 
Забужко та німецьким жур-
налістом Герхардом Гнауком 
про те, як Європа сприймає 
ситуацію в Україні, що дума-
ють європейські інтелектуали 
і про що думають ті, хто мов-
чить. Це відбудеться в неділю 
14 вересня.

Також заплановані цікаві 
творчі вечори Людмили Улиць-
кої, Валерія Шевчука, хорвата 
Міленко Єрговича, якому про-
рокують Нобеля, британської 

 ПРИНАГІДНО
Олександра Андріївна Коваль – український гро-

мадський діяч, президент ГО «Форум видавців» (із 
1995 року), організатор Національного книжкового 
Форуму видавців у Львові.

Народилася 20 жовтня 1957 року у Львові. 1979-
го закінчила Львівський лісотехнічний інститут. 
Протягом 1980–1989 років – науковий працівник 
Львівського лісотехнічного інституту, де займалася 
розробкою систем очищення повітря та енергозбе-
рігаючих технологій.

У 1986–1989-му – співзасновник кооперативу 
«Аерос», який спеціалізувався на проектуванні й 
випуску аеростатичної техніки для метеорології та 
реклами.

Упродовж 1990–1992 років – заступник голов-
ного редактора львівського видавництва «Фе-
нікс». Наступні п’ять років очолювала видавництво 
львівської обласної організації Всеукраїнського то-
вариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка.

Президент громадської організації «Форум ви-
давців», яка займається організацією та проведен-
ням:

– Національного книжкового ярмарку «Форум 
видавців у Львові» (з 1994);

– львівського дитячого книжкового ярмарку 
«Форум видавців – дітям» (з 2007);

– київського книжкового ярмарку «Форум ви-
давців у Києві» (2005–2006, 2008);

– всеукраїнського (з 1997), а згодом – міжнарод-
ного (з 2006) Львівського літературного фестива-
лю;

– всеукраїнського конкурсу дитячого читання 
«Книгоманія» (з 2002);

– благодійної акції «Подаруй дитині книжку»  – 
збір книжок для бібліотек дитячих будинків, ін-
тернатів, шкільних бібліотек у сільській місцевості 
(з 2006).

Автор численних публікацій у ЗМІ, що стосуються 
українського книжкового ринку, підтримки та роз-
витку читання. Співзасновник Української асоціації 
видавців та книгорозповсюджувачів (1995).

Олександра Коваль:
«Моє життя – це Форум, 

публічність і відповідальність»
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письменниці українського по-
ходження Анни Шевченко, 
фінки Софі Оксанен, прекрас-
ного українського письменни-
ка Бориса Гуменюка, який за-
раз воює в АТО, цьогорічного 
лауреата Шевченківської пре-
мії Мирослава Дочинця.

Багато цікавих заходів відбу-
деться в рамках ще однієї нашої 
улюбленої акції «Третій вік: за-
доволення від читання» для 
людей похилого віку. Вона про-
ходить уже третій рік поспіль. 
Усе неможливо перелічити.

– Як цього року з фінан-
суванням?

– Суцільна катастрофа. По-
рівняно з минулим роком наш 
бюджет менший десь на 600 
тисяч. У нас ще не всі видавці 
заплатили за свої стенди – не 
мають грошей, обіцяють знай-
ти кошти після Форуму, але 
якщо вони цього не зроблять, 
тоді ми – банкрути.

– Тож проведення на-
ступного Форуму під пи-
танням?

– Потрібно ще рік прожи-
ти, але я хотіла би подякувати 
усім нашим партнерам, завдя-
ки яким ми проводимо цього-
річний Форум видавців. На-
самперед це Національний 
університет «Львівська полі-
техніка», фонд «Кока-Кола», 
«Київстар», компанія «Об-
нова», «Райффайзен банк 
Аваль», компанія «Тротто-
ла», готель «Жорж», рестора-
ни «Кумпель-груп», холдинг 
«Фест», «Білий Лев» та багато 
інших, без допомоги яких цьо-
горічний Форум точно не від-
бувся б. 

– Чи сподівалися Ви 21 
рік тому, проводячи пер-
ший Форум видавців, 

що він доросте то таких 
масштабів?

– Таких довготривалих пла-
нів я не будую і не будувала, 
Форум задумувався як одно-
разова акція, тому він і нази-
вається не ярмарком, як подіб-
ні заходи у світі, а форумом. 
Це мала би бути зустріч видав-
ців і книготорговців, щоб до-
мовитися, як жити після вели-
кої кризи початку дев’яностих, 
але сталося так, як сталося.

Мені більше подобалася ви-
давнича діяльність, але через 
Форум ми змушені були її при-
пинити, а повертатися до неї 
зараз уже нереально. Мені ім-
понує спокійна робота в тиші, 
з текстом, з автором, я люблю 
вигадувати видавничі програ-
ми і проекти. Але це вже було. 
Зараз моє життя – це Форум, 
це публічність, це відповідаль-
ність, яку на нас покладають 
не лише за вдале проведення 

чергового Форуму, а й за весь 
книжковий ринок. Але я го-
това до цієї відповідальності. 
Хоч і не хотіла спочатку, але 
полюбила таке життя. 

– За двадцять років сво-
го існування львівський 
Форум видавців ріс, роз-
вивався, а разом із ним 
Ви мусили змінюватися, 
ставати публічною люди-
ною. Це важко давалося?

– Можливо, мені варто біль-
ше стежити за тим, що я гово-
рю, бо як на публічну людину 
маю суттєву ваду: говорю те, 
що думаю, а публічні люди ма-
ють випромінювати суцільний 
позитив, оптимізм і вдячність. 
Я навчилася дякувати навіть 
за найменші дрібниці, навіть 
за добрі наміри. Все це справ-
ді допомагає.

Людська солідарність ро-
бить чудеса, і нині ми бачимо 
цьому підтвердження. Гадаю, 

що громада не дасть Форумо-
ві припинити свою діяльність. 
І я наперед усім причетним до 
цього дуже вдячна і перепро-
шую, якщо часом буваю за-
надто різкою і критичною. 
Я справді люблю всіх і ціную всі 
позитивні поривання зроби-
ти світ кращим і мати в цьому 
свою частку. Усім воздасться.

– Щось доводилося пе-
реборювати в собі?

– Лінощі і неорганізованість. 
Це доводиться робити по-
стійно, адже лежати і читати 
книжку, чи дивитися кіно, чи 
спілкуватися з друзями наба-
гато приємніше, ніж їздити на 
якісь наради чи мати офіційні 
зустрічі.

На фотознімках: 
Олександра Коваль, команда 

та гості Форуму видавців.
Фото надані 

організаторами Форуму

 ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ
Я маю багато різних обов’язків як член Міжвідом-

чої комісії при Кабінеті Міністрів з питань книго-
видання і книгорозповсюдження та читання, член 
колегії Міністерства культури, національної комісії 
ЮНЕСКО, нової експертної групи з розробки страте-
гії розвитку культури в Україні. Це важливі й відпо-
відальні речі. Тішуся, що можу мати вплив на роз-
виток культури і книговидання. Я би тішилася ще 
більше, якби знала, як впливати на втілення наших 
напрацювань. У Міністерстві культури дуже пози-
тивні зміни, зокрема мені подобається, що у назві 
одного з департаментів з’явилося слово «читання».

Два з половиною роки ми брали участь у міжна-
родному проекті, який проводився у трьох країнах: 
Україні, Грузії і Вірменії, – де досліджували книж-
ковий ринок, ринок перекладів і читання. У його 
рамках було проведено всі ці дослідження, кілька 
конференцій, і це була велика робота, яка забирала 
багато часу.

Я не полишаю надію, що нам в Україні таки вдасть-
ся впровадити Програму підтримки і розвит ку чи-
тання, і тоді Україна справді стане повноцінною єв-
ропейською державою.
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Максим ІВАНЕНКО

Цьогоріч місто Лева 
зустрічатиме потужний 
десант молодих 
авторів, серед яких і 
представники Полтави.

Мова йде, насампе-
ред, про Романа 
Повзика, ім’я якого 
вже стало відомим 

в літературному середовищі 
України. До вашої уваги роз-
мова про літературу, мистець-
кі заходи та перспективи авто-
рів-початківців.

– Романе, розкажіть, 
будь ласка, про мистецьке 
об’єднання Magnum Opus, 
учасником якого Ви є?

– Це об’єднання створене у 
вересні 2011 року студентами 
різних полтавських вишів, що 
хотіли займатися літературою, 
але не були при цьому під ке-
рівництвом якихось офіцій-
них установ – чи то літстудії 
університетів, чи то місцевої 
Спілки письменників. Тобто 
це були молоді і сміливі пое-
ти, які не мали організацій-
ного досвіду, але зрозуміли, 
що варто змінювати культур-
не середовище довкола себе і в 
Полтаві зокрема.

– За ці три роки, якими 
досягненнями може по-
хвалитися об’єднання?

– Це десятки літературних 
вечорів і читань, проведені в 
різних місцях, три «Мегамар-
ші у вишиванках» і два кіно-
фести «Відкрита ніч», які ми 
координували в місті, при-
їзди Любка Дереша, Мак-
са Кідрука, Павла Коробчука, 

співорганізаторство соціаль-
но-мистецького проекту «Ка-
детаріум» і купа різноформат-
них виступів. Наші учасники 
робили два тури Україною під 
назвою «Кілометри почуттів», 
виступали на «Книжковому 
Арсеналі», «Йогансенфесті». 
Двоє «маґнумців» були учас-
никами Літературної школи в 
Карпатах. Цього липня я став 
стипендіатом резиденції «Ста-
ніславський феномен» у Іва-
но-Франківську.

– Розкажіть трохи де-
тальніше про цю резиден-
цію і Ваше перебування у 
ній.

– Я потрапив на літнє по-
кликання цього проекту. Ра-
зом ці мною цю можливість 
виборола і криворіжанка Іри-
на Роїк. Упродовж місяця ми 
знайомилися і спілкували-
ся з місцевими письменни-
ками: Тарасом Прохаськом, 
Юрієм Андруховичем, Юрі-
єм Іздриком, Володимиром 
Єшкілєвим, Галиною Петро-
саняк – тими, хто складає 
ядро «феномену». Крім того 
ми вивчали чарівний Фран-
ківськ і його мешканців, по-
дорожували карпатськими 
селами, набираючись вра-
жень. Як журналістам нам 

було цікаво подивитися на 
роботу франківських ЗМІ. 
Коли не було запланованих 
зустрічей чи мандрівок, ми 
просто працювали над тек-
стами – що і є найголовні-
шим завданням кожної рези-
денції.

Я вважаю, що такі проекти 
необхідні сучасним молодим 
письменникам. По-перше, 
відбувається знайомство з тро-
хи відмінною культурою та 
місцевістю. По-друге, розмова 
з реалізованими й успішними 
літераторами дає мотивацію 
працювати і розвиватися. Ну 
і щоденна робота над текста-
ми та читання інших робить з 
дебютанта майстра. Тільки ця 
робота має тривати роками.

– Незабаром розпочи-
нається Форум видавців у 
Львові. Ваше об’єднання і 
Ви особисто представлені 
на ньому?

– Так, цьогоріч уперше бу-
демо безпосередніми учасни-
ками. Тема цьогорічного фо-
руму обрана не випадково. 
Україна зараз «жінка у світі, 
що змінюється», відстоює свої 
права і, що найголовніше, змі-
нює себе, а разом із нею змі-
нюємося ми. На даному етапі 
мистецтво – це одна з тих ру-
шійних сил, яка повинна кри-
чати не про «війну», а про 
«мир». Форум видавців – чу-
дова нагода показати, що ми 
разом і що прекрасне живе у 
нас завжди.

Звісно, ми ще їдемо туди і 
за враженнями, і за цікавими 
знайомствами з незвичайни-
ми людьми, яких потім можна 
буде привезти до Полтави.

Роман Повзик: «Література – 
це мотивація і розвиток»

 КОМЕНТАР З ПРИВОДУ
Роман Ратушний, генеральний директор Націо-

нального газетно-журнального видавництва:

Львівський Форум видавців – важлива подія у 
культурному житті України. Це найкращий вітчиз-
няний книжковий ярмарок. На ньому збираються 
не лише видавці, які мають змогу поспілкуватися, 
обмінятися досвідом, планами, а й справжні кни-
голюби, щоб купити щось нове, а можливо, і кла-
сичне. Це, наче велика бібліотека, де можна знайти 
книгу на будь-який смак. А ще можна відвідати різ-
ні концерти, виставки, презентації. Це місце зустрічі 
друзів і знайомих. Це справжнє всеукраїнське свято 
книги, на якому варто побувати.

Участь у Форумі для нашого видавництва має ве-
лике значення. Ми можемо запропонувати читачам 
журнали різної тематики, деякі з яких оновлені. 
Сподіваємося знайти тут нових читачів, зустрітися 
зі старими. Маю надію почути від них відгуки про 
наші видання: про те, якими вони хотіли б їх бачити, 
які нові теми, рубрики запропонували б. Чекаємо 
пропозицій щодо співпраці, адже нам не вистачає 
власкорів з інших регіонів, які були б постійними 
нашими дописувачами. Будемо раді допомозі у по-
пуляризації, розповсюдженні й реалізації наших 
видань.

На відвідувачів літературного свята чекає багато 
цікавих зустрічей із письменниками, поетами, пере-
кладачами. Зокрема, журнал «Українська культура» 
проведе поетичні читання, а Віктор фон Ерцен-Глерон 
презентуватиме свій «Міфо-символічний словник». 

Черговий Форум відбувається у дуже важкий пе-
ріод для нашої країни. Дехто говорить, що зараз не 
час займатися культурою, проводити різні заходи. 
Але я так не вважаю. Люди гинуть за культуру, за 
право читати що хочемо, за свою державу, за те, 
що нас усіх об’єднує.

Нині, як ніколи, важлива презентація наших куль-
турологічних видань. Адже, як я люблю казати, і за 
що мене часто критикують: «Культура – це політика, 
а політика – це культура». Без культури не існує дер-
жави. Коли забрати в країни її літературу, живопис – 
увесь культурний пласт, вона перетвориться на гру-
пу людей, яка проживає на певній території.

На Форумі я завжди шукаю книгу, яку було б 
цікаво і приємно читати. Тож бажаю всім відвід-
увачам знайти те видання, яке відповідало б сма-
кам, настроям читачів і давало кожному з них те, 
що він хоче в ній знайти: знання, емоції, пережи-
вання. Адже книга згуртовує, надихає, дарує нові 
знайомства, вселяє надію на краще і віру в пере-
могу. Львівському Форуму бажаю процвітання та 
довголіття, а його організаторам – натхнення і 
терпіння.

12 вересня у Львівській 
організації Національної 
спілки письменників 
України учасники 
незалежного мистецького 
об’єднання Magnum 
Opus представлятимуть 
Полтаву.

Організатором є На-
ціональне газетно-
журнальне видавни-
цтво, яке видає жур-

нал «Українська культура». 
Готуючи матеріал для липне-
вого номера, редакція позна-
йомилася з «маґнумцями» та 

їхньою творчістю і вирішила 
разом організувати цей форум.

Виступаючих полтавців буде 
п’ятеро: Анна Єгорова, Андрій 
Коновалов, Анна Ютченко, Катя 
Кролевська і Роман Повзик.. 

Як зазначають самі учасни-
ки об’єднання, Форум видав-
ців – це щось необхідне і важ-
ливе, без чого зникають чи 
радше уповільнюються такі 
важливі процеси, як підбит-
тя підсумків за рік, переосмис-
лення деяких речей та від-
криття в собі чогось нового. 
До того ж, частіше ці процеси 

в учасників та гостів фестива-
лю проходять на підсвідомо-
му рівні чи у стані сп’яніння 
атмосферою міста Лева, твор-
чості та мистецтва. 

Учасники Magnum Opus реа-
лізують різноманітні ідеї, про-
екти та мистецькі акції, що від-
буваються у Полтаві. Сфера 
їхньої діяльності лежить в ца-
рині текстів, мистецьких захо-
дів та культурного менеджмен-
ту. Два роки до цього полтавські 
поети їздили на Форум як слу-
хачі або журналісти.

Інф. «КіЖ»

Поетичний лікнеп
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Міфо-символічний словник. У 3 т. / Упоряд .: 
В. фон Ерцен-Глерон. – Т. 1: А–Е. – 2013. – 536 с.: іл. 

В основі «Міфо-символічного словника» лежить 
багатовікова робота вчених і дослідників Євро-
пи. Нам залишилося мале: зібрати, перекласти і 
донести працю цих чудових людей до наших чи-
тачів. Завдяки вченим-попередникам ми маємо 
змогу заповнити безліч прогалин у галузях міфо-
логії та символіки, наявних у всіх російськомов-
них виданнях, що стосуються цієї теми. Цитовані 
автори цього словника володіли знанням кла-
сичних древніх мов, включаючи близькосхідні: 
іврит, халдейську, сирійську, давньоєгипетську, 
санскрит, перську та ін. Деякі з них були авторами 
енциклопедичних та етимологічних словників пе-
рерахованих мов, що не втратили свого значення 
й донині.

Словник містить статті про міфи, герметизм, 
алхімію, геомантію, символіку біблійних імен та 
сім священних мистецтв. У книзі представлений 
рідкісний матеріал із кабали. Статті засновані на 
Зогар та інших кабалістичних трактатах, на тво-
рах Гомера, Орфея, Гесіода, Аполлодора, Діод-
ора Сицилійського, Вергілія, Овідія та ін. Словник 
спирається на роботи цілої плеяди французь-
ких, німецьких, італійських і англійських учених 
XVIII–XIX ст.

Особлива увага приділяється Старому Заповіту, 
тлумаченню біблійних імен, визначенню назв і по-
нять оригінальною мовою, що сприяє більш глибо-
кому розумінню Святого Письма.

У книзі розглядається слов’янська, грецька, 
єгипетська, римська, індійська, перська, фіні-
кійська, іудейська, халдейська, германо-скан-
динавська міфологія і міфологія інших наро-
дів. Уперше пантеони грецьких і римських богів 
представлені в найбільш повному обсязі порів-
няно з усіма раніше виданими російською мовою 
книгами. Більшість статей включає етимологічне 
тлумачення імен богів і героїв. У словнику зібра-
но багатющий ілюстративний матеріал – пред-
ставлено близько 1100 рідкісних картин, малюн-
ків, гравюр XIV–XIX ст.

Формат видання 240х340 мм, 536 стор.
Бібліографія – 521 найменувань.

Видання, що має назву 
«Міфо-символічний 
словник», заплановано 
до друку в 3-х томах. 
Вийшов перший його 
том і готується другий.

Ми вирішили взяти 
інтерв’ю в автора, 
перекладача і ре-
дактора цього про-

екту Віктора фон Ерцен-Гле-
рона, а також дізнатися про 
його подальші творчі плани.

– Як виникла ідея ство-
рення «Міфо-символічно-
го словника»? Наскільки 
взагалі схоже видання по-
трібне в наш час?

– Ідея створення такого 
словника виникла доволі дав-
но і причин до цього було де-
кілька. Перша й основна по-
лягала в тому, що майже всі 
словники з міфології або сим-
воліки, при чому як у нас, 
так і за кордоном, хибували 
тим, що лише деякою мірою 
пов’язували разом міфологію 
і символіку. Тому для людини, 
яка цікавиться і тим, і іншим, 
що є все ж одним цілим, склад-
но було знайти для себе відпо-
відний довідковий матеріал 
або видання, яке могло б допо-
могти в пошуках відповідей на 
її запитання.

Звичайно, я розумію, що 
практично неможливо в од-
ному якомусь виданні на тему 
міфу і символу передбачити і 
повністю задовольнити інте-
реси реципієнтів, інакше по-
трібно було б видати багато-
томну енциклопедію. Може 
бути, що з часом хтось і зва-
житься на таке видання, але 
ми поставили перед собою 
інше завдання: не в довгостро-
ковій перспективі, а зараз дати 
для сучасного читача той ма-
теріал, якого йому бракувало, 
і це стосується не тільки нашої 
країни, а й інших також. Читач 
сам може переконатися в цьо-
му, коли ознайомиться з на-
шою книгою.

Другою причиною було 
те, що до видання першо-
го тому «Міфо-символічно-
го словника», ми вже вида-
ли два десятки книг у серії 
«Aterraadsolem», випуск якої, 
зрозуміло, буде продовжува-
тися й далі. Тематика і зміст 
книг цієї серії, присвяченої 
осягненню таїнств Природи, 
без знання сенсу і прихованої 
ідеї міфів досить складна для 
розуміння.

До речі, в цю серію, крім 
трактатів з алхімії і симво-
ліки, також включена дуже 

цікава книга французько-
го автора Пернеті під назвою 
«Міфи Стародавнього Єгип-
ту і Стародавньої Греції». Ця 
праця чудово об’єднує і по-
яснює нерозривність істин-
ної суті міфу й алхімії. І як до-
повнення на Ваше запитання 
про виникнення ідеї створен-
ня цього словника, можна ска-
зати, що цей автор, який жив 
у XVIII столітті, своїми ідеями 
вніс вагому частку у створення 
тритомника.

Про актуальність схожого ви-
дання в наш час можна відпо-
вісти словами знаменитого 
римського історика Саллюстія: 
«Міф – це те, чого ніколи не 
було, ніколи не буде, але є за-
вжди». Краще сказати немож-
ливо, і частково в цих словах 
вже є певна відповідь щодо по-
трібності видання такого слов-
ника. Якщо помедитувати над 
сенсом цих слів, то для бага-
тьох або для читача нашого 
словника розкриється глиби-
на і велич знання людини вже 
з вікопомних часів. І не випад-
ково ці слова стали епіграфом 
до першого тому нашого «Мі-
фо-сим во ліч но го словника». 
До того ж, ми можемо з упев-
неністю стверджувати, що цей 
словник спонукає нашого май-
бутнього читача до якихось по-
шуків усередині себе й інших 
дивних знахідок, що стосують-
ся давньої світової культури і 
знання.

– Ви сказали «знання». 
То наскільки ж знання 
древніх можна асоціюва-
ти із сучасним розумінням 
цього поняття?

– Звичайно, якщо говорити 
про зовнішню форму або про 
сучасну цивілізацію та її на-
уку, то, безсумнівно, відмін-
ність видається величезною. 
Але ми насамперед говори-
мо про філософію науки, і тут 
відмінність не виглядає такою 
вже разючою і десь, беруся 
стверджувати, вона має єдину 
підставу і спрямована до лю-
дини.

Але цей напрямок має вести 
до єдності в досконалому сен-
сі цього слова. Єдність духу, 
душі й тіла – це те, до чого 
прагнули знання стародав-
ніх, і те, що для їхніх філосо-
фів і мудреців було основною 
метою. У наш час, на жаль, 
ми якось призабули про цей 
стародавній постулат. Істин-
на єдність трьох – це те, що як 
підносить людину над самою 
собою, так і відрізняє від ін-
шого тваринного світу.

І зауважте, ще Платон ска-
зав, що Земля не витримає 
двох Зевсів, тобто древні муд-
реці і справжні філософи зна-
ли єдинобожжя, в чому їм 
пізніше відмовляло христи-
янство. Також і на Сході, на-
приклад в Індії, незважаючи 
на величезний пантеон богів 
кількістю в 330 000 000, вся 
їхня філософія і міфологія всіх 
їх зводила до єдиного творця, 
так як і безліч ангелів христи-
янства знають тільки одного 
Творця. Етимологічний роз-
бір імен божеств лише під-
тверджує, що вони становлять 
лише «якості», «властивос-
ті» або певні дії та процеси в 
Природі. Тож дія міфу є іншою 
формою або виразом, проявом 
природного процесу, який та-
кож досліджує сучасна наука 
або наше знання, яке постійно 
розвивається.

– Ви згадали про серію 
«Aterraadsolem», яка ви-
пускається вашою гру-
пою, і про те, що Вами вже 

видано достатню кіль-
кість книг на тему тієї ж 
алхімії. Розкажіть трохи 
про це.

– Видання алхімічних трак-
татів було моєю ідеєю і не тіль-
ки тому, що я цікавлюся алхі-
мією вже давно і в хорошому 
сенсі «захворів» нею. До ви-
дання подібних книг, хоча я 
й усвідомлював, що в комер-
ційному плані це заняття не-
вдячне, мене почасти своєрід-
но і несподівано підштовхнула 
Аліса Бейлі, голова всесвіт-
нього Теософського суспіль-
ства. Ще перед Другою світо-
вою війною вона говорила про 
алхімію як науку майбутньо-
го, хоча у своїх трактатах, яких 
було понад два десятки, вона 
взагалі згадала про цю нау-
ку всього декількома речен-
нями. І це незважаючи на те, 
що алхімія існує протягом ти-
сячоліть і адепти від цієї на-
уки стверджували, що дея-
кі біблійні патріархи були її 
основоположниками.

Незвичайний проект
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 ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ
Києво-Межигірський монастир – багатостраж-

дальна обитель. Не збереглося жодної його спо-
руди. Що навряд чи можна вважати випадковістю. 
Він повторив долю київських Братського і Пустин-
но-Миколаївського монастирів. Останні втратили 
свої собори, але збереглися Академічний корпус, 
трапезна і Святодухівська церква, будинки архі-
мандрита та келії від Братського, церква Миколи 
на Аскольдовій могилі – від Пустинно-Микільсько-
го монастирів.  Від Межигірського не лишилося ні-
чого. Усі ці монастирі були зоровим нагадуванням  
про добу козацької держави середини ХVІІ- другої 
половини ХVІІІ ст., про славну Хмельниччину і добу 
Мазепи, коли й церква українська мала фактичний 
незалежний статус.

Сьогодні, коли Межигір’я хочуть зробити музе-
єм пострадянської корупції в сумнозвісній Хон-
ці, чомусь слабко лунають голоси на підтримку 
ідеї відновлення там монастиря, як центру укра-
їнського православ’я. І справа ця не мала б ви-
кликати жодних заперечень чи проблем. Є мож-
ливість відбудови знищених споруд на підставі 
планів і фотозображень. Є підстави заснування в 
Межигір’ї  історико-культурного заповідника, до 
якого б мали бути включені усі пам’ятки археоло-
гії, залишки печер, Дзвонкова криниця та віднов-
лені монастирські будівлі, як пам’ятки славного 
історичного минулого цієї місцевості з відповід-
ними музейними експозиціями. Уже постали з по-
пелу Успенський Печерський і Михайлівський Зо-
лотоверхий собори. Настав час, щоб відродилися 
Спасо-Преображенська і Петропавлівська церкви 
Межигірського монастиря, Богоявленський і Ве-
лико-Микільський собори мазепинського бароко 
у Києві.

У цьому числі «Пам’яток України» ми спробували 
подати історію Межигірського монастиря та його 
споруд. Розказали про Межигірську фаянсову фа-
брику – один із центрів українського керамічного 
мистецтва ХІХ століття. Сподіваємося, що цим за-
початкували шлях до духовного і культурного від-
родження цієї незвичайної – вельми намоленої 
місцевості.

Шеф-редактор Ігор ГИРИЧ

Підтримуючи сказане Алі-
сою Бейлі про алхімію як на-
уку майбутнього, я все ж 
вважаю, що майбутнє наро-
джується із сьогодення, і по-
трібно щось робити вже сьо-
годні. Тому ми вирішили 
перекладати і видавати книги 
тільки визнаних як сучасни-
ками, так і наступними поко-
ліннями, майстрів, щоб таким 
чином в нашій серії відсікти 
масу так званих сучасних зна-
вців XIX–XX століть, що спе-
кулюють своїми «пізнання-
ми» в галузі алхімії.

– Ви обрали вельми 
складний шлях, оскільки 
саме слово «алхімія» вже 
тривалий час є ніби сло-
вом прозивним.

–Цікаво те, що на власному 
досвіді я переконався в тому, 
що велика кількість критиків, 
особливо новітнього часу, не 
спромоглася навіть прочита-
ти, не кажу вже про вивчити, 
хоча б один трактат. А як за-
манливо приєднатися до со-
нму гонителів і хором у нестя-
мі кричати: «Женіть її, вона 
негідна нашої уваги». Але 
щирі, чесні люди, серед яких 
були Ньютон і Гете, хоча і не-
вдало практикували алхімію, 
ніяк її не спростовують.

Про алхімію можна і треба 
було б багато чого розповісти, 
але це тема для окремої розмо-
ви. Я тільки хочу ще сказати, 
що не враховуючи окремих ви-
давництв, які періодично вида-
вали деякі алхімічні трактати, 
ми єдині у світі, хто цим за-
ймається системно і в повному 
обсязі, що стосується кожної 
окремої роботи. Так, в Англії й 
донині видавець Адам Маклін 
публікує трактати алхіміків і 
не тільки, але, на жаль, із вели-
кими купюрами, скорочуючи 
зміст таких робіт. Це, звичай-
но, недопустимо. Ми даємо пе-
реклад трактатів у повному об-
сязі. Тому я стверджую, що ми 
єдині у світі, хто доставляє чи-
тачеві такі роботи в їхньому по-
вному первозданному вигля-
ді. На нашому сайті atanor.com.
ua кожен, кого зацікавлять по-
дібні книги, може отримати 
більш детальну інформацію. 

– Повертаючись до Ва-
шого словника, хотіло-
ся б дізнатися, чим від-
різняється це видання від 
інших йому подібних і в 
чому його новизна? 

– Як я вже говорив, колишні 
видання на тему міфології та 
символіки, скажімо, не зовсім 
повно або не зовсім достатньо 
пов’язували міф і символ. Я га-
даю, цей факт становить чи-
малу хибу, як і розділення цих 
двох понять у контексті міфу, 

бо міф є символом, а ідея сим-
волу розгортається через міф.

Недолік багатьох книг із мі-
фології полягав ще й у тому, 
що автор або укладач тако-
го видання внутрішньо пере-
бував у іншому вимірі, міф не 
проходив крізь нього, він ба-
чив його зовні. Звідси якесь 
«статистичне» сприйняття або 
підхід, а також авторитет по-
передників, що працювали на 
цій ниві, призводять до нескін-
ченних повторень і «протопта-
ного шляху».

– У випадку з колишнім 
СРСР ситуація ще гірша, 
тоді тут ще домішувалися 

цензура і політиканство, 
тут уже, як мовиться, пере-
плюнули весь світ. 

– Я вже говорив про те, що у 
стародавніх всі божества або 
діти богів являли собою пев-
ні якості, що підтверджуєть-
ся значенням їхніх імен. Тому 
в нашому словнику до безлі-
чі статей залучена етимологія, 
яка розшифровує головну осо-
бливість божества або героя. 
Крім того, завдяки етимоло-
гії імені в таких статтях також 
описується суть, зміст сюжету 
міфу з іншими героями або бо-
жествами. Це дуже важливий 
момент для розуміння міфу. 

У певному сенсі етимоло-
гія «споріднена» кабалі, яка 
ще глибше досліджує поді-
бні речі. І тут ми, якщо можна 
так висловитися, внесли пев-
не нововведення, у чому нам 
якраз і допомогла кабала. Як 
відомо, це вчення надзви-
чайно ретельно ставиться до 
кожної точки, не кажучи вже 
про букву, що в слові або іме-
ні зовсім змінює його зміст. 
Тому в нашому словнику всі 
статті, які стосуються біблій-
них імен і понять, а також ка-
бали, містять їхнє написання 
на івриті з дальшим тлума-
ченням.
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У цьому словнику, як і кни-
гах нашої серії, ми пишемо 
імена так, як їх писали або ви-
мовляли на батьківщині того 
чи іншого героя. Цим наше ви-
дання також кардинально від-
різняється від подібних, адже 
в більшості випадків особли-
во біблійні імена перекруче-
ні навіть у перекладах Святого 
Письма. Тому в середньовіч-
чі багато теологів, філософів і 
містиків вивчали іврит, щоб не 
спотворювати імена Божі, ан-
гелів і пророків. У словнику ми 
постаралися заповнити про-
галини всіх колишніх видань, 
що стосується грецької та рим-
ської міфологій, бо колишні 
видання у цьому дуже кульга-
ли, а прізвиська богів узагалі 
слабо висвітлювалися. 

Що стосується символіки, 
то і тут ми помістили безліч 
статей, які розкривають цю 
тему в досить нетрадицій-
ному світлі. Оскільки будь-
який предмет або річ може, 
а в міфі й повинен, розгляда-
тися символічно, то в словни-
ку не тільки звірі, птахи, рос-
лини, а й навіть частини тіла 
або такі атрибути, як борода, 
висвітлені і представлені як 
певні символи.

Крім того, у словнику міс-
тяться статті з основних наук 
древніх, приміром астроло-
гії, які будуть цікаві і корис-
ні не тільки для новачка, але й 
для людини досвідченої. Одне 
слово, нашого читача очікує 
чимало приємних сюрпризів 
при прочитанні.

У цьому томі ми помістили 
близько 1100 ілюстрацій, біль-
шість із яких раніше у нас не 
публікувалася. У цілому вони 
підбиралися відповідно до 
статті. І, нарешті, весь матері-
ал цього словника є переказ-
ним, і тут використовувалися 
матеріали найкращих фахів-
ців із міфології та символіки 
XVII–XIX століть. 

– Ви говорите про сим-
вол, і це поняття наявне в 
назві вашого «Словника». 
Чим, на Вашу думку, є сим-
вол або, іншими словами, 
в чому полягає його при-
значення? 

– Щоб відповісти на Ваше 
запитання, варто згадати, що 
свого часу найбільший учений 
першої половини XIX сторіч-
чя, німецький професор Фрі-
дріх Кройцер написав свою 
4-томну роботу «Символ і 
міф». Іншими словами, непро-
сто коротенько дати відповідь 
на таке запитання. Але можна 
сказати, що символ із найдав-
ніших часів, ще на зорі нашої 
цивілізації, був фундаментом 
або основою культури людства 

і певним засобом спілкування 
між людьми.

Алфавіт найдавніших циві-
лізацій, відповідно до їхніх же 
тверджень, був посланий із не-
бес, або точніше зоряне небо зі 
своїми сузір’ями дали накрес-
лення буквам. Саме ця тема – 
алфавіт і його зв’язок із не-
бом – докладно висвітлюється 
в нашому I томі у статті «Бук-
ви». Ну, а в тій же Кабалі це 
один із головних і найдавні-
ших постулатів.

Кабалістичний трактат «Се-
ферІецира» розповідає про 
символ або сенс і завдання лі-
тер, якими Бог створив Все світ 
і все, що в ньому знаходиться. 
І не випадково цей трактат ми 
включили як додаток до дру-
гого тому словника, як і багато 
їхніх книг згаданого професо-
ра Кройцера.

Тому я не буду зупинятися на 
питанні, що стосується симво-
ліки алфавіту, а скажу взагалі 
про сенс і завдання символу. 
Враховуючи те, що з часів так 
званого вавилонського стов-
потворіння на Землі виникло 
безліч мов, виникла проблема 
взаєморозуміння між людьми, 
і це стосувалося не тільки того, 
що мови були різними.

– Будь-якій людині добре 
відомо, що при спілкуван-
ні між двома людьми, що 
говорять однією мовою, 
час від часу виникають мо-
менти, коли один не зовсім 
розуміє, що сказав інший.

– Часто це відбувається від 
того, що розповідач, і тут йому 
мало допомагає його еруди-
ція, не може в повному обся-
зі зрозуміло і «зримо» виклас-
ти те, що він «бачить» чи як 
він сам це сприймає. Недар-
ма ми часто говоримо, що «це 
неможливо передати слова-
ми», не кажучи вже про те, що 
твій співрозмовник іноземець 
і його сприйняття і спостере-
ження навколишнього світу 
відрізняється від вашого. Тут 
інша «матриця».

Але всіх нас об’єднує довко-
лишній світ, і Сонце для всіх 
Сонце, незважаючи на різни-
цю в написанні або вимові цьо-
го слова. Функції цього світила 
вище від усіх наших відміннос-
тей і те, що воно дає і як, у за-
гальних рисах зрозуміло всім 
людям. Приблизно так можна 
сказати і про нашу Землю, про 
ті природні явища, що відбу-
ваються на планеті, її рослин-
ність і т. ін. Звідси вже древнє 
людство використало загаль-
нозрозумілу для всіх символі-
ку як для спілкування між со-
бою, як і для певних послань.

Природно, що з часом, із по-
стійним розвитком людства 

мова символіки ускладнюва-
лася. Вершини майстерності в 
галузі символіки досягли алхі-
міки, в їхніх символах надзви-
чайно важливою є наявність 
так званої сакральної геоме-
трії, коли риси складного сим-
волу: круг, півмісяць, хрест, 
хвилясті лінії – вже несли в 
собі якості чотирьох оточую-
чих нас стихій. В алхімічних 
текстах один і той же символ 
планети і її металу часто під-
креслював те, що мова не йде, 
скажімо, про фізичний метал. 
Звідси і непросте розуміння 
алхімічних текстів, коли гово-
рять «Меркурій» (ртуть), але 
це не власне метал, а його ідея 
чи первинний стан до упред-
метнення у відомий нам метал. 

У міфології різних народів, 
незважаючи на деякі дета-
лі або відмінності в символі-
ці планетарного божества, за-
вжди основна ідея була одна 
й та сама. Дуже хороший при-
клад корисності розуміння 
символу або сигнатур демон-
стрували давні алхіміки і лі-
карі, які найчастіше були та-
кими одночасно. Так, знання 
того, що якась планета певним 

чином впливає на формування 
рослини і її вплив як на органи 
тіла, так і на хвороби, пов’язані 
з ними, дозволяли такому май-
строві, вперше побачивши 
рослину, визначити, як і для 
чого її можна використовува-
ти. Зрозуміло, це виключало 
наші сучасні дорогі досліджен-
ня в цьому напрямку.

Символіка оточує нас на кож-
ному кроці, всюди – замислює-
мося ми про це чи ні. Це також 
підтверджує герб нашої дер-
жави, як і інших країн; у ньому 
ціла історія і культура нації. 

– Ваші книги, включа-
ючи і «Міфо-символіч-
ний словник», вийшли у 
світ російською мовою, чи 
плануються україномов-
ні видання? І чи вважаєте 
Ви, що в питанні про ста-
родавню історію та похо-
дження українців ще ба-
гато чого не сказано або 
недоговорено? 

– О, розповідати про істо-
рію – це ціла історія. Видан-
ня книг з історії або книг, 
пов’язаних із культурою Укра-
їни, – це такий комплексний 
підхід, під яким я маю на увазі 

 МИ – РАЗОМ!
Коли говорять гармати – музи мовчать. Учора 

цей афоризм асоціювався у нас  із   певним історич-
ним чи літературним твором, сьогодні доводить-
ся сприймати його як частину реального життя. І 
визнати, що насправді це не так. Трагічні події, що 
відбуваються у східних регіонах країни, згуртували 
українців навколо переможної ідеї. Актори, худож-
ники, музиканти також не залишаються осторонь 
спільної справи. 

Благодійна вистава «Варшавська мелодія-2» за 
участю Ади Роговцевої зібрала аншлаг у Будинку 
офіцерів. Національний театр імені Івана Фран-
ка перерахував українській армії гроші, виручені 
за квитки на виставу «Назар Стодоля». Інформаці-
єю про мистецькі благодійні ініціативи майорять 
стрічки соціальних мереж. Події, що вселяють на-
дію і не можуть не тішити. 

Як не може не тішити той факт, що зазвичай мі-
німальні бюджети культурних проектів, які цього 
року зі зрозумілих причин трансформувалися у  мі-
кроскопічні, не стали вироком для тих, хто живе з 
девізом «не завдяки, а всупереч». 

У вересні театрали та меломани зможуть долу-
читися до трьох великих фестивалів: ГОГОЛЬFESTу 
Влада Троїцького,  ІІІ-го Фестивалю молодої укра-
їнської режисури імені Леся Курбаса та «Київ Музик 
Фесту», який цього року відзначає 25-річний юві-
лей. У цьому номері «Театрально-концертного Ки-
єва» ми, зокрема,  підготували й анонси та програ-
ми цих форумів.

Крім того, маю величезну приємність предста-
вити вам англомовний супутник журналу «Те-
атрально-концертний Київ». Він розповсюджу-
ватиметься у готелях, аеропортах, у літаках, 
охоплюючи своєю увагою максимальну аудито-
рію людей, що приїздять до нас. Цей путівник ста-
не у нагоді усім, хто цінує свій час і змістовне до-
звілля.

Дорогі наші читачі! Вітаючи вас із початком но-
вого театрального сезону, колектив  «ТКК» бажає 
отримати від вистав, концертів, виставок, які ви 
відвідаєте, максимум яскравих вражень. А голо-
вне: нехай протягом цього сезону і всіх наступних 
говорять лише музи. 

Головний редактор
Людмила ОЛТАРЖЕВСЬКА 
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участь держави або, якщо вза-
галі у нас такі є, спонсорів. На 
жаль, поклавши руку на сер-
це, треба визнати, що такі ви-
дання не під силу таким, як 
наша маленька група. Тут 
можна тільки пошкодувати 
про те, що люди, здатні під-
тримати цю ініціативу мате-
ріально, мабуть, у нас ще не 
виросли. Хоча наше ниніш-
нє становище, війна на пів-
денному сході країни і все, що 
сталося останнім часом, підні-
має хвилю патріотизму, і бу-
демо сподіватися, що і в галузі 
культури з’являться «щедрі» 
меценати.

Мене взагалі здавна вра-
жає факт недооцінки наши-
ми політичними діячами такої 
«зброї», як культурне надбан-
ня нашої Батьківщини. Свого 
часу (як і до цього дня) ми не 
дали цієї «зброї» ні в Криму, 
ні на південному сході, звідси 
«маємо, що маємо». Це коло-
сальний недолік або злочин-
ний гріх тих, хто був або пере-
буває на вершині влади.

– У Росії все, що «погано 
лежить» тут же «нічтоже 
сумняшеся», оголошуєть-
ся або приписується собі.

– Ось Вам приклад із недав-
нього минулого. У 1988 році, 
тоді ще при Союзі, вийшла в 
цілому непогана, цікава кни-
га під назвою «Тисячолітній 
літопис надзвичайних явищ 
природи», у якій на сторінці 
133 її автори називають нашо-
го українського вченого Юрія 
Дрогобича (приховавши його 
біографію) «російським вче-
ним Георгієм Дрогобичем» і 
що «це вельми важливо для іс-
торії метеорології Росії». А хто 
у нас знає, крім вузького кола 
фахівців і щасливих волода-
рів рідкісної книги «Україн-
ська поезія XVI століття», хто 
такий Юрій ДРОГОБИЧ? А 
ми повинні знати й пишати-
ся такими людьми, які скрізь 
вказували свою націю і при-
належність до України. Юрій 
Дрогобич закінчив два універ-
ситети: Краківський, а потім 
Болонський в Італії, і був док-
тором медицини і астрономії. 
Пізніше, в Краківському уні-
верситеті, він викладав астро-
номію, коли там навчався Ко-
перник. І таких прикладів 
«позичання» нашого надбан-
ня, нашої історії безліч. 

Але я хочу ще навести при-
клад, який, зрозуміло,  негід-
ний наслідування, але, з ін-
шого боку, він демонструє, як 
Росія прагне за всяку ціну по-
казати значущість своєї історії 
і культури. Замисліться тіль-
ки: доктор філософських наук, 
професор, директор Інституту 

слов’янської та древньоєвра-
зійської цивілізації громад-
ської організації у своїх ро-
ботах «доводить», що навіть 
давньоєгипетська цивілізація 
пішла від давньоруської (ро-
сійської) і що російська циві-
лізація вже налічує більше 30 
тисяч років.

– Складається вражен-
ня, що наші вчені-істори-
ки поставили перед собою 
завдання у жодному разі 
не відступити від старих 
радянських підручників і 
раз і назавжди застовпити 
те, що там було написано?

– Я не хочу, та тут і не міс-
це вступати в суперечку про 
вік Києва. Приведу лише по-
рівняльну історію виникнен-
ня Парижа, тобто час його 
заснування. Цьому місту на-
лічують вік від 2 300 або 2100 
років на підставі того, що там 
колись було село. Але ще в ра-
дянський час археологічні 
розкопки показали, що на те-
риторії сучасного Києва ще 
близько 5000 років тому зна-
ходилися святилища і тут 
жили люди. Я не стверджую, 
що потрібно негайно «зіста-
рити» нашу столицю на вказа-
ний термін, але там, далеко на 
Заході, вчені, не гірше за на-
ших, якось не соромляться та-
ких «казусів».

А приклад із Севастопо-
лем взагалі вражає. Датою 
його заснування офіційно 
вважають 1783-й і, зрозумі-
ло, приписують нашим більш 

«культурним» сусідам. І чо-
мусь нашим вченим невтямки 
взяти приклад з Парижа, і, по-
вірте, ні світова громадськість, 
ні ЮНЕСКО не протестували 
би проти того, щоб датою за-
снування цього міста визнати 
заснований у V столітті до н. е. 
на цьому місці Херсонес.

– Між іншим, схожа істо-
рія стосується цілої низки 
українських міст, і не тіль-
ки на узбережжі Криму.

– Але підніміть це питан-
ня на офіційному рівні з залу-
ченням учених, то ви наслуха-
єтеся й начитаєтеся такого, що 
махнете на все це рукою.

У цьому конкретному питан-
ні нам не потрібні жодні зо-
внішні, закордонні «друзі», і 
свої несамовито утоплять. Ні-
чого зазіхати на «альма-ма-
тер». Не називаючи імені, 
можу тільки сказати, що де-
коли те, що вбито академією, 
сидить так глибоко, що мій 
хороший знайомий, без пере-
більшення справжній украї-
нець і патріот, учений, твердо 
стоїть на своїй позиції, що дай 
боже Києву 1000 років. 

– Але приклади щодо іс-
торії та культури нашої 
держави можна приводити 
мало не до нескінченності. 

– У моїх планах написати і 
здати книгу поки з робочою на-
звою «Венеди, або Втрачена 
сторінка історії України», яку 
я почав писати і перекладати, 
бо майже весь матеріал побу-
дований як на середньовічних 

німецьких джерелах, так і дже-
релах епохи Відродження, 
включаючи і більш пізні.

Навіть при побіжному озна-
йомленні з цими джерелами 
видно наш прямий зв’язок, 
один корінь, що підтверджу-
вали ранні німецькі джерела, 
хоча вже в новий час ті ж нім-
ці вже цю сторіночку і їхньої 
історії намагалися не висвіт-
лювати широко. Прізвища, 
назви міст, поселень і річок та-
кож вказують на цей зв’язок. 
Як, наприклад, найдавніші 
дворянські німецькі або точ-
ніше венедські прізвища: фон 
Київ, дуже древній німецький, 
ну просто козацький, дворян-
ський рід – Добрий Луг, річка 
Немирів і т. ін. 

Щоправда руки не доходять 
зайнятися цією книгою сер-
йозно. Саме цим проектом, 
книгою можна відповісти на 
Ваше запитання про старо-
давню історію та походження 
українців. Тут стільки невідо-
мого для нашої сучасної істо-
ричної науки, що важко висло-
вити словами. А хто знає, що 
ще у XVIII столітті знамени-
тий німецький філософ Гер-
дер писав про те, що стародав-
ні слов’яни, маючи на увазі 
венедів, навчили німців мета-
лургії, пивоварінню (яке май-
же всіма вважається німець-
ким винаходом).

Давно в планах написання і 
видання, дослідження в істори-
ко-міфологічному значенні і ро-
зумінні нашого герба, найдрев-
нішого герба на планеті, про 
якого згадував ще Платон, опи-
суючи легендарну Атлантиду. 

Є ідея видати книгу про по-
ходження українських пріз-
вищ. Мене ставлять у глухий 
кут прізвища з індійськими ко-
ренями, офіційно відомими в 
Україні принаймні з пізнього 
середньовіччя, причому йдеть-
ся про простих людей, коли в 
Європі це було немислимо. 

– Це неймовірно цікава 
тема, можливо, для поді-
бних видань, що існують 
на Заході, революційна.

– Дуже хотілося б, щоб наша 
держава згадувала своїх зна-
менитих предків не тільки на 
свята і ювілеї, але щоб згада-
ла і сама здивувалася багатій 
культурній спадщині, залише-
ній нам Чубинським, автором 
нашого гімну. Опублікуйте 
його етнографічні досліджен-
ня у 9 книгах про Україну, і 
тоді не тільки у нас, а й дале-
ко за межами нашої неньки-
України ніхто не скаже, що 
«ми без роду і племені».

Фото надані
Віктором фон ЕРЦЕН-ГЛЕРОНОМ

 P. S.
Про історію мого роду в Німеччині у XVIII і XIX 

століттях були опубліковані дослідження і пока-
зано його слов’янське походження. Дослідники 
дійшли висновку, що прізвище утворилося від 
слова «орачі», та німецькою корінь цього слова з 
часом отримав написання Oer, де перші дві голосні 
«oe» читаються і вимовляються як «е». А сучасне 
написання прізвища німецькою Oertzen виникло 
наприкінці XIV століття.

Мені було цікаво дізнатися про те, що моє пріз-
вище походить від знаменитого слова, точніше 
цілого народу, званого Орач. Зберігся й голо-
вний маєток роду, правда не в первозданно-
му вигляді, а з цікавою назвою Рогов (Roggow). 
Установлено, що ця назва походить від того, що 
воно знаходилося за поворотом за пагорбами. 
Німецький дослідник нашого роду Георг Лиш у 
XIX столітті писав, що мовою венедів «за углом» 
писалося як «за рогом». Тут для українця не вар-
то чогось додавати.

Подібність венедської та української мов – це 
окрема тема. Маєток знаходиться за п’ять кіломе-
трів від міста Рерик, що стоїть на березі Балтійсько-
го моря. Але це не те древнє слов’янське місто Рерик, 
яке також знаходилося в цих краях і було зруйнова-
не на початку IX століття. Свого часу при археоло-
гічних розкопках поруч із маєтком було виявлено 
давньослов’янське укріплення зі святилищем.

Цікаво те, що герб нашого прізвища становить 
дві руки в латах, що тримають кільце або круг. Але 
цікаво якраз те, що рука, яка тримає круг, була сим-
волом венедського бога Гонидло, ідентичного за 
своїми функціями Велесу. Це наштовхує на думку 
про те, що предки могли бути жерцями цього бога, 
звідси з часом злегка змінений символ цього бога 
став гербом роду.

Цю думку може підтвердити і той факт, що ін-
ший знаменитий венедський рід фон Бюлових 
також обрав собі герб, ніяк не змінивши символ 
венедського бога права Прово або Право, зобра-
жуваного зі щитом, на якому були дванадцять кіл 
або сфер.

Наш рід і рід Бюлових неодноразово з’єднувалися 
в шлюбах, і, мабуть, тому на величезному камені у 
Рогові обидва герби знаходяться поруч. Виглядає 
це дуже символічно, адже право завжди нероз-
ривно було пов’язано з клятвою, а стародавні ве-
неди любили клястися Гонидлом, як і українці Ве-
лесом.

Віктор фон ЕРЦЕН-ГЛЕРОН
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Ярослава 
СОШИНСЬКА

У межах ХХІ 
Міжнародного 
книжкового Форуму 
видавців у Львові 
відбудеться V Львівський 
бібліотечний форум, 
організований 
Українською 
бібліотечною асоціацією.

Це незалежна все-
українська громад-
ська організація, що 
об’єднує на добро-

вільних засадах осіб, які про-
фесійно пов’язані з бібліотеч-
ною справою, бібліографічною 
й інформаційною діяльністю, 
та зацікавлених у їхньому роз-
витку осіб на основі єдності ін-
тересів для спільної реалізації 
своїх прав і свобод.

Назва заходу «Бібліотек@ – 
відкритий світ» свідчить про 
те, що сучасна книгозбірня – 
це затишний, дружній, техніч-
но обладнаний інформацій-
ний центр із безліччю ресурсів 
для робочих і повсякденних 
справ та дозвілля всієї роди-
ни. Це також місце, де мож-
на поспілкуватися з друзями, 
провести ділову зустріч, взяти 
участь у культурних заходах та 
просто відпочити. Такими осе-
редками стають все більше чи-
талень в Україні.

Організатори повідомля-
ють: започаткований у 2010 
році громадською організаці-
єю «Форум видавців» та Україн-
ською бібліотечною асоціацією, 

захід став щорічним професій-
ним святом для тих, хто працює 
у бібліотечній, видавничій та 
інформаційній сферах. На про-
фесійних майданчиках розгля-
датимуться питання стратегії 
розвитку бібліотечної справи в 
Україні, відкритого доступу до 
інформації, а також нових фор-
матів книги та читання. Учас-

ники зібрання дискутувати-
муть про бібліотечну освіту та 
інновації. Йтиметься про парт-
нерство бібліотек, видавництв, 
музеїв і архівів, інформаційні 
технології та електронні ресур-
си у книгозбірнях та авторське 
право у цифровому середовищі. 

Обговорюватиметься багато ін-
ших актуальних для розвитку 
інформаційного і демократич-
ного суспільства тем.

На учасників бібліотечно-
го Форуму чекають: міжнарод-
на науково-практична конфе-
ренція з актуальних проблем 
розвитку бібліотечної справи, 
відомі спікери та зіркові учас-

ники, професійні дискусії та 
екскурсії, тренінги та майстер-
класи, конкурси, вуличні адво-
каційні акції, а також змістовне 
дозвілля.

Захід відвідають керівники, 
фахівці бібліотек, представни-
ки органів влади та місцевого 

самоврядування, науковці, ви-
кладачі вищих навчальних за-
кладів, видавці, автори, чита-
чі, провайдери інформаційних 
послуг, керівники проектів у 
галузі культури та інформації, 
члени та партнери Української 
бібліотечної асоціації.

 СЮРПРИЗ ДЛЯ МЕЛОМАНІВ
Шановні друзі!
Упевнена, що ви здивувалися, побачивши абсо-

лютно нове «обличчя» журналу. Номер, який ви 
тримаєте в руках, – незвичайний: за валовою ну-
мерацією від дня заснування видання 1923 року – 
це 400-те (!) його число. От ми й вирішили зробити 
сюрприз вам і собі – розпочати новий етап у житті 
«Музики». До того ж, окрім сторінки на facebook, 
віднині ми, нарешті, матимемо й свій сайт – http:/
music.uaculture.com, а на обкладинці ви також зна-
йдете наш QR-код. Тож спілкуймося тісніше!

У ювілейному виданні зібрано ексклюзивні матеріа-
ли. Природно, певна частина їх – так само ювілейного 
характеру. Найповажніша дата – 100 років патріархові 
українського хорового мистецтва Павлу Муравському! 
100 років виповнилося б і співакові Льву Рейнаровичу, 
який свого часу був солістом Львівської опери.

Букет ювілеїв пов’язаний з однією із музичних адрес 
Києва – будівлею Національної філармонії. У колі нашої 
уваги також ювілей легендарного гурту «Океан Ельзи».

Хітом номера стала відома в Україні й за кордо-
ном дитяча капела бандуристів із Чернігова «Нат-
хнення», яка восени відзначатиме 10-річчя. Наш 
бонус – постер усередині журналу.

Дитяча херсонська школа мистецтв № 1 опікується 
спадщиною усесвітньо знаного композитора Самуї-
ла Майкапара, котрий, як виявилося, є уродженцем 
цього міста (наша рубрика «Невідоме про відомих»).

Викликає захоплення музикант Богуслав Сойка, 
котрий 65 (!) років викладає гру на контрабасі у На-
ціональній музичній академії.

Цьогорічний лауреат Премії імені Бориса Лято-
шинського Сергій Зажитько прочиняє двері у свою 
творчу лабораторію. Естонський диригент Еркі 
Пехк розповідає про власну творчість і культурну 
політику сучасної Естонії.

Звичайно, наші матеріали не могли оминути по-
дій, які нині відбуваються у державі. Їхній відгомін – 
практично у більшості статей. Із неназваних – поетич-
не есе про львівський «Альфа Джаз Фест» Сергія Лазо.

Є в нас і першодрук нот – хор «Пречистая Богоро-
дице» Вікторії Польової.

Наталія Семененко насамкінець пропонує ціка-
ву екскурсію різними країнами, де в архітектурних 
спорудах і не тільки відтворено тему клавіш.

Сподіваюся, що наші новації вам сподобаються й 
стануть для нас гідною перепусткою до п’ятої сотні 
номерів журналу «Музика».

Головний редактор Ольга ГОЛИНСЬКА

Світ бібліофілів

Коротко про коротке
11–14 вересня 
відбудеться короткий 
фестиваль, присвячений 
постаті українського 
письменника Михайла 
Коцюбинського.

Організатором захо-
ду виступила гро-
мадська організація 
«Культурний фор-

мат», а організаційним партне-
ром – Вінницька міська рада.

Жанр оповідання чи «корот-
кої історії» є ключовим понят-
тям дійства, що об’єднає не 
лише письменників та люби-
телів літератури, але й молодих 
кінорежисерів та сценаристів.

Головною метою пер-
шого такого фестивалю є 

переосмислення останніх по-
дій в Україні, починаючи з 
листопада 2013 року, засобами 
літератури та кіно. Проведен-
ня всіх фестивальних подій за-
плановано на травень 2015-го 
у Вінниці.

У програмі – презентація 
книги Олександра Балабка 
«Рай і Пекло Коцюбинсько-
го»; творчі зустрічі з поете-
сою, прозаїком і перекла-
дачем Катериною Калитко; 
письменницею, поетесою, 

літературознавцем і публі-
цистом Оксаною Забужко, а 
також із Міленком Єргови-
чем із Хорватії. Твори Мі-
ленка Єрговича перекла-
дено більш як двадцятьма 
мовами, він є членом босній-
ського та хорватського ПЕН-
клубів.

Гість із-за кордону предста-
вить книжку оповідань «Сара-
євські “Мальборо” та інші істо-
рії», присвячену «маленьким 
історіям» боснійців, які пере-
живають страшну війну. Лі-
тературний твір зажив гучної 
слави та був перекладений ба-
гатьма мовами світу.

Інф. «КіЖ»
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 ПРИНАГІДНО
Народився Василь Голобородько 7 квітня 1945 

року в селі Адріанополь, що в Перевальському ра-
йоні на Луганщині. Закінчив школу-інтернат, та, 
попрацювавши рік у шахті, вступив на українське 
відділення філологічного факультету Київсько-
го університету, який не закінчив. 1965 року став 

студентом Донецького педагогічного інституту, 
звідки на початку 1967-го був відрахований із фор-
мулюванням «за дії, несумісні зі званням радян-
ського студента». 1968 року Голобородька забрали 
до війська, де до 1970-го служив у будівельних за-
гонах Владивостока. Після армії він працював на 
шахті, а згодом − у радгоспі в селі Адріанополь. 
Коли почав досліджувати казки, зрозумів, що його 
наукові статті не будуть серйозно сприйматися без 
вищої освіти. Тож, 2002-го екстерном закінчив Лу-
ганський державний педагогічний університет 
імені Тараса Шевченка.

Вірші Василя Голобородька друкуються з 1963 
року. Перша поетична книжка «Летюче віконце» 
була заборонена до друку через відмову авто-
ра співпрацювати з КДБ. Збірка під тією ж назвою 
вийшла в американському видавництві «Смоло-
скип» 1970 року. В Україні вірші Голобородька 
вперше видали окремою книжкою аж 1988-го, це 
була збірка «Зелен день». Окрім того він є автором 
поетичних збірок «Ікар на метеликових крилах», 
«Калина об Різдві», «Слова у вишиваних сороч-
ках», «Українські птахи в українському краєвиді», 
вибраного «Ми йдемо», що містить до тисячі сто-
рінок. 2010 року збірка дитячих поезій «Віршів по-
вна рукавичка» ввійшла до каталогу найкращих 
дитячих видань світу «Білі ворони» (White Ravens). 
А найновіша його книжка «Білі кімнатні рослини» 
з’явилася 2013 року. Вірші поета перекладені пів-
тора десятками іноземних мов.

Василь Голобородько: 
«Не повернутися − 

означає змиритися»
Любов ЯКИМЧУК

Василь Голобородько 
виїхав із Луганська в 
липні, після того, як 
письменниця Оксана 
Забужко ініціювала 
компанію з висунення 
його на Нобелівську 
премію. Виїхав 
передусім тому, що 
перебування в місті стало 
несумісним із життям.

Цього року на львів-
ському Форумі ви-
давців планувалося 
дві авторські зустрічі 

з ним, але 9 вересня на офіцій-
ному сайті Форуму з’явилося 
повідомлення, що в зв’язку з 
поганим станом здоров’я Ва-
силь Голобородько до Льво-
ва не приїде. «Культура і жит-
тя» спробує компенсувати ска-
совані зустрічі, розпитавши 
Голобородька про те, як воно 
було жити в зоні АТО, чому це 
все з нами відбувається, і ще — 
трохи про птахів і вірші. Ця 
наша розмова є не першою і, 
будемо сподіватися, не остан-
ньою нині спробою дослухати-
ся до «непочутого голосу Дон-
басу», до голосу поетичного.

– Пане Василю, Ви з Лу-
ганська виїхали в липні, 
попри те що АТО там три-
ває з кінця травня, а ад-
міністративні будівлі за-
хоплені ще з квітня. Чому 
так довго не наважували-
ся це зробити?

– Думав, що швидко закін-
читься. Та й могло швидко за-
кінчитися, якби руки нашої 
влади дійшли до того…

– Ви казали, що після 
відкритого листа Окса-
ни Забужко щодо вису-
нення Вашої кандидату-
ри на Нобелівську премію 
до Вас почали дзвонити 
журналісти. Чи поштов-
хом до того, що Ви виїхали 
з Луганська стала ця увага 
преси? Ми ж розуміємо, − 
розвідка «ЛНР» працює…

– Не лише, просто мені не-
можливо стало там жити. Ма-
газини всі позакривали, чути 
постійні вибухи, українські 
канали повимикали. Мій син 
виїхав раніше днів на десять, 
а потім за мною повернув-
ся. Так, там працює розвідка, 
управління СБУ захоплене та 

вся інформація про мешкан-
ців доступна сепаратистам. 
А вони приходять додому за 
проукраїнськи налаштовани-
ми і забирають.

– Чи хтось із Ваших зна-
йомих лишився в Луган-
ську?

– Сусіди лишились. Вони пе-
рейшли з нашої багатоповер-
хівки в приватний будинок. І 
зараз усі по підвалах ховають-
ся.

– А Ви теж у підвалі хова-
лися?

– Думав, але не ховався. Су-
сід мій готував підвал, проте 
раніше за мене переїхав у Дні-
пропетровськ. Перед моїм ви-
їздом на дах будинку, поряд 
із нами, впав якийсь снаряд 
та уламками бетону у сусідній 
від мене квартирі вибило скло 
в вікнах. А потім, коли нас уже 
не було там, біля мого будин-
ку розірвався снаряд, і там за-
раз вирва в два метри. В остан-
ні дні перед виїздом я боявся 
сидіти біля комп’ютера, бо він 
у мене стояв неподалік вікна. І 
телевізор теж. Так я телевізор 
дивився з-за дверей − ставав у 
дверний прогін і виглядав.

– Як відбувалося Ваше 
переселення з Луганська?

– Виїздив поїздом. Мав су-
провід, організований міні-
стром освіти і науки Сергі-
єм Квітом. Був у мене номер 
хлопця з Луганська, і якби 
були якісь проблеми, то міг 

звернутися до нього. Мені 
сказали, що треба виїздити 
терміново − сьогодні або зав-
тра. Вже маршруток не було, 
але таксі ще залишилися. У 
машині подзвонили люди з 
міністерства, які мене страху-
вали, і спитали як справи…

– За день-два після того, 
як Ви виїхали, поїзди з Лу-
ганська зовсім перестали 
курсувати…

– От бачиш…
– Пане Василю, чому в 

нас такі проблеми саме з 
Луганською та Донецькою 
областями?

– Протягом двадцяти трьох 
років незалежності нічого не 
робилося. Людям просто не го-
ворили, що вони живуть в ін-
шій країні, вже не в Радян-
ському Союзі, а в Україні. От 
паспорти всім видали, а в Есто-
нії давали лише тим, хто знає 
естонську мову − за демократію 
нам потім віддячили автомата-
ми і «градами». Також кордони 
в нас відкриті (у Радянському 
Союзі кордони були завжди за-
криті), а «регіонали» в цей час 
говорили, що в нас «насиль-
ственная украинизация», втім, 
насильницька могла би бути 
лише в тому випадку, коли кор-
дон закритий. Також прибрали 
національність із паспортів – 
усі стали українці, тільки треба 
виконувати Конституцію…

Я постійно наводжу при-
клад із Красного Луча на 

Луганщині. Тамтешні бать-
ки оголошували голодуван-
ня, щоб у їхніх дітей шкільне 
навчання відбувалося україн-
ською мовою. Тоді міністром 
освіти був Табачник. Ці бать-
ки − російськомовні, але вони 
− українці. Ці люди зрозумі-
ли, що живуть в Україні і діти 
мають навчатися українською 
мовою.

У цей час у Луганському на-
ціональному університеті ніх-
то нічого не робив, щоби там 
лекції читалися українською 
мовою не лише на факульте-
ті української філології. Я ри-
зикував у 60-ті, коли добивався 
української мови викладання в 
Донецькому університеті, і мене 
тоді виключили «за дії, несуміс-
ні зі званням радянського сту-
дента». І ризик полягав у тому, 
що мені не дали довчитися. А в 
Луганському університеті ніхто 
цим зараз не переймався.

– А важко Вам було гово-
рити в Луганську україн-
ською?

– Я говорив, коли ти приїз-
дила (сміється). Але в під’їзді 
я був «бандерою». Тільки по-
селився, сусіди вже знали, що 
я «бандера». Тобто якісь відо-
мості вже проникли…

– А чи до Вас у Луганську 
приходили з СБУ?

– Ніколи. Вони мали прийти 
вибачитися, але… за 23 роки 
вибачень так ніхто і не доче-
кався. 
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 ПРО ВАСИЛЯ ГОЛОБОРОДЬКА
Іван Дзюба:

«...До сучасного світовідчування Василь Голобо-
родько йде своїм, надзвичайно самобутнім і ці-
кавим, суто поетичним шляхом... У Голобородька 
ніби оживає світ „наївного“ предка або довірливої 
дитини, заселений дивними істотами, наповнений 
чарівними звуками, кольорами й пригодами; світ 
української народної, язичницької ще, демоноло-
гії, казки, загадки, думи... Світ цей з’являється від 
Голобородька не в літературних ремінісценціях, 
не у філософській системі і навіть не як „тіні забу-
тих предків“, – але як жива реакція отак укладеної 
душі на цілком сучасну навколишню дійсність».

Андрій Малишко:

«Поезія Василя Голобородька – буйна, одухотво-
рена, по-філософському заглиблена. „Живопис“ ї ї 
нагадує мені полотна французького художника 
Курбе. Ми зазирнули у несподіваний і багатий вну-
трішній світ нашого молодого сучасника».

Оксана Забужко:

«У свідомості пересічного українця поета Василя 
Голобородька – нема, „зачищений“, вкупі з усім 
його німим-непочутим – приреченим на мовчаз-
не страждання – українським Донбасом... Гадаю, 
саме час нарешті виправити цю велику історичну 
кривду стосовно так по-шевченківському „архе-
типально“ національного Поета – заодно довівши 
тим і самим собі, і всьому українському народові, 
що його інтелектуальна верства – не лише підмет 
для чужих політтехнологічних маніпуляцій, а має 
власну суб’єктність...»

– Чи Ви плануєте повер-
нутися в Луганськ, коли 
все скінчиться?

– Так, мені нормально там 
було працювати і всі матері-
али для наукової діяльності, 
для дослідження українських 
казок, − а це два підвіконня 
папок − лишилися там. А тут 
жити переселенцем, без нічо-
го… Якщо ніхто не повернеть-
ся, то хто ж буде там Україну 
робити? Не повернутися − 
означає змиритися, що більше 
не буде українського Донбасу.

– Ви зараз пишете вірші?
– Оце (показує стосик арку-

шів, списаних дрібними літе-
рами), що понаписував у перші 
дні, те й маю. А потім засмика-
ли мене інтерв’ю і припинило-
ся писатись. Та я й раніше пи-
сав, якщо з’явилося щось, а 
так, щоб сидіти спеціально, ні-
коли такого не було. У моло-
дості приходило більше, а те-
пер зрідка. Найкращі роки, 
коли мені приходили вірші, ві-
дібрали − мені вкладали в руки 
то лом, то лопату, не даючи ін-
шої можливості працювати. Я 
колись думав, що зможу писа-
ти багато на пенсії, але виявля-
ється, що людина в шістдесят 
років − інша, ніж у двадцять.

– Вас трохи замучили жур-
налісти? Забираємо Ваш 
час…

– У мене цікавляться полі-
тичними різними момента-
ми, але ж я не політик, я вільна 
людина, яка може вільно ви-
словлюватись. Мене питають 
про національність терорис-
тів, а я й терористів у Луган-
ську не бачив. Що ж я поїду їх 
розглядати впритул? То вони 
мене й застрелять, адже там не 
діють жодні закони.

– Ви колись казали, що в 
армії не мали часу писати...

– Так, із багатьма колегами-
поетами я розмовляв і гово-
рив про це. А вони заперечу-
вали, що навпаки − у них там 
було багато часу. Але це ж за-
лежить від роду військ: я був у 
будівельних загонах. Мені на-
віть не треба було забороня-
ти писати, просто треба було 
вкласти в руку лом чи лопату і 
змусити працювати в три змі-
ни. А коли працював у шахті, 
поки був молодий, ще до всту-
пу в Київський університет, 
було легше, ніж в армії. Пере-
ді мною тоді були відкриті всі 
горизонти, багато можливос-
тей. Я не помічав, що це важка 
робота. І ще один цікавий мо-
мент, про який я так і не роз-
повів Вінграновському. Я тоді 
готувався до університету і в 
мене була робота така – я ваго-
нетки зачіпляв, сигнал давав, 
щоб вони на-гора піднімали, 

і поки їх розвантажували, мав 
якийсь час. То я тоді в шахті 
вчив напам’ять Вінграновсько-
го. А після армії в шахті вже 
важче працювалося.

– Як Ви оцінюєте свої 
шанси на Нобелівську 
премію?

– Та що я член Шведської 
академії, яка присуджує пре-
мію? (Сміється) Кожен ав-
тор має шанси, але там тре-
ба одне − дожити до 80 років. 
Є, звичайно, молоді лауреати, 
як Йосип Бродський. А в осно-
вному премію дають на вінки 
(сміється). 

– Не лише, часом це зу-
мовлене геополітични-
ми подіями… Як з’явилася 
назва Вашої книжки «Білі 
кімнатні рослини»?

– Кімнатна рослина взагалі 
називається вазонком. І я сум-
нівався, якщо дам назву «Білі 
вазонки», то вважатимуть, що 
це про самі горщики. Тому й 
назвав «Білими кімнатними 
рослинами». Але вірш я такий 
написав − «Засохлий вазо-
нок». Хоча назві збірки не на-
даю великого значення, біль-
ше віршами переймаюся.

– Розкажіть трохи про 
першу книжку «Летюче 
віконце», яка вийшла без 
Вашого відома у видав-
ництві «Смолоскип» (Па-
риж − Балтимор) ще 1970 
року.

–  Мене питають і зараз: хто 
передав вірші до цього видан-
ня. Все життя кадебісти ви-
питували і я відповідав їм, що 
не знаю. І зараз кажу, що не 
знаю. Є дві версії, та яка з них 
правдива − невідомо.

– Ця книжка зіпсувала 
Вам життя?

– Ніхто напряму цього не го-
ворив, але, звичайно, це впли-
вало на те, що мене не видава-
ли. А загалом у КДБ існувало 
тисячі засобів зіпсувати люди-
ні життя.

– Коли Ви її вперше поба-
чили?

– У 1970 році мені подарував 
її перекладач Григорій Кочур. 
Ми були з Іваном Світличним 
і Романом Кудликом у нього в 
гостях, і він тоді показав мені 
цю книжку. Кочур як перекла-
дач був жадібний на книги і не 
хотів із нею розлучатися (по-
сміхається). Умовляли Кочура 
всі разом. До речі, вона зараз 
залишилась у Луганську.

– А чи продовжуватиме-
те Ваш поетичний про-
ект «Українські птахи в 
українському краєвиді» 
про 365 українських пта-
хів із усієї країни, які роб-
лять державу єдиною че-
рез тексти.

– Так, їх 365, як днів у році, 
і це разом із міфічними, як 
райська пташка. Із «Україн-
ськими птахами…» треба сі-
дати і працювати. Давно цьо-
го не робив, тому важко до 
цього повертатися. Вели-
ка перерва дуже шкодить, бо 
втрачається думка. Коли по-
чинаєш один вірш (вони ж 
довгі), то треба все покидати 
і, поки не завершиш, ні за що 
не братися.

– А якщо би ми поговори-
ли про інших птахів, про 
льодяникових півників, 
до яких Ви мене кілька ро-
ків тому підвели в метро, 
там, де перехід із майда-
ну Незалежності на стан-
цію Хрещатик. І сказа-
ли, що про них Ваш вірш. 

Розкажіть про цих півни-
ків.

– Є вірш «Стежка солод-
ких півників», це про стежку, 
якою мати ходила на базар. 
Вона там щось вторгує, а ку-
пить оцих льодяників. Це про 
моє дитинство в Адріанопо-
лі. У житті села було дуже ба-
гато різних епізодів, але ж не 
всі ті ситуації мають цінність 
для вірша, а коли пишеться, 
то тільки певні ситуації вияв-
ляються на своєму місці. А Лу-
ганщина – моя батьківщина, 
я там народився, народилися 
сестри, брати. І кільком при-
хильникам так званої Луган-
ської республіки я говорив: 
чому ваші права мають задо-
вольнятися, а як же я? Чому 
я повинен втрачати мою зем-
лю, із моїм селом, з моєю ха-
тою?

– А хто ці люди, з якими 
Ви спілкувалися?

Серед них колега мій по Спіл-
ці письменників, він із Луган-
ська. А школа моя в Адріано-
полі була україномовною, і в 
той рік, коли я вступив до Ки-
ївського університету, її пере-
вели на російську. Село, де на-
родився, довгий час лишалося 
україномовним. А тепер там із 
усім цим проблеми.

– Як нині Адріанополь? 
Він, здається, був звільне-
ний.

– Так, там стояла нацгвар-
дія, але ситуація дуже швидко 
змінюється... До речі, на карті 
він Адріанополь, а речник АТО 
називає його чомусь Адріанів-
ка, хоч із контексту зрозуміло, 
про яке саме село йдеться.

Фотознімки Олега Шинкаренка 
та Оксани Гаджій
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 «ЧАС РУЙНУВАТИ
І ЧАС БУДУВАТИ...»
Гірким осадом, щемом у серці відлунює АТО на 

Сході – локальна війна, де вже нині тисячі поране-
них і загиблих (не лише військових, а й цивільного 
населення). Суголосно їй лунають історії театраль-
них митців про те, як звільняли з полону, як виби-
ралися із захоплених терористами міст. Уважно 
слідкуємо за тривожними новинами: чи вціліють 
приміщення мистецьких закладів у Донецькій та 
Луганській областях, чи з постраждалих лишиться 
тільки цирк і філармонія у Луганську (про пошко-
дження цих будівель уже, на жаль, достеменно ві-
домо).

Євромайдан, зміна влади, збройний конфлікт 
на Сході країни кардинально змінюють оптику і 
кут погляду на мистецтво взагалі, на театральну 
галузь зокрема, формують нові запити, актуалі-
зують давні потреби. Немовби впала якась за-
слона, і ми, озираючись довкола, починаємо усві-
домлювати, скільки всього потребує нагального 
втручання. Від банального ремонту, який не про-
водився десятиліттями у більшості театральних 
приміщень, до серйозної реформи галузі. Зно-
ву даються взнаки невирішувані десятиріччями 
проблеми: потреба нових кадрів, безперебійно-
го фінансового стимулювання (останнє, на жаль, 
видається цілковито нереальним). Тож укотре 
покладатися доводиться на благодійників і во-
лонтерів...

У номері ми зосередили увагу на тих питаннях, 
що нині вийшли на перший план. Випробування 
театру ремонтом – думаю, тут своїм часто при-
крим досвідом може поділитися чи не кожен ке-
рівник. Аспекти змін, що готуються до внесення 
до Закону «Про культуру», – інтерв’ю з міністром 
культури Євгеном Нищуком. Міжнародний досвід 
реформування театральної галузі, до якого апелю-
ють Аудроніс Люґа і Петер Фекете.

Також «УТ» долучається до театральної громад-
ськості у вітаннях з ювілеєм режисера Віталія Ма-
лахова та урочистих святкуваннях 160-ліття від 
дня народження видатної української актриси Ма-
рії Заньковецької. А ще у вересні у Києві очікуємо 
відразу на дві вагомі події: мультидисциплінарний 
фестиваль «ГОГОЛЬFEST» та ІІІ Фестиваль молодої 
української режисури імені Леся Курбаса. Життя 
триває...

Головний редактор Надія СОКОЛЕНКО

Казкові книжки
Тетяна ЧЕРЕП-ПЕРОГАНИЧ 

Іван Андрусяк, 
письменник і видавець, 
який нещодавно заснував 
видавництво «Фонтан 
казок», розповідає про 
творчі плани напередодні 
Форуму видавців.

– «Фонтан казок» – ви-
давництво, яке має на 
меті донести до дітей ці-
каву і потрібну літерату-
ру. Що вже зроблено і що 
в найближчих планах?

– Днем народження на-
шого видавництва вважає-
мо 6 липня, коли на фести-
валі «Країна мрій» вийшли 
на люди зі своїми на той час 
двома першими книжка-
ми: збіркою казкових опо-
відань «Коротунчик» Олега 
Чаклуна, оформленою Оль-
гою Пилаєвою, і моєю пові-
стю-казкою «Третій сніг» з 
ілюстраціями Ольги Кузнє-
цової.

Нині у нас уже п’ять книжок. 
Усе це – книжки для дітей до-
шкільного, молодшого і се-
реднього шкільного віку. Ясна 
річ, орієнтуючись у своїй ро-
боті передовсім на малечу, ми 
не можемо не брати до уваги 
і її батьків, адже добра казка 
потрібна людині в будь-якому 
віці. Тому в нас будуть і книж-

ки для підлітків та дорослих 
читачів – при цьому під до-
рослими ми маємо на увазі 
насамперед батьків. Їм адре-
сована збірка фентезійних 
оповідань Олега Чаклуна «Іс-
кра», яку вперше покажемо на 
Форумі видавців у Львові.

– Яких творів, на Вашу 
думку, бракує сьогодні в 
Україні маленькому чи-
тачеві? Чи знає «Фонтан 
казок», як покращити цю 
ситуацію?

– Бракує книжок якісних – 
написаних, намальованих, від-
редагованих, зверстаних, ви-
друкуваних із любов’ю. Ясна 
річ, я злукавив би, якби сказав, 

що їх узагалі немає. Однак для 
національного культурного 
простору їх усе ще замало.

На всю велику Україну про-
фесійно й системно працює 
не більше десятка дитячих 
видавництв – тих, кого чита-
чі знають і кому мають під-
стави довіряти. У більшості 
з них новинки за рік обчис-
люються одиницями, і лише 
в одного-двох – десятками. 
Нам потрібно наново «заво-
ювати» рідну країну добром 
і любов’ю, які несе справжня 
сучасна дитяча книжка.

Ми, видавці, маємо домог-
тися того, щоб усі українські 
діти читали наші книжки, і 
щоб із жодної такої дитини 
не могла вирости сепаратюга 
чи якась інша мерзота. Оце і 
є програма-максимум, до ре-
алізації якої «Фонтан казок» 
щиро прагне докласти всіх 
можливих, а якщо треба, – то 
й неможливих зусиль.

– Декілька слів про по-
вість-казку «Третій сніг», 
а точніше аудіовидання 
для незрячих дітей, авто-
ром якого Ви є.

– Кілька років тому моя 
книжка «М’яке і пухнасте» 
вийшла шрифтом Брайля, 
я мав кілька зустрічей в ін-
тернатах для дітей із вада-
ми зору. Ці зустрічі справили 
на мене дуже щемке і глибо-
ке враження. У повісті-каз-
ці «Третій сніг» воно вили-
лося в образах їжака Петра, 
в якого підручники всі в ді-
рочках, і ведмедівни Олени, 
яка втрачає зір. Мені дуже 
хотілося, щоб саме ця книж-
ка вийшла Брайлем – це пла-
нувалося, але не склалося. 
І  тут Катерина Кисельова, 
координатор волонтерського 

проекту з видання аудіокни-
жок для дітей із вадами зору, 
пропонує озвучити одне з 
моїх дитячих видань…

Сприйняв це так: якщо маєш 
якусь добру, важливу для лю-
дей ідею, якщо щиро праг-
неш, щоб вона зреалізувала-
ся, – Бог завжди допоможе! 
І ось ця аудіокнижка вийшла, 
її начитала радіоведуча Гали-
на Бабій, студія «Наш фор-
мат» записала наклад, а моло-
діжна організація «Генерація 
успішної дії» взялася допра-
вити цей наклад до бібліотек 
і закладів для дітей із вадами 
зору. І я знаю, що вже зараз 
дітки слухають цю книжку, і 
щасливий від того, що долу-
чився до доброї справи.

– Чим цього року пора-
дує чи здивує видавни-
цтво своїх шанувальни-
ків на Форумі видавців у 
Львові?

– Ми ж видавництво – а 
отже, і радувати, і дивува-
ти читачів мусимо насампе-
ред книжками. Тому я просто 
хочу запросити львів’ян і гос-
тей Форуму на нашу ятку № 33 
на подвір’ї Палацу ми стецтв. 
Приходьте, візьміть до рук 
наші книжки, почитайте, роз-
дивіться ілюстрації, оцініть 
якість друку – і переконайте-
ся в тому, що ми працюємо з 
любов’ю, прагнемо нести ра-
дість і добро, а тому ви може-
те довірити нам найдорожче – 
ваших дітей.

І, звісно, приходьте з дітьми 
на наші презентації: 11-го ве-
ресня о 14.00 – у Музей книги; 
12-го о 13.00 – у Львівську об-
ласну бібліотеку для дітей і о 
15.00 – у магазин «Антошка», 
а також на щоденні автограф-
сесії та літературні читання.

Тернопільська дітвора, 
яка відвідує міську 
бібліотеку-музей 
національної іграшки 
№ 5, і під час літніх 
канікул не витрачала 
часу дарма.

Разом із майстриня-
ми Аллою Шушкевич 
та Галиною Дудар на 
майстер-класах виго-

товляли ляльки-мотанки, які 
здавна є оберегами україн-
ського народу, та ангелів-охо-
ронців.

І все це для тих, хто сьогодні 
на Сході нашої країни захищає 
мир і спокій. До виробів додава-
ли ще й листи з побажаннями.

– Діти вірять, що ці вироби за-
хистять бійців від ворожої кулі, 
наблизять час перемоги над не-
нависним ворогом. Це їхній ма-
ленький дитячий вклад у нашу 
спільну перемогу, яка неодмін-
но буде, – розповідає одна з ор-
ганізаторок заходу, письмен-
ниця Ірина Мацко.

Інф. «КіЖ»

Ангели захисників
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«Шк ільний»й»й»«Ш«Ш«Ш«Ш
Сканворд

Тут впиши букви, що стоять на 
жовтих квадратиках у сканворді. 
Яке слово у тебе вийшло?

Зайди на наш сайт в Інтернеті: 
www.feya.net.ua

передплати на 
будь-якій пошті!

Кажуть, мрію треба правильно 
покликати. Ще й гарненько, щоб вона 
точно знала, що ти на неї чекаєш. Як 
зробити це найкраще? Заведи домівку 
для мрій. А точніше – «Чарівну книгу 
бажань». Звісно, якісь відірвані аркуші, 
старі зошити не підійдуть. Ти ж маєш 
красиву мрію! Тож вибери зошит чи 
блокнот. Він має бути не великим і не 
малим. Обкладинка повинна бути цуп-
кою. Сторінки – без зазначених дат або 
нумерації.  Та найголовніше: чи приємно 
тобі тримати цей 
зошит у руках? 
Якщо так – бери! 
Прикрась її гар-
но, підпиши.

Чарівна книга
Ти маєш мрію? А, може, багато 

бажань? Чи швидко твої бажання 
здійснюються? А хочеш навчитися 

приманювати свої мрії?

 Домівка для мрій 

Не починай писати бажання на 
ходу! Гарно продумай, що ти хочеш 
написати. А тепер заплющ очі й уяви, 
ніби твоє бажання вже збулося. Що ти 
відчуваєш? Тепло і спокій, радість? Чи 
смуток і тривогу, зловтіху? Якщо останнє, 
то, боюся, це не те, що треба записувати 
до чарівної книжечки. 

Не починай писати бажання на 

1. У жодному разі не пиши бажання зі
словом «Хочу». Так можна все життя хотіти. 
Пиши, ніби це вже збулося. Наприклад: «Я 
переможець змагань!»
2. Бажання повинно стосуватися
тільки тебе. Ти не можеш побажати, щоб 
Сашко завжди хотів носити твій рюкзак. 
Тож пиши лише про свої здобутки.
3. Не пиши в бажанні «не». Напри-
клад: «Я не хочу хворіти». Ой! Відразу 
три помилки: заперечення, слово «хочу», 
ще й хвороба згадується! Слова мають 
бути тільки позитивними. Наприклад: 
«Я здоровий(а) і бадьорий(а)».

Можеш зі старих журналів виріза-
ти ілюстрацію до свого бажання.

Книга бажань, звісно, чарівна та 

над здійсненням бажань треба 
працювати! Тож – до роботи!

Беремося чарувати
!

Запиши своє бажання на аркуші. 
Та записувати також треба вміти.

Стародавній
Єгипет

Тема номера:

№7

Любіть Україну

і мову нашу солов’їну!     

Саморобка
«Єгипетська 
принцеса»

редакція журналу

www.feya.net.ua
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ПЕРЕДПЛАТА НА ГАЗЕТУ ТРИВАЄ

Передплатна ціна на ІІ півріччя 2014 р.:
3 місяці – 44,10 грн; 5 місяців – 72,55 грн

У передплатній ціні враховано вартість
доставки до вашої поштової скриньки
і вартість оформлення абонемента.

Передплатний індекс
60969

Наклад 6 000

Ціна
договірна

Джерела даних:
journlib.univ.kiev.ua, ukrbook.net, Державний комітет телебачення та радіомовлення, Research & Branding Group, Book platform

ДП «Національне газетно-
журнальне видавництво» 

ПРОПОНУЄ:
Перша друкована книга 

українського автора:

1483 р.
Юрій Дрогобич

«Прогностична оцінка поточного 
1483 року магістра Юрія Дрогобича

з Русі, доктора філософії
і медицини Болонського 

університету».

Перша друкована 
україномовна книга:

1491 р.
львів’янин Степан Дропан 
надрукував слов’янською 
українською мовою книгу 

Швайпольта Фіоля.

Перша книга, видана
на території сучасної України:

1574 р.
Іван Федоров

уклав і надрукував перший 
східнослов’янський посібник 

«Буквар».

9704
об’єкти роздрібної торгівлі книжковою продукцією:

8185
книжкових кіосків і прилавків

1519
книгарень

Понад 5500
книговидавництв 
зареєстровано в Україні

1728
із них випускають 
книги

бібліотек функціонувало
в Україні станом на 2011 р.

Дані: липень 2013 р.

37286
58%
українців прочитали за рік 
принаймні одну книжку 
завбільшки як 100 сторінок.

12%
українців
не читають книжок взагалі.

€2,9
пересічний українець 
витрачає на книжку в рік

3–5
млрд

приблизна вартість продукції, 
яку вітчизняні книговидавці 
виробляють за рік.

Дані: «Клуб сімейного дозвілля».

більше

10%
частка книжок вітчизняних 
видавництв на ринку.₴

Динаміка випуску друкованої продукції 
в Україні на особу: У країнах Євросоюзу

близько 7

Кількість надрукованих
в Україні видань:

(тис. примірників) 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

69 575,7 62 120,5
46 565,7 45 058,3 48 514,4 58 158,1 56 111,7 54 209,6 54 059,8

3,2
2,6 2,4

1,7
1,01 1,14 1,15 1,2 1,26 1,05 0.98 1,01 1,4 1,531,33 1,01 1,1 0,88 0,36 0,89 0,9
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