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У Києві відбулась Міжнародна 
науково-практична 
конференція «Проблеми 
дослідження Голодомору у ХХІ 
ст.: цифри, джерела, висновки». 
До участі у науковому 
форумі долучились провідні 
науковці, дослідники історії 
геноциду українців, політичні 
та громадські діячі, а також 
свідки страшного злочину –  
Голодомору 1932–1933 років, 
який призвів до непоправних 
втрат української нації –  
Микола Онищенко, Тамара 
Бедренко, Зиновій Масло.
«Конференція в присутності ша-

новних свідків Голодомору має 
більший та  якісніший сенс, адже 
це  дослідження набуває живого 
уявлення, посилюється конкрет-
ними фактами та  доказами. Дуже 
важливо,  що сьогодні цю тему 
досліджують поважні науковці, 
які можуть навести ту  моторош-
ну статистику. Але є те,  що вище 
за сухі цифри –  це прямі свідчення 
великого злочину тоталітарного 
радянського режиму проти ціло-
го нашого народу. Але водночас, 
ці люди, з  їх внутрішньою силою 
та енергією до життя, дарують нам 
впевненість,  що нація, яка пере-
жила подібну трагедію і вистояла, 
має велике майбутнє», –  сказав під 
час свого виступу міністр культури 
України Євген Нищук.

Тривалий час інформація про 
масштаби цієї трагедії ретельно 
приховувалась та спотворювалася 
радянськими спецслужбами, а де-
які факти не тільки замовчувались, 
а й знаходилися під суворою забо-
роною. Сьогодні для дослідження 
відкрито багато архівних матеріа-
лів, документів та свідчень, що на-
дають можливість відтворити істо-
ричну правду.

Міністр культури також нагадав 
про активну роботу, яка прово-
диться Урядом щодо будівництва 
другої черги Національного му-
зею «Меморіал жертв Голодомо-
ру», яка довгий час перебувала 
в стадії стагнації, і нарешті завдя-
ки спільними зусиллями ситуацію 
вдалося зрушити. Музей отримає 
приміщення, пристосовані для 
експозиційних залів, бібліотеки, 
архівів тощо та  створить умови 
для повноцінної роботи з  інфор-
мування суспільства та  світової 
громадськості про трагедію Голо-
домору 1932–1933 років –  гено-
циду українського народу.

«Так, дійсно, я все це бачив. Мені 
було сім років і  найбільше моє 
враження від тодішньої трагедії, 
це  той момент, коли якраз село 
дізналось,  що будуть відбирати 
хліб. Це  такий страшний момент, 
таке сильне враження для людей, 
яке можна порівняти лише з  по-
чатком бомбардування. Це  було 
щось страшне –  як  люди кри-

чали, як  хліб віднімали, як  наші 
хати обшукували. Я  бачив як  ле-
жали неживі, опухлі тіла. І  коли 
все це  відібрали, я  пам’ятаю, 
як  мене послали збирати коло-
ски, і як вершники на конях ганя-
ли з поля людей. Мене наздогнав 
один з  них, замахнувся, але по-
шкодував мене, не вдарив, бо по-
бачив страшний переляк, повер-
нувся і  поїхав», –  ділиться своїми 
спогадами 92-х річний Микола 
Онищенко, який у  дитинстві пе-
режив Голодомор та був прямим 
свідком жахливих подій.

«Незабаром мені буде 90 ро-
ків і  я  приїхала сюди передати 
свої спогади. Це  був настільки 
страшний період, що зараз, коли 
я  їм шматочок хліба –  завжди за-
лишаю його в  тарілці, адже зви-
кла з  тих часів хоча  б крихточку 
залишати комусь», –  розповідає 
ще один свідок Голодомору 1932–
1933 років Тамара Бедренко.

«Ми з  братом ходили збира-
ти черв’ячків в  землі. Принесемо 
жменю мамі –  вона їх смажить, 
і це в нас такий супчик. Я бачила 
як люди йшли і падали від голоду. 
Ми жили коло вокзалу, але біля 
поїздів не було людей, одні лише 
ворони довбали трупи, які ніхто 
не  ховав. Ці далекі і  важкі часи 
запам’яталися мені на  все життя. 
Я  бажаю усім вам мирного неба, 
багатого врожаю, а  ще  здоров’я, 
щоб ми жили багато і  ніколи 
не знали такого лиха».

Науково-практична конферен-
ція «Проблеми дослідження Го-
лодомору у  ХХІ ст.: цифри, дже-
рела, висновки» відбуватиметься 
на  кількох панельних дискусіях –  
«Правовий аспект визнання ге-
ноциду українців: виклики сьо-
годення», «Демографічні втрати 
України в  1932–1933 рр.: нові до-
слідження», «Джерела для ви-
вчення історії Голодомору і дока-
зи злочину геноциду».

Організаторами конференції 
виступили: Національний музей 
«Меморіал жертв Голодомору» 
спільно з  Київським національ-
ним університетом імені Тараса 
Шевченка та  історичним факуль-
тетом Київського національного 
університету імені Тараса Шевчен-
ка, Фундацією українського Голо-
домору-Геноциду (Чикаго, США), 
Українським інститутом націо-
нальної пам’яті, Інститутом україн-
ської археографії та джерелознав-
ства імені М.  С. Грушевського НАН 
України, Інститутом мистецтво-
знавства, фольклористики та  ет-
нології імені М. Т. Рильського НАН 
України, Асоціацією дослідників 
голодоморів в  Україні та  Громад-
ським комітетом із  вшанування 
пам’яті жертв Голодомору-геноци-
ду 1932-1933 років в Україні.

Прес-служба Мінкультури

На Міжнародний відкритий 
архітектурний конкурс 
проектів на кращу проектну 
пропозицію щодо об’єкта 
«Національний меморіальний 
комплекс Героїв Небесної 
Сотні –  Музей Революції 
Гідності» (м. Київ) подано 66 
заявок на участь з 12 країн 
світу, у тому числі і з України.

П
ро це  повідомив під 
час прес-конференції 
в  ІА «Укрінформ» мі-
ністр культури Украї-
ни Євген Нищук.

«Доленосні події 2013-2014 ро-
ків сколихнули не  лише Украї-
ну, а  й увесь світ. Тому для нас 
було дуже важливо, щоб архі-
тектурний конкурс на  проект 
Меморіалу Героїв Небесної Со-
тні охопив якомога ширше коло 
професіоналів та  проходив від-
крито та  прозоро», –  сказав Єв-
ген  Нищук.

Він нагадав, що Міністерством 
культури було проведено тен-
дерну процедуру, за результата-
ми якої було визначено організа-
тора конкурсу –  європейського 
лідера з організації міжнародних 
архітектурних конкурсів ком-
панію Рhase 1 (Берлін, Німеч-
чина) –  на  яку покладено дуже 
кропітке та  важливе завдання –  
підготовка відповідних доку-
ментів і розробка технологічних 
умов конкурсу.

Міністр культури також по-
відомив,  що цими днями від-
будуться перші засідання журі, 
на  яких розглядатиметься тех-
нічне завдання цього проекту. 

А  18  листопада буде проведено 
публічну презентацію Міжна-
родного відкритого архітектур-
ного конкурсу на кращу проект-
ну пропозицію щодо об’єкта 
«Національний меморіальний 
комплекс Героїв Небесної Со-
тні –  Музей Революції Гідності» 
(м. Київ) та  обговорення кон-
курсного завдання з  членами 
журі, представниками громад-
ськості та незалежними експер-
тами.

18 листопада також відбудеть-
ся маркування основної терито-
рії для побудови Меморіального 
комплексу.

«Вже в лютому 2018 року від-
будеться визначення перемож-
ців конкурсу в  номінації “Ме-
моріал Героям”, а  результати 
в  номінації “Музей Револю-
ції Гідності” будуть підведені 
в червні 2018 року», –  наголосив 
Євген Нищук.

Керуючий партнер компанії 
Рhase 1 –  організатору конкур-
су, архітектор Бенджамін Хос-
сбах поінформував про завдан-
ня, процедуру, часові рамки 
та основ ні результати, на які на-
цілений сам конкурс.

«Окрім краси і  центрального 
розташування –  місце володіє 
надзвичайно драматичною іс-
торією, саме тому важливість 
створення Меморіалу і  відпо-
відно всього процесу значно 
зростає», –  розповів Бенджамін 
Хоссбах.

«Наступного місяця ми отри-
маємо перші візуалізації май-
бутнього Меморіалу і Музею, які 

передаватимуть майбутнім по-
колінням всю сутність та глиби-
ну подій, що відбувались в Киє-
ві в ту історичну зиму 2013–2014 
років. З цією метою будуть орга-
нізовані численні дискусії та зу-
стрічі».

За його словами, проекти ма-
ють свою специфіку та повинні 
відповідати цілому переліку 
питань та вимог. Усього подано 
66 заявок –  40 із яких від пред-
ставників 10 країн –  на  участь 
у  конкурсі на  створення Му-
зею, а також 26 заявок від пред-
ставників з  6 країн –  на  ство-
рення Меморіалу. Серед них 50 
відсотків –  це заявники з Укра-
їни. Сьогодні і  завтра трива-
тиме активний процес роботи 
журі, під час якої буде відібра-
но 12 та 15 заявників відповід-
но до кожної з частин конкур-
су. У  два етапи буде обрано 6 
найкращих пропозицій Мемо-
ріалу, яким в  подальшому для 
цілісності буде запропонова-
но втілити свої ідеї в  проекті 
 Музею.

«Сподіваємося, що наступного 
літа ми вже матимемо візуальне 
зображення Музею та  визначи-
мо партнера, який реалізувати-
ме проекти Меморіалу та Музею. 
Роботи та  завдань багато, але 
я  переконаний,  що все буде до-
бре, адже ми маємо прекрасну 
команду фахівців. Ми деталь-
но інформуватимемо громад-
ськість щодо всіх процесів, які 
відбуватимуться в  рамках про-
ведення конкурсу», –  додав Бен-
джамін Хоссбах.
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Під час прес-конференції в  ІА 
«Укрінформ», міністр культури 
України Євген Нищук повідо-
мив про результати проведено-
го рейтингового інтернет-голо-
сування з  обрання відповідної 
частини Наглядової ради Укра-
їнського культурного фонду 
та  здійснену в  цьому напрямку 
роботу відомства.

За результатами рейтингового 
інтернет-голосування до  відпо-
відної частини Наглядової ради 
Українського культурного фонду 
були обрані –  Владислав Корні-
єнко (16 голосів) і  Сергій Сьом-
кін (12 голосів) від громадських 
інституцій та Олексій Кужельний 
(17 голосів) і Алла Іванівна Горді-
єнко (11 голосів) від представни-
ків закладів культури.

Як повідомив Євген Нищук, 
на Мінкультури було покладено 
завдання організувати та  про-
вести рейтингове інтернет-голо-
сування з  обрання кандидатур 
до Наглядової ради Українсько-
го культурного фонду. З  цією 
метою Міністерством культури 
України та Громадською органі-

зацією «Електронна демократія» 
було підписано Меморандум 
про співпрацю, оскільки ця гро-
мадська організація має значний 
досвід у  співпраці з  централь-
ними органами виконавчої вла-
ди, зокрема, в  частині надання 
програмного забезпечення для 
електронних голосувань та про-
ведення спостереження за  про-
зорістю голосування.

Він також нагадав,  що до  На-
глядової ради Фонду також уві-
йдуть 2 особи визначені Мі-
ністерством культури України, 
а також 2 особи –  визначені Пре-
зидентом України. З  11  липня 
по  22  вересня 2017 року Мініс-
терство культури України про-
вело прийом документів кан-
дидатів до  складу Наглядової 
ради Фонду. Від закладів куль-
тури було подано 31 кандидату-
ру, громадських об’єднань –  14. 
Реєстрацію осіб уповноваже-
них на  голосування Міністер-
ство проводило з 11 по 30 верес-
ня 2017 року і  за  результатами 
роботи було зареєстровано 102 
особи, з  них 57 –  від закладів 

культури та  45 від громадських 
об’єднань. Мінкультури прово-
дило процедуру рейтингового 
інтернет-голосування протягом 
двох тижнів, з  13 по  27  жовтня 
2017 року. За результатами про-
веденого голосування 97% упов-
новажених осіб використали 
своє право віддати голос за  об-
рану кандидатуру.

Голова ГО «Електронна де-
мократія» Володимир Фльонц 
представив результати проведе-
ної роботи та відзначив високий 
рівень прозорості проведення 
голосування.

Він також наголосив,  що згід-
но статистики показники заста-
рілих видів голосування над-
звичайно низькі, натомість, 
за  допомогою інтернет-голосу-
вання було отримано вражаючі 
результати –  понад 97% корис-
тувачів, які охопили 22 регіони 
України. За словами Володимира 
Фльонца, голосування базувало-
ся на трьох принципах –  іденти-
фікації учасника за  допомогою 
електронного підпису, викори-
станні у  голосуванні квитанцій 
та інноваційних засобів захисту 
бази даних.

Прес-служба Мінкультури

ІНТЕРНЕТ-ГОЛОСУВАННЯ ДО НАГЛЯДОВОЇ 
РАДИ УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО ФОНДУ 

ВШАНОВУЮЧИ 
ПАМ’ЯТЬ ЖЕРТВ 
ГОЛОДОМОРУ
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ІІІ Міжнародна хореографічна 
асамблея імені Наталії 
Скорульської у Житомирі 
засвідчила: потенціал 
та рівень вітчизняних 
танцівників переконливі 
та конкурентоспроможні.

Світлана СОКОЛОВА

З
аходи проведені гро-
мадською організацією 
«Центр хореографічного 
мистецтва імені Н. Ско-
рульської» за  сприяння 

Міністерства культури України 
та  за  підтримки Житомирської 
обласної державної адміністра-
ції і Житомирської обласної ради. 
Асамблею присвятили 130-річчю 
від дня народження Михайла Ско-
рульського. З цієї нагоди студенти 
Київського хореографічного учи-

лища продемонстрували фраг-
менти з балету видатного компо-
зитора Михайла Скорульського 
«Лісова пісня» –  справжньої візи-
тівки українського національного 
балету. На  гала-концерті високо-
професійно виконали фрагмент 
із цього балету голова журі –  при-
ма-балерина Національної опери 
Катерина Кухар та прем’єр Олек-
сандр Стоянов.

Учасниками асамблеї стали пред-
ставники семи областей України, 
зокрема міст Київ, Полтава, Рів-
не, Новоград-Волинський, Жито-
мир, Радомишль, Тульчин, Умань, 
Харків, Хмельницький та  гості 
з  Болгарії, Грузії, Польщі та  Біло-
русі, –  близько 500 учасників від 3 
до 35 років.

Відбулися конкурс балетно-
го мистецтва, класичного танцю 
і танцю модерн, дитячого танцю, 
міжнародний фольклорний фес-
тиваль, де  виступили колективи 
з міжнародним визнанням із Гру-
зії, Болгарії та України; майстер-
класи для учасників та керівників 
колективів. Для останніх уперше 
пройшов міжнародний форум, 
де виступили провідні спеціаліс-
ти у світі мистецтва танцю Украї-
ни й зарубіжжя.

Асамблею відкрили в  облас-
ній філармонії імені Святослава 
Ріхтера, а  гала-концерт відбувся 
в  обласному музично-драматич-
ному театрі імені Івана Кочерги.

Учасників форуму привітали 
віце-прем’єр-міністр Геннадій 

Зубко та міністр культури Євген 
Нищук.

«Для нас важливо, аби культура 
була основною частиною, на якій 
базуються всі інші взаємовідно-
сини в  державі, –  сказав Генна-
дій Зубко. –  Хочу подякувати Інні 
Бурдейній за те, що почала спра-
ву лідерства та  виховання дітей 
та нас –  батьків, дідусів, для яких 
важливо працювати над тим, щоб 
діти змогли розвиватися».

Міністр культури України Євген 
Нищук наголосив на необхіднос-
ті розвитку дитячої та  юнацької 
творчості та підтримці державою 
таких мистецьких ініціатив. «Усе 
починається на таких майданчи-
ках, коли керівники, одержимі 
працею, надихають і  дітей, –  ска-
зав міністр. –  Вони можуть ста-
ти зірками світового масштабу, 

як  члени поважного журі, але, 
найголовніше, стануть хороши-
ми людьми, бо з дитинства почи-
нають з  прекрасного, формують 
свою особистість».

Інна Бурдейна, засновник і  ди-
ректор Хореографічної Асамблеї, 
балетмейстер, зауважила: «При-
ємно, що велика увага звертаєть-
ся на танці: класичний та модерн, 

який є світовою тенденцією. Ці 
напрями дають можливість мак-
симально досягнути універсаль-
ності розвитку людини».

Пані Інна завдяки проведенню 
конкурсу відкрила для місцян, 
області, світу ім’я Наталії Ско-
рульської. Донька Михайла Ско-
рульського, українська артист-
ка балету, балетмейстер, педагог, 
сценарист, заслужена артистка 

УРСР, народилася в  Житомирі. 
До складу журі конкурсу увійшли 
представниця славетної роди-
ни, науковець та викладач Рокса-
на Скорульська, Микола Міхеєв, 
Тісато Ісікава, Олена Шаповал, 
Алла Некрасова, прем’єр На-
ціональної опери України імені 
Т. Шевченка Олександр Стоянов 
та інші. Головою журі стала при-
ма-балерина Національної опе-
ри України, заслужена артистка 
України, суддя популярного теле-
візійного танцювального шоу Ка-
терина Кухар.

«Дякую всім за  аплодисмен-
ти, натхнення і  за  ваші серця. 
Танці були прекрасні, –  сказа-
ла голова журі на  закритті. –  Ми 
роз’їжджаємося, але продовжу-
ватимемо творчу роботу». Бале-
рина відзначила відчутне збіль-
шення кількості учасників 
конкурсу, порівняно з  минулим 
роком. Вона підкреслила,  що 
Україну цінують у  світі, як  дер-
жаву, багату талантами (наші 
прем’єри танцюють і в Нью-Йорк 
Сіті, і в Ковент Гардені, найтала-
новитіші зірки –  з України).

За Гран-прі на  закритті кон-
курсу виходили двічі. У  кате-
горії «профі» цю найвищу на-
городу отримав Даніїл Сілкін, 
соліст Національної опери Укра-
їни імені Т. Шевченка, а у катего-
рії «аматори» –  Школа сучасно-
го танцю «Totem Dance School» 
з міста Київ (керівник –  Крістіна 
Шишкарьова).

«Так, маємо два Гран-прі, –  про-
коментувала Інна Бурдейна: –  Ко-
лектив з  Києва показав багато 
учасників, номерів, окремих ви-
конавців на  високому рівні. Да-
ніїл Сілкін –  танцівник-початкі-
вець. Це важливо, бо свідчить про 
те, що асамблея розкриває можли-
вості і перед танцівниками, які на-
вчаються і йдуть в аматорському 
напрямку, і професійними, які по-
чинають кар’єру. Для них теж по-
трібен старт, який допомагав би їм 
мужніти, ставати впевненішими 
у собі та творчості.

Сподіваємося,  що наступна 
асамблея ще  більше розширить 
рамки міжнародного рівня. Вже 
сьогодні є охочі з інших країн, які 
готуються приїхати наступного 
року».

Фото авторки та Сергія ГРИГОРЧУКА

Микола Міхеєв та Даніїл Сілкін

Роксана Скорульська та Інна Бурдейна 

Колектив «Імперія танцю», м. Тульчин (I місце в номінації «Дитячий танець – колектив») Катерина Кухар та Олександр Стоянов

Ансамбль Центру Танцю «AVANTE», м. Житомир (I місце в номінації «Сучасний танець – 
середня група – колектив (мала форма)»)

ФОРУМ НА ПУАНТАХ
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Фестивальне життя в Україні 
почалося не з Форуму 
видавців, і не починає 
відлік від української 
незалежності, по суті воно 
існувало дуже давно. Згадати 
хоча би 1930-й рік. І на цю 
тему є один кумедний 
епізод, про який ще ніхто 
не писав. Можна сказати, 
щойно витягла з архіву.

Любов ЯКИМЧУК

П
оет-футурист Ми-
хайль Семенко переї-
хав до столичного Хар-
кова наприкінці 20-х 
разом зі  своєю новою 

любов’ю –  акторкою Наталею 
Ужвій. На початку 1930 року Ми-
хайль, Наталя та їхній син Миха-
сик оселилися в чотирикімнатній 
квартирі кооперативного будин-
ку «Слово» на  вулиці Червоних 
письменників. Це  була кварти-
ра 39, перший поверх, четвертий 
під’їзд. Власне, саме тоді цей бу-
динок і добудували.

Ідея створення будинку виникла 
у письменників наприкінці двад-
цятих років. Кожний пайовик мав 
щорічно сплачувати певну суму 
і приблизно за п’ятнадцять років 
виплатити вартість свого помеш-
кання.

Квартира була простора і ком-
фортабельна. Частенько до квар-
тири Семенка та  Ужвій приїз-
дила бабуся Михасика та  мати 
Михайла, письменниця Марія 
Проскурівна. Вона у своїх мему-
арах залишила цікавий спогад 
про 8 листопада 1930 року, тоб-
то про другий день після параду 
на честь святкування Жовтневої 
революції: «Як прийшли додому, 
то дома знов була кутерма. Син 
і  невістка радились, чим уго-
щать закордонних письменни-
ків. І їх буде багато –  32 чоловіки. 
І  на  скору руку все готовили… 

А далі сіли за стіл і скоро язики 
розв’язались, заговорили. Я дов-
го дивилась крізь двері, які люди 
закордонні. Такі як і наші і одежа 
така… Тут встав хазяїн Семен-
ко представлять своїх письмен-
ників гостям… Всім палодіс-
мірували. Всі свої сказали тоді 
і  гості почали. Котрий вмів го-
ворить по-русскому, то говорив, 
а  хто –  по-своєму. Всі так пере-
говорили. Тоді Михайло вказав 
невістці. Вона встала і  розказа-
ла, де вона грає і попросила всіх 
письменників, щоб писали по-
більше жіночі ролі, щоб було що 
більше грать їй».

Що робила така кількість пись-
менників у  листопаді 1930 року 
в  Харкові? Судячи з  усього, 
йдеться про їхній приїзд на Між-
народну конференцію револю-
ційних письменників, яка від-
крилася 6 листопада. На ній були 
присутні письменники з двадця-
ти двох країн, серед яких фран-
цуз Луї Араґон, поляк Бруно 
Ясенський, американець Майкл 
Голд, російський письменник 
Едуард Багрицький, німці Уль-
рих Бехер та  Людвіг Ренн, уго-
рець Мате Залка та  інші відомі 
автори. Хтось із них і приходив 
до  квартири Семенка на  вече-
рю, хоча сам Михайль офіційної 
участі в з’їзді не брав, на відміну 

від трьох Іванів української літе-
ратури –  Микитенка, Кириленка 
та Ле. Головував на ній тоді один 
з них, драматург Іван Микитен-
ко, але він мов не знав і в закор-
донних поїздках до  нього при-
ставляли перекладача. Утім, 
на  вечері в  квартирі футуриста 
міг бути присутнім.

Гадаю, цю конференцію і мож-
на вважати початком фести-
вальної культури міжнародного 
масштабу в Україні.

Цю історію доби «Розстріля-
ного відродження» я  відкри-
ла під час роботи над сценарієм 
 повнометражного документаль-
ного фільму «Будинок «Слово» 
режисера Тараса Томенка, все-
світня прем’єра якого відбула-
ся нещодавно у Варшаві, та всеу-
країнська –  у Харкові. Цих історій 
безліч, серед них багато історій 
веселих, але закінчилося все сум-
но, розстрілами, 80-літню річни-
цю яких ми зараз, у листопаді, від-
значаємо. І саме сумні історії у нас 
прийнято переказувати й помно-
жувати, говорити про те, як  усе 
погано і  що всі завжди страж-
дають і  помирають. Це  факт,  що 
помирають і  часто й справді 
страждають, але це не єдина при-
чина пам’ятати «розстріляне від-
родження». Вони були розумні 
та гарні, сміялися, а не лише пла-
кали, вони писали вірші про лю-
бов і пили вино зі смаженим миг-
далем. І це найважливіше.

У недавній збірці «Вздовж 
дарованих Божих днів» Василя 
Клічака простежувалося певне 
розмежування творів про 
події приватні та глобальні. 
Книга вибраного «Копана гора» 
(К.: Просвіта, 2017) переконує: 
без уміння співпереживати 
предкам чи сучасникам історія 
в принципі знецінюється.
Основні теми Клічакових вір-

шів –  пам’ять і  мораль, точніше 
пам’ять моральної особистості й 
мораль пам’ятливого інтелекту-
ала. Без таких рис годі віднайти 
скарби Копаної гори з одноймен-
ної балади. Символ, стрижне-
вий для збірки, нагадує шевчен-
ківську розриту могилу. Ідеться 
не  лише про показовий топонім, 
а  про перехрестя епох і  осеред-
дя пересторог. Уся книжка, наче 
гора, пронизана печерами, по-
таємними ходами та  протягами 
віків. У  її  світі, романтичному й 
животрепетно-публіцистичному 
водночас, співіснують віддалені 
реалії та прибічники вкрай різних 
настанов. Тут Кромвеля зустрі-
чають «тітушки» («Лондон. Під-
готовлена юрба…»), Муравйов 
програє в  інформаційній війні 
(«Слава»), а  Григір Тютюнник від-
дано дбає про найменшу правку 
у верстці («Тютюнник»).

Саме роздуми про значущих ін-
дивідуальностей сполучають осо-
бистий і загальнолюдський первні. 
У  «поемі-реквіємі» «Сім затихлих 
струн», віршовому оповіданні «Сте-
фаник», численних присвятах під-
креслено право обдарованої осо-
би на визнання й розуміння навіть 
за тривіальних обставин.

Споминам ліричного суб’єкта, 
зокрема про відомих діячів, при-
таманна детальність у  зауважен-
ні таланту («Ти в  це  місто зай-
шов…»), жаху («Запам’яталося, 
мов кадр…»), глупоти («Івано-
Франківськ. Кафе…»)  чи випад-
кових висловів («Пропав кінь»). 
Принагідні незаяложені репліки 
та  мимовільні ракурси є джере-
лами натхнення автора. З  хао-

тичного побуту він уміє видобу-
ти прикметні образи («нотаріус 
на  прізвище Збавдень» з  етюду 
«У райцентрі») та сюжети (клопо-
ти подібної до пташки бабці в  ін-
валідному візку –  ескіз «На городі 
грудки чорноброві…»)

Своєрідно, що Клічаків доробок 
засвідчує опанування поетичною 
технікою, яку варто назвати до-
кументальною. У збірці не без ра-
ціонального підходу зафіксовано 
чимало справжніх подій чи ситу-
ацій, котрі могли б відбутися. Але 
на їх основі, часто у творах із від-
критими фіналами та  доцільною 
недоговореністю, розбудовуєть-
ся лірична дійсність. Наприклад, 
у  згадуваній поемі «Сім затихлих 
струн» персонаж-митець запитує: 
«Чому ж ти не пишеш? // Ти ж ба-
чиш. // Ти ж бачиш!.. // Ти ж усе ба-
чиш…». З  елементарного закиду 
породжується напружена, та  не-
випадкова градація. «Докірливим 
голосом» відгукується Володи-
мир Забаштанський –  поет, що, 
як відомо, втратив зір.

Окрім того, Клічак –  майстер 
точної місткої фрази. «Все, як  ка-
жуть, у  її руках. // Правильніше –  
у  її  копитцях», –  такий коментар 
стосовно Олениці в  медитації 
«Як би Олень звук не подавав…» 
вирізняється і чуйністю, і шляхет-
ною дотепністю. Своєю чергою, 
колоритні зачини поезій інтри-
гують («Осінь завойовує ліси…») 
та  обумовлюють динамічність 
тексту («Чоловіка легко розігра-
ти, // як по нотах»).

На початку одного з  віршів лі-
рик закликає: «Не послизнися 
на листку, // коли ідеш у дощ ран-
ковий». Суголосних зворушливих 
порад у поезії нині бракує не мен-
ше, ніж нових чесних відгуків про 
війну. Зі  спостережливості щодо 
нюансів, пильності до  малих пе-
решкод, плекання прожитих епі-
зодів можуть народжуватися ве-
лич і гідність. Чи не цю таємницю 
приховує міфічна Копана гора?

В’ячеслав ЛЕВИЦЬКИЙ

НА ПЕРЕХРЕСНІЙ СТАНЦІЇ

АРАҐОН ТА БРЕХТ —  
У ХАРКОВІ

Луї Араґон

Наталя Ужвій та Михайль Семенко. Сухумі, грудень 1930 р. 

Наталя Ужвій із сином. Харків, 1927 р. 

БІЛЬШ АНІЖ ТОПОНІМ
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Я подорожую світом із п’яти 
років. За цей період де тільки 
не побувала: Японія, 
ПАР, США, Канада, країни 
близького Сходу, Європи. 
Добре пам’ятаю свою першу 
подорож за кордон. У 1989 
році у складі дитячого 
вокально-хореографічного 
ансамблю «Зернятко», ми 
вирушили у гастрольний тур.

Це був круїз до  країн 
Європи Середземним 
морем на, як  на  той 
час, розкішному 
«лайнері» –  «Дмитро 

Шостакович». Тоді та  під час 
інших виходів за  «залізну за-
вісу» –  Стамбул, Афіни, Сіра-
кузи, Генуя, Марсель, Барсело-
на –  у  мене постійно виникали 
запитання: «Чому у  нас не  так? 
У  чому різниця?» Я  змалечку 
любила відстежувати відмін-
ності у  поведінці людей, зруч-
ностей у  містах, селах, просто 
серед поля на трасі між Марсе-
лем та Монпельє, і  «стаж подо-
рожування» дав можливість ро-
бити певні висновки.

Вже маючи освіту політолога 
та  консультуючи політиків лібе-
ральної ідеології з  усього світу, 
на  черговому з’їзді Ліберального 
інтернаціоналу я почула слушний 
вислів свого німецького колеги: 
«Якщо взяти населення Німеч-
чини та переселити до найбільш 
“відсталої” країни Африки, яка 
потерпає від корупції, внутріш-
ніх конфліктів, труднощів в  еко-

номіці, а  населення цієї країни 
переселити повністю до Німеччи-
ни, то років через п’ять теперішня 
Німеччина буде занедбаною дер-
жавою,  що потопає у  корупції, 
злочинах та  зруйнованій еконо-
міці, а африканська держава ста-
не солоденьким шматочком ци-
вілізації, культури, дисципліни 
та інших благ».

Тож, намагаючись  відповісти 
собі на  сформоване ще  з  дитин-
ства запитання, я  зрозуміла,  що 
річ саме у  ставленні людей одне 
до  одного та  до  самого себе. 
Основа досягнення цього –  вза-
ємні повага, толерантність та со-
лідарність, яких так не  вистачає 
нашому суспільству.

Недавній візит до  Канади допо-
міг мені побачити низку прикла-
дів, що остаточно підтвердили мою 
гіпотезу. Під час відкриття фести-
валю передмістя Торонто –  Міссіс-
сага –  до нас, артистів з України, пі-
дійшла мила й усміхнена жіночка. 
Вона захоплено розглядала наше 

традиційне вбрання, розпитува-
ла, що означають візерунки. До неї 
долучився україномовний місце-
вий хлопчина. А потім ще декіль-
ка людей. Згодом виявилося, що 
ця жінка –  прем’єр-міністр шта-
ту Торонто, україномовний 
хлопець –  її  помічник, а  ре-
шта людей –  мери Торон-
то, Міссіссага та  їхні асис-
тенти. Це  мене вразило! 
Хоча з  такою поведін-
кою «західних політи-
ків» у  своїй практиці 
стикаюсь регулярно: 
людське ставлення 
одне до  одного, не-
залежно від поса-
ди  чи статусу. Для 
них ти –  людина, 
така сама, як  і  мі-
ністр, президент, 
музикант, лікар… Людя-
ність, близькість та  при-
вітність –  ознаки людей, 
які виросли у принципово 
інших умовах, а також психологіч-
них та історичних обставинах: без 
розкуркулення, голодомору, ре-
пресій.

Добре закарбувались у  пам’яті 
випадки з  правилами дорож-
нього руху. Вони набагато лі-
беральніші, ніж у  нашій країні. 
Славнозвісна «зелена стрілка» 
при повороті праворуч при-
була до  нас саме з  Канади. Од-
нак за  всієї ліберальності руху, 
я  десятки разів спостерігала, 
як місцеві водії враховують при-
сутність інших учасників руху 
та ризики аварійної ситуації. Ніх-
то не сигналить нервово у спину, 
кидаючи стереотипний погляд 
на  білявку за  кермом. Важко уя-
вити, що було б на вулицях Києва, 

якби надали водіям таку свободу 
дій, яку надають у Канаді.

Окрім того, в  Канаді у  кожній 
кав’ярні є опція смачного харчу-
вання для веганів, вегетаріанців, 
діабетиків. Це для мене є свідчен-
ням високого рівня поваги до лю-
дей ще  на  етапі продумуван-
ня меню та  створення затишку 
в закладі. Немає закону, який би 
це вимагав, і це не завжди фінан-
сово виправдано. Однак люди 
це роблять. Бо «що посієш –  те й 
пожнеш». Бо ставляться до інших 
так, як  хотіли б, щоб ставилися 
до їхніх потреб та інтересів.

Отже, саме відносини між людь-
ми, а  головне –  нечесність із  со-
бою та  породжені нею подвійні 
стандарти –  і  є тим каменем спо-
тикання,  що відділяє наше сус-
пільство від розвинених, грома-
дян України від діаспорян. Що 
із цим робити? Треба плекати гід-
не ставлення, вдячність до людей 
та до самого себе. Заборонити собі 
підлабузництво до  високопоса-
довців та, водночас, подолати де-
монстративну ненависть до  всіх, 
хто живе краще, їздить на особис-
тому транспорті, витрачає на  ве-
черю всю середньостатистичну 
зарплатню. Безвізова опція подо-
рожування також зробить свою 
справу. Нарешті, на  власні очі, 
а не з пліток та ангажованих медіа 
можна дізнатись, хто, як і де живе, 
і привезти додому найкращий до-
свід. Розвиток нашого суспільства 
просуватиметься значно швидше, 
якщо ми приймемо свої ментальні 
особливості. Якщо ми, з гордістю 
за своє походження, без сумнівів 
щодо власної гідності почнемо ді-
яти разом, усвідомлюючи спільну 
мету. Так і  проросте. І  це  будуть 
довготривалі плоди.

Анна ЗАКЛЕЦЬКА, 
психолог

Національна музична 
академія України 

імені П. І. Чайковського 
оголошує конкурс 

на заміщення вакантної 
посади завідувача 

кафедри спеціального 
фортепіано № 1

Вимоги до  претендентів: на-
уковий ступінь доктора (кан-
дидата наук) та/або вчене 
(почесне) звання відповідно 
до  профілю кафедри. Стаж на-
уково-педагогічної роботи 
не  менше п’яти років у  вищих 
навчальних закладах (універси-
тет, академія, інститут).

Термін прийняття документів 
протягом 30 днів із  дня опублі-
кування цього оголошення.

До конкурсної комісії подають-
ся такі документи:

– заява про участь у  конкурсі 
на  ім’я ректора, написана влас-
норуч;

– заповнений особовий листок 
з обліку кадрів;

– копії документів про освіту, 
науковий ступінь, вчене звання, 
засвідчені нотаріально або відді-
лом кадрів за місцем роботи;

– копію паспорта громадянина 
України (стор. 1, 2, 3, 10, 11);

– список наукових праць за 
останні п’ять років;

– документи, які підтверджують 
підвищення кваліфікації протягом 
останніх п’яти років (дипломи, 
сертифікати, свідоцтва, інші пе-
редбачені законодавством Украї-
ни документи).

Документи подаються до відді-
лу кадрів НМАУ імені П. І. Чайков-
ського за адресою: м. Київ, вул. 
Городецького 1-3/11,

Відділ кадрів. тел.: 279-07-92, 
279-40-84.

За більш детальною інформацією 
можна звернутись до  відділу ка-
дрів НМАУ імені П.  І. Чайковського.

Українська діаспора в Канаді

Ганна Заклецька

МЕНТАЛЬНІСТЬ КОРІННОГО УКРАЇНЦЯ 
ТА ДІАСПОРЯНИНА: В ЧОМУ ВІДМІННІСТЬ?
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Восьмого листопада у 
читальній залі бібліотеки 
головного корпусу Донбаського 
державного педуніверситету 
під керівництвом директора 
бібліотеки В. С. Качиної 
відбувся літературно-
мистецький краєзнавчий захід 
«Не згасає зоря слов’янського 
сокола», приурочений до 
200-річчя від дня народження 
українського поета-романтика 
Михайла Петренка.
На заході були присутні слухачі 

Університету третього покоління 
(люди похилого віку), працівники 
бібліотеки, викладачі та студенти 
педуніверситету.

Традиційно ведучими та вико-
навцями поезій та пісень були 
студенти філологічного факуль-
тету і факультету початкової, тех-
нологічної та професійної освіти: 
Іван Проскурін, Ярослав Рижков, 
Ганна Шевченко, Ксенія Костюк, 
Анжела Войтенко.

Про святкування 200-річчя від 
дня народження поета у нашо-
му місті, про лауреатів Загально-
слобожанської премії імені М. 
Петренка розповів присутнім до-
цент ДДПУ, письменник, краєзна-
вець В. І. Романько. Також він за-
пропонував усім присутнім взяти 
участь у творчому конкурсі на 
найкращий твір, присвячений 
пам’яті М. Петренка.

Цікавий та змістовний огляд лі-
тератури «Йому жити у віках» зро-

била завідувачка сектору куль-
турно-просвітницької роботи О. 
А. Борщова. Присутні ознайоми-
лися з доробком слов’янських та 
київських краєзнавців, які актив-
но досліджували та досліджують 
творчий та життєвий шлях Ми-
хайла Петренка.

Перегляд уривків з фільму 
«Найда» за однойменною дра-
матичною думою, з відеофільму 
«Михайло Петренко – поет-ро-
мантик (1817–1862 рр.)», прослу-
ховування запису пісні «Дивлюсь 
я на небо…» у виконанні Анатолія 
Солов’яненка та космонавта Пав-
ла Поповича викликали позитив-
ні емоції у присутніх.

Кульмінацією заходу стало де-
кламування студентами поетич-
них творів, присвячених М.  Пе-
тренку: Тетяна Чала «Земляку 
Михайлу Петренку», Наталія Шеп-
тій-Петренко «Над Вільшанкою 
злива», Володимир Дудченко «Пе-
тренківське небо», Володимир 
Долбін «Поет це не щось», І. При-
ходько «Шана», Віктор і Алла Ан-
тоненки «Пам’яті Михайла Пе-
тренка».

А пісням «Взяв би я бандуру», 
«Тече вода», «Пісня солов’їна», «Я 
бажаю», які виконували студен-
ти, підспівував та аплодував увесь 
зал.

Олена КРАВЦОВА,
головний бібліотекар ДДПУ,

м. Слов’янськ

Персоною Михайла Петренка 
у Слов’янську щороку 
опікується Національна 
спілка краєзнавців України –  
і міський осередок, 
і обласна організація. 
Власне, за ініціативи Спілки 
ще на початку року при 
Слов’янській міській раді 
було створено комісію 
з ушанування 200-річчя 
М. М. Петренка.

Н
евдовзі на сесії депута-
ти оголосили 2017 рік 
Роком Михайла Пе-
тренка у  Слов’янську. 
Зі  знакових подій на-

весні –  наукова конференція, при-
свячена ювілею поета, яка була 
проведена на  базі Донбаського 
державного педагогічного уні-
верситету. Центральна бібліотека 

(з  усіма своїми філіями) –  вірний 
і багаторічний друг Слов’янських 
поетів –  провела низку поетичних 
читань: «Ось-ось, Слов’янськ», 
«Кращі поезії періоду АТО», дві-
чі –  скайп-спілкування з  пое-
тами міста Лозова Харківської 
області, знакову акцію «Еко-Пе-
тренко» з  прибирання території 
на  березі річки Торець, де  вста-
новлено пам’ятний знак на честь 
видатного земляка. На  базі цен-
тральної бібліотеки відбувають-
ся засідання літературної студії 
«Світанок», а  молоді та  юні по-
ети «Слов’янського поетично-
го десанту» залучаються до  всіх 
мистецьких заходів (зрештою, 
як  і  до  всіх загальноміських). 
Недарма  ж іще з  довоєнних ро-
ків на  фасаді бібліотеки висить 
пам’ятна дошка, яка нагадує 
про поета-земляка, а  перед бі-
бліотекою на  галявині встанов-
лено також пам’ятного каменя, 
де регулярно проводяться читан-
ня та  виступи. Символічно,  що 
на  початку року рішенням місь-
кради центральній бібліотеці міс-
та присвоєно ім’я М. Петренка.

Пішла назустріч Слов’янську 
і держава. Кабінет міністрів при-
йняв постанову про відзначення 
200-річчя М. Петренка по  всій 
Україні, нацбанк викарбував 
ювілейну монету, а Укрпошта не-
забаром порадує всіх ювілейним 
конвертом.

Телеканал «С-плюс» разом з мо-
лодими поетами «Слов’янського 
поетичного десанту» відзняли 
низку поетичних поздоровлень –  
авторських віршів, присвячених 
місту та самому М. Петренку. Під-
бірка цих кліпів протягом двох 
тижнів зранку і ввечері транслю-
валася в ефірі телеканалу.

Уже шостий рік Донецька об-
ласна організація НСКУ вручає 
у Слов’янську премію ім. М. Пе-
тренка за творчі звитяги поетам 
краю та за популяризацію імені 
поета у різних галузях мистецтва 
та  суспільного життя. Цьогоріч 
лауреатами тепер уже Загально-
слобожанської премії стали вже 

згадувані Слов’янська централь-
на міська бібліотека та телеканал 
«С-плюс» –  за  знятий ще  2011 
року двосерійний документаль-
ний фільм «Недоля», присвяче-
ний М. Петренку. Персональні ж 
премії отримали поетеса Лю-
бов Чорна (м. Покровськ) та ху-
дожник Микола Капуста (м. До-
нецьк).

Два роки тому на  всеукраїн-
ському конкурсі «Діти. Пісня» 
перше місце виборов юнак з Тер-
нополя Роман Сасанчин, який 
зараз навчається у  Львові. І  пе-
реміг хлопчина з  піснею «Див-
люсь я  на  небо, та  й думку га-
даю». Саме за цю звитягу Роману 
Сасанчину була вручена премія 
ім.  М. Петренка, яку він отри-
мав особисто, відгукнувшись 
на наше запрошення. Принагід-

но, Роман дав декілька концертів 
протягом дводенного перебу-
вання у Слов’янську разом з ма-
мою Євдокією.

І, нарешті, шосту премію отри-
мав уродженець Слобожанщи-
ни і,  без перебільшення, один 
із найбільш відомих українських 
поетів сьогодення Сергій Жа-
дан. Окрім того, що Сергій наш 
земляк, починаючи з  2014 року 
він щонайменше двічі на рік від-
відує Слов’янськ із мистецькими 
акціями та  концертами, приво-
зячи з собою й інших митців. Три 
роки поспіль Сергій проводить 
поетично-музичний фестиваль 
на  Сході, місяць тому –  в  І зюмі, 
раніш –  у  Сєверодонецьку. Пів-
тора місяці тому Жадан ви-
ступав разом з  нами, поетами 
Слов’янська, на  акції «Кращі 
поезії періоду АТО», а 22 верес-
ня дав черговий концерт в  сті-
нах ДДПУ, знову ж таки, запро-
сивши на  сцену і  юних поетів 
Слов’янська. Відтак, зрозуміло, 

кому як не Сергієві Жадану було 
присвоїти звання лауреата пре-
мії імені Михайла Петренка!

А зі Слов’янська Сергій рушив 
далі ще п’ятьма містами області. 
І це попри те, що ще два дні тому 
він виступав у  Львові, три дні 
тому –  перебував у  Швейцарії… 
Приємно,  що всі ми сходимося 
в  одній спільній думці –  краще 
приділяти належну увагу куль-
турі регіону, аніж замість того 
мати війну…

У місті було встановлено чо-
тири білборди до  200-річчя 
М. Петренка, кожному лау-
реатові премії ім.  М. Петрен-
ка за шість останніх років під-
готовлені пам’ятні сувеніри, 
в  усіх школах та  навчальних 
закладах відділами освіти 
та  культури, разом зі  спілкою 

краєзнавців, організовані пе-
тренківські читання.

Зі сцени Слов’янської школи 
мистецтв зі  святом привітала 
заступниця управління культу-
ри облдержадміністрації Аліна 
Певна, а перед глядачами висту-
пила ціла низка колективів об-
ласті.

Зараз триває поетичний кон-
курс «Ось-ось, Слов’янськ. Ми –  
духовні нащадки Петренка». 
Його результати, як  і  підведення 
підсумків усього Року Петренка 
у  Слов’янську, будуть оголоше-
ні 25 грудня, у день пам’яті поета. 
Слов’янськ пишається своїм ви-
датним земляком, вшановує його 
пам’ять і, що, мабуть, найголовні-
ше, підтримує і продовжує справу 
автора знаменитого вірша «Див-
люсь я на небо, та й думку гадаю».

Олександр РОМАНЬКО,
лауреат премії ім. М. Петренка 2015 

року, керівник проекту «Слов’янський 
поетичний десант, член НСЖУ та НСКУ

ПОЕТ ЄДНАЄ УКРАЇНУ

СТУДЕНТИ ПРОПАГУЮТЬ 
ТВОРЧІСТЬ ПОЕТА-ЗЕМЛЯКА
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Коли дізнався про намір 
відомого краєзнавця з Донбасу 
Валерія Романька завітати 
до Львова, то був неабияк 
втішений. Знав, що Валерій 
Іванович –  людина справи 
і просто так роз’їжджати 
Україною не буде. Пригадав 
наше знайомство наприкінці 
2014 року. Тоді я поїхав 
на Схід, аби краще розібратися 
в ситуації, що склалася 
на Донбасі. Тепер же до Львова 
їде сам Валерій Іванович –  
невтомний, невсипущий 
трудівник на ниві краєзнавства.

Сергій ЛАЩЕНКО

Н
а філологічному факуль-
теті Львівського націо-
нального університету 
приїзд краєзнавця на-
лежно анонсували:

«Відбудеться зустріч з  Валері-
єм Романьком, доцентом Дон-
баського державного педагогіч-
ного університету, краєзнавцем, 
письмен ником, журналістом, 
громадським діячем, автором 
підручників, методичних розро-
бок уроків, різноманітних публі-
кацій про письменників Донеч-
чини, листівок із  життєписами 
героїв, які загинули у  боротьбі 
за цілісність України…»

Справді, послужний список 
у  Валерія Івановича доволі вели-
кий. І  перераховувати все, напи-
сане ним, мені довелося  б довго. 
У розмові зі студентами в рамках 
запропонованої лекції «Літерату-
ра донецького краю: історія та су-
часність. Український поет-ро-
мантик Михайло Петренко» він 
розглянув низку проблем, які сто-
суються не лише історії літератури 
та постаті відомого поета. Говорив 
про внесок сучасних письменни-
ків, які працюють там, де  зараз 
триває війна. І де відчутний брак 
патріотичного виховання й май-
же немає української мови… Гість 
зі Слов’янська згадав імена пись-
менників, громадських діячів, 
з  якими асоціюється українська 
літературна Донеччина. Це і відо-
мі постаті, наприклад, Михайло 
Петренко, Володимир Сосюра, Ва-
силь Стус, Олекса Тихий, і  менш 
знані –  Станіслав Жуковський, 
Іван Білий, Вадим Олефіренко, 
Петро Бондарчук, Юрій Доценко. 

Цікавою була розповідь краєзнав-
ця про вшанування у Слов’янську 
пам’яті відомого поета-романтика 
Михайла Петренка. Небайдужим 
до донецьких проблем львів’янам 
приємно було довідатися, що уро-
чистості до 200-ліття письменни-
ка неабияк згуртували українців 
Сходу.

* * *
Студенти і  викладачі слухали 

уважно. Святослав Пилипчук, 
декан філологічного факультету, 
потім подякував, відзначивши 
важливу роль Валерія Іванови-
ча у популяризації і утвердженні 
українського слова. А  ще  дяку-
вав за  актуалізацію пам’яті про 
тих героїв, які віддали своє жит-
тя за  єдину, цілісну Україну. Де-
кан підкреслив,  що ця зустріч 
не лише декларує зв’язок між на-
вчальними закладами Львова й 
Донецька, а  й визначає вектор 
діяльності молодого поколін-
ня свідомих українців. Педаго-
ги та науковці мають нести рідне 
слово у  світ, утверджувати його, 
бо  це  надійна зброя і  захист від 
агресора.

* * *
Не менш цікавою була зустріч 

у  стінах Львівської національної 
академії мистецтв. Хлопці та  ді-
вчата –  майбутні діячі культу-
ри –  зацікавилися візитом пана 
Романька не менше за філологів. 
Валерій Іванович і  тут залишив 
дещо з  краєзнавчої літератури. 
Надзвичайно зацікавила інфор-
мація з  брошурки слов’янського 
краєзнавця «Володимир Сосюра 
і українська мова». Особливо ав-
торська присвята:

«Надії нашій –  дітям Донеччини, 
землякам Володимира Сосюри, 
всім дітям України, і своїм –  Олек-
сандру і Олексію –  з вірою в те, що 
молодь пройметься болем і триво-
гою за нелегку долю співучої і ба-
гатої української мови і  буде ці-
нувати, берегти й поширювати її. 
І такою ж багатою передасть май-
бутнім поколінням…» Це було на-
писано в  1998 році, тобто майже 
два десятиліття тому! Навряд  чи 
тоді автор міг припустити,  що 
через 20 років після написан-
ня брошури частина його малої 
Батьківщини буде окупована ро-
сіянами… Але ж відчував, що пе-
редусім треба працювати з молод-
дю! Сигналізував про небезпеку, 
пов’язану з втратою мови. І писав 
цікаво, а  не  казенними фразами, 
тому не обійшлося без деяких від-
криттів. Принаймні, для автора 
цих рядків.

Ми звикли до  думки,  що Во-
лодимир Сосюра завжди був за-
хисником української мови. Ледь 
не  з  пелюшок. Проте у  брошу-
рі йдеться про те, що шлях юна-
ка до  рідного слова був доволі 
тернистим. Мабуть, Валерій Ро-
манько навмисно включив певні 
спогади, які привертають увагу 
читача і змушують замислитися:

«Деякий час сім’я жила у  Во-
ронежі, де  з  Володі сміялися, 
коли замість «арбуз» він говорив 

«кавун». А  вже в  селі кепкува-
ли з  того,  що він, повернувшись 
із  Воронежа, говорив замість 
«а що ж» –  «дык што».

Сам Сосюра потім згадував, що 
в  п’ятирічному віці він був «ве-
ликодержавним шовіністом». Бу-
вало, що відмовлявся поцілувати 
дідуся, пояснюючи це тим, що «от 
него несет хохлом». Зате менший 
братик Коля не гидував цілувати 
дядька й діда. Володимир Сосюра 
потім згадував: «Він пригортав-
ся до  їхніх гігантських ніг в  ши-
роких шароварах, заривав личко 
в кожушину і казав:

– А я буду хохленком!
– О, це  добра дитина, –  гово-

рив дід і любовно гладив Колину 
голівку своєю величезною запо-
різькою ручищею.

– А це –  чортеня, –  сердито блис-
каві він на  мене своїми сувори-
ми очима й штовхав у  лоба сво-
їм страшним, майже в  мою руку, 
пальцем…»

Як бачимо, вже в ті часи мовна 
ситуація була непростою, хоча, 
звісно, український сегмент Дон-
басу тоді був потужнішим, аніж 
тепер. Для галичан-волонтерів 
і  для воїнів АТО, вихідців із  га-
лицького краю, інформація Вале-
рія Романька про поета Сосюру є 

потрібною, важливою і  дуже ак-
туальною. Адже вона допомагає 
зрозуміти специфіку донецько-
го середовища. І  що висновок: 
«там важко» зовсім не  означає: 
«там безнадійно». Зверніть ува-
гу: вчитель відомого поета Василь 
Мефодійович Крючко з  гордіс-
тю відзначав: «Сосюра блиску-
че володіє літературною росій-
ською мовою!» Але є згадка і про 
Сергія Васильовича Смирнова, 
який прищеплював учням любов 
до української мови й української 
пісні. Зверніть увагу на прізвища 
педагогів і ви побачите, що доне-
цька «специфічність» (з  погля-
ду галичан) була відчутною вже 
тоді. Так і  тепер: є чимало сепа-
ратистів з  українськими прізви-
щами і,  водночас, на  передовій 
воює багато патріотів України 
з  прізвищами російськими. Га-

лицькі підходи там можуть ви-
явитися неефективними. Тому 
варто уважніше перечитати тво-
ри Сосюри. Він писав про «синів 
Росії», акцентуючи на  тому,  що 
«повна сили і надії їх мова радісно 
звучить». А  ще  додавав: «і мови 
матері своєї ніхто із них не забу-
ва…» Тобто, не варто забувати й 
українцям. Бачите, який дипло-
матичний підхід? І що йому мож-
на заперечити? Хоча… Тоді усім 
керувала партія, і  до  Володими-
ра Сосюри навряд  чи дуже до-
слухалися. Але тепер, говорячи 
про технології відродження укра-
їнської мови на  Донбасі, можна 
буде звертатися і до спадщини ра-
дянського поета. Написане ним 
не  застаріло. Навряд  чи на  по-
вернених землях (маю на  ува-
зі територію нинішньої ОРДЛО) 
ситуація з  мовою буде кращою, 
аніж була в  роки молодого Со-
сюри. І  радикальну Ірину Фарі-
он там навряд  чи слухатимуть. 
А ось дипломатичний підхід Во-
лодимира Сосюри до  мовного 
питання сприйматиметься наба-
гато краще. І  рядки автора: «Так 
будь  же ти, як  син Росії, й своєї 
мови не забудь…» можна буде пи-
сати навіть на білбордах. Зробив 
цей «ліричний відступ» для того, 

щоб підкреслити: недаремно Ва-
лерій Романько писав цю бро-
шуру два десятиліття тому. Пра-
целюбний краєзнавець має своє 
бачення проблеми. І  те,  що він 
пропагує його у  Львові –  зовсім 
непогано. Ще більше, ніж про ра-
дянського Сосюру, краєзнавець 
розповідав про поета-романтика 
Михайла Петренка. Адже пісня 
«Дивлюсь я на небо…» є своєрід-
ною візитівкою не  лише україн-
ського Донбасу, а й усієї України. 
В Радянському Союзі її знали від 
Карпат до  Хабаровська. Одним 
словом, візит краєзнавця був по-
трібним і,  безумовно, корисним. 
Непоганим продовженням почи-
ну могли  б стати візити галиць-
ких краєзнавців на  Донбас. Такі 
творчі контакти людей з  різних 
регіонів, безумовно, змінять кра-
їну на краще.

ШЛЯХЕТНА МІСІЯ КРАЄЗНАВЦЯ
ПЕДАГОГ ЗІ СЛОВ’ЯНСЬКА ВАЛЕРІЙ РОМАНЬКО БУДУЄ МІСТОК В ГАЛИЧИНУ

Валерій Романько виступає перед студентами філфаку

В Академії мистецтв

Валерій Романько з деканом філфаку С. Пилипчуком
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Чернівці завжди 
позиціонували себе 
як поліетнічне місто. Це часто-
густо чують гості міста під 
час екскурсій. Утім, варто 
не забувати, що Буковина –  
насамперед частина України.

Сергій БАХІН

С
аме таким був лейтмо-
тив чергового всеукра-
їнського форуму «Па-
тріотичні екскурсії 
по  Україні –  Чернівці». 

Вже вдруге цього року проект 
гостював за  межами Києва (то-
рік двічі проходив у  столично-
му Будинку вчителя, де  століття 
тому засідав перший вітчизня-
ний парламент); у  травні учас-
ників приймав Схід нашої дер-
жави –  Дніпро, і  ось наприкінці 
жовтня –  Захід, Чернівці.

Акція відбулася завдяки енту-
зіазмові однієї з  учасниць гро-
мадської ініціативи «Патріотич-
ні екскурсії по Україні» Антоніни 
Вишневської. Взявши участь на-
весні в заході у Дніпрі, буковинці 
сподобалася ідея проекту і  вона 
загорілася ідеєю провести такий 
форум і  в  рідному місті. Антоні-
на тоді стала першою учасницею 
з Чернівців (попри те, що на фес-
тивалі збираються представники 
різних регіонів, делегатів від краю 
букових лісів раніше практично 
не було), і не просто представляла 
свою малу батьківщину, а  й роз-
робила чудову екскурсію «Укра-
їнські Чернівці». Мабуть, першу 
і єдину за всю історію міста. На-
гадаю,  що місцеві екскурсоводи 
часто наголошують на  інтерна-
ціональній толерантності міста, 
забуваючи про теперішні реалії.

Триденна програма, складена 
Вишневською, полягала у демон-
страції учасникам з  інших регі-
онів саме «українськості» краю, 
його національних історичних 
традицій. Це і лекція Інни Дутчак 
про самоідентифікацію україн-
ських буковинців, і відвідування 
відповідних музеїв –  Юрія Федь-
ковича в обласному центрі, Івана 
Миколайчука у  Чорториї, архі-
тектури і побуту краю, краєзнав-
чого, декоративно-прикладного 
мистецтва у  Вижниці, і  знайом-
ство з  народними традиціями 
на «Українських вечорницях»…

До міста на Пруті приїхали три 
десятка істориків, краєзнавців, гі-
дів, екскурсоводів, туроператорів, 
викладачів, музейників, бібліо-
текарів, журналістів, власниць 
садиб і  громадських активістів 
з регіонів країни. Більшість із них 
до  цього не  бували на  Букови-
ні. Тож знайомство з краєм стало 
справжнім відкриттям, особливо 
в українському контексті.

Саме лекцією про українську 
ідентичність буковинців розпоча-
лася програма фестивалю. На від-
міну від Наддніпрянської Укра-
їни, українцям (яких на  теренах 
Угорщини називали русинами) 
Буковини було легше ідентифіку-
вати себе –  тут дозволялася рідна 
мова, друк книжок і періодичних 
видань. Газета «Буковина» була 
однією з перших в українській іс-
торії; вона вийшла ще у 70-х роках 
XIX століття, а  вже з  80-х –  була 
регулярною. Серед її головних ре-
дакторів були Юрій Федькович, 
Осип Маковей, Василь Щурат… 
У краї, що адміністративно нале-
жав до Австро-Угорщини, місце-
ві освічені українці створювали 
так звані читальні, де простий се-
лянин чи працівник міг би почи-
тати цю газету чи інші друковані 
видання, зокрема книги, в  яких 
інтелігенція намагалася розпові-
сти про національні витоки й ко-
ріння… Що, врешті, дало велике 
усвідомлення своєї національної 
приналежності й відчутні плоди 
вже за часів Першої світової війни 
для становлення Української дер-
жави. Саме полонені російськи-
ми військами буковинці разом 
з галичанами сформували першу 
найбоєздатнішу військову части-
ну в  Києві –  галицько-буковин-
ський курінь січових стрільців.

Утім, не  все так просто було 
в українському русі у краї, адже 
наприкінці XIX століття він був 
розпорошений на  дві течії –  на-
родовців і  москвофілів; останні 
орієнтувалися на царську Росію, 
отримуючи звідти добру фінан-
сову підтримку. І лише на почат-

ку XX століття народовці очоли-
ли національний рух.

Одразу після лекції гостям зро-
били екскурсію містом, де  тра-
диційно наголошувалося на  на-
ціональній толерантності. Але 
все  ж вдалося побачити й кіль-
ка об’єктів, пов’язаних з україн-
ською історією. Зокрема, Народ-
ний Дім –  місце, де побував Іван 
Франко, пам’ятник буковинсько-
му куреню, греко-католицьку 
церкву; учасники пройшлися ву-
лицями Руською (де  переважно 
жили тоді українці), Українською 
і, звісно, Ольги Кобилянської, що 
є центральною у місті.

Наступна екскурсія більше сто-
сувалася австрійського періо-
ду –  Резиденція буковинських 
митрополитів, а  нині універси-
тет,  що була побудована у  дру-
гій половині XIX століття. Утім, 
саме за часів незалежності Укра-
їни, пам’ятку внесено до  списку 
всесвітньої культурної спадщи-
ни ЮНЕСКО.

Наступним об’єктом став об-
ласний музей народної архітек-
тури і  побуту –  об’єкт культур-
ної спадщини, відкритий 1986 
року. На  дев’яти гектарах з  різ-
номанітним рельєфом відтворе-
ні буковинські поселення сере-
дини XIX –  початку XX століття. 
На  двох імпровізованих сіль-
ських вулицях учасники оглянули 
п’ять селянських садиб, церкву, 
дзвіницю, корчму, кузню, а на тлі 
млина ще  й сфотографували-
ся. У музеї розташовані етногра-
фічні зони –  Хотинщина, Західне 
Подністров’я, Прикарпаття, Гу-
цульщина і  давня Буковина. На-
разі зібрано близько трьох з поло-
виною десятків об’єктів, а в його 
фондах до восьми тисяч етногра-
фічних предметів.

Другий день форуму відбував-
ся за  межами обласного центру. 
Майже дві години гості розгля-
дали і  слухали розповідь про 
унікальні фрески Вознесен-
ської церкви в  Лужанах,  що да-
товані XIII-XIV століттями. На-
стінні розписи малював один 
з  майстрів візантійської шко-
ли. Цікаво,  що обличчя майже 
не виписані, й усі вони без очей 

(хіба що на одній таки є). Ця най-
давніша церква Буковини ніколи 
не закривалася, але наразі є біль-
ше історичним об’єктом, адже 
поряд стоїть нова –  що постала 
у  кінці XX століття. Цікаво,  що 
виготовлення іконостасу но-
вої церкви профінансував один 
із представників заокеанської ді-
аспори, а останній переказ надій-
шов уже після його смерті, роз-
повів нам настоятель храму.

Велике враження на  гостей 
справив музей знаменитого укра-
їнського актора і  режисера Іва-
на Миколайчука у селі Чортория. 
Навіть не так сам музей, як його 
опікун –  племінник Івана пан Ми-

хайло. Спогади про дядька в ньо-
го дуже живі, начебто Миколай-
чук присутній десь тут, поряд. 
Замість сорока хвилин приїжджі 
слухали розповідача півтори го-
дини, перебуваючи в  атмосфері 
невимушеності й позитиву,  що 
була під час спілкування. Особли-
во запам’ятався епізод, як  хлоп-
ці з УПА обіцяли повісити юного 
піонера Івана на його червоному 
галстуку, який був лахміттям, що 
рвалося за будь-якої нагоди..

Вижниця –  насправді знако-
ве місто для української історії 
краю, тут побували українські 
світочі –  Іван Франко, Леся Укра-
їнка, Ольга Кобилянська… Збе-
рігся будинок, у  якому їх при-
ймали, нині на  його стіні гарна 
скульптурна пам’ятна дошка.

Останній день минув під зна-
ком відвідування музеїв обласно-

го центру. Дуже цікавим виявився 
літературно-меморіальний Юрія 
Федьковича, якого ще називають 
буковинським Кобзарем. Завдя-
ки екскурсоводові розповідь про 
поета і діяча виявилася вкрай ці-
кавою –  більшість гостей уперше 
відкрили для себе таку велику по-
стать українського національного 
руху, як Федькович. «Все моє буде 
покладене на  вівтар Руси-Украї-
ни, на вівтар людськості…» –  сло-
ва,  що повністю характеризують 
чудову людину і великого патріо-
та своєї Батьківщини.

Краєзнавчий –  один з найбагат-
ших за  експонатами та  змістом 
в  Україні. Дуже цікавий розділ 
присвячений подіям останнього 
століття. Адже у  листопаді 1918 
року Буковинське віче оголосило 
про приєднання до  української 
держави, але традиційна укра-
їнська толерантність не  зава-
дила більш рішучій румунській 
громаді взяти владу у свої руки. 
А  у  часи Другої світової і  після 
неї на території певний час діяли 
загони УПА; у лавах ОУН, групи 
якої зайшли до Києва у 1941 році, 
було чимало буковинців; під час 
репресій 1942 року нацисти зни-
щили в місті понад десяток буко-
винських патріотів.

І вже наостанку, під час кругло-
го столу щодо просування проек-
ту «Патріотичні екскурсії по Укра-
їні», гості зустрілися з  міським 
головою Чернівців Олексієм Ка-
спруком. Зустріч була цікавою, 
адже мерові було цікаво послуха-
ти думку приїжджих гуманітарі-
їв про розвиток туризму в  укра-

їнському контексті у  Чернівцях. 
Звернули увагу на  необхідність 
підтримки музеїв і центрів націо-
нальної творчості та їхніх праців-
ників, зокрема, музеїв Федьковича 
і  Микорлайчука, навчально-ме-
тодичного центру культури Бу-
ковини та  інших об’єктів. Голова 
подякував за поради та ідеї. І вже 
наприкінці форуму Вишневська 
розповіла, що одним з наступних 
кроків до  подальшого просуван-
ня «українства» Чернівців, стало 
оголошення конкурсу управлін-
ням туризму міста про створення 
екскурсій саме українськими міс-
цями. Спочатку гіди розроблять 
такі екскурсії, проведуть для го-
родян, а на день святого Миколая, 
19 грудня будуть оголошені пере-
можці.

Фото Юрія РЕПАЛА

ЧЕРНІВЦІ: ПОЛІЕТНІЧНІСТЬ 
ЧИ УКРАЇНСЬКІСТЬ?
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У Львові відбулась молодіжна 
акція під гаслом «Мова –  
держави основа», організована 
Львівським обласним 
об’єднанням Всеукраїнського 
товариства «Просвіта» 
ім. Т. Шевченка, в якій взяли 
участь студенти вищих 
навчальних закладів Львова.
Молодь із  плакатами пройшла 

вулицями Львова до центральної 
площі міста біля Ратуші, де  від-
бувся флешмоб і літературно-му-
зичне дійство з виконанням учас-
никами авторських творів про 
українську мову.

Також Львівське обласне об’єд-
нання Всеукраїнського товариства 
«Просвіта» ім.  Т. Шевченка у   межах 
тижня заходів, присвячених Дню 
української писемності та мови, на-
городило понад 70 лауреатів Міжна-
родного дитячого мистецького кон-
курсу «Тарасовими стежками».

У конкурсі взяли участь пред-
ставники України, Польщі, Словач-
чини, Аргентини, Бразилії та  Італії 
віком від 5 до 19-ти років у трьох 
вікових групах та  трьох тематич-
них номінаціях. Окрему категорію 

становили учні та  студенти мис-
тецьких навчальних закладів.

«Тарасовими стежками» упро-
довж 15 років об’єднує учнівсько-
студентську молодь довкола ідей 
та  доробку геніального українця 
Т. Шевченка та  є найбільшим мис-
тецьким конкурсом в  Україні. Цей 
конкурс дає можливість молоді 
усвідомити актуальність і  глиби-
ну заповітів Кобзаря та  залучити 
її  до  творчості», –  відзначив автор 
та куратор конкурсу, художник-ак-
вареліст, кандидат архітектури, до-
цент кафедри дизайну Ярина Юрик.

Львівське обласне об’єднання 
ВУТ «Просвіта» ім.  Т. Шевченка 
вручило нагороди та  побажало 
юним талантам бути гідними на-
станов Т. Шевченка і  невпинно 
працювати на  радість батькам 
і на гордість Україні. Окрім цього 
переможцям вручили свої книги 
письменниця Ніна Бічуя та поете-
са Марія Людкевич.

Ярослав ПІТКО,
голова Львівського об’єднання

Всеукраїнського товариства «Просвіта» 
ім. Т. Шевченка

ПРОСВІТЯНСЬКІ 
ЗАХОДИ У ЛЬВОВІ

Щорічно за ініціативою 
Великоновосілківського 
районного відділу культури 
і туризму Донецької області 
в населених пунктах району 
проводяться об’єднані 
однією загальною темою 
різні культурно-масові 
заходи для односельців.

Цього року це був масш-
табний районний кон-
курс-рейтинг клубних 
закладів «Культурна 
міні-столиця». Твор-

ча акція мала на меті подальший 
розвиток актуальних і  перспек-
тивних напрямів культурно-до-
звіллєвої діяльності, виявлен-
ня і  розповсюдження найбільш 
ефективних технологій, залу-
чення широких верств насе-
лення до  участі в  роботі клуб-
них формувань і  аматорських 
об’єднань.

У конкурсі, який тривав про-
тягом чотирьох місяців, взяли 
участь 24 заклади культури –  Ста-
ромлинівський сільський центр 
культури і  дозвілля, Краснопо-
лянський  культурно-дозвіллєвий 
комплекс, Старомайорський, Уро-
жайненський, Благодатненський, 
Времівський, Євгенівський, Но-
вомайорський, Андріївський, 
Роздольненський, Шахтарський, 
Воскресенський, Мирненський, Іс-
крівський, Зеленогайський, Крас-
нополянський, Шевченківський, 
Зеленопільський, Вільнопільський 
сільські будинки культури, Олек-
сіївський, Константинопільський, 
Ялинський, Завітнебажанський 

сільські клуби, Макарівський сіль-
ський будинок дозвілля. Ця мис-
тецька акція вкотре засвідчила, 
якими талановитими, активними, 
ініціативними, запальними є пра-
цівники культурної галузі райо-
ну. Більшість концертних програм 
були оригінальними і неповторни-
ми, вони продемонстрували гля-
дачам широке розмаїття творчих 
здобутків жителів наших сел –  са-
модіяльних артистів і аматорів де-
коративно-прикладної творчості.

Підведення підсумків конкур-
су відбулося в  районному куль-
турно-оздоровчому комплексі 
на урочистому засіданні з нагоди 
Всеукраїнського дня працівників 
культури та  майстрів народно-
го мистецтва. Після висловлених 
керівниками району теплих слів 
і  привітань на  адресу культпра-
цівників, бібліотекарів, виклада-
чів музичної школи, учасників ху-
дожньої самодіяльності, а  також 
нагороджень людей, які несуть 

прекрасне у наше життя, началь-
ник районного відділу культу-
ри і  туризму Н. О. Тарасьєва ого-
лосила призерів творчої акції. 
На  великому екрані були проде-
монстровані найцікавіші епізоди 
проведених культурних заходів. 
Найкращими у  номінаціях ста-
ли: «Традиційна» –  Времівський 
сільський будинок культури, 
«Оригінальна» –  Зеленогайський 
сільський будинок культури, «На-
ціональна» –  Константинопіль-
ський сільський клуб, «Мистець-
ка» –  Старомайорський сільський 
будинок культури, «Інновацій-
на» –  Старомлинівський сіль-
ський центр культури і дозвілля, 
«Креативна» –  Роздольненський 
сільський будинок культури. А пе-
реможцем заслужено визнано 
Ялинський сільський клуб.

Антоніна ОВСЯНКО,
смт Велика Новосілка 

Донецької області

БАГАТА ТАЛАНТАМИ 
НАША ЗЕМЛЯ

ЗНІМАЙ ВІДЕО І ПЕРЕМАГАЙ
Якщо ви досі сумніваєтеся 

в  доцільності розпочатої три 
роки тому в Україні децентралі-
зації, перегляньте зняті підліт-
ками відео, які цьогоріч стали 
переможцями ІХ Міжнародного 
дитячого телевізійного фестива-
лю «Дитятко» в номінації «Міс-
цеве самоврядування –  це ми!»

В одному з  них юні кіношни-
ки наводять лад у  столичному 
житловому будинку, перекон-
ливо доводячи дорослим,  що 
коли ті призвичаїлися до бруду, 
поламаних ліфтів, обшарпаних 
стін, обклеєних різнокалібер-
ними папірцями-оголошення-
ми сходових клітин, у них немає 
часу зупинитися і  замислити-
ся,  що ліпше жити в  чистоті, 
то за справу беруться діти. Змі-
нюючи свій дім, вони змінюють 
довколишній світ.

У другому старшокласники 
спершу жартома, а затим серйоз-
но розповідають історію успіху 
своєї громади, голова якої зна-
ходить час, щоб зустрітися з міс-
цевою дітворою. Спільно вони 

не лише малюють на папері план 
перетворення їхнього заштат-
ного провінційного містечка 
на сонячне привітне селище, а й 
утілюють цей проект у  життя –  
разом з дорослими чистять ста-
вок, садять клени і липи у парку, 
напівзруйноване приміщення 
перетворюють на  сучасний ди-
тячий спортивний заклад.

Автори третього доступно по-
яснюють, чому хочуть жити саме 
в об’єднаній територіальній гро-
маді. Бо тепер навіть діти зна-
ють, що завдяки децентралізації 
вітчизняні ОТГ стали фінансо-
во спроможними, оскільки дер-
жава поділилася з ними не лише 
правами, а й коштами.

Позитивний приклад вони 
побачили не  деінде, а  безпо-
середньо в  себе вдома –  у  се-
лищі Чкалове на  Харківщині. 
У  селищному бюджеті зокре-
ма з’явилися гроші і  для ре-
конструкції школи, придбання 
сучасного обладнання для на-
вчальних кабінетів, створення 
належної спортивної бази, за-

лучення до  викладання квалі-
фікованих педагогів.

Як прокоментував результа-
ти цьогорічного телефестивалю 
«Дитятко» менеджер Програми 
Ради Європи «Децентралізація 
і  територіальна консолідація» 
Андрій Гук, авторитетне журі 
було приємно вражене і  кіль-
кістю учасників творчого зма-
гання, і змістом та якістю пред-
ставлених відеороликів. Дитяча 
аудиторія, каже він, –  чутливий 
камертон новацій. Якщо вона 
жваво реагує на них, то це без-
заперечне свідчення: наша 
країна поступово змінюється 
на краще.

Автори роликів-перемож-
ців наприкінці року традицій-
но поїдуть до  французького 
Страсбурга, щоб наочно пере-
конатися: місцева демократія –  
це  своєрідний компас, який 
показує країнам нашого конти-
ненту шлях до  успішного і  за-
можного життя.

Олег ЯКОВЕНКО

Нагородження лауреатів міжнародного конкурсу «Тарасовими стежками»

ЧИСТЕ МІСТО – 
РЕАЛЬНІСТЬ!
Узвичаєну для всіх європейців 

методологію роздільного зби-
рання побутових відходів, до якої 
шведи, данці, голландці тощо зви-
кають заледве не з колиски, відне-
давна запровадили і  на  вінниць-
кому Поділлі.

Нині вихованці дитячих садків 
Тульчина вчаться розпізнавати 
кольори веселки дещо інакше, 
ніж їхні однолітки деінде. Вони 
вже достеменно знають (і  нага-
дують дорослим),  що до  синього 
контейнера варто класти лише 
використаний папір і  картон, 
до  жовтого –  пластикові пляшки, 
а до зеленого –  винятково скло.

Цьогоріч тут відкрили сучасний 
полігон для утилізації твердих по-
бутових відходів, установили дре-
нажну систему, обладнали зруч-
ні під’їзні дороги, потурбувалися 
про належні протипожежні захо-
ди тощо. Надалі планують спору-
дити сортувальну та  перероблю-
вальну станції.

Згадані роботи вже обійшлися 
громаді у 13 млн грн. Коштами до-

помогла держава та міжнародні ін-
ституції. Міська влада не змогла б 
самостійно розв’язати цю пробле-
му, передусім через нестачу віль-
них земель, тож знайшла спільну 
мову із довколишніми селами.

Знадобилася і  відповідна роз’яс-
нювальна робота. Депутати місь-
кради та  муніципальні службовці 
зустрілися з  громадським акти-
вом –  педагогами, медиками, сту-
дентством, школярами. На вулицях 
з’явилися симпатичні банери,  що 
наочно агітували за чистий Тульчин. 
Усі разом змогли переконати гро-
мадян,  що чистота довкілля, вчас-
не збирання і  переробка сміття –  
то запорука кращого життя не лише 
сьогодні, а й у майбутньому.

Міжмуніципальна співпраця ви-
знана одним з  трьох пріорите-
тів цьогорічного загальноукраїн-
ського конкурсу «Кращі практики 
місцевого самоврядування», який 
проводить вітчизняний Мінрегіон 
за  підтримки Програми Ради Єв-
ропи «Децентралізація і територі-
альна консолідація в Україні».

Олег ЯКОВЕНКО
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Через колишню членкиню 
у минулому Луганської 
громадської організації «СТАН» 
поетку Олену Заславську, 
яка вийшла з організації 
у березні 2014 року у зв’язку 
зі своїми сепаратистськими 
поглядами, які не відповідали 
поглядам організації, 
у сепаратизмі звинувачують 
лідера організації Ярослава 
Мінкіна і всю ГО «СТАН».

Любов ЯКИМЧУК

28
  жовтня група мо-
лодиків у  чорно-
му заблокувала 
вхід до  робочого 
приміщення ак-

тивістці «СТАНу»,  що тепер ба-
зується в  Івано-Франківську. 
Хлопці зупинили операційну ме-
неджерку ГО «Молодіжна орга-
нізація «СТАН», Олесі Архіпо-
вій відмовилися представитись, 
проте наполегливо просили зу-
стрічі з лідером організації Ярос-
лавом Мінкіним. Перекривши 
вхід до організації, молодики по-
грожували зірвати захід, запла-
нований на  вечір. Пізніше стало 
відомо, що вони є представника-
ми ГО «Карпатська січ».

На фейсбук-сторінці «Карпат-
ської січі» йдеться про таке: «Із 
початку заснування, авторам ЛУ 
«СТАН» властиві космополітизм 
та  відмова від української мови 
на  користь російської, прагнен-
ня позначити існування самобут-
ньої нової культури Луганщини, 
розкриття соціокультурних осо-
бливостей Донбасу». Це  є від-
вертою маніпуляцією хоча  би 
тому, що в організації, поки вона 
була літературною, брали участь 
і  російськомовні, і  українсько-
мовні автори (Дана Гайворон-
ська), а  деякі писали двома мо-
вами, як  ті  ж Олена Заславська, 
Анатолій Грибанов, Олександр 
Хубєтов.

Представникам заблокованої 
організації довелося викликати 
поліцію. «Чому ми думали,  що є 
небезпека не  тільки для членів 
та  членкинь організації, а  й для 
ширшого кола людей? На наш за-
хід мали прийти представники 

кількох країн: Німеччини, Спо-
лучених Штатів, Гани, Камеру-
ну, –  пояснює Мінкін, –  Оскіль-
ки люди, що говорили з Олесею, 
належать до  такої організації 
як  «Карпатська січ», на  банері 
якої нацистська свастика і напис 
про білу расу, ми мали серйозні 

причини хвилюватися за безпеку 
гостей» –  пояснює голова прав-
ління ГО «МО «СТАН».

Звинувачення у  сепаратизмі 
Ярослава Мінкіна виглядають 
дивно, бо саме через сепаратистів 
та  російських бойовиків він був 
змушений виїхати з  Луганська. 
Його ім’я було в  чорних списках 
луганських активістів, викладе-
них у  відкритий доступ, на  яких 
полювали сепаратисти. Також 
не  випадково для життя обрав 
саме галицьке місто Івано-Фран-
ківськ, українськомовне і  патрі-
отичне, де  й продовжив громад-
ську діяльність. Інша справа,  що 
представникам націоналістичних 
організацій, які виступили про-
ти «СТАНу», може не подобатися, 
як це буває в закритих консерва-
тивних суспільствах, його громад-
ська діяльність. Але тоді треба 
критикувати цю діяльність, аргу-
ментуючи, а  не  зводити наклепи. 
За наклеп, між іншим, стаття є.

Дуже докладний і посутній ко-
ментар із приводу франківського 
інциденту дав співзасновник ГО 
«СТАН» Костянтин Скоркін:

«Тиск та  наклепи на  громад-
ську організацію «CТАН» з боку 
ультраправих активістів «Кар-
патської січі» –  це  спроба зва-
лили проблеми з  хворої голови 
на  здорову. Це  спроба перетво-
рити «донбаське походження», 
попри політичні переконання, 
громадянську позицію, особис-
тий досвід людини тощо –  на тав-
ро, «якщо ти з  Донбасу –  ти ав-
томатично сєпар». Не  дивно,  що 
такі ініціативи виникають у  го-
ловах надміру патріотичних гро-
мадян. Адже і  на  державному, 
і  на  побутовому рівні вимушені 
переселенці часто зустрічаються 
з  дискримінацією та  упередже-
ністю. А будь-які погляди або дії 
громадських активістів  чи зви-
чайних людей з  Донбасу,  що ви-
кликають невдоволення, одразу 
тавруються як  прояви «сепара-
тизму».

Організація «СТАН»,  що була 
колись утворена в Луганську, за-
раз є загальноукраїнською пра-
возахисною і  культурною мере-
жею, яка бере учать у  проектах 
із  захисту прав людини, проти-
дії ксенофобії, сприяння розвит-

ку малих громад тощо. Більшість 
її  активістів вимушені були по-
кинули Луганськ у  2014-му че-
рез погрози та  переслідування 
з  боку прихильників так званої 
«русской вєсни», а та частина ак-
тиву, яка підтримала сепаратист-
ський рух, покинула лави органі-
зації через підтримку «СТАНом» 
Євромайдану. Фактично, навес-
ні 2014 року організація пере-
жила болісний розкол, але це був 
об’єктивний процес самовизна-
чення. Наша організація зробила 
вибір на користь України та євро-
пейських цінностей.

Через організацію у  Луганську 
пройшла велика кількість лю-
дей з  різними поглядами, адже 
головною ціністю «СТАНу» 
було налагодження діалогу, але 
якщо налагодити діалог із  ки-
мось не  вдалось, то  це  наша не-
вдача, але не наша проблема. Ми 
жили у  складному місті з  купою 

нерозв’язаних соціальних, еко-
номічних та культурних проблем, 
у  місті, де  у  людей часто-густо 
каша в  головах, коли вони вод-
ночас можуть перейматися про-
блемою культурного розвитку 
міста й мати дикі політичні іде-
али, тож доводилося працювати 
з усіма. До речі, досвід нашої ор-
ганізації, яка була носієм також 
і  української культури в  руси-
фікованому місті, у  багато разів 
складніший за  будь-які трудно-
щі, з якими стикалися в ті ж часи 
українські активісти у тому таки 
Франківську. Їм хоча  б не  дово-

дилося пояснювати нібито осві-
ченим людям, що Україна взагалі 
існує, а  от  ми мали це  доводити 
постійно під час роботи в Луган-
ську. Але нести відповідальність 
за  дії колишніх активістів, шлях 
яких давно й невідворотно розій-
шовся з  нашим, було  б цілкови-
тим абсурдом.

Зараз опоненти у  Франківську 
розповсюджують неправдиву ін-
формацію про те,  що «СТАН» –  
сепаратистська організація, під-
кріплюючи її  фото десятирічної 
давнини з  мережі Вконтакте 
(до речі, як не соромно націона-
лістам користуватись російським 
ресурсом, що заборонений на те-
риторії України?), коли ані про 
«ЛНР», ані про «сєпарів», ніхто 
в  Україні й гадки не  мав. А  ось 
із  наклепницькими листівка-
ми, активісти «СТАНу» добре 
знайомі, у  2014-му їхні будин-
ки обліплювали дуже подібною 
«агітацією» справжні донбаські 
сепаратисти, от  тільки звинува-
чення були іншими –  станівців 
називали «бандерами» та «гейро-
пейцями».

Але, звісно, їх турбує не  те, 
з  ким Ярослав Мінкін позував 
на фото у минулому, а те, що він 
робить зараз. Напад стався під 
час заходу, метою якого було 
сприяти розвит кові міжетніч-
ної толерантності. А  це, на  дум-
ку ультраправих, гріх більший, 
аніж сепаратизм. Адже їхній іде-
ал не відкрита до світу демокра-
тична Україна (за  що, власне, 
стояв Євромайдан), а  похмура, 
озлоблена закрита держава з ксе-
нофобським мілітаризованим 
суспільством. Ці погляди на май-
бутнє і  методи його досягнення 
більш подібні до тих, проти яких 
«СТАН» роками боровся у Луган-
ську. Однак там їх висловлювали 
прихильники «русского мира», 
з якими, буцімто, ведуть запеклу 
боротьбу «січовики», але вигля-
дають з ними братами-близнюка-
ми і за поглядами, і за методами. 
Так і хто тут після цього «сєпар»?»

Звісно,  що правим активіс-
там, до  яких належать члени ГО 
«Карпатська січ», не  буде подо-
батися діяльність лівих активіс-
тів зі «СТАНу»… Загалом ця си-
туація віддзеркалює проблеми 
українських переселенців і  з  Лу-
ганщини, і з Донеччини, і з Кри-
му, яким надто неохоче здають 
квартири, апріорі вважаючи се-
паратистами, чи обмовляють, чи 
влаштовують акції тиску, як у ви-
падку зі «СТАНом».

Довідка. ГО «Молодіжна орга-
нізація «СТАН»» –  недержавна 
організація, заснована на базі од-
нойменного літературного угру-
повання. Її  декларована мета –  
розвиток відкритого креативного 
громадянського суспільства че-
рез створення та підтримку куль-
турних, освітніх, соціальних 
та  правозахисних ініціатив. 
До 2014 року остаточно визначе-
не проукраїнське, проєвропей-
ське спрямування діяльності ор-
ганізації. Люди, які не  поділяли 
цих поглядів, пішли зі  «СТАНу» 
у тому ж 2014-му.

Олеся Архіпова

Ярослав Мінкін

Зустріч зі школярами 11–15 років в офісі ГО «Молодіжна організація «СТАН»

ЯКЩО З ДОНБАСУ, 
ТО СЄПАР?

НА ПЕРЕХРЕСНІЙ СТАНЦІЇ
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Сімдесят сьомий театральний 
сезон Луганський обласний 
академічний український 
музично-драматичний театр 
уже вдруге відкрив на сцені 
Сєвєродонецька. Цьогорічна 
прем’єра –  спектакль 
за повістю Григорія Квітки-
Основ’яненка «Конотопська 
відьма», що кілька років тому 
вже був у репертуарі цього 
театру в місті Луганську.
Артисти й глядачі вперше зу-

стрілися в  прекрасній, щойно 
відремонтованій споруді театру, 
адже сьогодні український театр 
на Луганщині –  це своєрідний ду-

ховний блокпост, а, точніше, обе-
ріг нашої духовності.

До мистецького прочитання по-
вісті «Конотопська відьма» вже 
не  раз зверталися українські 
митці. Згадаймо хоча б кінофільм 
«Відьма» (кіностудія імені О. До-
вженка, 1990 р.) за сценарієм Бог-
дана Жолдака.

Щодо сценічного відтворен-
ня змісту повісті, тут домінує ідея 
літературного твору Григорія 
Квітки-Основ’яненка: сатиричне, 
гротескне відтворення останньо-
го періоду в  історії українського 
козацтва,  що на  тодішній Слобо-
жанщині перетворилося на такий 
собі нікчемний додаток до колоні-
альної системи Російської імперії. 
І чого там гріха таїти, адже Г. Квітка-
Основ’яненко один із  перших 
в  українській літературі (повість 
написана в  1833 році, надрукова-
на в 1837) рішуче заперечив літо-
писне, народно-поетичне та  літе-
ратурне козацьке міфотворення, 
а  в  символічно-алегоричній фор-
мі відтворив суспільну, морально-
етичну деградацію козацтва,  що 
відбувалася під впливом чужорід-
ної сили –  агресивної імперської 
політики Росії.

Навіть козацькі звання –  пол-
ковник, сотник, писар, хорунжий, 
суддя –  є суто номінальними, 
бо  давно втратили свою першо-
основу (недаремно  ж у  виставі 
з’являється образ уже покійного 
старого Забрьохи). Єдина життє-
ва справа конотопської сотні, що 
пов’язана зі старовинною, начеб-
то, традицією –  це намагання сот-
ника Микити одружитися. Однак 
і тут не обходиться без вульгари-
зації, застосування відьомської 
сили,  що теж є символом усього 
негативного, аморального.

Саме джерела первісного міфу, 
які продовжилися у  народній 
карнавальній культурі середньо-
віччя, а  на  українському ґрунті 
набули вертепної форми, стали 
основою для сучасного сценічно-
го відтворення цього класичного 
літературного твору. Поєднання 
реалістичного з  міфічним (навіть 
фантастичним) стало провідним 

художнім засобом для вдалої ре-
алізації творчого задуму автора 
інсценізації, постановки та музич-
ного оформлення, художнього 
керівника театру, заслуженого ді-
яча мистецтв України Володимира 
Московченка,  що повною мірою 
надав змогу реалізуватися твор-
чому потенціалові та  енергії мо-
лодих акторів, а  особливо танцю-
вальній пластиці та  вокальним 
здібностям артистів-вертепників. 
До  чудового гротескно-сатирич-
ного дуету сотника Микити За-
брьохи (актор Олександр Михай-
лов) та  писаря Пістряка (актор 
Володимир Благий) органічно до-

далися Дем’ян Судденко (актор 
Олександр Глянцев), хорунжівна 
Олена (актриса Дар’я Штомпель) 
та заслужена артистка України На-
талія Карчкова, яка талановито зі-
грала вже традиційний сценічний 
образ Явдохи Зубихи, відьми ко-
нотопської. Основний художній 
прийом у  виставі –  це  зображен-
ня бездуховності, тобто низького 
в житті людини, засобами високої 
духовності: карнавального дій-
ства, вертепу, де переважно речи-
тативом виконуються здебільшого 
родинно-побутові пісні в поєднан-
ні з  ритмомелодикою пластичних 
танців. Така художня цілісність різ-
ко протилежного в  образній сис-
темі одного драматичного дійства, 
насправді, є постмодерною озна-
кою сценічного мистецтва.

За режисерським задумом жан-
рова специфіка цього драматич-
ного дійства визначається як  реп-
бурлеск. Думається,  що ніякого 
сценічного «переодягнення» літе-
ратурних героїв повість Г. Квітки-
Основ’яненка не  потребує, адже 
про абсолютне образне знецінення 
та сатиричне приземлення колиш-
ньої козацької героїки вже подбав 
сам письменник. А сучасне її про-
читання творчим колективом Лу-
ганського обласного академічного 
українського музично-драматич-
ного театру ще раз збагатило палі-
тру творчого задуму.

Олексій НЕЖИВИЙ

ТЕАТР

«Краща п’єса п’ятиріччя» –  
нагороду під такою назвою 
вручено на V Фестивалі 
витончених мистецтв 
«АМПЛУА». Її отримав відомий 
український драматург, 
режисер і актор Олександр 
Вітер за п’єсу «Ніч  вовків».

Лідія ОРЛЕНКО

П
’єсу представили 
на  фестивалі у  2013 
році. Свого часу твір 
відзначено і  найви-
щою вітчизняною лі-

тературною нагородою «Коро-
нація слова».

За п’ять років фестиваль отри-
мав близько 200 драматургіч-
них творів. За  п’єсами, обрани-
ми професійними режисерами, 
здійснено понад 60 сценічних 
втілень, зокрема 12 –  цього року.

Організатор фестивалю –  Ака-
демія творчості «АМПЛУА». Як 
повідомила її креативний дирек-
тор, арт-директор фестивалю, 

актриса, сценарист, драматург, 
член НСТДУ Тетяна Щастіна, 
митців запросив до  себе Запо-
різький академічний обласний 
український музично-драматич-
ний театр імені В. Магара. Голов-
ний режисер театру Тетяна Ле-
щова допомогла зібрати творчу 
молодь, гостей із  різних куточ-
ків країни. Серед них –  відомий 
український драматург, режисер 
і актор Олександр Вітер та режи-
сер, заслужена артистка України 
Людмила Колосович. Відбули-
ся постановки та  обговорення 
п’єс у виконанні колективів теа-
трів імені В. Магара, «Vie» та ма-
гістратури кафедри акторської 
майстерності та  дизайну Запо-
різького національного універ-
ситету, керівник курсу –  заслу-
жена артистка України Наталія 
Соколовська.

На відкриття до  Києва завіта-
ли учасники першого фестива-
лю 2013 року –  випускники ка-
федри акторської майстерності 
та  дизайну Запорізького на-
ціонального університету. Тоді 

вони збурили хвилю сучасного 
театрального мистецтва у Запо-
ріжжі, познайомивши містян 
із новим для них жанром ескіз-
ної вистави. Андрій Новіченко 
і  Тарас Аврамець того  ж року 
взяли участь у пластичній драмі 
«Муза для вампіра» (автор і ре-
жисер –  Тетяна Щастіна). Виста-

ву представили у  Запорізькому 
муніципальному театрі-лабора-
торії «Vie».

Фестиваль «АМПЛУА» єднає 
сучасних класиків і  шануваль-
ників класики. У  2017-му від-
булося близько 50 культурних 
заходів (20-21  жовтня у  Запо-
ріжжі, 28-30  жовтня у  Києві) –  
читання сучасної драматургії, 
вистави, виставки, екскурсії, 
концерти, майстер-класи, твор-
чі зустрічі.

У фестивалі беруть участь і ака-
демічні театри, і  незалежні теат-
ри й режисери. Серед найактив-
ніших: Запорізький академічний 
обласний український музично-
драматичний театр імені В. Мага-
ра, Запорізький Муніципальний 
театр «Vie», Запорізький обласний 
театр юного глядача, київський 
театр «Театральна лабораторія». 
Студенти кафедри акторської 
майстерності Запорізького на-
ціонального університету беруть 
участь у сценічних втіленнях п’єс 
фіналістів фестивалю.

Серед авторів-конкурсантів, 
поряд із  молодими, є й сучасні 
класики, члени НСПУ, лауреа-
ти «Коронації слова» та  інших 
відзнак. «Складається вражен-
ня,  що українськомовної дра-
матургії немає, тому люди ці-
кавляться заходом. Тетяна 
Щастіна –  моя учениця. Ми на-
магаємося дати можливість мо-
лоді показати себе», –  каже Юлія 
Гасиліна, художній керівник ки-
ївського театру «МІСТ».

«У пошуках нової української 
драматургії побувала на  фести-
валі у  Запоріжжі. Одна з  п’єс, –  
Неди Нежданої, проти абортів, 
так зачепила мене, глядачів, і ко-
лектив театру імені В. Магара, що 
керівництво взяло її  до  репер-
туару. Це  результат!», –  резюмує 
Людмила Колосович.

Фото надані фестивалем «АМПЛУА»

«Хуліган і диворукавиця». Автор – Тетяна Щастіна, режисер Наталія Соколовська, 
м. Запоріжжя

Неда Неждана, Олександр Вітер, Тетяна Щастіна

«Рівняння з трьома невідомими». Автор – Олена Балагура, режисер Борис Філімонов. Київ

У ПОШУКУ НОВОЇ 
ДРАМАТУРГІЇ

«КОНОТОПСЬКА 
ВІДЬМА» НА СЦЕНІ 
СЄВЄРОДОНЕЦЬКА
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«Переосмислюючи Європу: 
Україна» / Rethinking 
Europe: Ukraine

У столиці Швеції –  Сток-
гольмі на  престижному 
концертному майданчи-
ку Musikaliska відбувся 
фестиваль української 

музики «Переосмислюючи Євро-
пу: Україна». Чи не  вперше в  та-
кому обсязі шведська публіка по-
знайомилася і  відкрила для себе 
музику українських композиторів 
від Дмитра Бортнянського, Мико-
ли Лисенка, Миколи Леонтовича 
до  наших сучасників –  Миросла-
ва Скорика, Ганни Гаврилець, Ле-
оніда Десятнікова, Сергія Різоля 
та Кирила Стеценка.

У залі, в  якому багато років 
проходила церемонія вручен-
ня Нобелівської премії, зібрала-
ся переважно шведська публіка: 
дипломатичний корпус, члени 
королівської родини, зокрема 
принцеса Крістіна, сестра коро-
ля Карла XVI Густава та  укра-
їнці,  що живуть у  Стокгольмі. 
Прийом був таким теплим і  по-
важним,  що під час виконання 
Молитви за Україну Лисенка зве-
деним дитячим хором «Щедрик» 
та  Adolf Fredriks Musikklasser –  
увесь зал встав. У  якомусь сен-
сі –  очікувано, адже за  останнім 
опитуванням в  11 країнах ЄС 
саме шведська громадська думка 
є найбільш позитивно налашто-
ваною щодо України: нас підтри-
мують 65% населення. Можливо, 
це  закономірність, оскільки від 
заснування варягом Рюриком ди-
настії, відносини між шведськи-
ми королями та Київською Руссю 
були близькі упродовж багатьох 
століть, а Ярослав Мудрий навіть 
був одружений з Індігердою –  до-
чкою короля Улофа Шетконун-
га. Тобто історичних зв’язків нам 
не бракувало ніколи. Але ж тепер, 
коли Україна досі вимушена ви-
борювати своє право на незалеж-
ність, кожний крок у сенсі куль-
турної дипломатії між нашими 
країнами стає, справді, історич-
ним. Особливо на тлі агресивної 
культпропагандистської політи-
ки Росії.

Власне, ця експансія саме у Шве-
ції і дала привід засновниці фес-
тивалю, шведсько-українській 
піаністці Наталії Пасічник щось 
змінити у цьому сенсі. Вона напи-
сала статті в центральні шведські 
ЗМІ, де доволі категорично та ар-
гументовано розкритикувала ша-

лене російське представництво 
на  стокгольмській культурній 
мапі під час фактичної війни Росії 
проти України та окупації Криму. 
Слово зразу  ж було підкріплено 
справою, і  на  громадських заса-
дах було створено Український 
інститут у  Швеції, проведено 
кілька знакових культурних по-
дій, зокрема анімаційний та  кі-
нофестивалі й, нарешті, перший 
масштабний фестиваль україн-
ської музики.

Тетяна Калита, директор Між-
народного інституту культур-
ної дипломатії: «На жаль, Укра-
їна залишається terra incognita 
для пересічного європейця, який 
послуговується «офіційною» 
думкою про нас, почерпнутою не-
рідко з  російських джерел. Для 
нього ми є пасивним предметом 
політичних перемовин, об’єктом 
гуманітарної допомоги. За  таких 
умов дуже важливо зарекомен-
дувати себе суб’єктом дій, самим 
«створювати» потрібні нам по-
дії, і  формувати враження про 
себе, щоб «світ знав нас з наших 
вуст». Перший музичний фести-
валь, ініційований Українським 
інститутом у  Швеції, відповідає 
нашим прагненням фігурувати 
в  європейському культурному 
просторі як  СУБ’ЄКТ, а  репер-
туар та  виконавський рівень на-
ших музикантів свідчать про на-
лежність до цього простору. Вони 
і є тими вустами, що здатні гідно 
представляти Україну в світі».

Загалом під час фестивалю 
виступило 150 молодих та  зо-
всім юних музикантів з  Украї-
ни та  Швеції. Була представле-
на інструментальна, оркестрова 
та хорова музика. Добре вибуду-
вана програма складалася з  ди-
намічних і  контрастних сольних 
та  ансамблевих номерів і  стала 
справжнім екскурсом в  україн-
ську музику ХVIII –  ХХ ст. Плей-
лист головного фестивального 
концерту подарував публіці пре-
красну нагоду почути невідомі 
їм твори славетних українських 
композиторів. В  одному концер-
ті разом виступали академічний 

симфонічний оркестр «INSO-
Львів», дитячий хор «Щедрик», 
солісти –  лауреати міжнародних 
конкурсів, переселенці з Донбасу: 
Максим Шарпар (ф-но, Єнакієве), 
близнята Софія та  Анна Кисляк 
(скрипка, Донецьк), Львів’янин 
Степан Сивохіп (гобой), скри-
паль Назар Плиска (Варшава) 
та найстаріша хорова школа Шве-
ції Adolf Fredriks Musikklasser. 
Діти не тільки змогли продемон-
струвати свій талант у  Швеції, 
але й виступили на  одній сцені 
з  усесвітньо відомими музикан-
тами: піаністкою Наталією Пасіч-
ник та шведським віолончелістом 
Якобом Кораньї.

Треба сказати,  що цей акцент 
на обдарованих дітях, зроблений 
засновниками фестивалю та його 
партнерами –  Міжнародним ін-
ститутом культурної дипломатії 
і  Центром культурних ініціатив 
Responsible Future (Відповідальне 
майбутнє) –  суголосний надзви-
чайно зворушливому ставлен-
ню шведів до дітей. І вони пока-
зали високий виконавський клас 
та  надзвичайно цікавий і  різно-
манітний репертуар. Спочатку 
на  спільному концерті Щедри-
ка та  Adolf Fredriks Musikklasser 
в Eric Erikssonhallen, де наш дитя-
чий хор продемонстрував серйоз-
ну і  глибоку програму. До  речі, 
діти шведської спеціалізованої 
музичної школи Adolf Fredriks 
Musikklasser Farsta, де  навчаєть-
ся 900 учнів, були вражені рів-
нем виконання українців і сказа-
ли, що це чудовий хор, найкращі 
скрипалі і піаніст у Європі. Після 
виступів їх довго не  відпускали, 
ставили запитання, діти спілку-
валися на свої «професійні» теми. 
Власне, це  й було одним із  за-
вдань Наталії Пасічник: «Дати 
можливість молодим талантам 
з  України, які вже встигли пере-
жити втечу від війни, побудува-
ти приязні стосунки з їхніми ко-
легами-однолітками, відкрити 

шлях до  взаєморозуміння через 
музику, як  об’єднувальний фак-
тор. Адже музика –  найбільш ци-
вілізована мова, яку має людство. 
Це  шлях комунікації поза часом 
і кордонами».

Потім був тріумф на  Гала-кон-
церті в Musikaliska.

Софія та Анна Кисляк, що після 
переселення навчаються в спеціа-
лізованій музичній школі ім. Ве-
риківського у  Києві, –  показали 
себе віртуозними артистками.

П’ятнадцятирічний піаніст 
Максим Шарпар –  лауреат та  фі-
наліст кількох міжнародних 
конкурсів,  що зараз живе один 
у  школі-інтернаті, оскільки мати 
і  батько не  мають можливості 
переселитися з  зони АТО, про-
демонстрував особливу гармо-
нійність виконання, вільний піа-
нізм, шляхетність й інтелігентну 
манеру, а зігравши у чотири руки 
з Наталією Пасічник знаменитий 
«Канкан» Мирослава Скорика 
просто «розірвав» шведів.

Десятирічний гобоїст зі Львова 
Степан Сивохіп був артистичним 
та яскравим. Він явно отримував 
задоволення від гри в  супроводі 
вже добре знаного у Європі злаго-
дженого симфонічного оркестру 
«INSO-Львів» (диригент Володи-
мир Сивохіп).

Скрипаль Назар Плиска опи-
нився на  фестивалі в  останній 
момент, оскільки замінив дівчин-
ку, яка раптово захворіла. Юний 
музикант не просто виручив ко-
лежанку, а й здійснив маленький 
подвиг: вивчив за 2 дні новий для 
себе твір Кирила Стеценка, при-
летів о 6-й ранку та ще й прекрас-
но виступив, вразивши публіку 
тонким відчуттям музики, філі-
гранним і  ніжним скрипковим 
звуком. Не  дарма Назар у  мину-
лому році взяв на Стокгольмсько-
му Міжнародному конкурсі SIMC 
V одразу дві перші премії!

«Дитячі таланти –  це  майбутнє 
країни. Особливо важливо гово-

рити мовою таких талантів у сві-
ті в конфліктні часи, які нині пе-
реживає наша країна. Сьогодні 
важливо звучати мирно для тих, 
хто хоче бачити і  чути Украї-
ну як  частину європейської ро-
дини», –  каже Клавдія Шевелюк, 
директор з  розвитку Responsible 
Future.

У гала-концерті прозвучала 
і  цікава прем’єра твору однієї 
з найвідоміших сучасних компо-
зиторів Швеції Андреа Тарроді –  
концертино Пісні неба/Songs of 
the Sky, написаного спеціально 
для цього фестивалю і присвяче-
ного Наталії Пасічник на  осно-
ві української та  шведської на-
родних мелодій. Надзвичайно 
виразна й емоційно промовиста 
музика, написана з  чудовим ро-
зумінням особливостей вико-
навського стилю Наталії, тепер 
стане символом сучасних укра-
їно-шведських музичних відно-
син.

Саме під час цієї світової 
прем’єри особливо відзначив-
ся симфонічний оркестр «INSO-
Львів», який наступного року 
святкуватиме свій 20-літній юві-
лей. І  хоча музиканти колекти-
ву не  набагато старші, вони пре-
красні та професійні у виконанні 
музики в різних стилях і жанрах. 
Звучать чисто й насичено, чують 
і  відтворюють усі найменші ню-
анси і виконуючи суто оркестро-
ві твори, і  акомпонуючи юним 
солістам  чи сформованим музи-
кантам –  Пасічник і Кораньї.

Також уперше в Швеції прозву-
чав фортепіанний концерт Фран-
ца Ксавера Моцарта (сина В. –  
А. Моцарта), який прожив більшу 
частину свого життя у  Львові. 
Бездоганно блискуче виконан-
ня цієї буквально феєричної му-
зики Наталією Пасічник у  супер 
елегантному супроводі оркестру 
«INSO-Львів» остаточно переко-
нало публіку, що українська ака-
демічна класична музика та її ви-
конавська школа –  це  музичний 
скарб, який треба відкрити щоб 
закохатися в  нього назавжди 
і стати його прихильниками і по-
пуляризаторами. Думається,  що 
тоді такі ініціативи матимуть 
не  лише культурно-мистецький 
сенс і перспективу налагоджува-
ти стосунки й обміни, але й фор-
муватимуть імідж нашої краї-
ни, почнуть впливати на  якісно 
інакше ставлення європейців 
до  України як  самостійної та  са-
модостатньої країни, якій є чим 
пишатися і  що показати в  євро-
пейських столицях на  найкра-
щих концертних майданчиках 
 Європи.

Ольга СТЕЛЬМАШЕВСЬКА
Фото надані Міжнародним інститутом 

культурної дипломатії

ПЕРШИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ У ШВЕЦІЇ

За роялем Максим Шарпар, 15 років

Скрипаль Назар Плиска
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Кривий Ріг –  не лише 
промислове місто, місто 
руди і металу, а й культурний 
центр, який збагачує новими 
гранями сьогоднішній день, 
зберігає найкращі надбання 
минулого, відкриває світ 
прекрасного. Щорічно в місті 
проводиться понад 40 творчих 
фестивалів та конкурсів –  від 
міських до міжнародних.

З
а ініціативи та підтрим-
ки Криворізького місь-
кого голови Юрія Віл-
кула у Кривому Розі був 
проведений І-й Між-

народний фестиваль козацької 
пісні, на  який з’їхались близь-
ко 1000 учасників. У  фестивалі 
взяли участь дитячі та  дорослі 
аматорські колективи: 11 хо-
рових і  40 вокально-фольклор-
них колективів із  Кривого Рогу 
та шести областей України (Дні-
пропетровської, Чернігівської, 
Полтавської, Кіровоградської, 
Київської, Запорізької), а  також 
запрошені гості з Австрії, які так 
цінують козацьку пісню.

Усіх учасників фестивалю 
та його гостей об’єднала любов 
до пісні, до живильного джере-
ла народної творчості. Святкова 
програма фестивалю була дуже 
насиченою та  різноманітною. 
Козацькі традиції виявилися 
практично в  усьому: вистав-
ках та  майстер-класах 27-ми 
майстрів декоративно-ужит-
кового мистецтва, членів Кри-
ворізького осередку Національ-
ної спілки майстрів народного 
мистецтва України. Найпопу-
лярнішими були майстер-класи 
народних майстрів з  лялькар-
ства (Марина Д’яченко, Наталія 
Паук та Юліана Біла), петриків-
ського розпису (Світлана Чер-
вякова), бісероплетіння (Тетяна 
Банічук, Галина Левашкевич), 
витинанки (Тетяна Яценко), 
розпису виробів із глини (Оль-
га Кощавська), соломоплетін-
ня (Олена Чернишова), вибійки 

(Наталя Онищенко), вишиван-
ня (Ольга Щербіна).

Члени Національної спілки 
майстрів народного мистецтва 
України Маріанна Любас, Оль-
га Литвинчук та  Валерій Лю-
бас провели мистецьку акцію 
«З глиною у долонях –  з думками 
про споконвічне».

Глина –  жива, і  людина, три-
маючи глину в руках, передає їй 
своє тепло, свої думки, почуття. 
Саме тому було запропоновано 
учасникам колективного май-
стер-класу взяти у  руки грудку 
глини, подумати про споконвіч-
не, про любов, про мир, про до-
бро, загадати бажання та  дода-
ти ту  грудку глини до  спільної 
скульптури козака Мамая, коза-
ка, що є символом волі, мужнос-
ті, сили, віри у найкраще нашого 
народу. І  якщо кожен на  цьому 
святі передасть часточку сво-
їх думок про споконвічне, вони 
сконцентруються в  цьому коза-
кові й відправлять посил у Всес-
віт, і  настане мир, і  запанує до-
бро на усій землі!

Відвідувачам фестивалю під-
приємці запропонували багато 
різноманітних розваг – катання 
на  електромобілях, поні, конях, 
гру в тирі та зі смішариками, ро-

зіграші з призами, тощо; широ-
кий асортимент національних 
страв: борщ, вареники, галушки, 
куліш, млинці, імбирні пряники, 
смачні десерти, випічку, тістечка 
тощо, серед напоїв –  глінтвейни, 
медовуха, чаї. Усі відвідувачі за-
ходу мали змогу відчути колорит 
національного смаку.

У семи козацьких куренях ви-
рувала національна культурно-
розважальна програма. Кожен 
район міста використовував 
національну і козацьку симво-
ліку, предмети ужиткового по-
буту, цікаві композиції в укра-
їнському стилі. А  запашний 
козацький куліш збирав у  ку-
ренях сотні мешканців та  гос-
тей міста.

Біля пам’ятника «Козак-Кри-
вий Ріг» вишикувалися учасни-
ки та  гості фестивалю. Розпо-
чалось театралізоване дійство 
урочистою ходою, у  якій взяли 
участь: громадська організація 
«Січ», почесна президія у складі 
членів виконкому Криворізької 
міської та  семи районних рад, 
народних депутатів України, 
почесних громадян міста та Ге-
роїв України, керівники підпри-
ємств та організацій, творчі ко-
лективи.

Свято продовжилося у  парку 
Героїв, біля пам’ятника Козаку 
Мамаю –  своєрідного духовно-
го символу України (відкрито 
пам’ятник у  2016 році, автор –  
В. Токар).

Керівники 14 делегацій, що до-
лучилися до  козацького пісен-
ного свята, нагороджувалися 
сувенірними тарілями з  петри-
ківським розписом, які виготови-
ла криворожанка Віта Клеветен-
ко, народний майстер України.

З професійної сцени в  цей 
святковий день прозвучало по-
над 100 козацьких задумливих, 
щемливих, маршових, жартівли-
вих творів.

Слухаючи козацькі пісні, по-
стійно відчуваєш перегук мину-
лого із сьогоденням.

ПЕРШИЙ МІЖНАРОДНИЙ 
КОЗАЦЬКИЙ

Кобзарі –  це Володимир 
Єсипок, Надія Брояко, Людмила 
Федорова, Любов Мандзюк, 
Юліан Кітастий відповідно 
з Києва, Харкова, Нью-
Йорка. Це –  журі фестивалю. 
А кобзарики –  це 200 його 
учасників, дітей і дорослих, 
дуетів, тріо й ансамблів, 
і навіть капел бандуристів.
Отаке свято раз на  два роки 

збирає усе можливе і неможливе 
кобзарство на  Волині, в  Луцьку, 
і Палац культури міста не вміщує 
всіх лучан, охочих долучитися 
до  співу найнароднішого інстру-
мента України –  бандури.

Зірки фестивалю –  народна ар-
тистка України Світлана Мирво-

да, яка народилася і  виросла тут, 
на Волині і молодіжний гурт «Шпи-
лясті кобзарі» –  то  була дивовиж-
на енергія української пісні та ко-
зацького непереможного духу!

Серед гостей –  композитор 
Алла Мігай, яка зібрала аудиторію 
від 10 до 70 років. «Це була чудо-
ва зустріч, на  яку я  приїхала за-
студжена, зовсім безголоса, але 
я тільки грала, бо мої пісні такі ві-
домі на Волині, що їх співав увесь 
глядацький зал, а я тільки акомпа-
нувала на роялі».

Перлинкою фес-
тивалю став виступ 
співачки, майстрині 
Ольги Угнівенко, яка по-
дарувала кобзарям свою 
авторську пісню «Ти бан-
дуронько-сестрице золо-
тоголоса», Цією піс-
н ею - п од ару нко м 
відкрився концерт 
переможців кон-
курсу «Волинський 
кобзарик –  2017».

Якщо відверто, фести-
валь кобзарів був лише 
приводом ще  раз 
побувати в  Луцьку, 
бо це чарівне місто 
притягує як  маг-
ніт своєю кра-
сою. Луцьк зу-
стрів дощем 
і  вітром, але 
ми не  мо-
гли не  відві-

дати замок Любарта, краса якого 
під сірим похмурим небом вигля-
дала ще  суворішою. У  музеї кни-
ги ми не  тільки сховалися від 
дощу і вітру, а ще й трохи почита-
ли старослов’янською старовинні 
книжки, датовані XIV –  XV століття-
ми. і  навіть перегорнули сторінки 
найперших нотних збірок псалмів 
Давида, які виглядали майже так, 
як і сьогоднішні друковані ноти. Тож 
почитали і  поспівали, торкаючись 
живих сторінок історії друкарства.

Миколу Микитовича Голованя 
називають сьомим дивом Воли-
ні, бо його будинок «з химерами» 
не  має аналогів ніде у  світі. Хоча 
слово «химери» не відповідає тим 
скульптурам, якими майстер при-

красив свій палац, це ангели і де-
мони, леви і  мадонни, птахи і  ру-
салки і різні дивовижні істоти, яких 
ще й світ не бачив, а Головань ви-
рубив з каменю або зліпив із гли-
ни. Він має звання «почесний гро-
мадянин міста», а  заслуженого 
художника так і не дали. Сотні екс-
курсій приїздять до  Луцька саме 
заради його дивовижного будин-
ку, а  скромного майстра-каменя-
ра чиновники від культури ніби 

не  помічають. Так і  живе 
один з  найкращих 
скульпторів світу неви-

знаним на  своїй зем-
лі, та широко відомий 
у  світі, разом зі  сво-

їм рудим котом і  фан-
тастичними витворами 
своєї невичерпної фан-

тазії і золотих, працьо-
витих рук.

Однією з  останніх 
робіт М.   М. Голованя 

є козак Мамай, 
про долю якого 
народ складав 

легенди і  піс-
ні. Можливо, 
це  саме ті піс-

ні, які прозвуча-
ли на  фестивалі 
«Волинський коб-

зарик» у  Луцьку, 
на  якому і  нам по-

щастило побувати.

Алла МІГАЙ, композитор

КОБЗАРІ       
  І КОБЗАРИКИ
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Продовження. 
Початок у «КіЖ» № 27 від 7 липня 2017 р.

Ольга ПУГАЧ

ЖОРЖ ШАРПАК
У 1992 році Нобелевську премію 

з  фізики отримав французький 
вчений Жорж Шарпак –  за  від-
криття та  створення детекторів 
частинок. Жорж Шарпак, при 
народженні –  Григорій Харпак 
(1.08.1924-29.09.2010) народився 
у містечку Дубровиця (тоді Поль-
ща, нині –  Рівненська область 
України) в  небагатій єврейській 
родині. Батьки –  Мотл Харпак 
та Хана Шапіро, в їхній сім’ї роз-
мовляли на ідіш.

Родини батьків хлопчика віддав-
на мешкали у  Сарнах, неподалік 
Дубровиці, там і  пройшли його 
перші роки. Зі  спогадів Ж. Шар-
пака: «Юнаки та  дівчата ставали 
разом у коло, танцювали, співали. 
Яскраві жіночі костюми, червоні 
чобітки та головні убори з довги-
ми стрічками додавали емоцій».

Сарна та  Дубровиці належали 
до багатонаціональної Волинської 
губернії, яка за етнічним складом 
мала тоді українського населен-
ня понад 70%. Близько 14% єв-
рейського та 9% польського люду 
мешкало, здебільшого, у містах.

Через Сарни проходить гілка 
поліської залізниці –  від Києва 
на  Ковель, неподалік якого і  Ко-
лодяжне, в  якому Леся Українка 
провела дитячі та юнацькі роки.

У Сарнах на вулиці Веселій ро-
дина батька тримала мануфак-
турну крамницю. Вулицю місця-
ни так назвали, певно, тому,  що 
дядько Гриця полюбляв розпові-
дати смішні єврейські історії. Зга-
дують, Шарпак і сам умів розвесе-
лити будь-яку компанію.

На якийсь час родина переїхала 
до  Палестини, де  батько працю-
вав на  будівництві каменетесом, 
але через спекотний клімат, який 
шкодив здоров’ю хлопчика, роди-
на повернулася до Сарн.

Вже в  гімназії, до  якої вступив 
Гриць, терміново вивчивши поль-
ську мову, вчителі звертають ува-
гу на  здібності хлопчика. Поль-
ська була вже його четвертою 
мовою. На  початку 30-х родина 
переїздить спочатку до Варшави, 
а  потім до  Франції, де  Григорій 
і  отримує, за  правилами фран-
цузької граматики, нове ім’я 
і прізвище –  Жорж Шарпак.

Під час Другої світової ві-
йни 19-річний Жорж вступає 
до Руху Опору, у 1943 потрапляє 
до  в’язниці, а  у  1944 –  до  на-
цистського концтабору Дахау. 
Він вважав, що вижити в таборі 
йому допомогло знання кількох 
мов.

Після війни –  навчання в  лі-
цеї та в «Школі Шахт», де у 1948 
Шарпак здобуває ступінь бака-
лавра гірничої справи. У  1954 р. 
здобуває ступінь доктора наук 
у сфері ядерної фізики в Коллеж 
де Франс, де працює в лаборато-
рії Фредеріка Жоліо-Кюрі. Від 
1959 року він стає дослідником 
у Європейському центрі ядерних 
досліджень («ЦЕРН») у  Жене-
ві, професором Школи вивчення 
фізики та хімії у Парижі, від 1985 
року –  член Французької Акаде-
мії наук.

Про свій винахід, за  який став 
нобеліантом, Шарпак сказав: 
«Така собі невеличка штуковина 
10х10 сантиметрів».

Очевидці згадують, як його зем-
ляки восени 1992 відреагували 
на  нагородження вченого: «Бу-
динки в  Тернополі були заклеє-
ні плакатами –  «Шарпак-украї-
нець!», «Слава Шарпаку!»

Кошти від премії вчений вико-
ристав для розробки детектора 
для дослідження структури ДНК 
та ракових пухлин.

Помер Жорж Шарпак у Парижі.
Його молодший брат Андре 

Шарпак народився у  1930 р., 
став французьким кіноактором 
і режисером. Інші члени родини 
Шарпака загинули в Освенцимі.

В інтерв’ю на французькому те-
лебаченні у  дні свого 75-річного 
ювілею, вчений з теплотою згаду-
вав свою Батьківщину –  Україну: 
«Всесвіт мого дитинства, де я був 
Грицько Харпак».

ІГОР ТАММ
У 1958 році Нобелівську пре-

мію з  фізики отримали радян-
ські вчені І. Є. Тамм, І. М. Франк 
та  П. О. Черенков –  за  розробку 
теорії випромінювання. Один 
з  них –  наш земляк, розкажемо 
про це.

Ігор Тамм (26.06.1895–12.04.1971) 
народився у Владивостоці, де його 
батько, Євген Тамм, працював 
на той час.

Дід ученого Теодор Тамм, похо-
дженням з  Тюрінгії, можливо –  
з німців, у середині ХІХ сторіччя 
переїхав до Херсону, де одружив-
ся з донькою місцевого поміщика.

Цікавий родовід у матері вченого, 
О. М. (Давидової) Тамм –  по одній 
лінії вона з обрусілого грузинсько-
го роду, по другій –  українка з сім’ї 
Кобилянських, предок яких –  ку-
рінний отаман Запорозької Січі –  
був одружений з  дочкою крим-
ського хана Гірея.

Приїхавши у  1894 році до  Вла-
дивостока на будівництво Транс-
сибу, через три роки родина 
Таммів повертається в  Україну –  
Євгена Тамма запросили до Єли-
саветграду (пізніше –  Кіровоград, 
нині –  Кропивницьке) на  пре-
стижну роботу.

У Єлісаветграді Ігоря Тамма від-
дали в місцеву чоловічу класичну 
гімназію.

Ігор Тамм, розмовляючи росій-
ською, в  анкеті зазначав: «Добре 
володію англійською, французь-
кою, німецькою, володію слабо 

українською, італійською, гол-
ландською мовами». В  гімназії 
початку ХХ сторіччя українська 
мова, природньо, взагалі не  ви-
вчалася.

По закінченні у  1913 році гім-
назії, батьки відправляють Ігоря 
до  Единбурзького університету 
в Шотландію, але через рік він пе-
реводиться до Московського уні-
верситету на  фізико-математич-
ний факультет.

З початком першої світової 
війни студент Тамм іде добро-
вольцем на  фронт «братом ми-
лосердя». Під час Жовтневого 
перевороту 1917 року представ-
ляв Єлисаветград на  Першому 
Всеросійському з’їзді Рад –  від 
партії меншовиків. Після закін-
чення університету 1918 року 
він починає викладати в  Тав-
рійському університеті в  Сім-
ферополі, а в 1921–1922 роках –  
в  Одеському політехнічному 
інституті.

Ще у 1917 р. Ігор Тамм одружив-
ся з Наталією Шуйською. Наталія, 
як і бабуся Ігоря, і мама, походила 
зі знатної, добре освіченої родини 
херсонських поміщиків. У подруж-
жя було двоє дітей: син і донька.

Від 1922 року Тамм працює у Мо-
скві, стає професором Московсько-
го університету, академіком АН 
СССР. Він був знайомий з  М. Бо-
ром, П. Еренфестом та А. Ейнштей-
ном, дружив з П. Діраком.

Разом з  Сахаровим він керу-
вав розробкою водневої бом-
би, успішне випробування якої 
відбулося на  Семипалатинсько-
му полігоні у  1953 році. Певно, 
саме тому в  ті роки Ігоря Тамма 
не дуже популяризували.

На «зірковому» життєвому шля-
ху І. Тамма були не лише перемоги. 
У 1937-му були розстріляні як «во-
роги народу» його улюблений 
брат Леонід, інженер-хімік, його 
друг та  однокурсник по  Един-
бургу Б. Гессен та  учень С. Шубін. 
Його ж батько, який жив у Києві 
в період окупації, після війни опи-
нився у  в’язниці. І. Є. Тамм, який 
ніколи не  був комуністом, вва-
жав, що дивом уцілів.

А. Сахаров згадував про свого 
вчителя: «У  ньому, як  у  Ландау, 
радянські фізики-теоретики ба-
чили свого заслуженого й видат-
ного главу, і всі ми –  принципову, 
добру, розумну людину, великого 
оптиміста, доброго й часто вдало-
го «пророка».

Таким є короткий екскурс у жит-
тя нашого видатного земляка, Но-
белівського лауреата, ще й профе-
сійного альпініста І. Є. Тамма.

Далі буде

РЕПЕР НОБЕЛЯ

Тамм і Курчатов

Місто Сарни. Вулиця Весела, де була крамниця батька вченого

Жорж Шарпак

Монумент  Ігорю Тамму у Кіровограді

Ігор Тамм
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Спочатку було нерозуміння, 
згодом – скептично і 
жартівливо ставився до потуг 
мого колеги-фотографа, 
члена Спілки і правління 
фотохудожників України 
– Віктора Нагорного, коли 
він зі мною ділився своїми 
поетичними образами.

А
ле минув час і те, що зда-
валося смішним і незро-
зумілим виросло у до-
волі серйозний проект 
і, слід віддати належне 

 Віктору, він не зупинився, а впер-
то пер свого плуга і тепер можна 
говорити про нього не лише як 
про фотографа, а і як про поета.

Побачила світ збірка поезій ав-
тора під назвою «Зелений колір». 
Мені цікаво було поговорити з 
 Віктором і поділитися з читачами 
тижневика думками про зв’язок 
поезії та фотографії.

– Вікторе, поезія і фотографія 
– для тебе це одне й те саме?

– Можемо говорити так, одне й те 
саме. Просто хтось пише про свої 
враження чи переживання літера-
ми, а хтось фотознімками. Вірші 
– це поезія, але не всі вірші є поезі-
єю. Римувати слова не важко, важ-
ко створити цікавий, не банальний 
образ і в ліриці, і в фотографії.

– А у тебе всі написані вірші є 
поезією?

– І про себе можу сказати, що 
багато зі створеного мені не по-
добається. Тому я постійно у 
творчому пошуку. Вірші перепи-
суються, фотосвітлини летять у 
кошик, знову беру до рук ручку 
або ж фотокамеру.

– Як удається Вікторові Нагор-
ному втримувати рівновагу по-
між двох напрямів творчості?

– Про це ніколи не замислював-
ся. Просто в один момент життя я 
поет, в інший – фотограф.

– Від чого це залежить?
– Це залежить від натхнення. 

Деколи хочеться писати, а в ін-
шому разі не можеш без фото-
камери. Приходять слова і вони 
в тобі живуть. Буває напишеш 
чотири рядочки, а за ними ніби 
нізвідки виринає нова ідея фото-
знімка. Буває навпаки. Учора, на-
приклад, фотографував у лісі, а 
сьогодні під впливом цієї зйомки 
написав вірш.

– Що як для поета, для тебе го-
ловне у твоїй творчості?

– Мета спокушати людські сер-
ця словом. Щоб мої вірші не лише 
подобались, а й спонукали до 

роздумів, переосмислення тих чи 
інших подій, надихали до чогось 
доброго, благородного. Тоді вва-
жаю, що вірш удався. Ті ж крите-
рії підходять і для фотознімків.

– Приємно відзначити, що 
з’явилася збірка віршів під на-
звою «Зелений колір». Це перша 
книга?

– Я і раніше друкувався, але моя 
поезія виходила у співавторстві з 
іншими. Зараз вийшла моя автор-
ська збірка віршів.

– Як виникла ідея видати 
книжку?

– Напевно просто прийшов 
час. Мої друзі, які знайомі з моєю 
творчістю, давно мене запитува-

ли, коли можна буде придбати мої 
вірші як окреме видання.

– Ця книжка на сьогодні повне 
видання, чи ще є щось у запасі?

– Насправді віршів, що у мене є, 
вистачило би ще на мінімум три 
книжки. До цієї я відібрав пей-
зажну, еротичну та громадянську 
лірику. Додав до збірки вірші про 
події в Україні до яких я, як гро-
мадянин, не можу залишатися 
байдужим.

– Громадянська позиція проя-
вилася тільки у збірці?

– Ну чому ж? Ходив фотогра-
фувати у військовий госпіталь. 
Те, що побачив уразило, багато 

поранених без рук чи ніг – моло-
ді хлопці. Саме це мене і змуси-
ло після цієї фотозйомки ство-
рити вірші про війну на Сході 
України.

– Переконаний, що це не ви-
падковість. Адже у 2014 році ти 
теж як фотограф був на Майда-
ні. Фотографував першу лінію, 
багато світлин є з людьми, що 
стояли в центрі Києва з надією 
змінити політичну й економічну 
ситуацію в Україні.

– Найважче було показати те, 
що відбувалося з людьми всере-
дині. Внутрішні емоції. У ті дні 
було багато смутку, горя, але й 
були хвилини радості, великої на-
дії.

– Як розпочався творчий шлях 
Віктора Нагорного як фотогра-
фа?

– Майже як у всіх моїх ровес-
ників. Позичав у своїх знайомих 
фотокамеру, брав участь у робо-
ті фотогуртка при нашому ЖЕКу. 
Згодом батьки подарували каме-
ру «Вілія авто». Так я розпочав 
свою подорож у світ фотографії.

– Коли ти зрозумів, що фото-
знімки це не просто ремесло, а й 
витвір мистецтва?

– Для декого це прозвучить див-
но, але насправді я це зрозумів 
недавно. Переглядав свої роботи, 
з якими вступав до Спілки фото-
художників України, і подумав, 
що зараз я за себе б не проголосу-
вав. Художня, я б сказав, поетич-
на фотографія прийшла значно 
пізніше, і зачепило за живе десь 
років десять тому. Коли почав пи-
сати вірші і фотознімки почав ро-
бити інші.

– Як зрозуміти, коли почав пи-
сати вірші, фотознімки почав 
робити інакше?

– Коли наситився реалізмом, 
тобто як бачив так і знімав, по-

чав думати, що потрібно щось 
міняти в самому підході до зйом-
ки, обробки, друку світлин. Так у 
моєму арсеналі з’явився пінхол 
(коробка з плівкою і діркою за-
мість об’єктиву), розпочав екс-
перименти з альтернативним 
фотодруком. Полюбляю зні-
мати на монокль, об’єктив, що 
дає своєрідне м’яке зображен-
ня. Також люблю знімати на ко-
льоровий слайд з подальшим 
крос-процесом. Я прихильник 
сюрреалізму в фотографії. На-
магаюся через камеру та експе-
рименти в лабораторії розкри-
ти глибину людських стосунків і 
всього, що нас оточує, а не про-
сто зафіксувати об’єкт.

– Експерименти в лабораторії. 
Знаю, що в тебе чи не найкра-
ще фотообладнання для друку в 
Києві, а можливо і в Україні.

– Не знаю чи найкраще, але, 
справді, кілька збільшувачів від 
найкращих виробників і наяв-
ність великої фотолабораторії 
дає змогу реалізовувати найріз-
номатніші проекти. Друкувати 
фотознімки своїми руками при 
червоному світлі – неабияка на-
солода, яка варта того, щоб ви-
тратити свій час.

– У якій техніці друкуєш?
– Переважно літи, мультиекспо-

зиція. Це дає можливість отриму-
вати незвичну тонопередачу на 
зображеннях.

– Де можна було побачити твої 
роботи?

– Одна з останніх найбільш зна-
чущих фотовиставок пройшла в 
Одесі в музеї О.  С. Пушкіна. Це 
була не тільки фотовиставка, але 
й поетичний вечір. На ньому я не 
лише показав свої фотознімки, а 
й читав вірші.

– Знаю, що ти постійно у 
творчому пошуку, камера за-
вжди з тобою. Які нові проекти 
з’явилися?

– Несподівано для себе відзняв 
серію фотосвітлин у жанрі «Ню». 
Купив об’єктив і вирішив його 
протестувати. А тут, як навмис-
не, до студії зайшла дівчина. В 
результаті 17 фотознімків еро-
тичного жанру, які я вже возив на 
показ до Вінниці. До речі, мої ко-
леги були вражені, адже мало хто 
мене знав як фотографа, що пра-
цює у цьому жанрі. Всі чекали, що 
я знову привезу знімки, зроблені 
пінхолом, моноклем – портрети, 
пейзажі, а тут (сміється)…

– У твоєму арсеналі безліч фо-
токамер, є і хороша цифрова, а 
яка з них улюблена?

– Комерційні проекти знімаю на 
цифру, але для душі це «Leika-3R» 
1937 року випуску. Дуже люблю 
працювати з нею, хоча там і немає 
автоекспозиції, незручний видо-
шукач, оптика непросвітлена. Ко-
ротше кажучи, ця камера має без-
ліч недоліків, але картинка, яку 
вона дає, – це поезія світлом.

– У твоїй збірці «Зелений ко-
лір» немає твоїх фотознімків. 
Чому?

– Паралелі між поезією і фото-
графією звичайно є, але разом їх я 
не бачу. Хоча до своєї круглої дати 
спробую щось зробити. Для цьо-
го проекту потрібний час, а мож-
ливо він так і залишиться в уяві. 
Вважаю, що порівнювати поезію 
і фотографію, це як порівнювати 
любов до сестри і до мами.

Розмову вів Роман РАТУШНИЙ

ВІКТОР НАГОРНИЙ: 
ПОЕТ ЧИ ФОТОГРАФ?
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У Національному цирку України 
розпочався новий сезон. 
Виступають артисти з Бельгії, 
Італії, Німеччини, Колумбії, 
Мексики, Білорусі та України.

Юлія ОМЕЛЬЧУК

П
рограма насичена екс-
тремальними трюками, 
небезпечними стриб-
ками та  сенсаційним 
акробатичним вико-

нанням. Тут можна побачити мо-
гутніх велетнів-трансформерів, 
жінок-кішок, які заповнюють 
повітряний простір під куполом 
цирку, силачів-суперменів, які 
змагаються у виконанні майстер-
них трюків. Ми зустрічаємося 
з  колумбійськими канатохідця-
ми, стаємо свідками феєрично-
го шоу байкерів, знайомлячись 
із  новим видом екстремального 
виду циркового мистецтва –  мо-
тотріатлоном.

Також на  глядачів чекає смер-
тельно небезпечний номер,  що 
виконується на  величезному ко-
лесі смерті. Порадують зустрічі 
з  кіньми-тінкерами, пухнасти-
ми котами, чемпіоном України 
з  фристайлу –  собакою породи 
ретривер Федором і патагонськи-
ми морськими левами на  ім’я 
Луна, Салі та Оскар.

Відкриває програму номер «По-
вітряні гімнасти на  ременях» 
(українські артисти Максим Кру-
глик і Віктор Степаненко). Гляда-
чі занурюються в  магічний світ, 
де артисти в образі монахів пере-
носять нас у  світ ілюзій і  закли-
нань. Ми ніби стаємо свідками 
народження нового ритуалу,  що 
надає виконавцям невичерпної 
сили для реалізації надскладних 
трюків. Дзеркальне відображен-
ня рухів одне одного, синхрон-
ність виконання, технічні під-
тримки –  усе це створює відчуття 
справжньої урочистості. Уперше 
в цирку виконується унікальний 
трюк без підтримок і страхуваль-
них лонж, лише довіра до  парт-
нера –  стійка голова в  голову 
в  повітрі. Артисти брали участь 
у міжнародних змаганнях зі спор-
тивної гімнастики, виборовши 
титул чемпіонів України. У  цир-
ку працюють з  2014 року та  вже 
вибороли призові місця на  між-
народних фестивалях. Є бронзо-
вими призерами фестивалю «Зо-
лотий трюк Кобзова» (Україна) 
і володарями спеціального призу 
від «Сікус Монголії» на фестивалі 
«Фігерас» (Іспанія).

Далі виступає Людмила Булга-
кова (Україна) з  дресированим 
собакою. У  світі є багато різних 
видів спортивних занять для со-
бак, і  один із  найцікавіших –  
фристайл, тобто танці. У сучасно-
му фристайлі танцює і наставник, 
і чотирилапий артист, виконуючи 

під музику складні трюки, синх-
ронно рухаючись у  такт музиці. 
До  цирку пані Людмила та  її  со-
бака Федір потрапили випад-
ково. Раніше вони лише брали 
участь у змаганнях із фристайлу. 
На  чемпіонаті України з  танців 
із  собаками вони отримали пер-
ше, призове місце. Тож у Людми-
ли Булгакової та її чотирилапого 
друга –  дебют.

Наступний номер –  «Високий 
канат». Колумбійським артис-
там ніби не відома сила тяжіння. 
Вони, немов птахи, то  завмира-
ють, то  знов розправляють свої 
крила, тримаючи глядачів у  на-
прузі. Запальні, ритмічні, не-
стримні колумбійці зачаровують 
із  першого погляду умінням ба-
лансувати на висоті. У них у ру-
ках –  лише жердина, завдяки якій 
тримають баланс на канаті. Вони 
стрибають одне через одного, під-
корюють нас стрибками через 
скакалку, дивують стійкою на го-
лові, а  ще  катаються на  велоси-
педах –  і все це заради бурхливих 
оплесків.

Під керуванням Валерія Ємця 
(Україна) вистапає акробатич-
на четвірка. Артисти підкорю-
ють гнучкістю, пластикою, умін-
ням тримати баланс власного тіла 
та  виконувати силові підтримки 
на руках. Сильні, мужні, витрива-
лі, вони вражають неймовірною 
артистичністю та  унікальними 
трюками.

Наступний номер називається 
«Кішки на  оригінальному рекві-
зиті». Його підготували україн-
ські артистки Марина Герасим-
чук, Ганна Бакаєва, а також Ірина 
Рєзницька, яка виступає на  по-
вітряному кільці. Глядачі стають 

свідками злиття двох жанрів –  
вокалу та  повітряних компози-
цій. Жінки-кішки демонстру-
ють свої граційність, пластику 
та синхронність виконання.

З номером «Кошачі ігри» ви-
ступають Світлана та  Марина 
Савицькі (Україна). Хто з  котів 
не  любить гуляти дахами! Ар-

тисти запрошують маленьких 
і  дорослих на  веселу мандрів-
ку із  сажотрусами та  чотирила-
пими виконавцями. Наші улю-
бленці з  легкістю демонструють 
свої уміння стрибати через щіт-
ку, палаючі кільця, катають м’ячі, 
а ще –  дістають капелюха з висо-
ченного перша. Якщо вам подо-
баються веселі пригоди, то  ди-
віться і насолоджуйтеся!

Далі перед нами на арені –  коміч-
ний жонглер Массіміліано Сблат-
теро (Італія). Його головною ме-
тою є бездоганне жонглювання 

капелюхами, аби всім присутнім 
було весело. Як упорається із цим 
завданням колоритний італій-
ський мачо? Чи зможе він про-
тягом п’яти хвилин зарядити пу-
бліку позитивом і  веселощами, 
судити лише нам. Та ми точно зна-
ємо, що його номер уже підкорив 
серця багатьох європейців.

Цього сезону Національний 
цирк України дарує своїм глядачам 
прем’єру –  новий номер «Жон-
глери на  конях» під орудою Рус-
лана Яремчука та Віталія Ковтуна 
(Україна). Ідея створити незви-
чайний номер зародилася в Люд-
мили Шевченко, а його режисером 
є Марія Ремньова. Артисти Дер-
жавної циркової компанії України 
та  Національного цирку України 
вирішили об’єднати різножанро-
ві номери. Руслан Яремчук займа-
ється переважно дресурою коней, 
а Віталій Ковтун і його партнери –  
жонглюванням. Під час постанов-
ки вони ділилися між собою до-
свідом, переймаючи одне в одного 
трюкову частину. У номері задіяно 
вісімнадцять булав,  що переліта-
ють із  неймовірною швидкістю, 
а в польоті утворюють різноманіт-
ні геометричні візерунки. Кульмі-

наційною точкою стають палаючі 
булави, які запалюють серця гля-
дачів.

Наступний номер «Лапенду-
ла» –  мертва петля, колесо смерті. 
Так називається найскладніший 
реквізит у цирковому мистецтві. 
Глядачі просто завмирають від 
напруги, коли виступають мекси-
канські артисти. Прискорюється 
звучання мелодії і апарат починає 
прискорювати швидкість і збіль-
шувати оберти по  колу. Відчай-
душні циркачі бігають, стриба-
ють, балансують із  зав’язаними 

очима, прискорюючи свій темп 
на  карколомній металевій кон-
струкції. Зауважуємо,  що всі 
трюкові елементи виконуються 
без страховки. Артисти демон-
струють віртуозну майстерність 
на десятиметровій висоті.

Чудовий номер під назвою «Ко-
ролева Хула-хуп» продемон-
струвала Олександра Соболєва 
(Україна). Ще  з  восьмирічного 
віку Олександра почала навча-
тися у цирковій студії, де успіш-
но оволоділа такими цирковими 
жанрами як  акробатика, еквілі-
бристика та жонглювання, але й 
цього виявилося не досить. Тому, 
щоб вирізнитися з-поміж інших 
артистів оригінальністю, вона 
почала працювати з  хула-хупа-
ми. Цього року вона стала ви-
пускницею Муніципальної Ака-
демії естрадного та  циркового 
мистецтв. Керівник її дипломної 
роботи з номером «Queen of the 
Hoops» –  режисер Денис Дідик. 
Номер побудовано на  синтезі 
різних жанрів, що використову-
ються в  жонглюванні, еквілібрі 
з обручами. При цьому потрібне 
вміння тримати баланс. Артист-
ка жонглює маленькими та вели-
кими хула-хупами, немов коро-
лева перлинами, що завмирають 
і  оживають від найменшого до-
тику. Олександра Соболєва –  пе-
реможниця міжнародних цирко-
вих фестивалів.

Мототріатлон Володимира Ко-
валенка (Німеччина) –  феєричне 
за своєю видовищністю й небез-
пекою екстрим-дійство. Справ-
жній профі знайомить нас із по-
рівняно новим видом спорту, що 
полягає у виконанні карколомних 
трюків, переворотів і  стрибків 
на залізному коні. До цього часу 
такі небезпечні трюки демон-
струвалися лише на вулиці.

Одним із найвражаючих номе-
рів програми є номер «Акробати 
на балонах» під керуванням за-
служеного артиста України Оле-
га Рибченка (Україна). Аналогів 
йому немає у  світі. Ніхто з  ар-
тистів поки  що не  наважився 
відтворити акробатичні трюки 
на  незвичному, оригінальному 
реквізиті. Номер був створений 
ще у студентські роки й відтоді 
успішно виборює призові міс-
ця на  міжнародних фестива-
лях. Його виконавці –  володарі 
золотої нагороди міжнародно-
го фестивалю у  Празі, срібної 
нагороди в  Голландії, а  також –  
лауреати міжнародних цирко-
вих фестивалів у  Монте-Карло 
та Греноблі.

МІЖНАРОДНА ЦИРКОВА ПРОГРАМА 
«SUPERMEN НА АРЕНІ»


